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Ja ho prevèiem i ho anunciàrem així

d'ençà del dia de llur presentació davant
del Parlament català, els components del
nau gabinet han procurat apartar-se d'aquell
to de xerinola demagògica que els venia tan
de gust durant les èpoques electorals, , quan
era qüestió d'emparar-se del suifraigi 'deis
homes i les ànimes sentirnemtals i vaporo-
ses. L'actitud de la majoria segueix també
aquesta tònica, dictada pel Consell de la
Geineralitat.

Carn que ho prevèiem, no
ens n'estranyem i, ni cal dir

-ho, ens n'alegrem, primer,
perquè e1 cas s'ho mereix, i
segon, perquè no ens sap greu
que, de taint en tant, es com

-pleixi alguna de 'les mostres
profecies, sobretot en el cas
present de la política de l'IEs-
querra dintre el Parlament de
Catalunya, que, com recorda

-ran els nostres lectors, sempre
beco sostingut que nq seria la
que predicaven pels mítings
preelectorals, sinó la que nos-
altres, reflectint humilment els
dictats del sentit comú, els
aniríem svggeriint. Perd estem
gairebé espantats de l'èxit.

Es evident que, el que és
ara, la nostra veu ha estat
atesa. Però, fraincament, i que
ningú no s'ho prengui a des-
cortesia, no ha estat entesa.
D'acord que 1 "Esquerra, dei-
xant de banda el guarda-robes
tronat dels bolos mitinescos,
revesteixi la toga honestament
plegada dels governants serio-
sos. Altres temps altres cos

-tums, diu la dita. Però serie-
tat no, significa pas ensopi-
ment, imsignificáncia, timide-
sa. La correcció no obliga a
desnaturalitzar el propi caràc-	 No
ter. Cap persona no està obli-	 del
Bada a dissimular el geni que
té, per fer-se passar per més
raonable i més entesa del que és realment.

I ]''Esquerra que, encara que no tingui
l'esperit jove, ho és per la seva edat i ha
tingut la sort de coincidir amb l'eclosió
d'una força sentimental que ha fet acudir al
catalanisme grans sectors abans presoners
de prejudicis anticatalains, podia oferir com
un servei a Catalunya el donar a la seva
obra de govern e1 caràcter que aquestes
circumstàncies li dictem: Però en comptes
d'això, talment com si li viingués de .nou la
feina seriosa que s'irà tingut d'empendre,
es preocupa gairebé només desborrar 1a seva
curta història perquè els homes formals la
considerin i cau cap el cantó oposat fins a
confondre la seva política amb la de la Lliga.

Vegeu, si no, la declaració de govern. La
gent esperava una cosa clara, seca, con-
tundent. Doncs, no; ens trobàrem amb una
divagació grisa, amb just algun fistonet es-
querritzaint i algun brodadet socialitzant,
fugint, per un general, d'estudi; exposant
poca cosa i no comprometent-se a res ; de-
notant, en suma, una propensió a endor-
miscar els elements esquerrans i a conciliar-
se el bon valer dels conservadors i de les
dretes. L'endemà ni eis disputats, mi la
premsa, ni el públic no estaven encara eixo-
ribits d''aqudlla hora d'ensopiment.

IEl cras sorprès era el senyor Ventosa i
Calveli, el famós Darrer Puntal. L'home,
d'acord amb els seus, anava disposat a refer
un prestigi a la Lliga amb urna oposició vi-
brant i, apassionada contra les doctrines
revolucionàries d'un govern demagògic, i
sobtadament es va haver d'empassar el dis-
eurs preparat i engiponar-ne un altre per a
sortir del compromís de tenir de parlar
sense malmetre la nova posició inesperada.
Premiosam,ent inventava, primfilava deta-
llets, rondinava dolçament... al capdavall,
però, no pogué més i s'oferí en tot i per
tot al «nou govern. El Darrer Puntal de
la monarquia bé podia ésser, sense gaire
esforç, el Primer Puntal d'aquells senyors
tan sensats, tan administratius, d'una mana
de tristesa trainscendental que dissimula
l'enyorança d'un ideal renovador.

