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El nou govern de Catalunya I 
Eh Dijous — î MIRADOR INDISCRET^ lilAllCá

Slha planejat la crisi i s'ha resolt la crisi.
Val a dir que ni uma cosa ni alltra no ham
interessat gaire al ,públic. Tot allò que és
nnassa previst no apassiona. I aquesta crisi
era un mer tràmit ; no significava res i es
sabia per endavant com es resoldria. No
ha • tingut ,pena ni glòria.

Ja tenim govern. Arriba a punt, perquè
hi ha feina. Només amb la petita unteri-
nitat que hem sofert s'ha vist clar com
tots els serveis públics del país es rella-
xaven. L'espectacle dels atracaments a diari

n'és el símptoma més visible. Però arreu
passa el mateix ; sinó que els lamentables
resultats no tenen una veu tan cridanera.
I, a la veritat, ens fa tot l'efecte que la
Generalitat, davant d'aquest aflluixanent ge-
neral, s'ha .produït amb una indecisió que
és de creure que no continuara més temps.
Hem viscut molts dies sota l'excusa q.ic
certes coses passaven perquè encara no s'ha-
via aprovat l'Estatut. Després; perquè no
s"havïa constituït el govern definitiu. Mai
no hem pògút observar en els homes que
integraven el partit dominant a la Genera-
litat cap neguit i cap frisança de governar
i d'endegar Iles coses, A Madrid potser
s'haurien d'aplaudir masssa de llur falta
d'esperit de transgressió i d'iniciativa. Cap
excés de zel. Han estat obedients i sense
impaciències de governar, de dirigir. Per
quan vèiem que s'eseamdalitzaven si algú
deia nl';Estatut que ham donat a Catalunya»,
en comptes de ((l'Estatut que s 'ha reconegut
a Catalunya», trobàvem la indignació d'al-
gun sector de l'Esquerra força artificial
car l'un ho deia, i deia mal dit, però elis
feien com si fos això, coem si l'autonomia
no pogués funcionar fins que de Madrid
estant diguessin »aran. I feien mal fet.

Aquesta inactivitat i aquesta manca d'es-
perit d'iniciativa esperem que s'esmenaran
la situació bé ho exigeix. I no s'hi va:dria
a fer servir les sessions del nostre Parla-
ment per a discutir-hi trivialitats i baja-
nades, com és ara aquesta batalla burlesca
entre el senyor Duran i Ventosa i el con-
seller — aleshores dimitit — senyor A. Xi-
rau. La Veu de Catalunya, en un solt, troba
genial la maniobra del seu diputat, L'Opi-
nió, La Humanitat 'i la Rambla troben da
resposta . del senyor Xirau digna d'IEpami-
nondas. Ni una cosa ni l'altra ; tant les
travetes del senyor Duran i Ventosa com
les vehemonts ingenuïtats del conseller ens
semblen desplaçades i ridículles. Malament
aniríem si el Parlament de Cata unya ha-
gués d'ésser això. IEs de desitjar que les
oposicions ,faran una labor més digna que
tirar peles de taronja perquè hom_ hi enso-
pegui ; quant al Govern . i la majoria, s'abs-
tindran de secundar, donantalos importàn-
cia i femthi tavala, les .maniobres baixes
de sostre de la Lliga. L'interès de Cata-
lunya ho exigeix, i l'opinió (amb minúscula)
sabria castigar aquells polítics que en mÿ-
ments de tanta importárocia es reduïssin ',a
promoure qüestions tan fútils i a parar pa-
ranys tan visibles a propòsit de qualsevol
avinentesa. IEl país espera honorabilitat i
consciència de banda dels seus represen-
tants.

IEntretamt la política general de la Repú-
blica ha vist aquests dies dos esdeveniments
de ressonància : l'aprovació del nou pres

-suppst de guerra, i l'amenaça que hi ha
d'una vaga ferroviaria.

Parlant del primer, el considerarem des
de dos aspectes

a) La qüestió dels armaments pròpia-
ment dita.

b) Maniobres polítiques aprofitant-se de
la qüestió.

Tocant al primer aspecte, no cal dir que
MIRADOR s'afenma dins les seves convic-
cions pacifistes i antimilitaristes de sempre.
Reconeixem que més val que l'exèrcit tin-
gui una tasca contínua, que no pas que
sigui un reducte d'ociosos vivint a costelles
de la nació ; un exèrcit eficient no té temps
de ficar-se en política; des d'aquest punt
de vista el sen yor Azaña té raó. Però és
innegable que Espanya cal que tingui l'ar-
mament just de defensiva, ja que no ens
interessa gens assolir la consideració de
potència militar, amb tots els anexos tràgics
i ruïnosos per a Espanya.

Pel que es refereix al segon aspecte, val

la pena de fixar-se que la major part dels
pacifistes que hi ha al Parlament són de
les dretes monàrquiques ; és a dir, que són
aquells senyors que tenien la culpa del pas-
sat militarisme i que ara troben poc blanca
la mateixa coloma de la pau.

Venen, després, e's radicals. Aquests,
simplement, cerquen, a cada qüestió que es
presenta, de trobar un projectil per esmico-
lar el govern, al qual no és cap secret que
valen suooeir en el poder ; i ho volen amb
deliri : ahir era l'Estatut, avui són els mi-

litars. Demà, si a mà ve, serà la qüestió
religiosa. Els radicals sempre disparen.

A l'últim hi ha un grupet de repatanis
que viuen, ,políticament, de tocar el jazz-
band de l'extremisme. Però no compten, i
tothom sap perfectament, tocant a ells, de
qué va.

I és,- certament; una.11àsfima que Ia qües-
tió del pressupost de guerra no s'hagi de-
batut des de més altura ; car s'han dit
moltes coses que més valia calar i, en
canvi, no se n'han dit moltes que hauria
estat oportú d'aclarir, respecte l'actïfud in-
ternacional d"Espanya i les situacions crea-
des novament a '.Europa.

L'anunciada vaga ferroviària vol ésser el
mal de cap del dia. Té un motiu, bé que
,poc digne, confessable; el desig de la C.
N. T., menada per lla F. A. 1., de posar
en un compromís els socialistes ; d'obligar

-los a reprimir un moviment obrer i de min-
var, per tarot, llur prestigi damunt la classe
obrera. A més d'aquest motiu, tractant-se
d'una vaga amb tan poc fonament, n'hi
pot haver d'altres de mks difícils d'especi-
ficar. Només podem dir que l'esperen amb
delicia des de certes capelletes anarquistes
fins a certs conventicles monàrquics, pas-
sant per alguna sagristia radical. Aquesta
vaga és d'aquelles que no posen de mal-
humor A B C.

Qué passarà? Si és que arriba a comen-
çar, no passarà res. Vagues així — escla-
tant en moments de depressió econòmica ais
ferrocarrils de tot el món — no poden tenir
solució favorable sobre el terreny econòmic.
L'èxit — si hi fos — s'hauria de reduir a la
subversió del règim. Només 'això. I, per
ara, això és impossible. Fet 'i fet, si el mo-
viment s'inicia, derivarà al fracàs; amb per-
judicis del pafs i sense utilitats de ningú.
No creiem que reïxi mi com a maniobra
contra el partit socialista.

A jutjar pels títols die les obres, al Premi
Iglésies hi ha amat a parar tota la produc-
ció escénica oata^ana concebuda sota el
signe d'Ibsen i del ruratisme.

Seria de desitjar que entre les altres con-
soqüpmcies del primer Premi Ignasi Iglésies
hi fos comptada aquesta : que d'ací enda-
vaint cap comediògraf intrli,t no servés la
illusió que guardava es r,' sa l'obra genial,

a convèncer-se que no reincidissin, ja que
el nostre teatre pot passar-se perfectament
de llurs produccions atrotinades ; si la lliçó
aquesta no caigués en el buit; podríem es-
tar satisfets dels resultats del primer any.
Fóra la liquidació d'uina època confusionà-
ria. Urc1a neteja indispensable per a poder
construir amb una mica de decdrurn,

ANinxeu A. ARTIS

Quan e; Parlament discutia la convenièn-
cia o no conveniéncia que ells diputats pro-
metessin llur càrrec, el senyor Rovira i Vir-
gili, informat de què anava, digué a un
collega seu

—A mi, el prometre no em fa res.
Darrera seu es sentí un sospir fendíssim.

Havia sortit de la boca d'un ex-redactor de
La Nau.

El senyor Pellicema en el sopar donat a
Em Pompeu Fabra, arribà tard ; això no fou
obstacle perquè el cambrer no comencés a
servir-li els entreteniments, escamotejant-li
però cíl primer plat. El més greu del cas
fou que qn altre comensal se li havia em-
portat el tovarló i el senyor Pellioena, da-
vant e1 conflicte que per ell representava
demanar un altre tovalló, es passà tot el
sopar usant les puntes de les tovalles.

El senyor Colldeforns, diputat de l'Es-
querra, té una estampa magnífica. Una
bamba molt negra i una actitud tota so-
lemne, que recorda vaganont Grandi, 1'ex-
miinistre d'afers estrangers de Mussolini.
Per a completar la semblança .amb el polí-
tic feixista, el senyor Colldeforns també és
diptomatic — modestet, val a dir, però, á.
la fi, diplomàtic — : cànsol de Letónia a.
Barcelona.

El dia de l'elecció de President de la Ge-
neralitat, hi havia a la tribuna d'honor del
Parlament la , representació més lluïda ddl
cos consular a la nostra ciutat. No cal dir
que el senyor Colldeforns cercava àvidament
un moment a propòsit per a intervenir i
admirar els seus coilegues. De sobte, proba
l'instant just; interrompé un discurs del
senyor Duran i Ventosa amb sis paraules

—A la picota ! A la picota!
Es de creure que una vegada arrihin

aquests mots sublims al ministeri d "Afers
Estrangers letó, el representant d'aquella
República a Barcelona serà proposat per a
una altíssima distinció!

La reina i el dipufa4

En un interviu que Domènec de Bellmunt
celebrà amb la Reina de les Modistes d'en-
guany, aquesta sitmpatica majestat declaró
que els seus tipus d'homes preferits eren els
dels estels cinematogràfics C1ive Brook, Gary
Cooper i Charles Rogers, Això sortí estam

-pat a La Publicitat.
Però allò que el! periodista es calló fou

l'acabament de la confidéncia reial. La se-
nyoreta Antonia Arqués digué que malgrat.
que els tipus ideals fossin els esmentats;
també li plaïa el jove diputat senyor Joan
Casanelles, amb ell qual obrí el ball d'honor
a Belles Arts. I després — i aixa sortí pu-
blicat — digué que tenia divuit anys i cap
compromís..,

Em Bellmunt va pel món tot cofoi i asse-
gura que s'apuntarà un gran èxit.

L'alcalde agraït
Diada de la Modista. An ball de nit a

Belles Arts, amb temps plujós. Davant , la
arta d'entrada un nombrós grup de 'em-P g P joven-

celis gneyJntentan entrar al loca l por tots
els mitjans menys pel que té real eficócïa
el lliurannent dol duro d'entrada. Els trucs
a-bunden : són diversos els que proven d'en

-trar amh una invitació de modista, altres
pretenen escolar-se en moments de confusió,
etcétera. Tot és inútil.

Amb tot això arriba l'alcalde Dr. Aigua-
der, Algú se n'adona i el grup de tàntals
que fa hores que prem la fresca mentre a
Belles Arts ballen de valent, tributa a Pal-
calde una gran i espontónia .ovació.

EI Dr. Aiguader comprèn la sinceritat
d'aquells aplaudiments, s'atansa al porter
i li diu:

—Ja en podríeu deixar entrar uns quants
de franc.

—Ho consultaré a la Comissió organit-
za&wa.

Però la Comissió no es deixà enternir i
malgrat el true els que espontàniament han
fet de poble han de seguir a la fresca.

Una desgràcia no ve mai sola

Dijous a la nit, en complicitat amb la
Filharmònica de Barcelona, Aurea de Sarrà
i Ambrosi Carrion col.locaren el seu disc ais
escassos concurrents a la sala del Palau de
la Música Catalana (el Parc Güell de la
Música Catalana).

Feia una nit terrible que invitava a que-
dar-se a casa àdhuc els ((serenos» i per si
això fos poc, al costat del Palau, mentre
la senyora de Sarrà feia drama, es cremava
una impremta. Afortunadament per la roel-
tadora, l'hemicicle del Palau estava net
d'obstacles i nio tingué ocasió d'entreban-
car-se carn és en ella costum. Val a din,
però, que en aquesta ocasió Aurea. de Sarró
no portava cap dels trenta set vels que són
del seu ús exclusiu quan baila... Això sí,
igual que les cupletistes amb decorat .propi,
tregué un vestit diferent per cada poesia
que recitava.

El yo=yo d'En Viladomat

Quan l'escultor Viladomat va saber ofi-
cialment que li havien atorgat les vint-i-
dues mil pessetes del premi del monument
a Pi i Margail, li mancà temps por a anar
a comprar un yo-yo. Però no un yo-yo qual -
sevol, sinó un yoyo de luxe, un yoyo de
nou ric, un yo-yo de duro, en fi!

No cal dir que és una meravella. Cinc
pessetes ! 'En Mi41as- Raureu no se'n pot
avenir. Es un yo-yo que no falla mai, que
tant rutlla verticalment com inclinat, que
fa el loo 15ing i corre com una rateta.

En Viladamat n'esta orgullós. L'altra nit
en qué fou homenatjat amb un sopar a la
Maison Dorée, volgué, en haver acabat,
obsequiar ell, al seu torn, els homenatja-
dors.

—Us faré una exhibició de yo-yo.
Tothom restà admirat,
—On diantre n'has après ?—li pregunta

el Conseller de Cultura de la Generalitat,
senyor Gassol—. Thi deus haver practicat
molt...

—Tot el temps que vaig estar esperant
el fall del Jurat—contestà, ràpid, En Vila-
domat.

Es cert ; si bé amb un yo-yo de menys
categoria. Amb el que assajava aquells dies
d'angúnia, no hauria fet l'amic Viladomat
tantes filigranes.

També és cert que, de moment, el senyor
Gassol parlà d'aprofitar l'escultor Viladomat
com a mestre de yoyo per als infants de
les escoles...

Conseqüèncía	 1 Un home bríllan4

capaç de salivar el teatre del país.	 Sotme-
ses que han estat totes al judici d'uns ho- Ja volia dírmes responsables, aquests ham acordat que
la comédia millor era cena abra de Sagarra
sancionada ja pel públic. I que l'altra obra Quan	 la minoria del	 Partit	 Catalanista

que li seguia en mérits — original de Sol- Republicà baixava de i'estrada presidencial)

devila — havia	 també	 estat	 representada després de	 prometre	 el càrrec de diputat,
csclatá una gran ovació en la sala. El seamb èxit,

Si el veredicte del Jurat fos capaç d'alli- enyor Lloret es guaità tat sorprès els dipu-

çonar els	 autors inèdits, hauríem liquidat tats i — recordant alguna sessió anterior -
digué tat desconcertat

una rèmora per a la norm.^tzaoió del tea- —Ara sí que ,no sé on sóc!tre català. No són pas bo res nòrdiques ni Però quan arribava al seu escó, s'adonàclixés rurals el que aclarirà l'escena nostra, que l'ovació anava dedicada al senyor Ma-Cal que el nostre teatre s'encari amb la cia, el qual havia promès el càrrec darrerarealitat, si és que vol injectar-se una mica
de força vital, almenys la que cal .per a fi- seu.

xar l'atenció del públic que ;deserta de les Matisos'vivimmostres	 sales.	 Teatralment,	 de	 re-
cards. Pesen damunt de l'escena uns morts

_

El primer dia en què prometeren éls di-gloriosos,	 bons per a reverenciar,	 perd no
pas per a ésser desenterrats amb la	 fre- putats,	 la	 minoria	 socialista,	 que	 s'havia

qüèmcia d'ara. Cal que ens avenim a con- declarat contrària á la promesa, no s'acostà
pas a la Presidència per a fer-ho. Però !'en-siderar objectivament els _primitius del nos- demà darrera del senyar Serra i Moret, que

tre teatre, i a valorar-los amb honradesa i mo hi era el dia anterior, prometien ells se-sinceritat . Fer-ne mites, no ; perquè un mite nyors Comorera i Fronjosa.té sempre una funció d'exemplaritat, i nos- Un diíputat de la Lliga ho comentà ambaltres no podem ,pas demarcar als renova-, ^ aquests mots
dors del nostre teatre que s inspirin en unes —Ben mirat, el prometre no fa .pobre.
obres que no sonen	 amb autèntic drcing No saben exactament qui fou l'autor de
d'immortalitat.

El teatre català — com la literatura i l'art la	 frase.	 El	 senvor Ventosa	 i	 Calvell	 al
qual fou atribuïda, la negà, porqué ell 

en general — ha patit de la projecció po- digué -, no havia promès, situó jurat, fide-
lítica. Fins i tot aquelles comèdies que sem- fitat a la monarquia...
blaven més allunyades de tota intenció polí-
tica, complien una altíssima missió patrio- Bona fetica : la de revaloritzar l'idioma.

En	 tot moviment de recreació	 abunda L'illustre doctor .Serra i Hunter,	 diputat
més, sortosament, l'entusiasme que no pas de la majoria, moltes vegades es distreu de
dI	 sentit crític.	 La	 crítica,	 por	 a	 créixer, l'ofici parlamentari, capficat com deu estar
necessita emparrar-se	 i voltant d'una obra en qüestions universitàries i filosòfiques. Per
sòlida i reeixida. Comencem avui, a Cata- això, quan l'altre dia	 referint-se al senyor
lunya, a posseir algun crític literari i poètic ^Espainya, digué e1 senyor Vailès i Pujals
de solvència. Ni de prop ni de, lluny saibem „el rnq;.han antic i antic correligionari.., »,
veure aquell	 crític té Fot que	 d'altres el doctor Serra i	 Hunter comentà	 ingé-
paisos exerceix la missió complicada i ne- nuament :	 •
cessària de	 destriar	 i orientar,.	 Per	 això, —No sabia que Em Vallés hagués militat
tants i tants exaltadors gratuits, sense cap en els rengles de l "Esquerra,
altre bagatge que llur bona fe patriòtica,
ens han fet passar gat per llebre 'i han ele- Treball de __seravat als núvols autors teatrals; el valor in-
trfnsec dels quals no puja gaire amunt. Al sopar en honor de Pompeu Fabra s'as-

Naturalmant que	 si els	 nostres drama- segueren costat per costat els senyors Bas-
turgs morts i gloriosos són responsables de tardes, Pellicena i Romeva, i entre tots tres
llurs obres,	 no ho són pas de les canse- retallaren els homes de l'Esquerra que era
qüències d'aquestes.	 Del fet que avui vis uin enamoraanent. El que més treballava era
quem encara de les minses deixalles del seu el senyor Romevaque com a diputat estava

y	 q	 pgeni, no cal .pas culpar-ne a ells,	 situó als
seus hereus, que no han sabut continuar

en	 secret»	 moltes cosenet
Això li permeté dir que 'Em Fontbennat,

l'obra, de l'única manera que una obra pri- que s'asseu al Parlament costat per costat
mária got continuar-se : superant-la, del senyor Casanoves, semblava talment un

Enterrem els nostres morts i procurem «espantavelles» manejat per l'ex-cap de la
congraciar-nos amb	 els vius, que són	 els majoria municipal, tota vegada que a un
qui ens han d'omplir les sales d'espectacle cop de colze del dantonià diputat, Em Font-
i els qui han d'assegurar una vida normal i bernat saltava disparat i engegava una de
digna al	 nostre teatre, les seves interrupcions.

Si la lliçó d'aquest primer Premi Ignasi
Iglésies se l'haguessin apresa molts dels au- Timidesa
tors que hi ham concorregut, només que .per



Un «sonata carné del ring

vehicles i 'nois que obren portelles. Cua
de gent.

L'amplària del Parallel en aquest lloc
té dm caire de bulevard exterior que en-
canta. Les xemeneies de l'Electricitat i el
veünatge de l'Arc dei Tea tre Y donem un aire
feréstec a aquest tros d'ex-Marqués del Due-
ro d'avant-República. La boxa 1i dóna vida
i llum una vegada la setmana. També Ii
dóna color. L'éuropeïtza un bon xic amb
els seus campionats, cartells plens de noms
estranys i pugilats apassionants.

Fem cua. Arribem' a la finestreta lenta-
ment i entrem al Nuevo Mundo, la cono-
guda salla de ball que el diumenge a 'es
tardes fa olor de lleixiu i de fregall a força
d'omplir-se de cuineres i rentaplats de tat
arreu. Tal dia carn el dimecres nit, res
de fregall mi de lleixiu, la sala ha pres
un aire olor. Baf de Sala Wagram de la
boxa parisenca. Tuf de fusta acabada de
regar. Altre aspecte; Molta gent i, al bell
mig de la sala, el ring sota una illuminació
potent.

Som al primer . combat. Darrera una vi
driera del ;;yestíbul que fa d'entrada, "un
home a!t f gros, amb l'americana 'desear-
dada, mans a les butxaques i callquenyo
entre les dents, està donant un cop d'ull a
l'aspecte de la sala, - Es el promotor. Allò
que en circe és l'empresari, en boxa se'n
diu el promotor .perquè vesteix molt més
i dóna altra categoria.

El promotor del Nuevo- Mundo és el ve
ritable tipus de mastega-cigars del cinema
americà. Per promotor fino sèrveix pas tot-
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braus fent-hi boxa calem moltes coses : ésser
viu ; parlar el francès encara que sigui de
Perpinyà; tenir .patxoca i fer el cor fart
quan sorgeix un competidor o quan hi ha
el buit a la sala ; mastegar puros encara
que siguin canaris o caliquenyos i sábretot
aquella virtut que en diuen «embolica que
fa forte .par obtenir ajuda financiera i des-
cobrir estrelles 'encara que sigui pagant-les
amb signes. I el promotor principal de la
boxa a Barcelona té tot això i mos t més.
IE's un promotor de cap a peus. Un promo-
torás com una casa.

Ems dirigim cap al ring. Travessem unes
llotges plenes 'de nois i homes amb tipus
de carnissers que mengen cacauets i fam
pronòstics. Trobem ell nostre seient ocupat
I ens el cedeixen plens d'excuses. Una ve-
gada hi som asseguts ens adonem que no
és el nostre i aleshores el cerquem nova-
ment i també e' trobem ooupat per um altre
espectador que també es desfà en ex•u.ses.
A la fi asseguts definitivament ens adonem
que deu ésser un joc nou de costum en
l'espectacle, ja que tots els que vam entrant
es troben el seient ocupat i els acomiadats
n'ocupen un altre fins que els treuen, i així
arnar fent.. .

Mentre dalt de' ring dos jovincels . ten-
drets s'esgoten les energies, podem can-
temlpilar en un seient de primer rengle el
meravellós monocle que no cau mai de
l''Hoyos i Vinent que amb e1 cap anés pelat
que una síndria se'ns declara un entusiasta
del «noble, esport del cop de puny regla-
mentat. Un jovenet l'acompanya.

Més avall hi ha aquest importador de
bacallà sec que té la ,pell de la cara roja
de la vintena de whiskys diaris que previ
al bar del Colon, acompanyat dels seus
amics que a jutjar pel cabell ros i 1'a cara
suilfurada també deuen ésser d'Escòcia. Al
segon rengle dues conegudes fioules de luxe
prenen l'allure esportiva i fan l'ullet als
del bacallà, i nosaltres comprenem que deu
ésser com una prova d'agraïment d'haver

-los pagat 1'emtrada.
Darrera nostre tenim el propietari de la

caverna de l'home-primitiu amb munta-càr-
regues elèctric i llaunes repujàdes que el
geni de Gaudí creà al Passeig de Gracia,
i al nostre davant, entre altra gent, des-
cobrim um apoderat de pes — loo kg, tirant
curt — d'un Bam•c de la mostra ciutat el
gerent del qual fou mort a trets: al mateix
Passeig que acabem d'anomenar. Bona
gent. Gent de molts duros ocupa els seients
cars•
de ring. Això vol dir, doncs, que són molt

Fregant él nas a les fustes de l'emtauiat
que forma el ring, s'asseuen els homes de
la Federació Catalana de Boxa. 'Els espor-
tius en teoria. Més o menys ciutadania,
peni ben poc esport. Més ben dit : ells
diuen que fan esport i els altres es tren-
quen la cara. Són quatre : 'El secretari de
la Federació, que és un home alt i prim,
vestit de negre, amb aspecte de cavaller
de la trista figura, té el rellotge en mà i
pren el pals del combat amb tot el zel i
aire preocupat, conscient de la seva res- 1

vent dóna um saltironet damunt la cadira
i amb veu baixa diu al del seu costat, en
un to de suficiència tècnica : «Aquest noi
ja està sonat !»• I el pronòstic mai no
1j falla.

Al primer pis i a tot l'entorn de! local
hi ha una balconada decorada per un se-
guici d'anuncis de mobles a terminis, re-
generadors contra la impotència i mata-xin-
xes, darrera la qual s'amuntega una mul

-titud apassionada que segueix les incidèn-
cies dells combats en un aldarull portat al
màximutu•

Dalt del ring, quan el combat ha finit,
ha .pujat el speaker, o sigui el nunci• Un
home de smoking i sabata xarolada, cabell
gris i gest sobri, iEs el seinyor Mateu. Tot
um, senyor speaker amb cara de milionari

sy	 ^	 <M
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. Natura morta

de Wa^ll Street. Ha dit el fa11 i .el públic
ha aplaudit i ha xiulat. Després han deixat
ei ring buit.

Uns minuts breus i el nunci torna a
pujar per a presentar els boxadors del ter-
cer combat. Un és de Gràcia i l'antre de
la Torrassa i murcià per afegidura. Per-
què el lector ha de saber que Carles Sentís
encara no ha descobert el més curiós de la
immigració dels homes de Múrcia, i és que
Mvrcla ha produït boxadors a travésd'Hos-
pitalet; al punt que es pot assegurar que
no hi ha bona vetllada sense els boxadors
murcians de la Torrassa. E1 murcià és pen-
denciero, que vol dir busca-raons fins a_1'à-
nima, i ha trobat en la boxa l'esport que
més li escau. Ben entès que són murcians
refinats, europeïtzats per mitjà del pugilis-
me, .però murcians al capdavall, fills d''Al-
ca^ntàril_la, de Lorca o die_ Motril, vinguts
a Coll Blanc ,pel transmiserià o potser 'a
peu. El club de boxa de la barriada els
ha obert !'esdevenidor a canvi d'una hora
cada dia de cops i ulls de vellut. I fins hi
ha hagut qui dio fet carrera.

Les reúnioms de boxa matinals que es
celebren e's diumenges en la pròpia Tor-
rassa són una cosa bona de veure. Els del
club de la barriada recorren el barri xinès
a la recerca de negres perquè aquest color
atrau molt el ,públic d'aquell lloc. Hom re-
corda que una vegada, en el saló del Sa-
gristá, en trobaren ,un, que els féu peça,
el con tractaren allí mateix, el negre dIc
firmà un paperot i el diumenge següent...
no va comparèixer. Com que el ,públic ja
havia entrat i s'impacientava, els ,nois que
formaven ]'empresa sortirem en un auto
disposats a portar-lo viu o mort. L'home
de color que passà la nit ballant a cal Sa-
gristà estava font caparrudes al davant d'un
ou ferrat en um bar del carrer Nau... D'una
empenta se l'emportaren i l'anaren a pesar
en un magatzem de grans del davant del
local de l'espectacle, jo ple de gent que
trencava les cadires perquè passava de
l'hora. El negre, que es deia Sablons i era
portorriqueny, en veure el seu contrincant
que en feia quatre com ell, gairebé se'ls
desmaià. No li van valer les protestes bo
i .portant els reglaments a la mà. Volent
demostrar la inferioritat manifesta del seu
pes, abans de .pujar a la bàscula es tragué
tota la calderilla que portava a la butxaca,
una capsa de llumins i un llibret de paper
de fumar... perd com que tampoc no li
serví de res, d'una altra empenta se'l tor-
naren a emportar i urna vegada al carrer
els fugí. Empaitat pel veinat en pes, car

-retera de Call Blanc avall, l'atraparen sense
gaire esforç i l'home allegà, a fi que no dl
matessin, que anava a comprar una lli

-mona per a refrescar-se la boca. I ja no
pagué dir res més perquè, sense saber com,
es trobà cargolat com una cuca dalt del
ring, davaint el temut adversari que re-
collia l'homenatge d'una ovació murciana
pel seu triomf definitiu davant «el oélebre
y duro golpeadornegro, ete.n...

Quan hi ha algú de la Torrassa dalt del
ring, hi ha passió i emoció a gla sala ddl
Nou Món. La Torrassa assisteix en bloc
a la vetllada i allí estan disposats al sang

Josep MARIA DE SAGARRA
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Lidors de la boxa al ParalielL't!'E!flT!IEntre bas
Avesats a no sentir curiositat situó pd

que té lloc de teló endintre, I'espeotacle de
la boxa no ,podia pas interessar-mos d'altra
fonma. La nostra .afició a endinsar-nos per-
tot om les coses es veuen tal com són, ens
ha dut a primeres hores de la tarda a la
plaça del Teatre.

A primeres hores de la tarda, quan les
voreres de la Rambla del capdavall es guar-
neixen de bevedors de cafè i gotes, de xer-
raires sense feina i de mandra, es pot
veure entre carrer Nou i la plaça del Tea-
tre, com; a .peu dret recolzats a les parets
del Lyon d'Or o fent rotllo al bell mig de
la Rambla, s'estatja un variat mostrari de
masoles amh e1 nas trencat i pells de di-
ferents colons formant una veritable gama
de fabricant de tints mataromí, des del ne-
gre oxidat tapabruts tipus Congo a l'enter

-nidor cafè amb Vlet del mulat de Cuba i
al blanc pur de Centre Europa.

N'hi ha de drets .pertot arreu a les vo-
reres o al mig i d'asseguts prement cafè
o bé a les cadires de pa'dla si és a Testi.
Allò és ell mercat lliure de valors de la
boxa internacional .a Barcelona. Allí es co-
titza, hi ha baixes i alces, falses alarmes,.
emipresaris que s'arruïnen o que es fam ries
i fins s'especula tal com si es tractés de
«colonials», aandallusos» o «((metros trans-
versals)). Hi ha gent de molt lluny i cares
molt estranyes.

Allí, si teniu traça i exploreu un negre
sense feina, podreu comprar a bon preu
una americaina de bon tern tallada par un
sastre del barri de Harlem a Nova York,
an cronòmetre de precisió d'un rellotger de
Londres o d'Oslo o bé taro sols un parell
de paperetes d'empenyorament prorrogades
sis vegades 'a l'ex-plaça de Sant Jaume que
contenen efectos personales varios.

Fins podeu fer-vos pagar un cafetó i un
fária si caieu oportú al daimuint d'un home
que ha fet bones i us feu passar per pe-
riodista o fotágraf i 1'entabaneu anunciant

-li un reportatge de réck me del que us con-
vida. Així aconseguínefn fer-nos invitar d'un
megrás com un building, ex-cirabotes d'un
dancing de Madrid, que és un valor en alça
amb el qual no poguérem acribar a enten-
dre'ns per les confidències que pr çisament
voltem.

L'home que !té contracte pren el cafè as-
segut i fa reunió de xerraires a l'entorn
de la seva .tala. Quan ha escripturat u q
combat es presenta a 1a vdrera de la man-
dra tot mudat, i si és negre .porta un pan-
taló de rayadillo i una flor al trau de la
solapa que- després fan estralls entre els
cors equivocats i massa tendres del carrer
dat. Cid cantonada Pere Camps. Llavors
l'home contractat que fins ara ha .passsat
desapercebut adquireix relleu i sembla al-
gu,na cosa. No és pas poca cosa. 'Es l'home
que espera un combat i que aviat podrà
pagar els deutes. Que ja és molt.

La bohèmia i el vagabundatge de l'home
que boxa encaixene c en tan bé en I districteq e d rI te V
que, sense dir-se res entre ells, tots amaren
al mateix lloc a. viure i reunir-se i tots
s'hi trobaren de mica en mica com sí s'ha

-guessin posat d'acord. Així dones, allí es
barregen amb els argentins, d'ofici vpdecís;
polonesos, jueus sospitosos i xurma generad..
Hi ha boxador que viu amb dona. 1 hi
ha dona que treballa per a elis despenent
sambates amunt i avall dels carrers cèntrics .
Hi ha, també, ' ex•oepcions. En fi, ja ho
veieu;' hi ha de tot.	 •

Cadascun és soci d'un club on mitjançant
deu rals o um dúret al -mes, segons la ca-
tegoria, pot amar una hora diària a fer el
múscul i a rentar-se la pell suada sota una
dutxa d'aigua freda del raig d'urna rega-
d a moguda per un cordill i -sostinguda
per la nansa en un clau a la paret. En
aquests clubs que existeixen en tots els bar-
ris de la ciutat, si hi entreu sentireu una
forta pudor agra de'tramspiració provocada
i d'espardenya remollida que us sorpemdtan
des que el vostre nas haurà tràvessat l'en

-trada.
Aquests dlubs són generalment um soter-

rami o una quadra, i els de luxe tot al
mks una dependència de sa l a de ball o de
teatre-cinema, a la penombra i pie de pols.
Quatre cordes mal•, lligades •formant quadro
i un sae de sorra que penja del sostre
esperant que afgó el repiqui. Aquests són
els llocs on l'home de la boxa es forana
i exercita.

A cada bar, taverna o lleteria d'aquest
1 tots els barris de 1a ciutat fins ats afores,
un cartell policromat anumciá cada setmam,a
els sensacionals encontres, on es pot esbri-
nar ,e'1 detall del programa, ' combatents,
preus i altres dades de des reunions.

Anem, doncs, .al mateix caliu on la gent
del 'cop de puny es belluga i vici. Anem
a' la vetllada de boxa d'una' ,nit; al Pa-
rallel...	 .

***•
Són les deu' de la nit. IEs dimecres. El

taxi que ens porta deixa les Randes i surt
al Paral•le1. Bategar de lluminàries. Vic-
tbria, Nuevo, Café Español, Concert Se-

Tramvies de Barcelona a Sant Andreu

i Extensions, S: A.

Vencent en el. proper I•er de gener
pròxim el cupó n.° 45 de les ObQiga-
cions al 4 per roo d'agpesta ° cietat,
s'assabenta .als senyors tenedors que
el pagament de l'esmentat cupó' que-
dará obert des del indicat dia, a raó
de deu ,pessetes deduünt i'64 pessetes
pels impostos legals, en les següents
Cases de Banca : S. A. ARNUS
GARI, BANCA ARNUS, S. A., i
CR:EDIT LYOINNAI.S..

Barcelona, 16 de desembre de 1932.
El Director

ALPRP,D ARRUGA

i fetge cas que algú tingui la gosadia de
discutir els mèrits d'un dels seus.

Han passat uns rounds del combat entre
un gracienc• i up murcià. Sona el 'gong
per al minut d'armistici i els dos nois
seuan un a cada extrem estirats sobre l'an-
gle de les cordes. mEls manàgers, sense per-
dre temps, tan punt els han visí arribar
i quam amaven a seure, els han tirat l'aigua
d'una esponja que els boxadors han rebut
en pleura cara.

Una vegada assegut un d'ells, el cuidador
Ii ha fet gl opejar una aigüeta, després l'ha
recollida amb una esponja i amb la ma-
teixa aigüeta de l'esponja ti ha fet una
fricció per damunt del pit i li ha rentat
la cara, mentre un altre li feia aire cor

-rent amb una tovallol a desplegada. Ales-
hores Ii ha fet pessigolles a l'estómac i
ensumar uno ampolleta. El noi s'ha revifat
un xic i e1 mamàger s'ha ajumpit i 1i ha dit
en tat secret a cau d'orella : «I é l'estómac
de vidre i els flancs de fang.» La clau de
l'èxit! E' noi s'ha revifat del tot en sentir
una tal afirmació i se l'ha mirat amb una
cara que volia dir : «Home, podia dir-m'ho
més aviat lo I el gong sana altra vegada.

El noi de Gràcia 1'Iham regat d'aigua ex-
pressament perquè els cops li rellisquin so-
bre el muscle. PIe de confiança, surt com
un coet disposat a fer trencadissa del vidre
i a enfonsar tot el fang. ., però, oh fata-
li tat!, es traba amb quelcom que no hi
comptava... amb els punys de l'altre. IBls
caps fan sortir espurnes de l'aigua .amb
què 1 ^ham regat, cqm- si fos una font mà-
gica ; llavors no es recorda dels consells
del mamàger, ni qué té mare, ni de res...
Fa el que pot. Senzillament.

Es en aquest moment que la cdlòmia mur-
ciana de la Torrassa entra en acció ,per
encoratjar el ,seu heme, Els bustos ixen
sabre la balconada, 'Un manyoc de mascles
vociferant amb les sangs als ulls, repenjats,
domen grams manotades damunt d'un unum-
ci de 1'Erotyl que en brandar retruny omb
sonoritats de tro de llauna dels Pastorets
de Romea. Una veu amb estridència d'es-
molet i rogall de' Cazalla de -la Sierra omple
tota la sala : «Duro Martínez !a ,i la con-
currància csntaminada del furor murcià
s'emociona	 passiona, L'esport tr•Igmfa.
I els de dat el ring es desfan la cara.

Entre represa 'i' reprec l speaker unun-
cia que un espectador 1 ofert una prima
de so 6: roo' pessetes pat ,al guamyador de
l'esgarrifosa batalla. L'expèctació arriba al
roig camndent i el ring, a la represa del
combat, tremola amb sorolls de caixa buida.
Ai das !, acabat él combat resulta sempre
que la prima s'ha fet fonedissa, que l'es-
pectador també, que ningú no sap qui ho
havia dit i que al -pobre guanyador no li
queda altra prima que els senyals a la cara.

Si un cau, el manàger des d'un recó de
l'entaulat li indica el que ha de fer encara
que el noi .no hi vegi. Primer li fa entendre

	

vag i de p ressa	 e re-aanb signes que roo	 I	 ug`	q	 g	 P.	 .q
posi, que encara és d'hora i que ja té
temps,'- i després, quan el compte de deu
s'esgota, li diu que s'aixequi, que és tard,
que no s'abandoni i el noi se'l mira aten-
tament... mperò no veu res. Vola més alt que
el professor Piccard i no veu més que àngels,
múvdls i estratosfera... i quan torna em ell
ja es troba assegut al seu recé glopejant
aigüeta de llimona i ensumant potingues.

Després al departament on es vesteixen
elnà er renega	 tots el	 aints comma g	 e ga de	 s s
m carreterot del mall. D'allò en té la culpa
el noi, l'empresa, la premsa. Tots. Menys
ell i l'adversari.	 -

El mamàger en la boxa és l''home puntal!
damunt ,del qual es sosté tot l'entrellat d'a-
quest estpectacle oficialment organitzat. Es
pat dir que sense ell no hi hauria boxa.
Generalment és un ex-boxador que, cansat
de rebre o abans d'aribar-hi, s'adonà que
és més sa, còmode i productiu fer boxar
els altres, o algun viu que pensa haver
trobat el filó per viure amb l'esquena dreta.
Ve a ésser una mena d'admiinistrador, apo-
derat i amo del noi que boxa. Els lligams

-entre el manàger i el boxador s'assemblen
molt als que existeixen entre entrenador i
chef d'écurie de cavalls de oursa i el seu
bestiar. Perquè s'hi assemblin més enea-
ra, els manàgers ells amb ells parlen
dels seus barres anomenant-los poulains,
o sigui cavalls joves. Ells imposen e1 rè-
gim de vida als seus poulains, parlen amb
els empresaris i tanquen tractes com ve-
ritables amas del boxador. Fan i desfan.
Després — llevat del cas de tractar-se d'un
as — cobren ells i .paguen el que volen au
seu poulain perquè vagi fent.

Hi ha mamàger que fins vesteixi alimenta
els seus homes i quan els fa combatre ho
cobra tot ell, en concepte de lliurament a
compte pel que li deuen — segons ell —, i
com que el compte no s'arriba a saldar
mai, el noi acaba per convertir-se en el
modus vivendi del seu amo.

Hi ha també qui, per millar explotar el
seu poulain, s'erigeix en empresari. I també
hi ha qui ensenya el llautó sota la capa;
d'esportiu de pa sucat amb odi. Hom re-
corda la sorollosa arribada a Barcelona d'un
indi semínola autèntic, fregat i refregat per
les sales de boxa dels ravals de Nova York,
amb el seu manàger que, com a indi i
per fer l'inri, m'era més que el seu ïhoulain.
El mamáger en qüestió portava unes ulleres
negres d'intel-ectual americà que ]i donaven
categoria sabre els seus companys locals.
A més a més de les ulleres portava maltes
pretensions i ei semblaren petites les em

-preses i les bosses que se li aferiren • Vol-
gué fer de promotor, perd no trobà teatre
ni places de braus prou grams per presen-
tar-hi el seu home, iEspanya era petita, ,però
el seu indi i ell no devien pas ésser massa
grans quan aquest darrer estiu, una nit,
tot prenent una llimonada en un roof-garlen
de la Barceloneta, descobrírem darrera una
palmera de paper d'estrassa el manàger de
]''indi semínola tocant el bombo i la car-
bassa sonora d'una orquestra cubana que
atacava allò tan mandrós i celebrat de
«Ay! Mamá Inés, todos los negros toma-
mos café...» Aquesta és la fi d'un manager
d'ulleres de conxa que trabé petites les pla-
ces de braus d'Espanya.

El penúltim i últim combats .temen lloc
en una atmosfera de fum de caliquenyo que
omple tota la sala corn una boira del Pi-
rineu. Són eís plats forts de les vetllades.
Es el moment que apareix dalt del ring
el tipus més curiós i colorit que ha pro-
duït la boxa : el sanat...

J. E. BARTRINA
(Continua a la pàgina tz.) .

Paisatge L1J1UÂflãa. — .JCLLIpL C que 1 • e
vingut de la frontera francesa amb 11bm
de dia he esperat aquell moment que l'ex-
prés_ passa Ipar um tras de paisatge comprès
entre Vilajuïga i Figueres. 1 espero especial-
ment aqueml punt concret de Perelada, tan
ben- guarnit de teló de fons, amb la presi-
déncia de la caputxa del Canigó completa,

-ment enfarinada. Peralada, a ;finés a més de
posseir una tradició heroico i senyoriad, té

- un punt de rostit- a les teulades i una bar-
mania de palla seca i de matèria verda i
un perfum agre.— barreja 'de corrals de bes-
tiar i de xu•clamel —, que pcl meu gust la
converteix en aun dels indrets m•és equili-
brats i més picants de 1'a plana emporda-
nesa. A Peralada, és allí on es pat apreciar
en una forma graciosíssi^ma aquest paisatge
trinxat i aquest puzzle de conreus i de cala
ranga propi dels mostres països meridianals.
Al nord d'Europa, un ull aficionat a da com--

tem^plació roussseauniana, quan fuig de l'ar-
quitectuna, -es troba sompre amb un pai-
satge monocrom. A penes si hi ha més de
tres colors, distribuïts, això sí, d'urna ma-
mera grassa i abumdamt. El calor que costa
més de caçar és el de la terra, perquè les
boires i les humitats fan sortir herba de la
-punta d'un ganivet, i quan no és tot -blanc
de meu, les prades, els avets i el cel gris.
acaben per produir una pesadíssima digestió
de color, acompanyada d'wn lirisme ple de
gama, de gris i d'enyorament. i En canvi els
nostres- paisatges són tota una altra cosa.
Aquí la crosta de la terra mastegada, trin-
xada, rissada i pentinada amb ferros ca-
Ilents i ipintes amgèligúes, converteix 1'espec-
tacle dels camps ñ' les muntanyes em una
delicada amanida de cinquanta mil colors,
des dels verds més tendres als sienes i als
ocres més torrats, des d'un 'blau d'aigua
anariina fins á un morat rabiós com les fal-
dilles d'aquella dona seca que té set peus 1
duu hin ,bacallà sec a la mà i representa
la Quaresma.

Tata la pro•vInoia de Girona és plena d'a-
quests suculents paisatges, que en l'Alt IEm-
pordà sembla que a més a més estam untats
d'un vernís especial que els dóna un aire
de joia brillantíssima i monstruosa, i a Pe-
rslada aquesta manera d'ésser dels conreus
de les cases i la naturalesa lliure, a mi
m'ha semblat sempre que és allí on dóna
la mota més entonada i més tendra.

Ara, -però, els aiguats han convertit ,aquell
tros de pafs en una líquida desolació insos-
pitada d'uns efectes impressionants. Tota
la 15rovínei.a de Girona va plena d'aigua,
però en 'la part de 'la plana, els rius, els
torrents, les rieres, gairebé sempre seques
i sense una gota de malicia, ara han pro-
duït el llot més pintoresc i l'esmalt -més
lívid sobre unes aigües -enrabiades, que aula
plana es desinflen i s'aapo^derein dels camps
i ho tapen tot sense gens de consicjeraci$.

I és precisament a Perelada; gràcies al
desacostumat enferistelament d'aquest riu
absurd que es diu la Muga, i que a mi m''hà
semblat sempre que és un tros de riu que
va demanant caritat, i .porta samarreta i
calçotets, .allí -on el canvi radical del pai-
satge s'ha fet més desolador i més nòrdic.
Del teló de fons de muntanyes, no se'm
veu res; la boira negra i la pluja ho tapen
tot, L plana és un llac seinse ordre ni con-
cert de carp mena, que salvo de tant en ta-nt
un morret de terra amb quatre arrels de
canya . desea^lçades, o una casa amb aigua
fins al ventre de la qual n'han salvat una
part del bestiar pujant lo a les gal-fas.

Els pollanes r els salt-es que abunden en
aquest paisatge tenen una cabellera mig ofé-
goda, completameint negra, repenjant-se en
els coixins de color de plom de la boira
tot plegat és una cosa sinistra, que fa llàs-
tima, però que no deixa de fer efecte.

Jo recordo hacer vist el paisatge holan-
dès, ,aquell paisatgè , gras de terra negra;
d'herbà negra, tot pla i baix de sastre, fió-'
tant entre unes .aigües d'aram i de verdet
i dormint sota un cel de cendra. 'Els poZders
holandesos són una de les formes més ori-
ginals i més intenses de paisatge desarra-
pat, i quan he passa-t ara per davant de
Perelarla, m'ha fet -1'efecbe que em trobava
en mig dels camps holandesos ; però en una
Holanda trágica, sense molins ni vaques,
sense ordre ni greix. Aquesta visió holan-
desa ha estat produïda aquí, en l'amanida
més sucule-nt de l'Empordà, per un caprici
brutal de les tempestats, per um imqualifi-
cable abús atmosfèric sobre un país que no
esta preparat, que viu refiadfssim en com-
panyia d'un cel d'estar per casa, i que no
té cap escrúpol de posar-se a nivell d'uns
renecs i d'uns torrents que no acostumen
mai a perdre el control i la correcció.

Pels diaris es pat veure les desgràcies i
les grans pèrdues que han acasionat des
a-igües de desembre al nostre país. La si-
tuació de la provincia de Girona vista des
de les .planes d'un diari fa uin efecte -poc
satisfactori, perd vista de debò encara fa
molt més efecte. D•amumt de la realitat eco-
mémica, hi ha el vestit de llot i de tenebres
de  la realitat pintoresca. Hi ha aquesta
Holanda olla i anárquica que ha produït
-l'inflament de la Muga, del Llobregat, del
Ter, del Fluvià i de nates les rieres que
ternari els noms més innocents del món.

EI nostre país no esté preparat per aquests
esdeve -nim ents, i els mostres ulls tampoc;
!''única reacció que produeixen és d'urna infi=
m-ita tristesa, d'urna mena de purgatori in-
coherent i abusiu, sobre un paisatge que fino
ha comès altre .pecat que el d'ésser el més
colorit, el més ponderat, el més alegre del
món.
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REPERCUSSIONS DE LA QÜESTIÓ DELS DEUTES

Ensenyaments. de la crisi francesa
Els grans moments espectaculars de liEs-

tatut ja s'han acabat. Aquesta darrera set-
mana hem entrat en una nova etapa del
camí que va des de la seva redacció fins
a la total aplicació.

Seran mis dies que no oferiran gaires
perspectives d'entusiasmes manifestats al
carrer, ni de recepcions de gala. Les grans
arribades, visites i rebudes han estat dis
necessaris graons pels quals l'Estatut ha
asee idït fins al replà, imimediat al capda-
munt, on ara està situat. Entrem a la dar-
rera etapa, plena de dificultats materials,
qüe és la més silenciosa, la que exigeix
més hores de treball sobre el paper, redac-
tant, examinant, esmenant i
aprovant ponències .