Alguns dies després, amb .motiu de 1a
defensa del Pressupost, el Conseller de Fi-
nances, senyor Carles Pi i Sunyer, malgrat
una grisor temperamental, exposava el pro
grama del govern en una forma més àgil,
més estructurada, més viva, com d'un home
que coneix el que porta entre mans. Per
un moment va semblar que dintre la buidor
del Consell hi havia penetrat un pensament.
I potser .per aquest detall es pot entreveure
el camí de l'eficàcia. L'esperit de collabo-
ració que anima avui tots els catalans fa
creure que sempre sortiran a temps els ho-
mes que, de dintre i de flora del Parlament,
supliran les deficiències de cada hora apib
una aportació imtelligent d'energies creado-
res o simplement guiadores de l'acció polí-
tica de Catalunya.

Per aquest motiu, que permet totes les

esperances, potser no és del tot indispon-
sable aquest zel extremat de ncSfit goverma-
mental que posa tan trist el Parlament. Sen-
se perdre la dignitat del conjunt, es pot
permetre de tant en tant alguna .petita dis-
bauxa que alegri una mica las pajarillas.
Diuen que en la majoria anònima del Par-
lament hi ha algun que altre diputat que
li agradaria, com es diu ara, fer el senglar.
No creiem que hi hagi cap gran inconve-
nient a donar-li gust. Està bé que no se'n

vulgui abusar, però una vegada la setma-
na, per exemple, tindria la virtut de des-
ensopir les sessions parlamentaries i donar
a alguns dels homes de la Lliga, estil Vidal
iGuardiola, l'avinentesa de fer-se passar
les ganes de combatre una revolució.

Hi ha coses que ino es poden ni es deuen
oblidar massa de pressa, i una d'elles és
1a forma espectacular d'una política que
s'ha fet ordiinàriament de cara a l'especta-
cle.

Creure que es pot passar impunement
de cop i volta del sermonejar pels balcons
amb protestes ploraneres i verbalismes de-
magògics a una política reclosa en la sala
d'un Parlament, obligat per raons de ban
veure a una nyonya reglamentada i trams•
cendent, és córrer el perill que les mimes
es corsequin per manca d'esbargiment. No
volem donar consells a ningú, però eincara
que sigui contrari a la inostra manera ésser,
creiem que és humà fer veure als que han
estat d'altra manera, la necessitat de no
desfigurar del tot la fesomia per la por del
que diran. Això s'lha d'anar fent de mica
en mica i amh gràcia sense que gairebé
ningú :no se n'adoni. Fet d'una vegada i
sense transició pot semblar massa un tre.
ball d'imitació que difícilment pot sortir
bé perquè manca la flama de 1'espontaneï.
tat. 1 heus ací per què el Parlament, nas.
cut fa quatre dies, malgrat la seva joven-
tut, està trist.

Cronistes parlamentaris
El gènere no és pas absolutament inèdit

en les pàgines dels nostres diaris. Més o
menys intencionades, més o menys brillants,
més o menys intermitents, sempre s'hi han
publicat cròniques parlamentàries, del Par-
lament espanyol, és clar.

Però ara que tenim Parlament català, és
de creure que aquesta mena de cròniques se-
ran objecte d'un cultiu enraonat, i els nos-
tres comentaristes parlamentaris podran lluir

-.se traient partit, no solament de la sala de
sessions, sinó també del bar i dels passa-
discos.

Es molt convenient que els nostres diaris
considerin indispensable unia secció així de
cròniques parlamentàries. Convenient àdhuc
al mateix Parlament, perquè les coses viuen
millor amb una atmosfera entorn seu, que
no p'as voltades d'indiferència. Un bon co-
mentador pot fer molt fer interessar el pú_
blic en les tasques parlamentàries, i això
no se'ns negarà que és una feina molt útil.
Ara cromés falta que les tasques ;harlamen-
tàries en elles mateixes continguin elements
jier desvetllar interès.