E1 traspàs de serveis de
l'Estat a la Generalitat és
una feina diiatadíssima. De
temps indefinit quant a du

-rada. D'imprecïsables aspec-
tes. Les qüestions que a pri-
mer cop d'ull sem!b!en ésser
niés independents i isolades,
després, una vegada exami-
nades de prop, ,apareixen Iple-
nes d'eintroncaments múlti-
ples. Cadascuna d'elles entra
dirotre les .altres : és com un
compacte sistema eellular.
D'ací prové la complexitat
ddl traspàs; no es .pot pen-
sar a traspassar l'Ordre pú-
blic, la Hisenda, les Asse-
gurances socials, etc., sense
que determinats serveis que-
din intraspassables fins que
no es faci aimcb aires qües-
tions fonamentals. Un exem-
ple dlaríssi,m de complexitat
el tenim en la qüestió d'Hi-
senda, que, Iluny de poder
estimar-se com un sol tot,
únicarment es pat apreciar
destriant curosament punts i
més punts de totes les altres
giiestions. Les Finances ho
abasten tot. Podríem posar
un exemple .més concret de
la impossibilitat del traspàs
en bloc d'un delimitat pro-
blema, amb un caps d'Obres	 Carles Esplà
públiques : la guàrdia civil
(Ordre públic) és f'enearre-
gada de 'la vi^gilàneia de les carreteres.

Posats a valer-nos d'un símil, empraríem
aquell tan conegut de les cireres. Estireu
una cirera i en seguiran una inacaíbaible res-
taillera. Agafeu una qüestió a traspassar i
darrera seu, barrejadament, atropellada-
ment, en seguiran mo'tes més.

Fins i tot, dintre una determinada qüestió
de perfecte encaix amb un sol ministeri de
Madrid, sempre hi haurà aspectes que cor
respondran a separades Diireccians generals
o Departaments distanciats i de limitat con-
tacte. IEn un mot : és tota I'Admimistra-
ció espanyola que es veu remoguda. Es
tota una feixuga i complicada màquina ,bu-
rocràtica de la qual hom m'ha de parar,
aonsentivame^nt i sense sotragades violen-
tes, rodes d'eingranatge.

Aquestes poquíssimcs raons fan compon-
dre a bastament que segons quin fos el
procediment doll traspàs, aquest fàcilment es
podria eternitzar. Sortosament ja hi ha ga-
rantia que això no pot succeir : la forma
amb què ha estat integrada la Comissió
Mixta de Traspàs. Cadascun dels noms de
la meitat de la Comissió nonienada ,peal
Govern de Madrid, come de l'altra meitat,
nomenada per la Generalitat, són tota una
garantia. A consignar, emn primer terme, lla
significació que té per nosaltres el president
de la Comissió, el subsecretari de la Presi-
dència, senyor Carles Espià.

Era impossible trobar una figura més
adequada que la de Carles IEspfà per a di-
rigiir :les tasques d'aquesta Comissió. Si
no es tractés d'un gnom conegúdíssim a casa
nostra seria oportú de fer -:ne •un retrat.
L'actuació del periodista alacaintí és tota urna
línia recta que rio desapareix mai de la su-
perfície.

De primer, l'època de lluita al carrer,
del seu exili d'Alacant a València i de l'exi-
li de València a París. Alesihores, els seus
èxits en el periodisme, l'actuació dintre el
qual, a París i a Ginebra, el collocà en
íí'ammbient més culttvat de la política imter-
nacional, cosa que suavitzà él caràcter una
mica cru del llevantí. Governador d'Aiacamt
quan la proclamació de la República, .passà
després a ésser-ho de Barcelona, on :ratificà
el bon concepte guanyat en na seva gestió
a l'altra ciutat mediterrània. Home conei-
xedor de la vida interna i internacional de
diversos països, el fet d'ésser valencià, la
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seva relació amb personalitats catalanes i,
finalment, la seva especial intuïció, li fam
veure lúcidament els prob}emes de Catalu-
nya i en dóna proves palpables que merei-
xen agraïment. Després, quan semblava que
havia d'anar — degut als seus antecedents
relacionaos aamib la •política intennacional =
al Ministeri d'Estat, ha estat decantat a la
política interior, amb la subsecretaria de
Governació, i això donà ocasió a ocupar ara
1'exoepcional ,lloc de president de la Comissió
al•ludida. Totes aquestes situacions, en un
home dotat de les condicions polítiques de
Carles ?Espià, no són altra cosa que meres
fites que s'encaminen a les màximes repre-

, president de la Comissió de Traspassos

sentaoions de ta política espainyola.
Tingui's en compte que parlar de la Co-

missió de Traspàs .no és pas parlar en
futur. Les sessions descabdellades fins a
primers de setmana a Barcelona, represes
ahir a Madrid, ens donaren, a més a més
del fruit dels acords, una cosa molt impor-
tamnt : la mostra de la seva manera de tre-
ballar.

Poques sessions conjuntes. Quan aques-
tes tonen lloc, és solament .per discutir co-
ses concretes : les concesions de les ponèn-
cies que cada dia s' mhan anat fent pel treball
dels ponents — generalment dos, un de cada
fracció — deis di-ferents serveis a traspassar,
que cointinuament es trameten, uns als al-
tres, redaccions esmenades o per esmenar.
Les sessions de conjunt — repetim — ino fan
més que lligar caps, ino esbossen mai. IEs
així com es comprèn que gairebé estigui
enllestit el traspàs de l'Administració local,
primera cosa de qué s'ha ocupat la Comis-
sió, tenint en compte que a la Goneralitat
ja hi havia un organisme preparat, un de-
partament d'Administració local que tenia
caràcter consultiu i només lï mancava el re-
solutiu que ara tindrà.

Una altra de les qüestions força avança-
des és la de l'Ordre ,pú'blie ; la Junta de
Seguretat encarregada de fer el traspàs es-
tarà molt aviat en plena activitat. Aquesta
Junta, integrada per tècnics, és una mana
de filial de la Comissió Mixta i penddmt
sempre d'ella, on haurà d'anar a parar per
coordinar i solucionar les dificultats mate-
rials d'enllaçament,així com també les que
surtin del sector tècnic esmentat. Segons
va dir Caries Esplà, cap divergència ni cap
obstacle moral no s'han presentat, ni és de
oreare que es presentin. Totes les dificultats
són purament tèunlques : conflictes de co^m-
peténcia — és clar que en els aspectes que
la Generalitat de moment no legisli conti

-nuarà en vigor la legislació de l'Estat es-
panyol --, problemes d'aplicació material o
simplemeint de tràmit. El Miinisteri de la
Govennáció mno ha presentat cap objecció que
pugui frenar la urgència del traspàs de l'Or-
dre públic. Això fa ,preveure ,per molt aviat
una solució satisfactòria a aquest punt que
alguns consideraven com el de més difícil
solucionar.

En el desenvolupament 'd'aquestes qües-
tions de traspàs és on és pot comprovar
millor N'encert dels que intervingueren en
la redacció i aprovació de l'Estatut. Si el
traspàs dels serveis, si aquesta aplicació de
la mostra autonomia es fa tan suaument,
com sobre rails, es deu, en gran •part, a la
precissió dels articles de l'Estatut .aprovat
que d'antuvi ja desbrossaren el camí d'cm-
trebancs.

CARLES SENTÍS

Mii•anf
a Foi.a

Scbleicber
D'una Garla d'un amic resident a Berlín
'oMentrestant, com que ja he deixat pas

-sar tants dies, resulta que a Alemanya ja
tenim govern; no nou de trinca, com sem-
blava, però l'antic bastant renovat, pintat
de nou, i amb un general al davant perquè
faci encara més tropa. El generál Schlei-
cher, del qual tant s'ha parlat últimament,
l'inspirador, segons l'opinió general, de tota
la política alemanya en els darrers temps,
s'ha encárreat del govern com a president
i ministre de la guerra. De moment, Schlei-
cher ha estat rebut amb fredor, però no
sense que hagi despertat certa confiança,
àdhuc entre elements molt apartats de la
seva ideologia, com són els sindicats obrers.
Es clar que ningú coneix, que ningú no sap
quins són els 15ropòsits d'aquest nou presi-
dent del consell, malgrat haaver-se'n parlat
tant. Segons uns, és ell que ha fet caure el
govern reaccionari i feudal de von Papen.
Els que això pretenen afegeixen àdhuc que
és un home d'esperit modern, i si no d'idees
socialistes almenys socialitzants o socialit-
zadores, Segons altres, la seva única missió
és preparan el terreny fer a una restauració
monàrquica. El més probable, i no és cap
paradoxa, és que tinguin raó uns i altres
que Schleicher vingui a fer una política con-
temporitzadora, per atraure's el màximum
de simpaties, i preparar així el terreny a
eventualitats que puguin presentar-se.

El que en aquests moments encara no està
aclarit és com podrà governar sense el par-
lament. Lea seva intenció és pactar un ar-
mistici amb aquest, o amb les majories.
Descomptant per endavant els socialistes i
comunistes, que no poden, com és natural,
acceptar aquest armistici, la majoria no
existeix sense els nacional-socialistes. El que
farà Hitler, com. serà Schleicher tolerat per
Hitler després d'haver-se vist ell tant a prop
del govern, és el que encara ningú no sap.
No obstant, dins del parlament, no li que-
darà altre camí que doblegar-se a la seva
autoritat ; a fora, al carrer, podrà seguir
fent demagògia, prometent el paradís als
dotze milions que el dia 6 de novembre en-
cara varen votar per ell.

Sigui com sigui, el govern del general
Schleicher té damunt tots els altres que ha-
guessin pogut formar-se en aquests moments
dos grans avantatges; la confiança d'una
gran part del poble, que temia un experi-
ment o aventura amb Hitler, i autoritat.

Schleicher, segorys el Vorwürts

Dono aquestes explicacions perquè no
creieu que a Alemanya vivim ja en plena
dictadura militar (l'Azaña a Espanya és
úambé ministre de la guerra). Per ara d'ai-
xò aquí ningú no en parla. I entre una dic-
tadura militar, si és que un dia vingués, i
una de civil de Hitler, no sé pas encara
quina fóra la hitjor,n

Cops d'escombra
Durant encara no quinze dies, el doctor

Meissner, subsecretari de la Presidència del
Reich, ha tingut a la seva mà els fils de la
crisi política alemanya. Meissner, després
d'haver estat l'home de confiança d'Ebert,
ho és ara de Hindenburg, i els inazis, fu-
riosos amb ell per haver estat eliminats,
diuen que és la minyona del president.

Però la frase despectiva ha trobat una
rèplica justa. Hom ha fet notar que el
doctor Meissner és una minyona l'especia-
litat de la qual és escombrar.

Winston Churchill, pintor

L'ex-president de la República Francesa,
Doumergue, és popularíssim a Anglaterra,
on compta amb nombrosos amics, entre ells
Churchill, el qual li regalà, en una ocasió,
u,n quadro pintat per ell.

--Si la nostra amistat us pot fer nosa al-
gun dia, des del punt de vista polític 

—digué quan ti donà el quadro —, podreu dir
que sou amic meu com a pintor i no pas
com a polític.

E1 dicfador Entoine

Antoine és el nom de guerra- d'un escul-
tor polonès, el cognom del qual és Cleper-
kowski, que va compen ,dre que amb un nom
aixl difícilment arribaria a fer cèlebre el
seu establiment de perruqueria. Aquest An-
toine s'està erigint, des de París, en un dic

-tador de l'art capilbar. D'ençà que va pen-
tinar Brigitte Helm en Antinea de L'At-
là!ntida de Pabst, les grans vedettes es fan
arreglar — per jora, s'entén — el cap per
ell. Cécile Sorel s'ha dirigit a Antoine per
jugar el paper de Celimeno amb un casc
de cabelis lacats ; la Balter i tota la troupe
del Casino de París serà pentinada per ell.
1, consagració definitiva, a finals d'any An-
toine marxa a obrir una sucursal a Nova
York, i Warner Bros, magnats del cinema,
li han encarregat d'estudiar un pentinat ca-
racterístic per a cada vedette.

La sobtada crisi ministerial que ha escla-
tat la passada setmana a França, ha fet
viva impressió i no poca sorpresa, suscitant
vives i variades discussions en la gran prem

-sa mundial.
La sprpresa era justificada ,pel fet que les

Comissiions par}am^entànies havien decidit
en un primer moment d'aprovar la proposta
de4 Govern, això és, pagar a Amèrica els
interessos que vencen el 1 5 de descunbre,
encara que amb reserves, basades essen-
cialment sobre el fet que cel pagament havia
d'ésser considerat come efectuat sobre el ca-
pital, i no com a tant per pont d'interessos.
Es sabut ja que sobre aquest .punt Frainça

Paul-Boncour, nou cap del Govern f

i Anglaterra estaven perfectament d'acord.
Ara, per quin sobtat penediment les Ce-

missions, revenint sobre la primera decisió,
proposaren a la Cambra de refusar all Go-
vern l'autorització del pagament, provocant
la caiguda del Ga'bi'net presidit per Herriot,
que frueix en el Parlament fraincès no sola-
ment de gran prestigi, ans també d'àmplia
simpatia?

L'explicaeió és senzilla, i fiine la tenen
com a justificada diaris no suspectes com
la Vossische Zeitung de Berlín.

Les raons dei canvi d'actitud de la Cam-
bra francesa són allmhora d'índole psicológica,
política i moral. Consilderacians d'orgull de
la política francesa ham pesat més que les
altres de caràcter econòmic que, abans, ha-
vien fet acceptar la tesi del pa^gamemnt, en-
cara que amb Iles reserves ja esmentades.

Des de fa més d'un any, França s'es-
força a arribar a un acord sobre el proble-
ma dels deutes, però a cada pas del que
dóna el govern de París, l'americà reslpon
amb refusos categòrics.

La Casa Blanca ha oblidat massa lleuge-
rament que si França donà ell seu comen-
timent a la convenció de Lausana, ho féu
a conseqüència de fenmances donaides per
Hooner, el qual, unes quantes vegades, ha
promós de seguir una línia molt conciliant
per a la solució dels deutes de guerra.

D'altra banda encara és viu el record
d'aquells compromisos morals contrets ,pel
president amer,cà davant la visita de Laval,
quan aquest es traslladà a Washington com
a cap dol govern de França.

En substància, Hoover empenyé les po-
ténoies europees a pendre 1'a iniciativa d'a-
favorir de totes maneres els .països vençuts
en la solució del problema de des repara-
cions, fent compendre clarament que aquest
era l'únic mitjà per poder sostenir amlb
èxit prop del Estats Units una demanda de
revisió dels deutes de guerra.

L'atitud present del goverin nordamericà
demostra que si la Conferència de Lausana
no fou un greu error, com ha dit a la
Cambra dels Comuns Winston Chur^ohiil,
fou almenys un acte de ionganimitat per
part d'Europa que .pat tenir serioses conse-
qüències, perquè ha resolt la qüestió de les
reparacions indepen'dentmen•t de la dels deu-
tes, finalitat a la qual' mirava Hoover, amb
evident mala fe.

Avui, els IEsta 'ts Units, no contents asnb
ésser intransigents, han cregut oportú de
trametre a França urnes notes 'diplomàti'ques
redactades en uns termes només usuals en-
tre comerciants mal educats, iperò i^ginorades
en els •costums ano solament dvplomàtics, sinó
també (per 'la gent oomr cal. Aquest to de
les incites del .govern nordamericà, qu. e ens
han revelat uin Stiimsan nou, ha canviat
complotament 1'opinió francesa en menys de
vint-i-quatre hores, i ha tingut com a coin-
seqüòncia cl vot contrari al pagament que
ha provocat la caiguda d'Herriot, el qual
no podia, por }a seva banda, abandonar gla
línia (política que s'havia traçat. Però aquest
vot, cal dir-ho, més que á motius d'orgull
de lla nació francesa envers els !Estats Units,
ha d'ésser considerat també com urna afir-
mació d'amor propi del Parlament francès
davant rei Congrés americà. Això vol dir
que el Palais Bourbon no està disposat a
ésser més una joguina del Capitoli de W'as-
himgton.

Circulen .molts parers sobre l'actitud que
pondrà el nou govern francés sobre aquest
greu problema, i ano és ,possible de fer pre-
visions.

Cal remarcar el fet que homes (polítics
rio pas massa amics de França del valor
de Lloyd George, hagin aprovat l'actitud
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adoptada per aquesta. També Lloyd George
ha ,deplorat que Mac Donald no hagi imitat
l'exemple de París.

Certs sentimenta}ismes i certes delicade-
ses no són admissibles quan estam en joc eis
interessos nacionals. L'•ex-cap del govern
anglès ha dit, entre altres, aquestes signi

-ficatives i clares paraules
«Un cataclisme s'ha aplanat sobre el

món. Totes les nacions en pateixen. Nos-
nitres 'no podem reclamar els mostres deutes
alls nostres deutors i .no podem en conse-
qüèmncia pagar els nostres creditors com
América. >i

Pecó a Washington no fra estat escoltada
aquesta justa veu i siha do-
nat prova d'un egoisme tan
excessiu que no podrà deixar
de tenir repercussions en les
futures relacions entre IEuro-
pa i els Estats Units.

Pel que fa a nosaltres, som
partidaris de la tesi de la can-
eellació .pura i simple deis
deutes de guerra, que consti-
tueixen una feixuga i odiosa
herència de l'espantosa confla-
gració que durant quatre anys
convu}sianà el món.

Aquesta tesi és senzilla per-
què és fundada sabre la lò-
gica. A una empresa tan ter-
riible com aquella a la qual
els 'Estats Units s'associarem,
cada participant havia de do-
nar la màxima contribució
possible—i mo solament en di-
ners, sinó també en una cosa•
molt més ,preciosa com és la
sang humana—, i compartir
tots els riscos i perillis que se
n'havien de derivar.

Preguntem a Hoover, per
exemple, quins reemborsos de
deutes hauria pogut pretendre
si els Imperis Centrals ' ha-
guessin guanyat la guerra.

Els senyors del' Conigrés
afirmen que els països euro-
peus vencedors han obtingut
avantatges materials, sia amb
1'amexió de territoris que vio-

lacions de lleis inaturals, geo-
gràfiques i etnogràfiques, ha-

raneès vien co}lacat sota altra domi
-nació, sia amlb l'engrandiment

de les possessions colonials. iEl
que són reiviindicaoions, entra en l'bnbita del
dret, i .per tant ,no .pot ésser considerat com
un avantatge. Restaria e1 .punt concernent
les •ollbmies. Perd no són els nordameri-
cans els que apoden parlar així : per ells la
guerra ha assumit un sol caràcter, l'affe-
rístia, 'En efecte, llur intervenció es verificà
qu.ain 1a sort del 'conflicte ano deixava 'llac
a duibtes. Més que de proponderà^nci,a mi-
litar es tractava de qüestió de resisténoia.
França, Itàlia, Anglaterra, per raons psico-
lògiques més que thaterials, estaven pre-
parades, en aquest punt, molt anés que llurs
adversaris. Attr.ament, les caixes ianquis ja
s'havien omplert d'or europeu, quan WGlson
va creure aportú d'intervenir en la guerra
al costat de l'Entesa. Ningú no desconeix
la 'importància d'aquesta intervenció, que
solament fou decisiva per abreujar el curs
massa llarg de d'horrible conflicte ; però no
ens sembla per això que sigui just de pre-
tendre el pagament, fins a l'últim cèntim,
de material béllic que havia d'esmerçar-se a
combatre enemics comuns i en quevigres des-
tinats a (permetre que les mpoblacions ciuids
víctimes die la guerra resistissin fins al mà-
ximum de les forces humanes.
,Els pagaments ja fets per Europa als Es-

tats Units, bé en forma d''acomptes sobre
el capital, bé com interessos, ja representen
e1 doble del valor real dels préstecs fets,
gairebé tots en •natura, durant la guerra.

EI •crit de «prou ! i llançat per gla Canbra
francesa, i acollit per molts altres països,
àdlhuc per Itàlia —r que havent apagat el
ls d'aquest mes la quota que li pertoca-
va, ha fet sabor que probablement era l'úl-
tima—, és justificat i correspon als iinte-
ressos generals d'aquesta vella (Europa, que
té di mal de na . saber oompendre com li
seria avantatjosa una política de confiança
i sollidaritat recíproques.

Tot el que s'ha esdevingut aquests dies
hauria 'd''haver servit de lliçó. Però no és
així. El volcà balcànic dóna ala rmants se-
nyads de voler revifar-se. I tots sabem que
allà m'és que . enlloc hi ha el greu perill.

TIGGI.S

L'APLICACIÓ DE L'ESTATUT

El traspàs de serveis

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

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

Neurastènia Impofencia (en 4oEes lea seves manifesta orce
mal de cap, cansares£ mea£al, perícia de

memòria, vertigens,Iedige corporal, £zemolors,dispèpsia nervio•
Sa, s i pi£eci f a, i£ sgàor i ras e ea general de les
dones toEs els £resfons orgànics 

que
s que tinguin per perr causauro o origen es¢ofa.

menL nerviós,

Les Gragees potenclais del Dr. Soivré,
més que un medicament són un elemenf essencial del cervell, medul'la i tof el sisfema nerviós, regene.
ranc el vigor sexual propi de l'edat. conservant la salut i prolongant la vida; indicades especíalmenf els esgo.
fats en la seva jovenEuE per iota mena d'excessos, als que veríñquen treballs excessius, fanf físics com morals
o intel'lectuals, esporfisfee, bornes de ciències, financíers, artistes, comerciants, indusfríals, pensadors, eec•,
aconseguint sempre, amb les Gragees potencials del Dr. Soivré, Lots els esforços o exercicis fàcilment
1 disposant l'organisme per rependre Is sovint i amb el màxín resultat, arribant a l'extrema vellesa i sense
violentar l'organisme amb energies pròpies de la joventut.

Basca pendre un flascó per convèncer=se'n

Venda a 6°60 pies, flascó, en toles les principals farmàcies d'Espanya, Portugal i América
NOTA. - Dirigint-se r trametent 025 pis. en segells ele correu per al /runguelg a Oficines Laboratorio Súka-

¿erg, carrer del Ter, 16, Barcelona, rebreu gralla un ¡libre enpltcauiu soba l'origen. desenrotllament i tracta.
ment d'aquestes mnlalOes

Societat Tramvia de Barcelona,

Eixample i Gràcia

^El dia 3! del corrent mes, a les
dotze, es procodirà en les Oficines d'a-
ques ta Societat, Ronda de Sant Pau,
43, al sorteig públic per als senyors
tenedors de títols de les Obligacions
a0. s per loo que correspon amortitzar
en el present any, segons el quadro
estampat al revers dels títols.

Barcelona, 16 de desombre de 1 932.

L'Administrador-Delegat

ALFRED ARRUGA

Societat Tramvia de Barcelona,
Eixample i Gràcia

Vencent en el proper 1•er de gener
el cupó n.° 49 d•e les Obligacions al
5 per roo d'aquesta Societat, es ,posa
a coneixement dels senyors tenedors
que el pagament de l'expressat cupó

restarà obert des del dit dia, a raó de
dotze pessetes cinquanta obnti mms per
cupó, deduint ptas. 1'925 per impos-
tos al Tresor, en les Oficines d'aques-
ta Societat, Ronda de Sant Pau, 43•

Barcelona, i6 de desembre de 1932,

L'Administrador-Delegat

ALFRED ARRUGA
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Una escena de uVint-i- quatre hores»

EL. CINEMA
L'ACTUALITAT CINEMATOGRAFICA	 UN FILM DE MARION GUÉRIN

"STUDI®
CINAE S„

PresenLarà.,demà
divendres; a les
deu de la nít al

TI VOL!
el film de

Jréan Cocfeau,♦ Le sangg
d'un Poète

El ñlm de Leni
Riefensfahl,

Luz Azul
Localifafs al TIVOLI

sense. recàrrec.

NOTULA. La projecció del
film de "Jean Cocfeau co•
mençará a les 10 en punk.

Tr© etr©riìe^S'
tituds, concebut amb un tacte exquisit. No
hi ha sinó la darrera escena, aquella en 1a
qual Brancroft, en un rampell de fallia, des-
trueix el vaixell quasi llest .per a la bota-
dura, que desentoni un xic del conjurat del
lülm, tan mesurat, tan digne: Escenes hi
ha que són d'una delicada .precisió psicolò-
gica. I Brancroft ha trobat en el rol de gran
industrial obsessionat pel prestigi i perenni-
tat de la seva casa, urna de les seves tas-
ques més brillants de la seva ja tan bri

-Ilant carrera. Al costat d'ell, Francis Dec,

1ackie Cooper

moilt humana en el paper de la filla que
veu una adolesoènda trista en una casa on
mai no hi ha un gest de tendresa. Magní-
fiques les escenes al pensionat, tan plenes
de llum i de moviment graciós.