De moment, els diaris ja han ,començat a
servir cròniques, més lleugeres les unes que
les altres, als seus lectors. Perquè es vegi
què és una crònica lleugera, retallem un
parell de paràgrafs d'una sèrie de cròniques
que ens divertiria molt que seguissin per
aquest camí :

«Quan el President i el Govern de la Ge-
neralitat pujaven l'escala d'hónor, tots gels
presents a l'acte prorrompien en una ex^
ciam^ació unànime d'admiració pel nostre Pa-
lau, aNi g. Madrid ! Això és impressionant !»
Veritablement, l'espectacle de la pujada de
la comitiva, correctament formada i precedi-
da de quatre macers, era una escena bellís-
sima, que vista des de dalt de lg galeria,
recordava un «angleu de Lubistch, en una
d'aquelles sumptuoses operetes Paramount.
Indubtablement; el cerimonial funciona.))

Votació de President. Cridats un a un;
els diputats s'acosten a l'urna. En travessar
el saló, els homes de l'Esquerra són tra-
vessats pels parells d'ulls de la minoria re-
gionalista. Sortosament, els nostres homes
ens fan quedar bé. Quan avancen vers la
taula, un Casanoves, un asanellea o un
Farreres, les boques de les noies de la tri-
buna exhalen sospirs.»

Si no haguéssim remarcat les frases pre-
cedents, hauríem perdut tota mena de drets
a cercar una estoneta d'honest esbargiment
en l'acreditada literatura dels cronistes de
societat dels diaris barcelonins publicats en
castellà.

Pe'r treure aquest gust molt Granja Royal
dels fragments anteriors, retallem, d'un al-
tre diari, un fragment inillor encara:

))Ei regateig era una cosa mesquina, com
la discussió. Mil pessetes, senyors, no són
res, no tenen cap importància. Mil pessetes
es donen a una senyora d'aquestes que s'han
dedicat a endolcir-nos la vida en un diàleg
en paiama i sense testimonis. I bé : els di-
ners que donem a una amorosa, hem de
regatejar-los a un diputat? Es que un di-
putat no és, almenys, tan útil com l'amorosa
criatura, que en un rampell d'entusiasme
ens abraça i ens diu «lladre», «moniato)) o
qualsevol altre nom igualment amable i de-
bical?))

Felicitaríem l'autor d'aquestes ratlles, per
la millora que suposen en la seva posició
material i moral, si les creguéssim autobio-
grà fiques.

**

El Parlament podrà estar més o menys
ensopit, però els seus comentaristes fan el
que peden per animar-lo.

A veure si resultarà que les cròniques re-
bentistes que no deixarà d'escriure Josep
Pla, seran les més serioses que es publica-
ran.

La Rifa
Enguany, la Rifa de Nadad s'Iha portat

bé amb Barcelona. Amb aquest motiu, hem
tingut el gust de veure i de parlar amb
uns personatges que molta gent creuem fa-
bulosos i que nosaltres també teníem per
mítics : afavorits amb la Grossa. 1 el sor-
prenent del cas és que alguns d'ells ja els
coneixíem d'abans de treure la rifa.

Sobre un dels beneficiats, ja ha estat pro-
nunciada la frase oportuna. Ens referim a
]'amic Xavier Fima, arrendatari de l'impost
municipal sobre els gossos

-iAra sí que lligaràs els gossos amb 11cm-
ganisses...

Un altre dels afavorits és un jove advo-
cat, tan escèptic pci que fa a la seva sort,
que, ano content ile jugar urna sola partici-
pació en el número premiat, encara en cedí
1a meitat a una amable persona. No és es-
caient fer suposicions sabre l'esmerç que
la feliç pare'ila donarà a aquests diners cai-
guts del cel. Diguem només que el vespre
del mateix dia del sorteig, el jove advocat
va comprar el Diccionari d'En Fabra, asse-
gurant que 1'hauria adquirit igualment en-
cara que no hagués tret la rifa.

Tof ajuda
E1 senyor Jordan, un dels caps de's bom-

bers, no s'entenia de feina el dia de 1'ï^n-
ceindi d'oEl Siglo)) ; com és natural, urna
de les seves tasques era la de donar expli-
cacians a les diverses autoritats i regidors
que varen fer acte de presència el matí
tràgic. De sobte, va desaparèixer cap a
dintre del local sinistrat i hom va creure
que anava a realitzar un acte heroic, quan
al cap de pocs segons se'l veié reaparèixer
on l'actitud poc elegant de cordar-se els
pantalons.