No ameu a creure que La conquista de
¢all sigui una història freudiana. La Pa-
ramount rararment ens proposa històries lú-
gubres. Aquest film és una historieta rosa,
la historieta d'una noia eixerida que con-
quista el seu tutor. !Es el .pas d'una maia,
que el seu tutor ha vist sempre com a tal,
que esdevé el dia menys pensat una dona
capaç de seducció i .prou hàbil i atractiva
per a torbar el seu propi pare adoptiu, i
això precisament en ell moment en que ell,
renovant una vella axnistat d'altre temps,
es disposava a fer un cop de cap, és a dir,
a casar-se.

Dorothy Jordan és aquesta noia enjogas-
sada, jovemeta, però maliciosa. Paul Lukas
és el pare pastís. Hi ha unes figures de
segon terme que són el millor de la pel

-lícula. Es un film per passar l'estona i res
més.

J. P.

Comedia fina, delicada que es pof
veure més d'un cop

ES UN FILM PARAMOÜNT

Diumenge nif : NADAL

L'Espectacle mes recomenable per
acabar de passar la diada feliçment
ES UN FILM PARAMOUNT

Vint -i- quatre hores»
Vint-i-quatre hores és un film inspirat en del públic a comprendre aquest llenguatge.

una obra de l'escriptor Bromfield. Es un De vegades ens queixen que els directors
film alhora remarcable i curiós. El seu va- gs r,epeteixen massa, i aleshores oblidem que
bor intrínsec •bastaria r retenir el nostre z•eí	 el `cinema '.no pot amar massa de pressa, ja
crític, però a més ens importa aquesta pel-	 que, del contrari, sostret que quedaria deí
lícula per la manera com el director l'ha contacte del públic que el fa possible, es
concebuda i readitzada. Marion Guérin ha	 marina d'asfíxia. Ja.passsa molt que el pú-
procedit en el ádcoupage d'una faisó gens	 bli• que va al cinema a cercar-hi emocions
corrent.	 a l'•emgròs, no vegi sinó una mínima part

No parlem de la intenció de comprimir, del film, quan aquest és d'una riquesa de
gràcies a una hàbil tècnica de la composi-	 detalls com és Vint-i-quatre hores. Cal obrir

ció, en un breu interval de temps, una ma- molt els ulls per veure amb quina elegán-
t£ria atapeïda d'incidents, intenció molt fre- cia les dificultats	 són resoltes	 i el resultat
qüent	 en	 la	 literatura	 d'auui	 dia.	 Joyce, és obtingut!
Huxley,	 Virginia	 Woolf,	 Stefan	 Zweig	 i El trebaíl de Marion Guérin és .precís ï
tants	 altres	 presenten	 brillants	 exemp'es elegant. Un film així significa un bon ex-
d'aquest ,procediment. 	 Hi	 ha	 alguna cosa ponent de la tècnica americana en el mo-
d'aixb en aquest film --el títol no deixa lloc ment actual. Podem experimentar aquí 1'efi-
a dubtes —, però també alguna cosa més. cacia d'aquesta	 técnica madura, 	 que posa
Convençut que el cinema és sovint més una tots els continguts ddi film, en	 funció di-
visió que una narració, el director ens pro- recta del moviment de la camera. L'escena
senta	 un	 espectacl e	 divers	 extraordinària- en 1a qual Clive Brook eseapq del pis on.
ment	 excitant,	 tot	 deixant la	 intelligència Miriam	 Hopkins ha estat assassinada,	 és
dels esdeveniments dintre una penombra in- decisiva en aquest sentit.	 Fixeu-vos=hi ; re-.
decisa.	 Aquella	 impressió	 sui generis que peteix, millorant-la, i'esoena anterior, en	 la
teniu al teatre quan veieu una representació qual	 l'homicida	 abandona	 així	 mateix	 el
de la qual no coneixeu el primer acte. Hi pis.
ha aquí com una perspectiva de fons que EI cinema parlat és avui tan madur com
no arribeu a penetrar. Els gestos surten de ahir podia ésser.ho el cinema mut. Les pa
l'ombra per retonnar-'hi.	 Es una 'franja de raules ja són ara assimilades dins la subs-
vida, vigorosament visualitzada, però franja tància del film i ajustades al ritme d'aquest.
tanmateix.	 Vint-i^uatre hores,	 en el curs Més encara,	 es confronten en les imatges
de les quals la corba de les existències que i; el mateix que en una escena inoblidable
illumina	 aquella	 franja,	 coneixen una d'a- d'Els carrers- de la ciutat, serveixen de teló
quelles interseccions que forçosament deter- de fons damunt el qual uns objectes retro-
minen en els individus un canvi radical en ben de sobte un relleu insospitat.
el sentit de llurs destins. Des del començament de temporada s'han

En l'ordre de la realització el film és sor- estrenat ja més de zoo films! Voluntaria-
prenent ; emocionant per tothom que, més ment restringim la nostra labor damunt dels
enllà del fons, endevini la forma, és a dir, films que ens semblen característics. Tot i
el problema d'ordre tècnic ; és a dir, enea- això', com negar el carácter fragmentari de
ra, la manera com el cineista soluciona un la .nostra	 tasca!	 Per això ens sembla bé
problema	 concret	 d'expressió	 dramàtica. insistir,	 sempre que podem,	 sabre	 alguns
Manca aquí, això sí, una unitat de concep- punts d'ordre general,	 prenent ,per preéext
ció. Tampoc els .personatges no tenen aque- algun film que s'ho valgui. A desgrat de
lla	 obsessionant	 realitat	 dels	 herois	 d'Els les restriccions	 que	 ehem	 senyalat,	 Vint-i-
carrers de la ciutat. I cito aquest film per- quatre és	 un d'aquests,
què en moltes coses Marion Guerin sembla Josep PALAU
llençat en la mateixa orientació que Ma-
moulian. El film oscilla entre un drama psi-
cològic d'ambient mós anglès que americà,
drama psicològic d'aita qualitat, jugat a la BRABB NBYETIT$EN

perfecció per	 Clive	 Brook,	 Kay	 Francis i CORBATES IBARBBBABLEI

Miriam Hopkims i urna acció truculenta ban
xic convencional de baixos fons.

japme I, 11No hi ha dubte que exisfeix una corre-
lació	 entre el .progrés del	 cinema en	 tant •	 Telèf.11655
que llenguatge i e1 progrés en 'la capacitat
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Demà nit aO FANTASIO
?'cÂMcIo

4

:
	 Estrenade la

BESO de la simpatia

Ĵ ^^^^E	 amb

Gustau Froeliclh

Marta Eggerth

^V̂ 	 ^ 	 Música de
'^`

a	 ^^	 Robert Stolz

t ^`

yi

Nbtula: AI Centre de localitats i guixetes del „Fantàsio^ es despatxen butaques

numerades per a les sessions de dissabte nit, diumenge tarda i nit i dilluns nit.
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Conferéncía
Dimarts passat, a l'Associació de Cinema

Amateur (Foment de les Arts Decoratives),
Josep Palau donà la soya anunciada confe-
rància sobre Conceptes crítics a l'entorn del
cinema amateur.

Prenent per pretext alguns aapectes de
la labor dels amateurs d'aquí i de fora,
el conferenciant tractà dels termes més fre-
qüents de la crítica cinematogràfica i des
conceptes més generals relacionats amb la
teoria del cinema. Parlà del cinema d'objec-
tes, dels assaigs de avantguardisme que
tempten sovint l'aficionat i acabà fent vots
per la creixent dignificació del nostre chic

-ma amateur.
Així mateix, la setmana que ve, a l'hora

i dia que s'anunciarà per la premsa, par-
lara davant del micròfon de. Ràdio Associa-
ció sobre L'amor en el cinema.

Un Comífé de Cinema
La Generalitat de Catalunya, prosseguint

la seva activa campanya d'organització cultu-
ral a casa nostra, que persisteix amb una
empenta magnífica malgrat la .passió polí

-tica dels dies, acaba de crear el primer Co-
mité oficial -que ha de tenir cura deis afers
que fan referémoia al fet cinematogràfic en
els seus aspectes govennatiu, turístic i esco-
lar. Aquest Comitè està presidit pel propi
Conseller de Cultura — del qual no cal re-
marcar ara l'entusiasme que posa en tota
da seva política cultura9 —, que sent d'una
manera molt viva la transcendència del fet
cinematogràfic . Com a delegats del Crnnsel1
de Cultura figuren els senyors Joan Desclòs
i Manuel Ainaud. Com a assessor teonic hi
ha el! senyor Carner Ribalta. Els senyors
Iginasi Armerngou, Guih1em Díaz, laja, Mà-
rius Calvet, Ventura i Virgili i Joam Sàbat
actuen de vocals. Secretari, Miquel Joseph.

MIRADOR saluda amb satisfacció aquesta
primera iniciativa oficial de cinema a casa
nostra.

Tomàs Cola a Barcelona
Es troba a Barcelona Tomàs Cola, pro-

cedent de Niça, on ha acabat una produc-
ció com assistent del famós director Rex
Ingram.

Dinem que, un cop acabat el contracte que
el (liga amb Rex Imgram, Tomàs Cola vol
produir per compte propi a Barcelona. Com
a simple informació donem 1a nova a tots
aquells que s'interessen en 4a possibilitat
d'una producció nacional.

Un alfre amor de Chaplin?
Aquesta vegada es diu Paulette Godard.

Té vint-i-un anys. Ha arribat triomfadora
del Broadway a la terra brillant dei cinema.
Sembla que Chaplin n'està vivament ena-
morat. Constituirà Paulette 'Godard un graó
méa de l'escala de fracassos amorosos que
és la vida de l'autor de Les llums de la ciu-
tat? No seria pas la primera vegada que
una dona ambiciosa utilitza el prestigi de
Chaplin per a esdevenir cèlebre. Tampoc
seria 1'última que un cop aconseguit això
l'abandonés.

Altrament, tot això cau perfectament dins
del destí amarg del personatge dickensià
que és — en el film i i en la vida — Charlie
Chaplin.



-'Sensacional descobriment,,,r_,,

__	 contra els cabells blancs,
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/-	 que no embruta el cabell

Aigua de Colònia
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AVUI, DIJOUS, ESTRENA AL
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El Guclmouna

Intens drama del desert

Un dels èxits més Ilegitims

del film francès

DL ARENA

(Documental)

=Noticiari Fox Sonor.
=	 A petició del públic, repetició de	 =

Olimpiades 1932
(Explicades en espanyol)

Equip sonor R, C. A, Photophone
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GUTEMRERG, S. A.
Maquinària, Tipus, Filetatge de

bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Agullers, 1 i Vía Laietana, 4
TeL 15524 • BARCELONA

Illilli111111111111111111lIII11111111111111111111111111I11111.:

OTOG RAVATS, LA CASA

)NI MART]=
apidesa p, Màxima qualltat

ral.: Telèfon 17047 : BARCELONA

I11111111111111111111111111111111111111111Illllllllllllllllllrr

M1RAIODR	 5

EL. TEATRE
Mari \/alentéjI II ti F 'wN I 	 .
Grock deia que la seva presentació al T de la dansa rítmica o plàstica,	 que

voli	 havia	 d'haver	 anat	 precedida	 d'uns exwhibeixen el seu inconsistent impressionisme
quants	 números	 de	 m,sic-hall.	 Algunes coreogràfic em algun recital selecte.
atraccions haurien caldejat l'ambient i creat Davant totes aquestes aproximacions i di-
una atmosfera favorable. IEl .pas brusc d'un vagacions, s'imposa naturalment una disci-
film	 al seu umúmero, .per contra, l'obligava plina. Mots d'aquests improvisadors volem
a fer un esforç considerable per a crear, ell dissimular la seva ,penúria tècnica amb la
tot sal i ràpidameint, 	 l'atmosfera desibjada. fantasia. Arriben a fer veure que bailen sen-
Ara, al mateix Tívoli, tres o quatre atrac- se ballar a còpia de fantasia. Perd aquesta,
(ions ham actuat abans de Maria Valentc, sense una bastida rigorosa, no és altra cosa
Però aquest complement, orfe de ritme, lent que balbuceig	 inarticulat.	 Les	 llibertats cal
i ensopit,	 pesat i ple de .punts	 morts,	 ha guanyarJles a pols.	 1 totes les llicències són
estat	 tan	 mediocre,	 que	 ha
creat	 un	 ambient	 tristfssiam
yue ha llevat brillantor i	 in- 1#,.	

ítensitat	 a	 la , preseintació	 de'" d
i'excellent	 fantasista•	 Maria , £^,
Valente té una vivacitat,	 umá'
merviosisne, .una alegria i un
moviment	 continu,	 que	 ens

V„

fan pensar sense voler en el £	 .
managu'anyat	 Rastelli.	 I^ntelli- x	 y
gent,	 fina,	 espiritual,	 omple
l'escenari amb na seva fanta-
sia, la	seva	 simpatia, el	 seu f	 z
humor,	 la	 seva	 gràcia	 i	 la °=W	 sl	,
seva exuberància	 meri,dianal, ^Sgs
purament llatina, italiana. En
possessió d'una varietat extra-
ordinària de dons, el seu ta- z	 ti
lentpolièdric	 Ii	 penmet	 de
cultivar amb	 idéntica	 perfec-
ció la dansa i 1a música. La	 1 u I£ r
concertina en les seves mans
adquireix una vibració sorpre- 4p
nent.	 I	 toca amb	 sòbria vir- e	 r	 r•
tuositat, desposseïda d'efectis-	 ' ,
mes	 el xilofon	 el vibrafon	 el	 5E3	 lF

fonomonocorde—mena de (ello	 £„ a	 s . ""	 1 +	 +	 9̂ 	 l'tl
amb .una sala corda-1 els pla-	 i` , `	 , F t£ i£ s£	 t=	 ~l&	 ^	 ^

t 	
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Però pel nostre gust el nú- a	=
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números	 musicals. Tenim	 la	 y ^'	 £' k£"' < l ,
sensació ue és incomplet. Le-	 ^'>

`

i

Ivinson	 s'ha	 pa	 ocu at extensa-	 I r	 s a =s£ ^k ^f ^	 f t^ r='f	'É '	 rs ^^ 	 ^
ment de la Valente ballarina.	 Y„t	 l•t^	 ^ ^,'	 •^^s	 •E	 s	 $	 ,^s
1 les dues úniques danses que	 j s	t 4”
li hem vist no haurien segu-	 §^	 . ,_

<	 Q	 T "	 r	;	 f	 a	j¢
t< 	 ,',...,.	 ...._—..	 -v	 £-u	 '

ramemt provocat aquests llargs
comentaris. Sigui com signi, però, aquesta permeses a	 aquells que poden assentar-les
abulndància de números musicals no fatiga damunt	 una	 base	 salida.	 Maria	 Valente,
em cap moment l'espectador, degut a la fan- després	 d'una dura disciplina, pot perme-
tasia amb què li són oferts. Joan Tomàs tre's el luxe de posar la dansa al servei dg
deia molt justament	 en aquestes	 pàgines la seva fantasia, i deformar-'a com li pla-
que Sam Barton considera la bicicleta com gui.	 Heus ací el que deia	 Levinsom	 d'a-
um .accessori de la seva fantasia, de •la ma- puesta gran artista : «D'on vénen aquesta
teixa manera que um Grock utilitza el violí facultat de	 metamòrfosi,	 .aquesta ductilitat
o un Claret les carnes. Maria Valente posa i aquest mestratge? De la dansa d'escola
també la música al servei de la seva en- que alimenta el seu caprici. La seva cultura
Iluernadora	 fantasia,	 l'instrument més	 po- clàssica. Els seus dons naturals són simgu-
derós de la qual és una mímica de gran larment consolidats per l'adquirit. n Gràcies
classe. El seu rostre rialler,	 extraordinària- a aquesta cultura clàssica, les paròdies de
ment dúctil i mòbil, els seus ulls vivíssirns, danses de Maria Valente, les seves defor-
els seus gestos desconjuntats, expressen els macions caricaturals dels passos clàssics, les
sentiments amb una justesa admirable, sen- seves figures fantasistes, deixen veure, dar-
se cap mena d'excés,	 sense cap concessió rera la ironia, l'estil, les línies de la com-

la grolleria, amb una sobrietat, una finesa .posició de les actituds i, sobretot,	 la preci-
i una delicadesa perfectes. sió. Aquella precisió indispensable en el circ

Dansarina, la manera de posar els peus, i en eQ music-hall.	 La precisió que admi-
algun jeté tourné i altres passos clàssics, el rem en el treball ben fet de l'acròbata.
seu	 estil,	 revelen	 9a	 seva	 farta	 disciplina EI complement del programa del Tívoli
escolar. L'estat actual de lla dansa ens obliga és, com hem dit, molt mediocre. Al contrari
a	 reclamar	 també	 d'ofici.	 Actualment,	 la de Maria Valentes John Bux no té mi escola
dansa és gairebé compre imdisoipllinada i^m- ni fantasia. Només una certa flexibilitat. IEl
provisació.	 Ací, els exemples abunden.	 El ;. cas d'aquest noi és incomprensible. No l'ani-
llemguatge coreogràfic pobrfssim de les nos- i ma cap desig de renovació. Fa anys i panys
tres pobres noietes que es dediquen 	 a la que fa les mateixes coses. 1 ara, les fa pit-
dansa espanyola, és una carien ura grotesca jor que mai. Amanerat, cada dia té més
del 'ball espanyol clàssic, amarat d'una dis- poca gràcia.	 Aquella paròdia de la dansa
ciplina d'escola	 que els mestres de ballet j alpatxe, que ja ens sabem de cremaria, és
madrilenys anaren a cercar a París i a Milà. d'una infelicitat definitiva. 'Elsie Bayron no
EI ba11 americà ha estat totalment desna- té	 tampoc	 escola,	 però	 té	 temperament.
turalitzat per una colla de noiets indocumen- I	 això sempre fa ;bonic.	 Dels .altres — so-
tats que l'han convertit en contorsió desor- ¡ bretot	 d'aquella	 orquestra :	 oh,	 quina	 or-
denáda o repiqueig mecámrc de peus. I les questra ! — no	 volem	 parlar-ne.	 Hauríem
escorrialles de 1'hel•emisne elemental de la d'ésser	 cruels.
Duncan han estat recollides per fies cultiva- I	 SEBASTIÀ GASCH

Dels autors	 francesos més destacats de La crítica es mostrà adversa a Els tarats.
darrers de	 segle xix i començos de l'actual, Salvador Vilaregut, des de les planes de Jo-
Eugène Brieux, que acaba de morir, fou a ventut, qualificà l'obra de «descolorida i anti-
Barceloma	 un dels menys volguts.	 E1 seu estética	 conversa	 higiènica»,	 i	 digué	 de
teatre	 de	 ((sanejament	 social»,	 en el	 qual Brieux que era un anti-artista.	 Josep Mo-
es dóna la màxima importància a la in- rató, a La Peu, parlà d'una «lliçó freda i
tenció, o a la ((idea>), i que el propi Brieux descarnada de patonogia social, comparable
mai no considerà com un fi, sinó com un a les de les clíniques o a les de l'amfiteatre
mitjà de provocar la reacció del poble da- de ]'Hospital».	 E1 públic,	 però,	 havia	 res-
va^nt l'error, el vici, la injustícia i totes le post, com he dit,	 a la crida de l'Agrupa-
tarés de la societat, no arribà ací a ferse ció Avenir, i àdhuc calgué donar urna se-
popular; ni trobà entre els intellectuals gai- gona representació. Va ésser Els tarats l'ú-
res simpaties.	 La mostra ciutat,
durant e1 període brillant de

N
s.^	 aE=aos	 =

Brieux, travessava una Apoca
d'intensa	 excitació	 en	 tots	 els	 y
ordres, però el públic,	 al teatre,	 £
demanava acció i no ,prèdiques.
Brieux no comlmovia els de baix, c t^,
ni entusiasmava els de dalt.

La primera obra de Brieux re-
presentada a Barcelona fou La
robe rouge; s'estrenà en francès ^c ^,	 m ,	 („t,	 tCO, t oC^ R.^, K.v^
el mes de maig de 1902 al Prim-
cipal, per una companyia d'aque-	 __	 _
lles que volten	 l'Espagne	et	 le
Maroc ;	 la	 .mateixa	 companyia,	 ^"
als	 dies,	 domà a conèixer	 1'	 " ?''^	 ^r'-	 '*'` a^s"`pocs
B!anchette.	Eren,	 i	 han	 restat,
les dues millors produocions de	 r ó. p^ ^,(i^,r	 ox •e ^,t ,•	 w^
Brieux. La robe rouge venia a,
nosaltres només amb dos anys	 yt	 ¿- u
de retard; en canvi, en feia ja
deu que	 Blanchette havia estat
consagrada a París com un dels

'èxits	 .més	 legítims	 del	 Teatre	 '
Lliure. Una i altra obra passa-	 ;3
ren sense soroll. Per què? Pot- 3̂ ^_
ser a causa de llur deficient in-	 ó	 ,yr
terpretació.	 Potser,	 també,	 pel	 ^^ art

-
fet de no ésser amic aquell pú-	 I. t	- —^^	 e,^
blic, menys qme cap, de tes ate-	
sisn sostingudes amb xerrameca
escénica. .$$p

Seguí,	 després,	 Els	 tarats,
L'estrena tingué lloc el dia 9 de	 Autorització de Brieux a l'Agrupació Avenir
desembre del mateix any 1902, all
Teatre	 Circ	 Espanyol.	 Aquesta
fou ja una estrena sensacional. Tot hi havia p ica obra que va proporcionar beneficis a
contribuït :	 el tema	 atrevit de	 l'obra	 i	 el l'Agrupació : soc pessetes la primera vegada
seu desenvolupament descarnat, la seva in- i 60 la segona, a desgrat de les despeses
terdicció per la censura a París i els apas- extraordinàries ;	com	 que	 les	 actrius de
sionats comentaris que originà la seva lec- l'Espanyol	 sentien	 escrúpols	 d'interpretar
tura	 pública,	 i,	 sobretot,	 la circumstància algunes escenes, havien estat contractades
de patrocinar l'estrena l'Agrupació Avenir, expressament dues actrius : l'Agneta Pahis-
composta de gent d'ideologia la més avien- sa i l'Enriqueta Vidal,	 Féu el paper de
çada, tant en el camp social com en els «tarat» En Carles Delholm i el de metge
sentiments artístics. Es tractava d'una peny l'Emili	 Parelló.
d'obrers	 anarquistes ;	Felip Cortiella,	 tipb-

I
Suzanne Desprès, l'eminent actriu france-

graf i corrector de proves,	 figurava	 com as, representà a Novetats, ól mes de no-
animador principal, 	 i	 amb	 ell	 constituïen vembre de 1905, una altra obra famosa de
els elements actius de l'Agrupació el dibui- Brieux :	 Les remplafantes, que més tard
xant Josep	 Ohassaigmet,	 el	 teixidor	 Joan traduïren	 al	 català,	 amb	 el	 títol	 de	 Les
Lastórtoras, dos sabaters — En Clotas i En dides, el doctor D. Corominas Prats i Ma-
Piñón — i un dependent de comerç que es muel	 Ainaud.	 Aquesta	 traducció	 s'estrenà
deia Bauzà. Eren gent assedegada de cultu- al mateix Novetats el dia 22 de gener de
ra. Ho feien tot en català. Foren ells, se- 1909, per la Tressols, en Barosa i En Puig-
cumdats per la Societat de Paletes de Gràcia, garí. Tres anys abans, En Joan B. Ense-
els que fundaren al carrer d'Abaixadors el nyat havia fet estrenar a Romea, amb el
Centre Fraternal de Cultura, entitat de tre- títol de La mestra,	 per la Llorente i	 Emn
balladors que, entre altres empreses, orga- Jaume Borràs, un arranjament al català de
nitzà, l'any 3 903, una representació de Casa Blanchette, que no assolí gens boina acollida.
de nines, per 1a Teresa Mariani, a Novetats, Feta excepció d'Eis	 tarats,	 el teatre de
i una de Hedda Gabler, per la Itàlia Vita- Brieux haurà tingut doncs, a la nostra.ciu-
liani, al Granvia. Foren ells els que, abans tat, tal com he observat en comenñar aques-
d'estrenar-se Els tarats, havien fet aplaudir tes ratlles,	 escassa	 repercussió.	 He deixat
a Barcelona, al teatre de des Arts, del çar- apuntades les causes. Vull remarcar encara,
rer de Floridablanca, Els mais Qastors de en acabar, que nio ja Brieux, sinó ni tan
Mirbeau, Quan ens des5ertarem d'entre els sols Els tarats, no complaïen d'una manera
morts i	 Els pilars de la societat, d'Ibsen, franca els mateixos components de 1''Agru-
i Les tenalles, d'Hervieu.	 Quan s'escriurà, pació Avenir. eVeieu? —m'ha declarat En
qui escriuré,	 per a exemple de tots, 1'ab- Cortiella	 espurnejant-li	 els	 ulls	 — ]'Ibsen
negada història d'aquella Agrupació? era una cosa different; amb ]'Ibsen ens en-