Es que havia anat a collaborar amb .el
seu esforç autènticament personal .a la tasca
dels seus subordinats,

Apòcrifs?

Rivalita4 eterna
Les reunions de la Ponència de Divisió

Territorial de la Generalitat, sembla que
han estat molt mogudes. Un dia els po-
nents es reunirem en una sala de -l'Escola
de Bibliotecaries immediata a la Biblioteca
del Consell de Pedagogia. Com que a la
Ponència hi havia el senyor Rovira i Vir-
gili, les deliberacions es feien a crits. Els
Doctors de la Biblioteca pogueren, així, se-
guir el curs de la discussió.

Les veus d'En Rovira i Virgili i la de
l'escriptor reuseno Josep Iglésies, ma can-
didat derrotat per Tarragona, eren les que

predominaven. En Peu Vila sembla que
prou feina tenia a repetir a En Rovira tot
allò que s'havia dit i aquest no havia po-
gut sentir-. Un tarragoní i un reusenc és
molt difícil que s'avinguin, i E:n Rovira i
I'Igiésies semlblaven el gat i el gos.

Es discutia el nom a donar a la demar-
cació de Vic, a la qual segons es podia
deduir— se li havia assignat una extensió
major que la Plana tradicional. Un dels po-
nents, en vista de les dificultats que oferia
l'aplicació dels noms tradicionals, va pro-
posar que la comarca fos dedicada a Bal-
mes i que 1i fos donat el seu nom.

Vam sentir com En Rovira i Virgili sal-
tava

—Sí, i que la demarçació de Reus dugui
el nom d'iEn Prim.

L'Iglésies, el ponent reusene, replicava,
amb no menys rapidesa

—Ho accepto, amb la eomdició que la
demarcació de Tarragona sigui dedicada ai
Galán i García Herñández!

Ens va semblar que En Rovira i Virgili
queia desmaiat. Almenys, vam sentir una
bellugadissa de cadires sospitosa.

Dipufaf a tofes hores
No sabem per què no és més conegut el

jove Josep Bilbeny, que anava a la candi-
datura dé ]'Esquerra per Barcelona-Ciutat
i que ara és diputat del primer Parlament
de Catalunya. I no ho sabem, perquè ,En
Bilbeny no és pas d'aquells que podríem
anomenar mig diputats o diputats a esto-
nes, sinó que és diputat a tot arreu i en
tots moments ; és molt diputat.

L'altre dia en una 'penya de cafè, s'en-
taulà (Josep Bilbeny ja. estava entaulat) una
gran discussió sobre el tema : La U. S.
de C. s'aprofita o no s'aprofita de l'[Es-
querra?

A unes greus acusacions de Bilbény, un
membre del socialisme català respongué
amb braó i empenta i acorralà de mica
en mica l'imprudent acusador, Quan ,aquest,
vençut, semblava que aman a a aclofar la tes-
ta, de .prompte es posà tivat, inflà el pit
i, a91argamt l'índex al socialista, féu notar

—Al tanto, eh!, que sóc diputat!

Les facècies de l'amor
L'Instit y	 'Orientació Professional (els

a 1 eballs de.	 ' es coneixe	 olt més a
stranger q '" ‚ a (	 .'va) inicia
est any tat ui.	 :ursos i con-
'dies ,sobre Cl;®„' ç,,.`¡ 'cologia adle-

rias	 etc.
Lis ', >'e ut professor de I''Institut Fran-

cès es	 ' dar paralitzat davant l'anunci
del sus ì	 ut.

—Com.	 larnava —. «J. Xirau : Fe-.
nomenologia	 l'amor ; O. Braohfeld
Psicologia sex	 Què és això? Quina
mena d'orientac professional és aquesta?

Més parat s'hauria quedat encara si ha-
guiés llegit ]'anunci d'aquestes conferències
a La Veu de Catalunya, cm, gràcies a unes
ratlles saltades, es deia

))J. Xirau, catedràtic de la Universitat
i sots-director de l'Institut de l'amor (3 lli

-çons, dimarts i dijous del mes de març,
de q a 8).»

Assïgnafura estranya

Temps endarrera, En Joaquim Maurín
va ésser nomenat professor de 1a Univer-
sitat lindustrial. IEn Ventura Gassol va do-
m,ar ordre d'estendre el nomenament.