L'estrena d'Els tarats anà precedida d'una teníem de seguida.,

forta	 campanya de premsa i d'una pluja JOAN TOMAS
continuada de prospectes.	 «Cal — es llegia
en	 un d'aquests — obrir els ulls als igno- —
rants, commoure tlls egoistes, esperançar els Ilplllllllllllllllllllllllllllllllllllllill111111111rf111111
escèptics ;	 cal,	 en	 una .paraula,	 interessar
tothom .per a fer possible la desaparició de p E l^ A F
la	 sífilis,	 taca	 indigna	 i	 vergonyosa	 que
pesa damunt la societat moderna.))	 I afe-
gia més avall : ((Volem que s'adoni tothom C

= A N Tde la	 importància del mal,	 que posi	 tot- =
ham	 el	 seu	 esforç a fer-lo desapareixer.n E
La nit de l'estrena,	 abans d'ésser aixecat E Màxima r
el teló, el doctor Raduà va donar una con- E	 '	 -
feréncia. El teatre estava ple a vessar. Hi E	 '
havia Em Castdllote, da Teresa Claramunt, AVINYÓ, 19, p
En Bessons i tota la plana major de ]'anar-
quisme barceloní. La policia els havia vist ñIIIIIIIIIIIIII11111Illllllllllllllllllll111111111111111111!11
a la porta del teatre i havia comunicat llur
presóncia al governador.	 Aquest intentà a

y lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllb—	 —
darrera	 hora	 suspendre	 la	 representació,
perd desistí de fecho en advertir -li per te- _	 µ,
léfon IEn Cortiella que solament en aquell I	 «^Ipcas es produiria una greu alteració de l'ordre ut	 =

Brieux tenia molt interès en aquesta re- =
presentació d'E1s tarats. Quan li fou dema-
nat	 el	 corresponent permís,	 havÁia	 posat

?	

objeccions,	 «Estic disposat semprealgunes
s

a fer obra de propaganda social — escriví

a Josep Chassaiginet—	 i crec que una re- = passeig de Gràcia, 57
presentació	 de	 Les	 Avariés	 pot	 domar	 a

Telèfon 79681Barcelona, en aquest sentit, un bon resul- =
tat ; no valdria, de totes maneres, que amb _ Sessió a dos quarts de quafre.
la meya obra un empresari fes beneficis en A les sis, sessió especial, neme-
detriment meu ; comuniqueu -me, per tant, —	 rada e 2 pessefes 1'enfrada 	 =
detalls de la vostra Agrupació, que no co-
nec ;	 digueu-me	 íes	 vostres	 finalitats,	 els •
vostres mitjans,	 els	 vostres projectes;	 mi-
reu que algú,	 a	 París, em faciliti referen- _ R e p o r t a t g e s 	 C i n e a c
cies	 vostres.»	 Les	 referències	 les	 facilità,
excellents, Octave Mirbeau. Brieux — l'hon- —_	 ._
néte Brieux,	 com li deien en sorna —féu _ Navegants lluminososdonació dels seus drets d'autor, —

Imitació í paròdia
En aquesta mateixa pàgina publiquem la

crítica de l'actuació de Maria Valente all
Pívóli. El comontarista elogia el seu trebamt

denuncia la meriooritat de les atraccions
que el precediren. En efecte : aquell com

-plement mal ritmat i mediocre, el teló que
baixava i pujava contfmuamemt i l'apoteosi
final de revista de cinquè ordre ham perju-
dicat considerablement el treball de la gran
f.amtasista• I els comentaris que la seva ac-
tuació 'ha provocat .no han estat tots elo-
giosos . Algun orític i'ha titulat artista de
circ, tot i caient en el con4usionisme d'a-
quells que ignoren que el cafè concert és
Lina cosa, el musiahall una altra, i una
altra el circ. Maria Valente és una artista.
essenciaknent de muslo-hall. D'altres, mdlts,
han dit que la imitació que fa la Va1emte
de Chevalier és inferior a la que realitzava
Claret Aquest, amb di seu smoking i el
seu barret de palla, imitava en efecte Che-
valier. Maria Va1ente, que conserva els seus
pantalons negres i la seva brusa blanca, en

fa urna paròdia. 1 paròdia equival a creació.
Prenent un -número de Chevalier com a punt
de partida estricte, Maria Valente realitza, .
no una còpia, sinó una creació, una pura
invenció. Lamentem que la manera inade-
quada i deficient com ha estat presentada
Maria Valente li hagi impedit de donar la
mida exacta del seu talent i hagi estat la
causa que el públic no ha .pogut fer-se càr-
rec de tot el <seu valor.

Debu4 de Víctor Granados
Un nou valor, Víctor Granados. Tots els

que assistiren dissabte passat al te benèfic
de PEmpar Maternal, que tiirrgué lloc al
Ritz, pogueren saludar l'aparició d'un ele-
ment nou i valuós en el món dels mostres
cantants. Víctor Granados, M1 del composi

-ter, també músic, violoncellista emèrit, se'ns
ha revelat carn un cantant de primera força.
A part dels seus talents naturals, poseeix,
a comsegiíéncia de la seva cultura musical,
un estil sobri i enèrgic i una interpretació
original i comprensiva.

La mica de la nerviositat del comença
-ment li anà desapareixent, a poc a .poc, i

llavors l'auditori tingué ocasió de copsar tot
el mèrit de la tasca d'aquest jove artista.

I nio hi ha dubte que l'acte del dissabte
senyala només un iniciï que, ben aviat, ens
serà possible de ,poder seguir les .passes en
sentit ascendent que pel camí del noble art
del cant donarà Víctor Granados,

Això és el que tothom pot augurar-li,
després d °haver sentit el seu brillant debut,
que ell, amb un gest noble i generós, dedi-
cà a benefici de L'obra de l'Empar Maternal
de Barcelona.

A. X.

Maison Dorée
r^^ Dissabte, dia 14

Sopar Revetlla de Nadal

Reveillon Cotillon

Obsequis - Arbre de Noel

JAUME PLANES
i els seus Discos Vivents
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___Rambla del Centre, 33

Passatge Bacardí, 2

Aquests bells reci-

pients esperen un vi

exquisit, un licor de-

liciós o una essència

rara? Adhuc buits

satisfan l'esperit,

puix que li donen

la sensació de la

Forma perfecta

—Es un metge molt simpàtic i de molta
consciència. Cada dia em fa dues visites.

—'Es estrany. A mi, a la .primera em va
dir que ja estava curada.

(Le journal, París)

Natura morta
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EL BEN M ENJAR
'    Sobrela_bona - cuinaAforismesLiteratura_1_gastronomia

En un taul hi ha el tros del procurador^
i el dels passants ; aquest darrer és eŒ menys
tendre. Això refenma la llei dels cantrastos,
ja que mo hi ha res més coriaci que un vell
procurador.

Els veritables gormands han acabat llur
sopar abans de les postres. !El que mengen
després de les postres no és sinó educació
però en general són .molt educats.

^ s

Fer frases, i fer-les bé, és ofici de literat.
Fer plats, i fer-los bé, és ofici de cuiner.
Na és indis^pensamb:e que a,mbdó:s oficis va-
gin junts. El segon ha de pondre la •ploma
només per escriure receptes de cuina, per=
què rarament, encara que faci frases sobre
l'art de menjar, se'n sortirà bé.

Coneixem un barman, que com a bar-

Es un gram abús el costum d'encarregar
a un invitat de tallar les peces grosses
com que això és urna feinada, i és més one-
rosa perquè una educació mal entesa vol
que el tallador es guardi per ell el pitjor
tros, tothom .procura d'evitar-la. I ordinà-
riament recau sobre els .més poc traçuts,
i el rostit se'n ressent.

Les dones que, pertot arreu; són i1 encís
de la societat, es troben desplaçades en uin
spat de gormands, on l'ateinció no pot ésser
distreta i es concentra en el que hi ha sobre
la tanda, no al voltant d'ella. Per això en
ocasions així, Poca més estúpida guanya a
Va dona més amable. Però després dl cafè
el bell sexe reprèn els seus drets. ULn metge
amic Gns pretén ,que aleshores encara, n'ha
adquirit més.

***	 :

Convidar algó, és encarregar-se de la seva
felicitat durant tot el temps que, esxá , sota
el nostre sostre.	 ',	 L •

5

A un gormand de debò li agrada tant fer
dieta, com veure's obligat a menjar de .pres-
sa un ban sopar.

***

Els bons sopars es fam en pefit comitè.
Un àpat de gastrònoms empedernits no pot
passar de deu coberts,

La :principal preocupació de l'amo d'una
casa ha d'ésser l'estat del plat de cada un
dels seus invitats; i el seu primer deure, de
ano tenir-lo mai buit, i el got pile. Sempre
ha de tenir horror al buit.

t**

Un, gormamd de debò no es fa ésperát
.mai.	 .

man anava a l'hora. Abandonà d'estar -se
darrera el taullell sacsejant la coctelera o
a^bacamt beguda amb aquemlla precisió que
és tan bonica si es tracta de copes de licor,
que cal que ;no vessin empastifant el peu
i els dits de qui l'agafa, i tant de fàstic
fa quan es tracta de begudes que no han
d'omplir el got om s'aboquem. Abandona
un lloc tan honorable per estar-se darrera
una taula de redacció. I, és clar, ha fet
molt mala fi.
. De totes maneres, els literats sempre han
escrit de coses de menjar i de beure, abans
que la gastronomia fas considerada un art
i que un cert esnobisme se n''apodenés. Els
escriptors realistes han descrit àpats amb
una .precisió que es veia d'una hora llany
que copiaven receptes d'un llibre de cuina.

ballada de la qual mosailtres no hem sabut
proveir els nostres.

De vegades, ens refiem massa de la bon
-dat de la primera matèria, i negligim la

preparació i elaiboració. I això enlloc no es
veu tant com en els vins, que podríem. ésser
dls millors del món.

Però aquesta característica de la cuina
zació catataina, que el nostre
amic Pujols veurà esmentat
amb alegria, ja que demés de
patriota és amic de la 'bona
taula, l'aparició a darrers del
segle xv, del Libre de Coch,
escrit en català per mestre
Rubert, cuiner d'Alfons el
Magnànim. Eš un deis pri-
mers llibres de cuina del món,
i ben :aviat traduït al castellà,
hom diu que per iinieiativa de
Carles V, la golafreria del
qual li b'agué , de fer conèixer
eJis patiments, de la gota.

Aquest 'sol . fet ja ens deixa
ben situats com a ascendència
pel que fa a tradició culinaria,
que ja hem quedat que és una
de les formes més afin:d'es de
civilització.

Els catalans, tal com tenim
un idioma propi, tenim una
cuina .pròpia. Pròpia i comipVe-
ta. La varietat geogràfica del
nostre país, d'extensa costa,
regions planes i muntanyoses
de totes les alçades, amb cli-
mes variats, ofereix tata mena
de productes autòctons, condi-
ció essencial per .posseir una
cuina completa i amb caracte-
rístiques pròpies. Que amb el
nom aa lla catalana» hagin
passat als receptaris forasters
gran nombre de preparacions.
culimáries, és una prova de
la singularitat de la ,mostra
cuina, singularitat qúe ' mo
s'improvisa, sinó que 'és el
fruit d'un llarg conreu d'a-
quest tan important acte de la vida com és el
ben menjar. Aquest conreu ha estat ininter-
romput. Hem esmentat un lu mbre del segle xv,
que, si no amem errats, es pot trabar a la
Biblioteca de Catalunya, en el qual eV seu
autor, el mestre Rubert, recull plats ja tra-
dicionals. Darrera d'ell en podríem citar
molts més, fins alls mostres dies, demostrant
que ah llarg de la nostra història no s'han
interromput les ganes de menjar bé.

Hi ha tractadista que assegura que la
cuina de 1a península, afavorida per la in-
vasió romana i l'aràbiga, fou durant i "Edat
mitjana, la millor del .món ; el descobrimeint
d'Amèrica vingué encara a a^favorir.1a. Amb
la decadència política vingué la culinària,
i la cuina francesa passà aviat la mà per
la cara a totes les altres, fins al punit que
arribà una època, ben recent, que semmblava
nio haver-n'hi d'altra. Havíem perdut l'a-
vantatge que dúiem.

Avui dia, temps de cosmopolitisme super-
ficial, de bescanvis fàcils i de comunica-
cions ràpides, hom pot gustar ,plats de totes
les cuines del món, daborats amb tots els
productes de l'univers. Però cada .país té
els seus caracteristies, els que donen indi

-vidualitat i fesomia pròpia: No hem d'en-
trar en detalls sabre la cuina catalana, prou
inventariada en tot de llibres i receptaris,
molts d "ells però en castellà. No cal tampoc
senyalar les característigàes de la nostra
cuina, que alguns troben un xic feixuga,
coem a cuina que no és tan evok timada
com la francesa, cuina d'un país de gent
benestant, d'abundància de classe mitjana,
que no es satisfà d'aparences i que es de-
canta per les coses sbiides.

Però, malgrat aquesta fama de positius
que tenim els catalans, i en el menjar es
demostra, encara ino ens han adonat prou
que la gastronomia no té tan solament uin
aspecte de pur plaer, sinó també un altre
d'ecomámic. Que cuma vdl dir tant com
produçció, i menjar bé a base de les coses
que produeix el ,propi pafs és una font de
riquesa. Cal acreditar els nostres produc-
tes, fent valer llur llac d'origen, donant -los
a conèixer més del que ho ;són, que mo ho
són gaire fora d'aquí.

Parlem de productes naturals o elaborats
que figuren a la taula. Malgrat 1a riquesa
fruitera de Catalunya, fins fa poc no han
començat a haver-hi a Barcelona fruiteries
de gram ciutat. Molts productors forasters
no tenen parió amb dls autòctons, però
aquests tot sovint no s'escampel gaire més
enllà de llur centre de producció i s&n su-
plantats a la cuina i a la taula per d'altres
de forasters, que els són inferiors, o iguals,
però vónen precedits d'una faena ben tre-

Al teatre, hi hagué un temps -que era cos-
t a ^r -menjar en escena. Però en realitat no
es menjava. En una obra catalana, una fa-
mflia menestral tenia una cassola d'arròs
al mig de la taula. 'Ens consta que l'arròs
eren serradures muillades i uns retalls de
baieta vermella, fets amb tires d'espolsa-
dors, simulaven talls de pebrot. Un ex-actor

que encara recorda dl tuf de serradures mu-
llades que hagué de respirar en els seus
bolos per sòrdids teatres, explica coses així
i pitjors encara.

Però això no té gran cosa a veure amb
la gastronomia, perquè si ella té sempre
a veure .amb el menjar, aquest tot sovint
na té res de comú aarnb la gastronomia.
I fins ha semmblat, a èpoques, que •la lite-
ratura i l'art ,no tinguessin res a veure,
no ja amib la gastronomia, sinó ni amb el
menjar tan sals. Parlem, és clar, d'aquest
nostre pafs, que així i tot estimem tant.

Fóra difícil de fer una antologia culinària
a base d'autors catalans. No són pas èls
que van més beco menjats del món, sense
arribar, en general, a les dietes absolutes
de la bohèmia madrilenya.

Alguns lectors potser recordaran que un
diari català, una temporada, publicava .amb
regularitat una secció dedicada a la bona
taulla..A més a més de receptes tretes d'al-
gun dels iinfinits manuals existents, es de-
dïoava a intervivar periodistes — periodis-
tes !, sí, senyors — sobre giiestions de taula .
Quines coses van sortir, Mare die Déu 1
Hi havia qui comnsiderava les areingades com
el millor p!at (!) que havia conegut en sa
vida. Un altre , parlava d'una arrossada al
bosc de can Feu, o d'un tip de mongetes
com de moments decisius en la seva vida.

No era per sobtar-se massa. El que sob-
tava era la imconsciémoia del que manava
l'enquesta. Però .potser nio calia sobtar-se'm
pensant un moment que a Catalunya hi ha
hagut novellista que, per donar idea del
luxe d'una família, la descriu menjant canó
a la brasa anvb salsa a la maionesa ; o
recordant aquella abra teatral, ben contem

-porània nostra, en què un senyaràs, mujo-
flan, recita eV menú d'un àpat de noces
de la seva família : canalons, llagosta i po-
!lastre.

També hi ha aquells autors que, volent
ésser fins, cosmopolites i refinats, només
parlen de tes amb pastes i cocktails, refi-
naments als quals ja han arribat àdhuc
Ves classes passives més tronades.

Tot plegat, falta de documentació, de
bon• gust, i excessiva ignorància.

Advertint que nio cal ésser un golafre ni
un begut per poder parlar amb coneixe-
ment i solta dels plaers de la taula, que els
ascetes ï els dispèptics consideren propis
només dels porcells d"Epicur. L'escriptor
es dirigeix més a la imaginació que no
pas al paladar i a l'estómac, i molt sovint
s'han fet fames de bevedors a ,poetes que
han pres la beguda com uin tema líric i
que no eren pas, en -aquest aspecte, per
sombre ni ,per sota de la mitjania normal, la
de qualsevol persona honrada, i mediocre
i tat si voleu.

Transportats a un pla literari, el menjar
i el beure són uns temes com uns altres,
ni més alts ni més baixos. Tot és la ma-
nera de tractar-los, manera força negligida
en les nostres lletres. Si nio us ho creieu,

1

 preneu nates per a una antologia, i veureu
si arreplegueu gaires trossos aprofitables.

COL MEDIA EN COL LABORA•CIO

—Tens alguna idea?
--Cap, i tu?
—Tampoc,
--Aleshores escriurem l'obra plegats,

(Lustige Bldtter, Berlín)

Menjar bé és el fruit d'una civilització.
Així, en la història, el mateix que la lite-
ratura i les arts, la cuima segueix Va tra-
jectJria dels invasors i colonitzadors.

Com que no cal entretenir-se a demostrar
aquesta veritat, la prova documental de la
qual deixem ais erudits, senyalem, com uin
fet iim,portamt en la història de la civiilit-

catalana, 1a trobaríem en motes, altres co-
ses nostres, bones, sòlides, ben fetes, però
un xic mal acabades, lleument desafavori-
des pels detalls. Es .mal de pobles poc ma-
durs, poc afinats, que sovint estimegi la
quantitat per sobre de la qualitat, sense
tenir .preseint, pel que fa al tema que avui
tractem, aquell ,aforisme de Brillat-Savarin
((Els que s'indigesten o que s'embriaguen,
no saben ni menjar ni beure».
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Elgail-dindi e adal
Poques religions hi ha, com la catòlica

apostòlica i romana, que sàpiguen mante-
nir com ella, al costat del més qui,ntaessen-
ci.at espiritualisme, el culte i l'adlhesió a
totes les joies d'aquest gloriós món terre-
nal.

Direm només com ens sembla que és prin-
cipalment per aquella raó i a part les altres
causes que hi hagin pogut influir, que cap

Els herois d'aquests dies

La major pena que es pugui fer a un gor-
mand, és interrompre',] en ell seu exercici.
Fer una visita a persones que mengen és
urna manca de bon ús i de saber viure ; és
impedir-los de raomar llurs plats, i causar-
los distraccions enutjoses.

El vi de collita pròpia, un sopar d'ami•
i la música d'aficionats són tres coses igual-
ment a témer.

La taula ` ha d'estar perfectament illumi-
nada, sense noses per al servei ni perill per
a les sailses.

Més val embriagar-se amb vi que amb
tinta perquè és menys negre.

Algunes persones tenen por, a taula, d'un
saler abocat i del nombre tretze. Aquest
^nomibre solament és de témer si només hi
ha menjar per a dotze. Quaint al saler, l'es-
sencial és que 'no s'aboqui dintre un ban
plat.

^Hi ha en l'any, unes quantes .nits incan-
fusi^bles gràcies a llur perfum. Entre totes
elles, la vetlla de Nadad té, ultra el per-
fum, un color i uma remor prbipies. Com uns
formidables incensers, les caixes dels mer

-cats exhalen vapors espessos que arriben a
formar inúvois 'damunt del cal de la ciutat.
Núvo's fantasmals que ruixen d'articles ali-
mentaris els somnis dels miserables que,
arribada la nit de Nadal, surten de casa i

fusta. A les pinyes els fan l'ullet 'es eti-
quetes de les ampolles de ram arrenglerades
en els prestatges. Per tot el bar circula un
aire colonial i d'um moment a''altre espe-
reu que els dapendants sortiran de darrera
del taulell per a cantar-vos un son.

Tat té un color d'or. L'or de les bufandes
de les botelles de xampany, l'or de les bom-
betes de mil bugies i "or del llautó, redimit
per la ilum. Fins els taxis, carregats de

Per l'agost, cada poble de Catalunya fa
la seva festa ,major. Les opuleintes oques
rostides m'eren e1 plat insubstituïble. 1 Tots
Sants, venia carregat de panellets i casta-
nyes. Per Santa Magdalena, es menjaven
les primeres avellanes tendres de l'any ; per
Sant Jaume, els melons ; per Sant Angel,
les magranes. Cada vegada que dintre l'any
ham encetava Qa menja en família de qual-

((Les cansaladeries rebenten de llum i d'embotits»

evol fruita, de qualsevol producte de la
erra, la frase ritual que pronunciava el cap
de casa era: Any de bé siga, que era core-
ada per tota la família.
Segons es pot veure, com a gastronomia,

LO és pas massa ,pròdig el nostre calleindari,
però encara en aquesta relació hem comp-
at moltes dates la celebració de les quals
a perd més de dia en dia.

Sort, però, que la més solemne, aquesta
de Nadal, cada any agafa més prestigi i
iam la commemora amb més entusiasme.
E^l fet és que encara que la seva significació
religiosa ano és .massa present en la memòria
de tothom, és ben difícil que hom arribi a
aconseguir que a ]'imatge del pollastre no
;'associï, de lluny o de prop, emn cada cons

-ciència, la del naixement de Jesús.

—Què esperen per trobar-me un bon
partit?

—Em sembla que haurà d'acabar acon-
tentant-se amb e1 partit feminista.

ionx OUAR:ESMA	 (Gringoire, París)
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altra religió no hagi .pogut prosperar en les s
nostres latituds — països de llum i de cla- t
redat, més instintius que intellectuals i més
sensorials que barrinadÒrs.	 j

Tot això potser és excessiu com a preludi
del que motiva aquest article, que és par-
er un xic del calendari gastronòmic reli-
giós de Catalunya, però les mateixes ganes	 t
de presentar la nostra golafreria nacional

j ustificada i cohonestada :per la millor auto-
ritat possible, ens ha portat a aquestes dis-
quisicions, de les quals hem de demanar 1
perd6 a la benevdléncia del nostre lector.

Els catalans, en la nostra cuina, com en
els nostres sentiments generals, no ham fet
mai gaire gala de complicacions ni subtile-
ses. La cuina catalana és ben lluny de reve-
lar-nos com a poible refiinat en l'art del men-
jar, perd demostra prou bé que som pràc-
tics i positius en allò que toca a la nostra
nutrició; si no és complicada, és, però,
siubstanciosa i suculenta.

La cuina francesa és 1'a més rica en ma-
tisos i exquisideses ; la seva abundar i va-
rietat de plats la fa la més irnpnrtant del
món. No és debades que França està si-
tuada al bell rovell de l'ou de la dvidització
occidental. Itàlia, en el que té d'autòctona,
no és pas mòlt rica ; es caracteritza per
les pastes toves i esipesses i alguins fregits
lleugers. Alemanya té una cuina abundosa,
carregada de greixos, amb barreges estra-
nyes de dolç i salat ; no és pas un pobile
massa aglte en aquest art. Menys ho és,
però, Anglaterra, pàtria dels rostits salvat-
ges, a mig fer, i llegums i verdures bulli-
des. Quant als (Estats Units, no cal parlar-
ne ; la seva cuina és inexistent ; conserves
i més conserves, amb dl mateix gust de
11'áuna en totes les seves varietats.