Al cap d'uns moments tonnava al despatx
dtEn Gassol un funcioari de Cultura de-
manant de quina càtedra havia d'ésser ti-
tular el senyor Maurín. No es sabia es--
tendre un nomenament de professor sense
assignar-li càtedra.

En Gassol restava una mica parat. El
funcionari, ingènuament, esclaria

—Volem dir què ha d'ensenyar En Mau-
rín...

En Gassol braolava
--Que ensenyi la coba!
Va anar de poc que iEn Maurín no fos

nomenat professor d'ensenyar la ceba.

Els perills de l'oratòria oficial
Ar.a que ha passat un cert lapsus de

temps —com diria En Piah i Pon — de la
mort del mestre Vives i que, per tant, la
publicació d'aquesta petita facècia no pot
interpretar-se com un mancament al respec-
te que ens mereix la memòria del músic,
resulta tristament cònic constatar amb qui-
na mera-vellosa facilitat els tòpics de l'ora

-tòria oficiad poden contribuir a donar una
relliscada de considerable magnitud.

L'escena al Cementiri Nou. Després d'ha-
ver estat dipositat a la tomba el cadàver,
els senyors Cabot, de l'Orfeó Català, i Con-
rado del Campo, en nom dels músics i pe.
riodistes madrilenys, pronunciaren sengles
parlaments enaltint la figura del mestre.

En tocar el torn a la representació de
les autoritats, el tinent d'alcalde senyor
Duran i Guàrdia començà la seva peroració
amb les paraules de consuetud

—Senyores i senyors : en nom de l'Ajun-
tament de la ciutat i de la Generalitat de
Catalunya, tinc la satisfacció de donar el...

Algú que devia estar al seu darrera en-
devinà de seguida el que anava a seguir.
Un moment de vacillació de l'orador, pre-
cedit, potser, d'una hàbil estirada d'ame-
ricana, i el parlament continuà sense la
temuda intervenció de les extremitats in-
feriors del representant de ]'autoritat dins
d'aquell estri domèstic tan conegut.

—.::la satisfacció de donar el... de do-
nar.,. les més expressives gràcies a tots
aquells que han volgut retre un darrer tri-
but d'homenatge, etc., etc.

Fins que hagué acabat no es respira a
plena satisfacció.

A la pàg. 2
Múrcia, exportadora d'homes

serà pas per do de profecia, que davant

que havia d'ésser Parlament s'hi posà
unG,G t4t¡a batejada «Desconsol„?

L'autor de Mort de Dama— la deliciosa
novelleta d'En Dhey, del seu nom civil:
Lorenzo Villalonga, escriptor català-mallor-
quí, però catalanàfob —és, .abans que es-
criptor, ;metge, especialista de la diabetes,
que actúalmnt es tracta amb insulina.q	 e

Un dia que En Villalonga va publicar 7'
un deis seus articies catalanàfobs a les co- a
iumnes d'un diari mallorquí, rebé el tele-
grama següent :

«Felicitamos propaganda anti-catalanista
y pro-insulina. — Ortega y Gas^set, Royo
Villanova, Miguel Maura, Sánchez Román.»

Qúi havia pogut ésser l'autor d'aquesta
broma? !En Villalonga no arribava a des-
cobrir-ho. Tanmateix, l'endemà mati, a les
Corts de Madrid, 1 "Antoni-Maria Sbert robé
un telegrama signat per la poetessa Ama
Cohein (protagonista de Mort de Daina)
«Le felicito — deia el telegrama — motivo
campaña contra la facilidad aprobar asig-
naturas determinadas Universidades. Dése
prisa aprobar últimas 'asignaturas antes de
aprobada moción suya Cortes.))

Això va passar aquest estiu. 1 Sbert va
aprovar. 'Ens asseguren que 1i falten només
dues assignatures.