Quant a Espanya— com tots els altres
països que 'hem anomenat i que, potser, hem
enllestit massa somerament—, té una cuina
diversa i polimdrfi•ca, escalonada des dels
fregits eixuts i ferms, els guisats forts i
plens d'espècies dels ,pobies del Nord fins
als mísers gazpachos del Sud, passant per
aquells plats gairebé orfes de vianda i abun-
dants en suc, per poder-hi sucar força pa
que bé haureu pogut estimar en el que va-
len si heu viatjat gaire per la Península.

La cuina catalana hi és una cosa total-
ment a part. Forta i convi:ncemt. Les salses
hi són justes i precises, les espéicies, dis-
cretes i mesurades.

El nostre calendari gastronòmic comença
amb el Nadal. lEls torrons, no cal dir que
si éreu d'una família de principis, no havien
comparegut a gla taula del menjador fins el
dia de 1a Purissima. Després es .presenta-
ven, amb tota la seva varietat, .a fer de
postres 'del solemníssim dinar de Nadal.

El dinar de Nadal era el més seriós de
l'any. Esquemàticament es com-ponia de
l'escudella i de lla carn d'olla, que obrien
la marxa amb la seva substanciosa severi-
tat. L'escudella era una sopa de brou, feta
amb pasta grassa — generalment macar-
a-ons —, un brou espès, carregat de lauree
com el vestit d'una coblejadora, seguia des-
prés un esplèndid lluç de palangre bullit,
amb la seva salsa mahonesa, precedint gla
majes tat daurada i ,perfumada del gall dindi
rostit, farcit de painses, ,prunes, pi;nyoms, sal-
sitxes i llomi^llo. Cada any en sortir les sal-
sitxes de dins el gall, era broma obligada
entre la menudalla exclamar : S'hi han dei-
xat les tripes, s'hi han deixat les tripes !

Cloïen el dinar els torrons ; les neules i
el meló que, prèviament, havia dipositat el
tió sota els •convincents afalacs de mantes
bastonades. EQ dignar, esquemàticament, era
això. Despeés cada casa el guarnia amb
tots els additaments que li venia bé; entre-
teniments diversos, assortits de fruita, i si
els semblava que no n'hi hauria prou, hi
afegien algun altre plat de eircumstàincies.

Després de Nadal, ve el cap d'any. Eil
gall disdi — que qui sap per quins meca-
nismes arribà a ésser, a Catalunya, una
menja tan important i representativa — era
substituït pel pollastre del país. Per Sant
Pau, per Sant Antoni, era imprescindible el
tortell.

El dijous gras era celebrat amb unes es-
plàndides truites amb botifarra i amb ales
molt sovint immastegables coques de llar-
dons. Per Sant Josep, crema. Per Setmana
Santa, matons de monja i blanes. 'El diu

-menge de Resurrecció encetava 1'anyemll ; per
postres, mal ano hi hagués camp padrí en
vida, no podia faltar 1.a mona — de cro quant,
de pa de pessic, amb els seus ous virchats
i guarnits amb pomes i serrells —. Sant
Joa ni Sant Pere ens portaven les seves
coques.

minestra fins al capdamunt, tenen un posat
noble de carrosses o ibé de corns de l'abun-
dància. Un d'ells s'obre i deixa a la vorera
unes fruites delicades de reveillon : dues
noies vestides de nit, amb unes robes colar
Llimó i verd tendre,

La Boqueria té aquesta nit proporciona
de túmulte púb'ie i ritme de fàbrica, iLes
parades de verdura són trinxeres •construïdes
a base de cols i d'escaroles. Les cansada-
deries rebenten de llum i d'dmbotits. Els
adroguers han fet uns castells monummemntals
de llaunes de conserves i els paquets de
pastes d'ou són les bengales de la revetlla
aquesta.

Entre la gentada que omple els mercats
en les nits de Nadal, només la meitat hi
va a•mb la intenció de comprar. De l'altra
meitat, n'hi ha una part que hi va per
l'espectacle i urna mamitra part que hi ha estat
menada per intencions no gaire honestes,
de Ves quals poden informarme les minyones
de servei un xic revingudes.

La majoria dels compradors, o —més
ben dit —, de les compradores de bona fe,
san dones que a1 mati ino tenien pas la in-
tenció d'anar a plaça a la nit. Perd en e1
moment de guarnir el pollastre, s'han ado-
nat que o mancaven les prunes, o bé que
no havien pensat en els macarronsm o que
no mhaviem atinat en Papi Aleshores no els
resta altra solució que la de disposar-se a
patir i anar-se a capbussar dintre del mer

-cat. Això els encomana un neguit i urna pre-
cipitació. Volen que les venedores Íes des-
patxin ràpidement • S'inquieten quan troben
els passos ohstruïts i juren i rejuren que
és aquest e1 darrer any que van de nit
al mercat... Però arriba l'any següent i la
memòr a és tan flaca com a^bamns. Les pru-
nes i els macarrons han estat, també, víc-
times de l'oblit.

Les muntanyes de vianda, a mesura que
avança la nit, decreixen ostensibllenent. De
mica en mica, es reparteixen entre ehs ca-
bassos. Rambla amunt, van les dones amb
el cos :mig plegat per 1a càrrega. Però avui
s'ofereixen amables els marits i els prome-
sos. Nainsa a mà i má, els cistells baden
una boca de pam i tota la nit és perfumada
d'api, que és l'alfàbrega ele la revetlla de
Nadal.

*5*

Un dels misteris, entre els molts misteris
de la nit de Nadal, és saber qui consumeix
aquelles paneres que exhibeixen 11es confite-
ries. Nosaltres no hem cregut .mai que fos-
sin verídiques. Les ampolles que treuen el
cap entre cintes, són de fusta ; el paper cel

-lulosa no embolica torrons, sinó Llambordes,
i aquella fruita tan magnífica és cera pura,
pintada de colors. Si les confiteries exhibei-
xen aquestes paneres 'és perquè l'amo de
l'establiment es documenta en la felicitació
del vigilant i la pren com a article de fe.

Un antre deis misteris de la nit de Nadal
aplicada a la confiteria, és el desig sobtat
d'arruïnar-se que senten alguns comerciants,
en benefici de la clientela. Botiga que nor-
malment es mor de gana, avui, en 41oc d'a-
prafiiar-se de l'ocasió, estableix unes re-
baixes de preus sensacionalls i per u rna quan-
titat modestfssima forneix al comprador tota
l'alegria de Nadad, des dels vins fins als
havans. Desconfieu del consumidor que en
una nit com aquesta sucumbeix a la temmP-
tació dels rètols provisionals i de les notes
de preus escrites en números de pam. L'ho-
me que per Nadal compra xampany d'ori-
gen mconfessa^file i torrons clandestins, quan
arribi la nit de Reis comprarà joguines pro-
oedants de fallida. Consentirà que els seus
infants mumti^n cavalls de tres potes i es
posin gorres de soldat que destenyeixen .

La matinada és l'hora dels impacients.
Dels imlpacients que no poden esperar el
dinar de l'endemà i dels sense família que
s'imaginen una !llar pròpia sota les 'llums
dels restaurants de darrera hora.

Els rostits, les salses, els embotits i els
formatges descansen en les prestatgeries.
Les ampolles es destapen gairebé soles. Es
l'hora en què els mariners desembarcats
pensen en la famíilia i ofeguen la malen-
conia en cervesa. La digestió els emboira el
cervell. La glaçada de la matinada els sor-
pendrà sortint d'alguna casa dubtosa i tot
fent tentines s'adreçaren vers el port.

Es l'hora en què els mossos deis' mercats
escombren. A la nit se li ham menjat tota
la carn. Només li resta la carcanada.

ANDREU A. ARTIS

dormen al carrer, per a donar gust als
autors de contes nadalencs i als anarquistes.

Canaletes. Allí on menys suposàveu, en
n 'aparador ocupat normalment per les cap-
ses de bombons o bé la pastisseria, aquesta
nit ha estat convertit en un galliner. Sota
el vidre i a través de ha tela metàlli mca, el
públic badoc contempla la papada d'un in-
diot o bé els •olors virolats d'un capó. Els
infants, sadollats ja de pressentiments de
Reis, es deturen davant de les gàbies i de-
manen un animal d'aquells.

En 'les entrades dels bars, sota mateix
dels anuncis lluminosos, pengen garlandes
de pinyes d'Amèrica. Tenen un aire de giris
de revista negra i branden el plomall .per
damunt de gla calba dels mdlons que dormen
a tara, dintre de la palla de les caixes de



Divendres passat, al Ritz, la gràcia pro-
fundament autèntica, racial, gitaníssima, de
Federico García Lorca es féu viva davant
del .públic, nombrós i àvid com mai, de la
mostra primera entitat de conferències. Fe-
derico García Lorca palesà divendres les
possibilitats d'aquesta mena de parlaments
poètics de gent pròxima a nosaltres, hàbil
com qualsevol altra en aquestes feines de
captació de voluntats.

Si ell començava la seva conversa amb
la invocació del ((duende)) .propici i sugge-

García Lorca

La més antiga. efígie (italiana anònima) efectuada segons
les dades de Ferran Colom (Col. Giovio, Como)
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JOAN RAMON MASOLIVER
Gènova, desembre.

Fa alguns anys va publicar-se un pamflet
mossegaire, Les mystères de l'Académie
Goncourt, que produí un enrenou efímer en
la república de les lletres franceses. El dia
en què algú es decideixi a escriure'n la con-
tinuació haurà de retolar-la amb un títol més
genèric — Els misteris dels premis litera-
ris, .per exemple —, si té ganes d'extreure
tot el suc que el tema porta dintre. La res-

sonància, el profit de venda, elsparanys,
des combinacions i coaccions de tota mana
ja no pertanyem exclusivament al marc del

L.-F. Céline

LE/ LLETRE/
UNA QÜESTIÓ SEMPRE PENDENT DE PARÍS ESTANT CONFERENCIA CLUB

C l	 f 1	 c^ ^ ^	 o Federico García Lorca
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Lletres, la Biblioteca de Catalunya i la de
l'Ateneu, rebran el volum magne amb esco-
bertes de tela de vela. Aviat, doncs, tants
i tants autors de llibres, conferències i arti-
cles tindran avinentesa de documentar-se.

No he pas de donar .parer en una Llei
d'estudis poc relacionada amb les meves ac-
tivitats, però bé puc parlar del contingut de
l'obra, en la cura de l'edició hispano-'fran-
cesa de la qual he esmerçat un grapat de
mesos. L'autor de l'obra — Prof. Giovanni

Monleone—, deixant de ban-
da les hipòtesis més o menys
fantàstiques que per abonar la
tesi genovesa s'han formulat
mantes vegades, s'ha limitat a
l'exposició ordenada de més
de vuitanta documeints — •ex-
tnéts dels arxius espanyols i

lliitalians — no estab,nt altres
conseqüències que les gu.e la
interpretació literal del docu-
ment permet en cada cas.

Dels documents es desprèn
la constitució de la família
Colom — família de llaners i
node gent marinera, perfec-
tament individuada —, les ac-
tivitats i canvis de residència
de la qual (de la vall de Fon-
tanabuona 'a Gènova—on neix
el descobridor d'Amèrica -,
d'aquí a Savoma i novament
a Génova) són minuciosament
senyalats por les actes nota-
rials italianes. Les mateixes
actes expliquen com Cristòfor
Cdlom, als vint-i.sis anys, es
trobava a ]'illa de Madera,
com agent de dos negociants
genovesos — citats també en
el seu testament de 15o6 —,
per la compra de sucres ; el
zs d'agost de 1479, em un ju-
dici en el qual declara l'actï-
vitat esmentada, declara igual-
ment que lla de sortir Vende-
mà cap a Lisboa. No hi ha do-
cuments que manifestin que

aquest Cristòfor Colom hagi tornat a Itàlia i
sí, en canvi, que en 1496 els seus cosins deci-
diren enviar un d'ells—Giannetto—a visitar
l'almiralll dels reis d'IEspainya, Cristòfor Co-
lom; dl mateix Giannetto figura com capità
d'una nau a la tercera expedició colombina i
és desorit per Las Casas com adeudo del Al-
mirante)). Una a	 --ltra acta notarial—de 1501—
ens transmet la dedlaració dels veïns dels

mColom, segons la qual els genmas Cristò-
for, Bartomeu i Dídac fa temps que man-
quen de -la ciutat àcar viuen en terres d'Es-
panya, com és notorio. 1 no deixa d'ésser
curiós que l'almirall manés — en. una me-
mir^anten.

També una altra acta notarial--de 1501—
que, en descàrrec de la seva ànima, fossin
pagades quantitats, ben minses (expressa-
ment reconegudes al testament del seu fill
Dídac com deutes del pare), a determinats

agenovesos ; quantitats - ací està el punt in-
teressant de la cosa — equivalents a les que,
més de trenta anys enrera, ei llavors obseur
Colom de Gènova devia a les mateixes per-
sones.

(Encara que Alice Gould i el general Alto-
e laguirre mo haguessin demostrat ja en 1926

l'autenticitat de l'escriptura de mayorazgo
—on el mateix Colom declara obertament

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIIIs	 que nasqué a Gèanova —, ?'andamiatge que
E	 = el Prof. Monleone ha bastit rigorosament

OBRA NOVA	 _ amb els documents, provaria abastament
E	 __ la identitat del Colom genovès amb el des-

._ SAHARA NIGER _ 
(obridor d'Amèrica : d'aquest parer ha estat
l'Acadèmia Espanyola de la Història en
examinar l'edició prínceps italiana d'aques-

per	 —_ ta obra definitiva.
=	 N. M. RUBIÓ I TUDURI	 Gènova, en trametre aquesta obra momu-

Nou viatge pel desert i la selva africana,	 =	 mental (en les seves tres edicions : italiana,

amb fotag:afiea d'A. Vallès, 
J. Botey, = hispano-francesa, anglo-alemanya) a les so-

oietats científiques de tot el móin, alça — en
J. Puig i J. Cufí.	 = cada nudli científic d'arreu del mapa — un

Preu: 8. — pessetes _ monument a l'almirall. Cosuparat amb les
= consuetes mones dé pedra o metall que em-

Demaneu-lo a:	 pa^stifen les places (i en el millor déls casos

Llibreria Cafalònia _ semblen l'homenatge al pruner ordenador
=	 de la circulació urbana, o portuària), el

monument alçat pels genovesos .puja encara
3. Ronda de Sant Pere, 3	 de categoria.

LLIURA: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els Bitllets

quilomètrics espanyols, a l'acte, facilitant ensems al client la fo-

tografia necessària.

RESERVA: Seients en els trens ràpids, Places en Pullmans i cotxes

-llits, Habitacions en els millors hotels, Autocars per a gran

turisme.

ORGANITZA també: Viatges individuals a preu fet, Excursions,

Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

VIATGES DE NOCES a Roma utilitzant els bitllets reduits del

70 °/, que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat

Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin,

premi instituït pels dos germans novellistes.
Les recompenses em metàl•lic o purament
honorífiques s'Ihan multiplicat prodigiosa-
ment i es projecten en diluvi durant tota
la tardor i més fort que mai en el mes de
desemlare, com una mena de fi de curs mo-
mumental. Els editors no esperen altra cosa
i ;poc temps abans metrallen de novetats
les llibreries, amb l'esperança que una pú-
blica patent de solvència avali el mér t d'al-
gun dels seus patrocinats i li obri la via
dels tiratges astranbmics.

Tant com per les obres florejades, el pú-
blic i la premsa s'engresquen amb "anec-
dotari, no .pas sempre exemplar, deis imci-
dents que es mouen al voltant dels jurats
i Llurs votacions, e' mateix que si es tractés
d'una gran manifestació esportiva. I no
manca qui se n'escandalitzi ; .potser per no
haver-se aturat mai a considerar fins a quin
punt la vivacitat de les coses està precisa-
ment en raó directa de l'atmosfera passio-
sial que les volta. D'altra banda, totes les°
irregularitats i trapasseries denunciades a
propasit dells premis literaris s'amortitzen
amb el 'bell desinterès que ens demostren els
seus atorgadors. No cal dir si costada tro

-bar una agrupació de sabaters recoinauant
els productes d'un collega i àdhuc un jurat
de músics o de pintors reunint-se periòdi-
cament per llençar cada vegada l'èxit d'un
com:pany obscur.

Enguany, com d'ihabitud, l'interès màxim
es concentrava en els resultats dels prix
Goncourt i Fémina-Vie Heureuse; e's dos
grans rivals especialitzats a flairar els futurs
mestres de la novellística. Des de la seva
fundació,- aquest darrer era decidit el ma-
teix dia que el Goncourt, però fa cosa d'uns
tres anys la gelosia femenina acordà prece-
dir-10 de mitja setmana. Esparvera imagi-
nar vint dames il•Iustres defensant brava-
ment llurs respectius candidats, embranca

-des en escrutinis llargs i difícils com la di-
gestió d'un dispèptic. No menys d'onze y o-
tacions faren necessàries per a conseguir un
empat entre Le Pan de Ramon Fernandez,
novellista debutant, d'origen mexicà, cone-
gut fins ara pels seus treballs de crític i
assagista, i Les Loups del repòrter judicial
Guy Mazeline. E' vot de qualitat corres-
ponent a 1a presidència decantava finalment
l'elecció a profit d'aquest vdlum delicat i
saborós, de modercnitat ben compresa, que
és Le Pari, Tres dies més tard es reunien
els deu membres de L'Acadèmia Goncourt,
tots deu, en el restaurant tradicional de 1.a
plaça Gaillon. Aquesta era, precisament, la
seva novetat de la temporada. L'intransi-
gent i atrabiliari Lucien Descaves, que ha-
via desertat el cenacle des de 1a llunyana
elecció de Jean AjaTert, s'hi reintegrava
aquest any com un vell fill pròdig .per com

-plir amb la promesa concedida al pi-afecte
dd Sena quan aquest obsequiava fa pic
temps amb el famós Grenier dels Goncourt
la corporació dels Dix • L'harmonia, però,
no durà gaire estona. Desfent el convingut
en una reunió preliminar, els reunits aban-
donaven llur preferència per Voyage au bout
de la vuit, influïts pel temor que els atre-
viments d'aquesta obra renovessin els ava-
lots que quaranta cinc anys enrera promo-
gueren les innocents concupiscències natu-
ralistes. Guy Mazeline, el semi-rebutjat del
Fémina, veia així triomfar la candidatura
de la seva feixuga novella, a l'ombra de la
por a l'escàndol. Això era prou perquè Des-
cares tornés a sentir-se repatani i abando-
nés ràpidament el local, enfurismat. Des
d'ara votará •novament per correspondència
i els àpats literaris de la petita acadèmia
seguiran essent de nou coberts.

Entre unes coses i altres, Fémina i Gon-
court s'han deixat escapar la novetat sen-
sacional que tothom voldria descobrir. 'El
modest .premi Théophraste Renaudot, de
breu historial, ha tingut l'audàcia jovençana
de tirar al dret i premiar sense embuts el
Voyage au bout de la vuit de Louis Ferdi-
nand Céline. El IDr. Céline, cuirassar a la
gram guerra, funcionari de sanitat a les co-
lónies aifricanes anés tard, metge finalment
d'un miseriós dispensari popular de Clichy,
era, fa escassament un ares i mig, absoluta-
ment desconegut. IEl seu primer llibre ha
bastat per popularitzar -lo en quatre dies. IEs
possible que aquesta notorietat fulminant ha-

i estat en part generada per les situacions
rues, les frases canalles, les procacitats cí-
iques que travessen tot el gros volum, al-
:rnades sovint .amb el mat de Cambronne
scrit amb totes les cinc lletres. Aquest és
empre un esquer suficient per atreure tot
eguit la curiositat malsana dels masoquis-
es literaris ; però, al marge d'aquests ele-
(lents accidentals, Voyage au bout de la
uit és, sense cap dubte, el llibre més im-
)ortant d'aquesta anyada i una de les reve-
acions més sorprenents que les lletres han
ist de molt temps ençà. I la més discu-
ida a hores d'ara, no cal dir. Personalitats
an diverses com Mauriac, Valéry, Desca-
res, Maurois i Daudet no s'han estat de
rregonar llur admiració. I, naturalment, al
peu lloc corresponent ha aparegut el seguici
Habitual de desorientacions crítiques, planys
eremíacs, anatemes biliosos i vestidures es-
Iueixades.

Si el llibre de Cóline pot arribar a olassi-
ïcar. se dintre e1 clos de la novella serà grá-
:ies a l'elasticitat de les fites que limiten
aquest géinere literari. Tota l'obra és un
llarg camí ple de clapes i sotragades, gira-
gonses, replecs i juxtaposicions, narrat d'una
manera irregular amb materials manllevats
a 1 humorisme estricte, al pamflet, a l'as

-saig, al reportatge i fins .al mateix docu-
mental cinematogràfic, a dosis desiguals.
I^nfiuències estilístiques heterogènies que
poden anar a cercar-se des de Papini fins

a Courtelin,e, Carco i Marc Chadourne. IEl
nexe d'unió d'aquesta diversitat és el sen-
timent d'un pessimisme espès i negre que
embolcalla 1'unlvers sencer, Les 623 pàgines
de l'obra no són res més que un desesperat
crit de revolta contra les misèries inherents
al fang humà. Cap misantropia, però. Dar-
cera els escarafalls i les i!ndignaeions impú-
diques, s'endevinen amagades la pietat i la
tendresa de l'home fonamentaiment bo. I és
així solament com comprenem l'entusiasme
que el llibre ha provocat entre els hipersen-
timentals de l'extrema esquerra, ja que Cé-
line no es limita .pas a blasmar l'ordre so-
cial establert, sinó que s'encara indistinta-
ment amb l'individu i la coliectivitat pro-
jectant una enorme escopinada de sarcasme
sobre la humanitat en pes, amb un H com
una casa.
Anatole France descrivia una vegada

aquest terrible dilema que afeixuga l'hosne,
obligat a escollir entre la ximpleria i el deses

-per. Céline ha ,preferit la darrera alterna-
tiva. Aquesta trina, si més no, Ii haurà ser-
vit per revelar-se com un satírie formidable
i un humorista encertat, al marge dels nom-
brosos defectes que poden senyalar-se en la
seva obra. El comentari d'aquests defectes
comporta el perill d'amar a topar amb dl
calaix an jeien les anacròniques discussions
sobre l'art per l'art i de si deu radicar en
el contingut o en la forma l'essència artís-
tica de la literatura. Val més provar de jus-
tificar-los, en part, amb les mateixes parau-
les que l'autor fa dir en una ocasió al pro-
tagonista : ..jo sóc immund. Jo sóc potser
un artista dins aquest génere • Després de
tot, per qué no hi .pot haver tant d'art pos-
sible en la lletjor com en la bellesa? Es un
gónere per conrear, vetaquí tot.»

La cosa no és pas nova, evidentment;
però Cóline hi excelleix d'una manera im-
pressionant.

ALBERT JUNYENT
París, desembre.

VARIETATS
LLIBRES REBUTS. — Ara arriba da-

munt la meva taula Amoroses, llibre pee-
màtic exaltat que firma Pau de Selva, pseu-
dònim que oculta una forta personalitat,
molt penetrada de poesia hebraica. El to
del llibre, en efecte, té — en forma i fons 

—reminis•eències bíbliques, que l'autor expli-
ca i delimita perfectament en el pròleg. No
hi ha, evidentment, imitació ; sinó que, di-
ríem, l'autor parteix d'una rica coneixença
dels llibres sants per a produir la seva poe-
sia. El poema XI .° del llibre s'inicia, per
exemple, a la manera del Capítol IV dei
Càntic dels càntics. Però després es dese.-
volupa personalment. Aquesta era, en certa
mainer•a, la tècnica de Sant Joan de la
Creu.

Pau de la Selva és, poèticament, un pla
-tbnic; essencialment un cristià. Ens ho di-

rien palesament dues frases del pròleg : (dEn
tot cas (aquestes composicions) aspiren a
una bellesa de fons, essent la bellesa de
fons l'última de les belleses formals. )(Aque-
lla imitació — l'única que es pot donar en
poesia — és en tat cas, la més plena i viva
de les imitacions.»

--. L'autonomia en perill, llibre de Joan
Estelrieh, del qual m'escau solament de re-
marcar la progressiva maduresa de l'estil
i la segura netedat de la prosa.

— L'esforç més remarcable que ,mai d'Edi-
torial Barcino ha publicat en urna .pulcra
versió d'Alfons Maseres el tercer i quart
volum d'obres de Moliere, alparaguts en
i'admirab1 e collecció dels Clàssics del Món.

— Dins la Collecció Popular Barcino, An-
toni Rovira i Virgili ha publicat La Cons-
titució de Catalunya, amb textos indispen-
sables.

—Rafael Campalans ha recollit en un lli
-bre les seves activitats polèmiques a favor

de ]'Estatut de Catalunya, i d'una manera
més general i admirable a favor d'un estat
de comprensió •peninsular. Aquest llibre, ti-
tulat Hacia la España de todos, s'encapçala
amb el memorable discurs Cataluña al ser-
vicio de la República que va pronunciar a
l'Ateneu de Madrid el dia i4 de maig de
1931, i que tanta impressió va fer en tots
aquells que el sentiren. Porta un pròleg de
Gabriel Alomar, ple de suggerències actua

-líssimes.
D.-P.

Prou sabem que la qüestió de precisar el
lloc de naixença d'un aventurer, d'u roda-
man, no és de primera necessitat, i així
els noms de les poblacions que pretenien
haver vist néixer Cdlom .no han servit més
que per figurar als manuals .a ús d'estu-
diants de batxillerat. Vingué, iperò, el premi
d'A B C per qui demostrés ((que Colom era
nat a Galícia» : ja ta gent es cregué amb
dret a opinar com si es tractés d'un partit
de futbol i les coses arribaren a l'extrem

quan, cinc anys enrera, el senyor Ulloa pu-
bucé — amb el títol que encapçala aquestes
ratlles — el llibre que (havia de canviar en
qüestió política la que fins aleshores havia
estat tema de café ; l'èxit .assolit ,per aquest,
i .pel que el mateix Ulloa publicà .més tard,
així com d'enrenou que a la premsa es mo-
gué, en foren bona prova.

L'aparició d'una obra que, amb un mè-
tode donat, dubtava d'algun document i des-
crivia una famí la determinada, provocà la
rivada d "ar •icles, conferències i libres de
tota mena de 'buròcrates, classes passives i
aficionats que, a l'Arxiu Notarial, desem

-polsaven documents «definitius)) o rebien fo-
tocdpies d'altres mo menys importants. No
hi ha, avui, sala de lectura sense usi (coo-
lombistan que es documenta.

La bancarrota, però, d'aquests aficionats
ha arribat. En aquests dies es procedeix a
distribuir l'edició hispaino-francesa de l''infd-
Ho de 300 pagines. (sense comptar-hi els
zoo fulls ocupats pels documents, reproduïts
a tamany original) que per demostrar 4a
naixença a Gènova del descobridor d'Amè
rica publica l'Ajuntament de la seva pàtria.
Aviat les Acadèmies, la nostra Facultat d

ridor, l'encisament del públic li pallesava de
seguida com una viva comunió havia estat
establerta entre el poeta i l'auditori.

E1 .poeta era .prou fort i prou intens per
a .provocar-la. Venia aureolat de les seves'
Canciones ; del seu Romancero Gitano ; de
la seva Mariana Pineda. Mai um tan escàs
nombre de llibres amuntegaren tanta glòria
sobre un front ! Perd demés Federico Gar-
cía Lorca anava a donar les =primícies d'un
nou llibre. Aquest llibre és una mena d'iti-
nerari líric sabre Nova York, I és un llibre
que ultra 1'interés del seu tema, nou en la
història del .poeta granadí, representa una
nova tendència, un aire nou, en 1a seva
manera Pírica. Gran expectació, doncs; ben
justificada.

Federico García Lorca anà desenrotllant
-- com un film -- la seva conferència. IEIs
gratacels, les multituds rosses 1 mecàniques,
els éssers automàtics... Però sobretot els ne-
gres. Ells negres dolguts, foragitats, recelo-
sos de Harlem. Els negres posats al marge
de la màquina i de la prosperitat; vexats
i incompresos. El poeta intenta veure clar
en els ulls dels negres; en les seves llàgri-
mes i els seus silencis. En la seva dolor
racial. Es ací on els versos de García Lorca
prenen una força vibrant, martellejant, tre-
pidant. IEpica. On sembla que la poesia pren
ritmes còsmics ; palpitacions de eomunatat
amb les vives dolors universals, dels (( anda-
lusos universals», ddls negres rítmics i sen-
sitius. Tan vivament espirituals, en contra-
posició a la ciutat mecániça i freda. «Nova
York és una ciutat sense arrels..., «ron el
cel és vençut pels gratacels )) . Solamont quan
el vaixell s'allunya, i Nova York resta am-
bolcallada de boira, el cel obté vïctbria sobre
els grataoels. El poeta va a Cuba — «palma
y canela)) — on retroba els signes racials
més vius i més fraterns.

Gran triomf, aquest triomf de Federico
García Lorca. I és agradable aquesta seva
entrada trianefa1 d'aquests dies després de
les seves en trades silencioses a 1a terra nos-
tra. García Lorca coneix bé Barcelona; ha
passat temporades — amb Salvador Dalí —
a Figueres l a Cadaqués. l a Sitges.Sap
històries i fantasies mostres i les explica
amb un vire gitanes( insuperalble. Són re-
cords de fa deu anys, al•esliores que el pri-
mer grup d'avantguardistes catalans — Sal-
vat, Sanchez-Juan, Dalí, Gaseh, Muntanyá,
Cassanyes, Foix — prenia les primeres posi-
cions i engegava —,amb aires heroics — els
primers ,trets. — D.-P.
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se en les diverses manifestacions que rea-
litzen les antres arts, especialment la pin-
tura, amb l'expressionisme, el cubisme i el
post-expressionisme, fixant-se en les elucu-
bracions dels sobrereaPstes, els fotògrafs
avantguardistes s'han sentit emportats per
noves ambicions. La fotografia abstracta els
ha obsessionat. Però, corn realitzar-la!

Abans que tot cal trancar .per complet
amb gla idea que la fotografia sols pot ésser
un element de reproducció de la realitat.
Trencada aquesta idea i acceptant que sigui
apta per a representar coses que, tergiversant
el real, puguin produir una suggerència
distinta del real, cal arribar als sistemes
i operacions executives.

Executar una obra fotogràfica que mogui
el nostre subconscient, que desviï la nostra
atenció de l'anàlisi objectiu, que ens faci
presentir l'espai infinit, l'imponderable, que
ens comunqut una sensació insospitada, no
era pas casa fàcil desconeixent els ressorts
ocults als coneixements humans o que si
bé coneguts teníem oblidats, com el pagès
que ha tingut a la golfa 1a caixa de núvia
per a reoreament de ratolins fins que ha
vingut l'antiquari a descobrir-li la seva ig-
norància.

Calia doncs fer esforços per a descobrir
aquelles possibilitats, i aquí ha entrat el
calvari dels nostres avantguarclistes fotò_
grafs, havent de crear una nova técnica,
descobrir unes noves possibilitats, esgotar
els recursos de tots els elements al seu
abast. Els objectius, els reflectors, els cris-
talls, les falises posidions, bes supenposi-
cions, els jocs de cromatismes, les projec-
cions ortogona'1s, les ombres conjugades,
1a dissociació dels cossos, la rarefaoctó de
l'aire, les gravitacions intervingudes, i tota
una sèrie de trucs de noble procedència
fotogràfica o físico-química. Procediments
nous que constitueixen la base dels ele-
ments de ht fotografia abstracta.

Procediments que cada u deu investigar
per pròpia passió, car a la redempció sols
s'ff-ui arriba pel camí del calvari. Les :oses
trobades fàcilment embruteixen, les herèn-
cies crien paràsits. I rares vegades serà
capaç de treure bon partit d'una possessió
aquell que na l'hagi guanyada.

Es per aixa que advoquem en art; per
1'autodidactisme que eviti 1a influenciaetó.
Evitar el museu, l'exposició, la còpia, en
una ,paraula, corn a elements pertorbadors
de 1''ilndividuaiisme.

El millor mestre és la passió ; existint
aquesta s'arriba a l'insospitat.

una Diana del contenporaini Manshtp, tot
i la gran diferència de concepció i de rea-
lització.

I hom es pregunta on fórem en art si
en l'ensenyança de successives generacions
no haguéssim infiltrat més que l'esperit de
la pròpia època, si no haguessin v ingut els
renaixements, si no haguéssim fet de tant
en tant el rittorno all'antico?

Heus ací la norma que s'ha de traçar la
nostra generació .de fotògrafs cultivadors
del nou art. Avançar sempre cap a nous
horitzons d'investigació amb impuls indivL
dual, sense girar la vista enrera, no sigui
que quedem petrificats com la figura bíblica
demostrant que de la fotografia sols en
podem extreure el fruit d'una reproducció
objectiva.

P. CATALA
Fotògraf
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UNA TRISTA DEIXA

«M©errì tyD»
Una revista alemanya, el Gebrauchsgra- panya 1 Si un dia els aneu observant, hi

Qhih, ha dedicat um número a commemorar trobareu les mostres d'una fantasia impres-
el seixantè aniversari de la naixença d'Au- sionant. De la papallona monstruosa de
brey Beardsley, el famós illustrador anglès, maiblica que capcima una casa de t a vora
mart l'any 1898, ais vint-i-sis anys, després de les Arenes al vano que, capritxosament
d'haver-se guanyat una fama universal amb titulat ((La Virtud, n'exhibeix una del car-
els seus dibuixos d'un decorativisme sump- rer d'Aribau, passant pels relleus escultb-
tuós, tot i la sobrietat deis mitjans em- rics de la «casa dels cargos, del carrer
prats. La gran quantitat de reproduccions de Tamarit i per les cúputles de tots els
d'obres de Beardsley que acompanya l'ar- estils i mides que hi ha al Passeig de
ticle commemoratiu, m'ha submergit de cop Gràcia o a 1a Diagonal, tota la gama fan-
en l'atmosfera feixugament rococó» dels tàctica dels remates es troba representada.
anys feliços de les grans ex-
posicions, i m'ha fet recordar
que .per Barcélona, aquest mo-
dern styl que trdbava la seva
expressió més elevada en els
dibuixos del gram illustrador
anglès (creador d'urna escola
que avui amb prou feines si
compta amb dos o tres segui

-dors : Erté, Pepito Zamora,
etcètera), serà sempre inobli-
dable perquè ha deixat el ras-
tre pitjor, per més perdurable,
que poguéshaver triat, e1 ras-
tre horrible de l'arquitectura
modernista del inostre lEixam-
ple. Feu un dia la aprova, si
us plau. Passegeu-vos pels
carrers de la quadrícula bar-
celonina, i en comptes de dei-
xar lliscar per damunt de les
façanes mil vegades vistes un
esguard distret i familiar, fi-
xeu-vos en •d s detalls d'una
mena d'arquitectura que ha
donat a la nostra ciutat un
renom internaoion.al, no gens
envejable, de mal gust i anor-
malitat en el ram dels edifi-
cis públics i privats. Comen-
çant per les creacions lamen-
tables de catalanisme arqui

-tecthnic del senyor Domènech
i Muntaner, que Déu l'Hagi
ben perdonat, per acabar en
les dues mostres ben recents,
i 'que no seran les darreres,
segurament, de 1a genialitat
delirant dels arquitectes i els
propietaris baroeloinims, que
són l'edifici de 'la Cambra de
la Propietat, a la Plaça de
I'Ang•el, i aquella casa mons-
truosa del carrer de Munta-
ner cantonada a Consell de
Cent (que ja va comentar una
vegada Manuel Brunet, a Mi-
Rnuox mateix), anireu passant de l'esbalaï-
ment a la indignació.

Costa, en efecte, d''imaginar-se com devia
anar que el nostre clima, que sabia fer
adaptar tots els estils arquitectònics a les
nostres característiques racials, i que ,pro-
duïa un gòtic tan sobri i originad com el
de ta nostra Catedral i e1 de Pedralbes i
i uns campanars tan bells com els de Santa
Maria i el Pi, un clima que arribava a
depurar el barroc de tots els recargolaments
excessius i la fullaraca embafadora que feia
estralls a València o a Salamanca, i creava
obres tan pures i simples com l'escala dels
Dalmases o conjunts harmoniosos com la
façana de Betlem, deixés de produir els
seus bemnèfios efectes atemperadors damunt
dels arquitectes que del 1888 al 1910 crea-
ren, aamb la complicitat benevolent dels pro-
pietaris urbans, el mostruari d'horrors de
pedra picada que són els carrers de l'Ei-
xample de Barcelona.

Veieu, i no us ho sabeu empassar, com
els elements decoratius van menj ant-se t'ar-
quitectura i assistiu plens d'estupor a
closió d'un element indispensable, d'alesho-
res endavant, als constructors de cases de
fa nostra ciutat : el remate. Jo em recordo
com els mobiles d'aquella època — un altre
llegat, més fàcilment liquidable, però	 eren
unes baluernes monstruoses, plenes de cor

-bes i floració, que amaven capcinades pee
un basc de pinacles, capitells, i tota una
pila d'elements indlas^sificables, a base de
lotus, plantes de saló i altres excessos
d'hortícultura transportats a la fusta. Mor-
tunadament la primera cosa que va rebre,
en esdevenir la derrota d'aquell mabiiiari,
va ésser el remate. Perd aneu a treure els
remates de les mil i mii cases que hi ha,
del Passeig de Saint Joan a la Plaça d'Es-
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La revolució fotográfica moderna
Rares vogades podem visitar exposicions J 1	 anem	 tan enllà en	 la valorització de 1

les manifestacoins artístiques personals, que
No ens	 sentim ,però	 tan	 irresponsables

carn	 els	 sobrerea:istes que	 ens	 atrevíssim
de fotografia que siguin una veritable ex-
pressió del	 nostre	 temps.	 Gairebé	 sempre desitgem veure realitzacoms obtingudes per a cremar els museus.	 Però els tancaríem

els mateixos assumptes tradicionals encara temperaments	 dotats — els	 no	 dotats	 no per als que en art no fossin majors d'edat

que	 admiratlVement	 executats,	 majorment compten — als quals la passió, 1a veritable perquè,	 com	 podem	 esperar .arribar	 a un

si a l'exposició ha preoedit un rigorós jurat vocació, els emporti amb intensitat tal que art que sigui reflex de la mostra epoca si

d'admissió. fins	 els faci	 creadors deis elements	 técmnics els	 nostres	 artistes	 estam	 educats amb els

AI	 Primer Concurs	 Popular	 Catala	 de I de la seva pròpia ensenyança. exemplies de David,	 de	 Rubens,	 de Botti-

Fotogra:fia, a 1'mExposició de Fotografia Bri- Es el que passa actualment amb la re- celli	 o	 de	 Fídias?	 La	 diferència que	 hi

tànica	 i	 altres	 de	 les	 últimes	 que	 hem volueió	 fotogràfica	 de	 què	 parlem.	 Els ha en	 Cots els ordres de la vida entre	 el

vist,	 si	 bé hi hem trobat algun intent de avantguardistes	 de	 la	 fotografia,	 trobant	 segle	 de	 Pendes	 i	 e1	 de	 l'electricitat	 no

noves concepcions molt lloable, no és em- tan reduït el cercle de les possibilitats fo_	 guarda relació amb la que hi ha entre una

cara massa palesa la revolució moderna a togràfiques fins avui reconegudes, 	 i fixant-	 Diana	 de	 Versalles	 d'escola	 praxitè:iça	 i

què ens referim i hom es .pregunta : a apart
d'a] un intent orientat veres la	 nova dadag P	 ^	 I^^,PISia11^	 i
objectiva,	 quines	 diferències	 trobem	 entre
una exposició de principis de l'actual segle Y	 4

a una d'avui, si descomptem .alguns avan- I	 /	 '
tatges que	 sobre d'aquells afavoreixen 	 els ^ :
perfeccionaments del material fotogràfic de_ ^tK y^
gut al zel dels fabricants? <"Y"

Francament, no veiem gaire el progrés
en l'individu.	 La concepció del	 quadro és

aen essència la mateixa, com si no hagués ^ gx
passat res,	 i no obstant, de mig segle xtx`r'
ençà han passat un Cézanne, un Picasso, oo :	 „	 t

A

un	 umnes
	

teories
teiniames quehanrepercuti

freudianes 
que repercu-

teixen	 i	 que	 han	 d'influir	 en	 les	 novos 1"
conoepcions estètiques de la Fotografia de
tal manera, que esperem Confiadament les
noves manifestacions	 que ja	 s'hain	 deixat
entreveure en	 les planes	 de	 publicacions '	 9	 t
que ens vénen de l'estranger.

Mirem, si no, en la nova plèiade, quins t`
noms	 més destacats :	 Man Ray,	 Sougez,
Tabard,	 Moholy-Nagy,	 Buñuel, ,par no ci-

ftar-ne més, car avui no intentem fer-ne un s
inventari.

Aquests homes ja ens han donat proves
de naves concepcions en què la fotografia (4

és	 producte de l'individu, no producte de
la realitat ambient.

Fotografia	 subjectiva, no fotografia ob-
jectiva, Fotos Keppler (Nova York) i Erren (Berlín)

La mostra generació que	 sofreix la	 in-
fluència	 exercida	er	 la	 velocitat	ner les

Foto Moholy Nagy (Berlín)
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La quintaesséncia del (remate )>

altures, per los prafundítats de I'Ócéà, per
l'electricitat, per les múltiples ensenyances
de la ràdio i del film que ens ha donat
coneixements tan exactes de llunyanes ter-
res fins a punt de na sorpendre en ésser
vista una placa de Sant Pere de Roma,
de Sant Marc de Venècia, del Pont deis
Sospirs o de l'Arc de l'Estrella, perquè ja
hi estàvem familiaritzats pel film i la foto.
Aquesta generació no ens ha de donar tre_
baflls fotogràfics més proipis de la nostra
època, del que presenten, les exposicions
fine i tot internacionals?

De -tant en tant comencem però a veure-

Un arre curiós fenameu^, característic hi ja un vntent; si no molt atrevit força

d'aquella arquitectura, és 1a subversió ope-	 lloable, du la nova visió de les coses un
encenall, un bode

nova 
um peu projectant urna

rada en lla missió secular de les columnes.	 ombra damunt la sorra, etc., i fins algunes
Fins aleshores les columnes servien por a vegades s'entreveu que .l'autor n'ha copsat
suport d'algun cos d'edifici o de façana, i	 la significació. Ja és molt!
per tant descansaven damunt d'una base	 però nosaltres esperem més;' fins aquí
sòlida, 'El modern styl va prescindir d'a-	 aixa és anar on auto quan ja hi ha tri-
questes exigencdes. Hi ha a milers de co- motors aeris.
lumnes, en él nostre IEixample, que no des-
cansen enlloc —m'he vist unes, a la Gran
Via, que recolzen damunt d'una corba de
pedra que figura una fulla o, qui sap, un
núvol — ni suporten res. Columnes fantàs-
tiques i inoperaints, amb capitells mons-
truosos i híbrids, que només tenen parió
amb les balustrades i les tribunes farcides
de senyores de llarga cabellera desmaiada
i de flor exuberants de .pedra picada, que
han esdevingut una bonica font d'ingressos
per al nostre Ajuntament, però que pèl
meu gust pagarien tat el déficit municipal.

Profà de mi, no he sabut mai qué devien
ensenyar, a les Escoles d'Arquitectura, ales-
hores. El fet és que els nostres mestres de
cases, d'una tradició tan gloriosa i d'un
sentit corró tantes vegades mostrat a tra-
vés de mil solucions elegants i caracterís-
tiques, varen ésser suplantats ,per una colla
de senyors arquitectes pilens de pensades
genials, que es van fer rics explotant la
vanitat dels propietamis.

E1 més edificant de la cosa és, però, que
aquests propietaris esplèndids en el ram de
la decoració de les façanes, estalviaven fans
al darrer oèntim en la construcció de celo-
berts, i en la installació d'ascensors i ser-
veis sanitaris. I fa molt de temps que penso
que si el nostre Ajuintament volgués fer
una obra veeitablement revolucionària, pro-
fitosa per a la ciutat, que resoldria la crisi
del ram de la construcció i no costaria cap
diner a al ciutat, obligaria tots els propie-
taris de Barcelona a treurre tots els remates
i les tribunes, i a gratar les artístiques fa-
çanes de les seves cases moáern styl, su-
primint tota la fullaraca i l'ornamentació
que entrebanca i suplanta l'arquitectura de
('edifici, mentre de ,passada .podria ordenar
a aquests mateixos propietaris, un dia tan
esplèndids, a millorar les condicions inte-
riors de comoditat i higiene de llurs deco-
ratius i inconfortables immobles.

I om sembla que si Aubrey Beardsley,
en comptes d'haver-se mort als vint-i-sis
anys, hagués visout fins ara, anés aviat hau-
ria encoratjat aquesta esporgada del fals
decorativisme que no n'hauria planyut la
mort. Perquè Beardsleyvnterpretaua la seva
época, perd en canvi tenia bon gust i talent.

Nosaltres esperem la veritable revolució
fotogràfica al nostre país.

La revolució que representa reivindicar
per a d'art fotogràfic — entengui's bé que
diem l'art fotogràfic - la posició de creador.

Avui a la fotografia la no se la pot
titllar de senzi!11 factor captador de reali-
tats, i corn que disposem d'elements de-
mostratius, podem ben din que la fotografia
ha passat ja del terreny de la pura dada
objectiva, a 1.a posició de creació subjectiva.

IEl fotògraf del nostre temps, i de l'es-
devenidor, ja no sortirà de casa carregat
amb una màquina i dotze plaques per a
retratar allò que li surti al ,pas que faci
bonic, suposant que sigui un temperament
sensible que ho sàpiga veure, No.

El nostre fotògraf projectarà en la seva
ment la foto a realitzar, ordenarà en bocet
els elements que la deguin compondre, tal-
ment com l'arquitecte, estudiarà i resoldrà
les dificultats tècniques, les possi^biditats que
li ofereixen els elements de què disposa
per a rectificar a voluntat els objectes t
realitzarà finalment la seva obra que serà
concebuda mitjançant un sentiment, i exe-
cutada amb una voluntat d'expressió.

EI nostre autodidactisme en aquest ram
de la fotografia ens autoritza a dir les més
atrevidos coses, i encara que s'hagiin d'es_
candalitzar els artistes, fotògrafs o no, no
podem deixar d'expressar les nostres idees.

Creiem tant en d'eficàcia i avantatges de
la no influència, que advoquem ,per l'auto

-didactisme i la llibertat individual en el
cultiu de les arts.

Tota imposició, sia de sistema, de pro-
cediment, i sobretot de concepció, és tan
perniciosa que aboca l'individu al rutina-
risme.

Acceptar i supeditar-se a les teories i
procediments dels altres és matar la per-
sonalitat de l'artista.



	Nits de Nadal !,,. Evocació . de rondalles	 les crestes dels edificis i es filtra per les

	

i de sons populars.,, Visions d'ensoenni i	 obertures i pels reixats.
de llegenda i de nit meravellosa tota sem-

	

brada de constellacions ; nit que no haurà	 Pel carrer de dalt s'acostava la ronda de
estat mai, perquè encara en aquella màgica joves que baixaven embolicats en bufandes,

	

de 1'iinfantament, no hi havia sinó un reco-	 amb simlbombes i guitarreigs... IEls sentíeu

	

net d'estabde i un infant i la gran desolació	 aturar-se a baix a la porta, s'esmorteïa el
de la nit estelada,.. Nosaltres l'hem em,ple- so dels instniments i aleshores, sabre la
nada amb totes les coses de la vida d'ell ; remor del vent, la veu dl cantador arribava
amb totes les paraules, i els miradles i l'a- .als cors en el silenci de les cambres tanca

-brandament diví del seu esperit..., que tot des. Després s'havien perdut pel fons del
	estava pres en un recoimet d'estable i totes	 •carrer, amb el guitarreig i les simbom^bes,
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Records de Nadaislxaronismel¡¡^Jp{^^ d Q ^J1^1^,1o'^p
Aquest article d'En Crexells, que repro- nit i no en el dia de Nadal. I és una festa

duïm tot esperant l'edició de les seves obres,	 recollida i familiar, a Q'inrevés del dia de
aparegué a La Publicitat (24-XII-i924).	 Cap d'Any, que a Alemanya, sobretot, és

Natura

nexió més íntima de cada dia, és amb el
que el precedeix i el que el segueix. Però
una data assenyalada estableix una con-
nexib estreta amb la mateixa data de l'any
passat i de tots els anys passats. Aleshores
un hom s'adona •que si en cert sentit la
vida és sempre nova, en un altre sentit,
la vida es dóna en cicles insistentment re-
petits.

Thomas Hardy, en una de les seves no-
velles, ens parla de fies emocions d'una dona
en temps de sensibilitat sobreexcitada pel
fat advers. Passa 'la data del seu naixement,
ens diu, i ella va recordant amb emoció
tots els altres aniversaris ;passats ; ,passen
altres dates significatives .per a ella ; totes
desperten en ella els records de les dates
anàlogues. I per damunt de tot, plana infi-
nita, sense saber en quin lloc de l'any s'atu-
rarà, la data més significativa i més terri

-ble de totes : la data de la seva mort...
Però les dates personaos no tenen aquesta

emoció d'universalitat que té Nadal. IEn és-
ser Nadal, tots recordem amb emoció els
Nadals •passats. En el salt, .per tai de cop

-sar les emocions de I'ainy passat i dels anys
passats sabem fique ano estem sòls.

Jo, com tothom, en arribar aquest dia,
he recordat els Nadalls passats ; 'alguns d'ells
fora de Catalunya, a Alemanya i a Angla-
terra, on la festa i les condicions meteoro-
lògiques de la festa són força difere,nts.

He recordat el Nadal d'ara fa quatre
anys quan em trobava a Berlín amb el car
Josep Maria de Sagarra. Aquell fou un Na-
dal típic alemany, amb la neu, aquella so-
ledat pels carrers i aquelles cançons tan pu-
res davant de l'arbre i del naixement, per
la mainada amiga. Després un Nadal més
recent passat a Friburg en un Hotel Cristià,
ple de silenci i de reedllimont, en com^pamyia
de Carles Riba, Després el Nadal darrer a
Londres, que començà amb un dia clar i
net com de Nadal barceloní, i acabà amb
una boira espessíssima.

EI Nadal en aquests països rés com dic,
ben diferent del nostre. Hi ha urna dita ale-
manya que diu que si no hi ha meu no hi
ha .Nadal. A més, la veritable festa és a la
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Les .cançons tenen una ,part ben impor-
tant en les festes de Nadal arogleses o bé
alemanves. A Alemanya 'les cançons .popu-
lars més conegudes són cantades amb gran
recolliment a totes les famílies. Tenen aques-
tes cançons populars alemanyes una puresa
i una emoció difícilment superables. D'en-
treelles les tres més conegudes Oh, du froh-

morta

liche, oh, Tannenbaum i sobretot Stille
Nacht, tenen tota la simple profunditat del
misteri que canten.

A Anglaterra les cançons no es canten
a l'interior de les cases, sinó fora dels car

-rers dies abans de la nit de Nadal i a Les-
gbésia la nit mateixa. Les cançons angleses
són molt inferiors a les alemanyes, però
alguna us emociona fortament com és ara
aquella que fa

Nowell, Nowell,
Born is the King of Israel.

Diguem francament que la festa de Nadal
no té antre nosaltres Il'èmoció que l'acom-
panya en altres països. IEntre nosaltres, en
general, s'ha esvaït gairebé l'emoció reli-
giosa, i àdhuc el romanticismo tradiciona-
lista que de vegades ila pot substituir exten-
sa,ment, Iper tal de convertir=se en una sim-
ple festivitat gastronómica. Confessem que
això és una marcada inferioritat del nostre
Nadal davant dels Nadais d'altres països.

Hui ha, però, una gràcia del nostre Nadal,
sovint molt discutida, però que em sembla
que és una gran qualitat. Aquesta gràcia
és purament externa, però meravellosa. Es
la gràcia que dóna el clima sovint a aquest
dia. (Senyor, Senyor, quin dia acabarà
aquest constant refugi en la natura, i po-
drem parlar de les mostres qualitats adqui-
rides amb esforç ?)

L'home del Nord podrà dir que la neu
és un element essencial en el Nadal. Aque-
11a puresa, aquella blancor de fila neu estesa
damunt d'un paistage, dirà l'home del
Nard, s'avé amb el simbolisme de la festa.

Però, un dia així com cls Nadals •cata-
Ilains, amb un cel blau i un sol ardent, amb
la mica de tremp que hi dóna el fred, rés
un bon escenari per a qualsevol mena de
festa. Quan a Anglaterra s'inicia 1a prima-
vera, algun cop apareix un dia així com
els que a Catalunya acostumem a tenir en
aquest temps. IEl fred no es posa encara
l'aire és clar i la llum no pesa. L'excés de
Ilum no dóna aquella opacitat característica
de 'Patmosfera a ('estiu. Hi ha simplemeint
dlaror i no llum. El cel és arcilles més a^mu,nt
que dls altres dies. L'anglès acostuma a
•comentar amb entusiasme: That's a glo-
rious day ! Vetaquí un dia gloriós!

Català : has rebaixat una festa tota pu-
resa ; shas esbatanat les finestres a una fes

-ta tota intimitat Malgrat tot, que la natura
sigui pia amb tu ! Que tinguis un dia glo-
riós.

EI xaronisme ha estat durant molt de
temps una de les plagues més considera-
bles ¢'aquest país tan afavorit per la natu-
ralesa en tota mena de coses banes i do-
lentes.

S'ha manifestat en tot i pertot. Hi ha
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hagut tota una tradició de xaranisme, amb
múltiples ramificacions, estesa de cap a cap
del país. Malgrat les envestides, encara s'a-
guanta, és a dir, hi ha qui l'aguanta. Un
temps, no prou allunyat perquè no el re-
cordem, comptà amb tipus notoris que cufti-
vaven semblant degradació de l'humor. I no
sois amb tipus, sinó amb entitats i tot,
que al Govern civil devien constar inscrites
com a recreatives, i que realment refocilla-
von llurs socis amib les demostracions més
baixes de sostre d'un humor que no pat qua-
Iiificar-se de popular. Hi hagué una litera-
tura i un art xarons, i unes publicacions
que els conreaven sistemàticament, a falta
de finesa per a més dignes coses.

El xaronisme gastronòmic comptà amb
mostres ben reeixides dintre el gènere. Al-
gunes facécies de ]'antic Niu Guerrer, que
més val no detallar, en són una prova fe-
faent.

Ehl xaronisme, però, aneara remena 1a
cua. No ens hem pogut desempa'ilegar del
tot d'una herència tan .poc honorable, 1 no
és pas precisament fora de certes taules
d'à'pat, .ni de medis .per definició plebeus,
en es conserva el caliu d'una cosa tan
poca-solta.

les ales dormien plegades dintre un cor de
nou-nat. . . I eren les ales que havien de
volar més alt.

Nits de Nadal..., meitat viscudes en els
records de la nostra adolescència, meitat so-
miades de les llegendes de l'Orient o deis
contes del Nord... Meitat veritat, meltat
somni, com en la nit que va morir la petita
venedora de llumins en el conte d'Ander-
sen. I s'havien obert tots els cels i s'havien
ericés totes les llumiináries...

Nadals d'Andersen, evocats al recer de la
llar, quan a fora es sentia la remor de la
pluja i del vent i a dintre crepitava la flama
Nadals nòrdics, dels freds intensas i les ne-
vades, dels recers confortab:es amb el pivet
illuminat de flames i d'alegria dels infants...
A fora hi havia fa nit de cristall, feta d'es-
tr•dlles i de cal i de llàgrimes de la petita,
però sobretot d'estrelles i de oel per on po-
guessin córrer tots els somnis dels infants
sense llar.

Nits fosques del Sud, desolades de co-
mençaments i de recomptes i de suggestions
d'eternitat, com aquelles que passen per la
nostra cançó que devia ésser feta en una
nit 'així... en la nit de les allegries en re-
cord...

Germà meu, Julleta d'dlber,
alce-us que darem un tomb,
mirarem qui falta a taula
que em sembla que tots no hi som.

Nits de Nocrebuena en el silenci desolat de
les poblacions rurals, quan xiula el vent en

a fora es 'sentia de bell ;nou la veu del vent,
i ara, en ell ressò de 'l'última estrofa, per-
cebíeu ell passar del temps i en el vostre
cor semblaven ,plorar tots els somnis de la
primera edat, i totes les illusions...

La noche buena se viene,
la noche buena se va,
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.

aY na volveremos másn, que repetien tots
a car com si us el volguessin enfondir en-
cara més em '1'es•perit...

Devia ésser en la desolació .d'aquest mo-
ment que el nostre malalt escrivia

Sento el fred de la nit
i la stimbombw fosca,

així el grup d'homes joves que ara passa
[cantant...

Devia ésser en aquest momont; perquè el
grup d'homes joves es perdia pel fons del
carrer amb les cançons i les alegries del
Nadal i ell es quedava tot sol amb la seva
nit i el seu fred i la malaltia ïncuraiítde,..
I pensava en els pobres i en Jesuorist...
I en els altres pobres.

Nits modernes de réveillons i de dan-
cings... Els infants encara són a fora ador-
mint-se per les voravies i estenent la mà
al pas dels noctàmbuls... però els han pres
el cel i les estrelles i s'adormen sense po-
der somiar,

S. JUAN ARBO

una festa furiosament de carrer.
Les dates assenyalades de l'any tenen .per

a tothom l'emoció d'un retorn de les coses
passades. Ham fixa en elles d'una manera
especialment intensa la identitat de la prò-
pia vida. La vida és quelcom conti'm i sem-
pre nou ; però de tant en tant una data
assenyallada uneix un dia amb un dia pas

-sat, .per damunt de tots els altres. La con-

Piat de nou ric

Agafeu una bonica oliva farcida de tàpa-
res i anxoves, marinada amb di verge, i
fiqueu-la al cos d'un papafigues, al qual
haureu talat el cap tió les poNes.

Figueu el pa^pafigires, així trufat, dintre
una alosa, a la qual, demés de l'amputació
de les potes i del cap, haureu tret els ossos
principals, i ventada d'una capa ben prima
de llard.

Fiqueu l'alnsa farcida així dintre el coc
d'una griva, preparada .per l'estil.

Fiqueu la griva dintre el cos d'una guat-
a ben `grassa, ben sucosa i,que sigui de

vinya, de preferència a una guatlla domès-
tica.

Fiqueu .aquesta guatlla, sense cobrir de
Llard, sinó embolicada amb un pàmpol, que
Ii servirà de pergamí de noblesa i de cer-
tificat d'origen, dintre el cos d'un bon per-
digot.

Fiqueu el .perdigot, vestit anub una casaca
de llard, dintre el cos d'una bona becada,
tendra com una ballarina, suculenta i befin
macerada.

Fiqueu la becada, després d'Ihaver-la ro-
dejada de crostes de pa tallades ben pri-
mes, ien el cos d'una cerceta.

Fiqueu. la cetceta, enllardada curosament,
din tre el cos d'una guinea.

Fiqueu la guinea, ben adoíbada també,
dintre el cos d'un ànec joyo, salvatge millor
que domèstic.

Fiqueu l'àinec dintre el cos d'una ,polla
blanca, ben pleneta i grassa, però no massa
grossa.

Fiqueu aquesta polla dintre el cos d'un
faisà tendre, ben triat, ï ben faisandé, par-
què ans gormands és així com els 'agrada
més.

Fiqueu aquest faisà dintre el cos d'inca
oca salvatge, grassa i ben tendra.

Fiqueu aquesta magnífica oca dintre el
cas d'un gall dindi revingut, però tendre.

Finalment, tanquou e1 gall di^ndi dintre
el cos d'una bona avutarda, i si no queda
befin plena, omplliu els buits amb castanyes,
prunes, pinyons, salsitxa; etc.

Disposat així el rostit; poseu-lo en urna
greixonera d'una capacitat convenient, amb
ceibetes, pastanagues, daus de pernil, aspi,
peres, cansalada viada, pebre, sal, espècies
fines, ci'.lantre i un o dos ,grans d'all.

Tanqueu la greixonera hermèticament amb
pasta apropiada i poseu_la vint-i.quatre ho-
res al foc suau i disposat de manera que
la calor penetri per un igual i a poc a .poc.
Un .forn escalfat moderadameint i mantin-
gut al mateix grau .anirà millor a1 nostre
objecte que un fogó.

Atenció ! Arribem, amb la ,preparació d'a-
quest plat, al sublim culinari, iEs fàcil de
comlpendre que els sucs de tants volàtils di-
ferents, .mesclats per la cocció lenta, i llurs
principis diversos identificant-se els uns amb
els altres, a conseqüència de l'Íntim acos-
tament, donen a aquest rostit sense igual
un gust meravellós : en ell hi ha la quinta-
essència de les planes, dels bascos 1 de la
millor cort.

Però la lenta ,penetració de tots aquests
sucs ha conduït 1a quintaessència fins al
cor, és a dir l'oliva. Desfeu dones l'avu-
tarda, que llenceu per la finestra o doneu
als gossos, com vullgueu. La mateixa sort
feu córrer al gall d'indi, l'oca, el faisà,
l'ànec, la guinea, la eeroeta, la becada, el
perdigot, la guatlla, la grisa, l'alosa, el pa-
pafigues... i precisament serviu l'dliva i
I'' assaboriiu lentament. Es delectable.

^La llàstima és que a penes queden nous
rics per a un plat així.
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Pel seu rendiment,
puresa de to i la
moderna bellesa
de les seves línies...

existeixen aparells que puguin competir
p eu amó aquesta magnífica col'lecció

"LA VOZ DE SU

Ràdio = Electrola RE=260.
10 vàlvules de mínim consum.
Doble potència, doble regís=
tre musical, doble qualitat
musical. Pessetes 2, 600

en qualitat

creada per

Ràdio= lectrola RE245.
Superheterodí de 8 vàlvules.
Perfecta reproducció , de dis:
cos. Gran selectivitat en
ràdio. Pessetes 1,900

Receptor de Ràdio R=150, de 4 vàlvules, una Pentode. (c. a.) Ptes. 550

Receptor Superketerodí R210. 8 vàlvules de mínim consum: Ptes.1,150

UALSEVOL d'aquests aparells representa l'obsequi

ideal en les festes que s'apropen... Nadal, Any

Nou, Reis... Un regal perfecte, una alegria constant

per a qui el posseeix! Examini la magnífica varietat de

receptors i ràdio-electroles creades per "LA VOZ DE

SU AMO", analitzi cada model en els seus menors

detalls i comprovarà que tots ells són aparells el rendiment

i bellesa de línies dels 'quals no admeten competència

Els nostres Agents Distribuïdors rebran gustosíssims la

visita de vostè per a demostrar-li p ràct i ca ment —facili
-tant-li a casa seva una audició amb el model que pre-

f ereixi — com en qualsevulla d'aquests aparells que

' r LA VOZ DE SU AMO" se sent orgullosa d'oferir,

s'ha conseguit reunir, a preus assequibles, tot quant

pot desitjar el públic selecte i entès



SUPER
,SILMIPILIE;X
PETIT DÈ TAMANY
PERO DE RESULTAT

gRANDIOS I
p1TAVEUDIN'AMIG.
QUADRANT, IL-LUMINAT=
= CALIBQAT EN HILOCICLES.
VALVULNS R.C.AMODEQNISSIME{.
SENSIBILIIAT 1 MICROVOLT
SELECTVITATdO SILOCICLES.

Rí ÑSE ANMENS ONISQUAN40EN 
S

SUPER SIMDLEX 5VÀLVULES AMB EL RENDIMENT	
PTS.650D'UN SUDEANETEAODI DE 7

òIMDLEX 4VÀLVULES AMB EL RENDIMENT D'UN 5 PTS.46C^=' DISTRIBU IDORS PERA ESPANYA
AITOTRACCION ELÉCTRICA.S.A. V1cV .6-B -TEL. 77420

RADIO
ATALONI

133 BALMES 133
AGENCIA

CROSLEYs (NEVÁLIER635p
SAP°»P1 CHI 585

I Ii1 CHIQUILIX 455
20 mesos de crèdit

Receptors a 2`50 pies. semana

MOB>UARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre cbcussta t tapts-
Iw. Objcctc5 d'art 1 de fantasia per

a obsequis. Salce d'Ex-
poííicíons de Belles Arts.

h^ed/ ¿e Orlda, 31. Teüfu 13/
•ARCELONA

ABRICS CONFECCIONATS

COM ELS DE MIDA

1:; .
 Vehils Vidal

7, Plaça Universitat, 7

Tall immíllorable
Confecció superior

Classes extres
DES DE 75 Pfes. = 90 Pfes

125 Pfes. i150 Pdes
PLOMES 16 Pies. = 20 Pfes.

25 Pfes. i 30 Pfes.

Acadèmia "Fortuny"

DIBUIX, PINTURA, ART APLICAT

Direcció , Jorn M. ARIAS

ALT DE SANT PERE, r

(Edifici de l'Art Major de la Seda) ASCENSOR
TELÈFON .0.96

Des de avui es pot visitar l'Acadèmia

i queda oberta la matrícula

Inauguració de les classes, dia 2 de

gener de 1933

Pasta de Cera

EI fang que permet el

més perfecte modelat

Olivera, 25 - Telèf. 31816

c'	 y	 ^
,ŷ l, ^ ,;	 ^a^^ sl^ .,ti^ill •

—No siguis imprudent, potser no és ben
mart.

(Gringoire, ` París)

e

—Quant .li dec, doctor?
—Quaranta francs.
—Cinquanta?
—No, seixanta!	

(Le Rice, París)

^T

m

—Perdó, policeman. Vaig bé per arnar al
concurs de bellesa de bebès?

(Judge, Nava York)

La senyora. — Quins marrecs més mal
criats ! Per què es ,peguen?

La nena.—Per mi, sanvora.

Els Poefes,

Els Pinftiors,

Ets Músics...
donen gloria a la Ilengue, .l pal-

aaEge í al folklore de la ferro.
La indústria catalana fambé fa obra
pafridfica exalfa°f l'esperif labo-

riós i fenaç de la nostra raça.
PODEM AFIRMAR que en el món
no es produeíx res de millor que ela
SABONS D'AFAITAR

Dl	
elabor

ancalor	
e.

amb lea
cèlebre. aigíies de

La Garriga.
PROVA'LS I JUTJA

TU MATEIX
Cafalà!...

I	 Es e] T8U
sabó.

i ►	 ^	 1
,2

I2	 1rWll IIVl
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Entre bastidors de
la boxa al Paralalel

(Continuació. Ve de la segona pàgina.)

El sonat és més o menys l'homt que ja
ha rebut mdlt en la seva vida i que ja
no exerceix l'ofici sinó .per a rebre. 1	 això,
quan honri parla a un malttiàger p  con-
tractar-li un home, us ,pregunta' &Per a
perdre a guanyar ?» Si és per a perdre, Ha-
vors tria un dels seus sonats, ja quc en
té uns quants per escollir. Així cada b-^
xador'ha d'acabar forçosament per ésser ho,
ja que arriba uln dia que e1 sonen. Hi ha
sonats de categoria que es cotitzen bé, i
aquests són els que pugen al ring en els
darrers combats de les vetllades quan es
tracta de fer pujar dl paper d'alguaia fu-
tura figura que frueixi de la protecció del
promotor que després l'e plotarà fins el
mall dels ossos quan ja estigui consagrada
a força d'abatre sonats i quan el públic,
enlluernat per les petiformanees del nou es-
tel, pagarà el seient amb un ull de la cara.

Hi ha també sonats de luxe que vénen
de París o Londres, on són molt coneguts
de la seva família particular, precedits
d'una sèrie de notes pregades a les seccions
d'esports dels rotatius, que diuen per exem-
ple : uMascardoni en Barcelona? Se dice
que próxilmamente)), etc.., í uns quaints dies
més tard : eMasoardomi boxeará en Bar-
celona. Sabemos positivamente. ..», etc...
Un parell de dies més i : ((No boxeará Mas-

—Allb, allò! Dintre ,pocs milnuts, Q'intré-	 eardoni...» Un dia més Itard: «Ha llegado
pid alpinista Hinkier arribarà al çim de Mascardoni.. Después de laboriosas gestio-
la muntamya més alta del mdii !	 mes», etc... Després es .posen els carteills

(The NeLer-Yorker) amb un clixé del tal Mascardoni fet a corre-
cuita al carrer Nou i dessota el com hi
ha unes lletres : que diuen «Primera Serie
italialnon, mengi a les finestretes ja co-
mença la cua. .

El sonat internacional arriba de tercera
amb una maleta gran a la mà i barret
meló. Alesmores un representant de L'em-
presa que fa d'intèrpret va a cercar-lo a
l'estació, se l'enduu a l'establiment d'hi-
droterapia dcil carrer de Casp i el posa , sota
una dutxa de vapor per posar-lo a to de
pes — si rio ha està -- amb el contrincant
designat. L'home que acaba d'an-i^bar de
tercera ha passat la nit al tren i no ha
menjat res des de fa vimt-i-quatre hores
amb la dutxa de vapor no queda carp mena
de dubte que esta en perfecta disposició
per acomplir ell seu! rol la mateixa nit al
Paralldl.

Arriba la anit i l'hora del combat penúl-
tim o últim. El pobre ((Primera Série» .puja
al ring amb un salto de cama de colar
morat i lletres brodades que són les seves

La tia.—No vols veure la germameta que	 ilnicials. Unes quantes ;persones el seguei-

t'acabem de dur?	 xen. Una vegada al seu recó, les persones

Bobby. — Més m'estimaria veure la ci-	 que l'acompanyen van d'ací cap allà i tor-
non, gesticulen, demanen coses als de baix

gonya.
(The Humorist, Londres)	 i comproven les benes de l'adversari. F'aln

alm'nelnt. Per posar-li els guants triguen un
trimestre mentre l'expectació del públic es
caldeja i multiplica. I tat arriba. Fins la
desillusió. El «Primera Sèrie» de .panxa a
terra gesticulant com si nedés i el futur
estel més fresquet que unes Pasqües salu-
dant amb les mans agafades em l'aire com
si demanés perdó al cel. I el paper del
futur as ja ha pujat uns quants enters
més, sense que hagi tingut gaire feina.

La vetllada sha acabat. La gent s'aixeca
amlb cara de remordiment d'haver perdut
el temps. Ham sent de tot parant l'orella :
((EI timo de les misses», ((El chiqué padre»,
((NO tornaré més», etc... Des de dalt surt
un xiulet disconforme com si haguessin
tirat um coet de festa major. Dalt de l'en-
taulat, formant una mona de natura mor-
ta, queden, penjant de les cordes, wn ,parell
de guants de cuiro al costat d'una ex-am-

	

-Admirada artista, rebeu el nostre ho-	 polla de xampany amb aigua de llimona

menatge, avui, en ocasió del vostre vint-	 i una cadira de boca terrosa...
i-cilnquè aniversari i dels vostres trenta	 Cap a les (portes de sortida, pausada-
anvs de teatre.	 ment s'encamúna, Ino gaire convençut, el

	

(Der Goetz von Berlichin en, Viena	
primer ' el veritable, l'únic sonat. El sonat

g	 )	 de sempre. El públic.
J. E. BARTRINA

CATALÀ

llegeix demà í cada día

La Publicifaf

DIARI CATALA

Informacíons comp1efes

Arficles dels millors escriptors

Seccions especíals de Polifíca,

Aris, Lilerafura, Música, Ràdio,

Finances, Esporos, etc., efc.

Couerv! la pell åna, asta, jov, tresca i gerrada

Åf!ti' depressa, amb h!!ouc, simplemcai

lixO lic acoilsegilira

aoe la
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—I sobretot, no digueu res a ningú d'a.
quest deliciós racó que hem descobert. Si
rTo, ens exposem a veure'l espatllat per la
gentada.

(Punch, Londres)

IMPRESOS COSTA

Agencia General de Anuncios

 per tal de donar una major

amblïtud a. la seva secció de

PUBLICITAT DE F. C. METROPOLITÀ

ha traslladat les oficines de dita secció al

CARRER DE PELAT, 6z, 4.``, 2a. — TELÉFON 15300

desde el 1.er de desembre 1932

Suscrrviu_vos a M

Pelai, 62. = BARCELONA

BLITLLETI DE SUBSCRIPCIO

EiSr .....................................................................................................................................................

queviu a .....................................................................................................................................................

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

net preu fixat de 3`50 pies. trimestre.

_..........de_ ................................. 	 ..........de 193....
S.gnarara

\® r

'ASTA

¿'úx

Aaalte. 46. - Ñercel^n.
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