Tipus de població de la Torrassa

A !a porta d'una cofurna

s'hi fica : »Nada de eso ; el hombre viera
del orangután. Yo lo he leído en la hist
ría de España v"en una ciencia que se flam
Fisonomía. En la Siberia hay unos orang
tones que han perdido el habla, pero qu
antes la tenían. hay algunos que fuman.
a¿Y si fuese el orangután que viniese d
hombre?»,, el va interrompre un altre. I
discussió reprengué amb més força que ma
fins que havent fet notar um que els ora
gutans del Parc s'assemblaven als home
no el deixaren continuar retraient-li  que n
més s'assemblaven a ell.

I aquestes discussions científiques no t
nen lloc solament al carrer. A la Torras.
hi fia un Ateneo Libertario on es fain fu
cions teatrals i es donen conferències, anu
ciarles amb cartellets vermells per les ea^
tonades. Els títols fan rodar cl cap. Gaire
tant com aquesl final d'un article sign
per Baltasar Manzanos Riaño, publicat
fa gaire a la Soli i que llegit en veu al
devia fer molt d'efecte. L'autor es pregun
»¿Dónde hallar el imprescindible trame
un?» per fer triomfar e1 comunismo libe
tarjo. I respon

«En la base sólida del monstruo ind
tructible e hidra i^nexpugma^ble de la Co
federación Nacional del Trabajo, en cu
crisol libase la exquisitez sensitiva y
fulguración del intelecto.»

CARLES SENT

La nafacíó í els idiomes
Amb motiu dels festivals organitzats pel

Club de Natació Barcelona per .a comme-
morar el XXV aniversari de la seva fuir^
dació, arribaren a Barcelona nedadors d
diverses nacionalitats i pibcedéncies, al

n'tzador Sa peram'atjt.cv 
l a sevva Jun

t rJunta li
rectiva.

En una visita que feren a Sitges i al
Casino Platia d'Or, en ocasió `'es'tar vi-
sitants i visitats al volt d'un `tor tes, per
pendre l'aperitiu, la corves ex* general
i en francès, per ésser l'iy que tots,
més o menys, coneixien. ' (^'

Un cambrer, molt correcte i en perfecte
francès, s'atansa a la taula i pregunta als
nedadors què volen perdre.

Tothom anit fent la seva comanda fins
arribar a la campiona d'Europa, Mlle. Go-
dard, que demanà:

—Cinzano à l'eau.
En L.ujan, el flamant secretan de la

nostra entitat esportiva, per fer aleshores
ostentació dels seus coneixements, i desit-
jant també pendre un vermut, es dirigí al
cambrer i seriosament digué

—Un autrefois.
Per si mo ho heu entès, volia dir : Un

altre.
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MENÚ

Consomé doble en tassa
Llagosta Siberiana

Assortit de fiambres
Capó del Prat, rostit

Amanida Noel
Pera de la Casa Glacier

Paner do fruites del temps

Vins: Llano Ginete (blanc)
i Garrafa Priorat (negre)

Exquisits regals 	 pessetes
Batalla de presents
Orquestra Royalty	 Es reserven taules

és a dir, contratemps domèstics i sort des
descendents. Aquesta despreocupació només
té uns moments d'excepció : els de sollicitar
a títol gratuit metge, llevadora, medica-
ments, etc., de la Beneficència Munici^pa:.

CRIATURES

^tEn°general, ue dels Defectes del matrimoni
és l'aparició de desoemdèmia. La deis que,
per un sistema o altre, es realitzen en tots
els focus d'immigrats enclou un interés

grandíssim 1>er a tots es catalans, cojo se-
nyalava, en un interviu en aquestes pagi-
nes, el director de l'Institut d'Investigacions
econàmiques, J. A. Vandellós.

Aqueixa descendència dels immigrats in-
tegra un seguit de temes variats, que bé
caldrà tocar. Per ara, només donaré compte
de dos casos extrems, deixant per a .més
endavant unes dades de molt interés social.

Primer cas, que sovinteja molt. Arriba del
seu país una dona grávida, a deslliurar a
l"hosipital o a casa d'uns parents seus (peró
assistida per la Beneficència). Un cop llesta

	

Recordant ]'estructuració de les cofunnes	 i equipat el nadó, per ,pocs diners que ti,n-

	

(callejones o pasillos), ja descrita en l'article	 gul, sean torna .a batejar-lo a 1'esgiésla del

	

anterior, i la densa població que hi habita,	 Poble «como sus may reso.

	

no costara d'imaginar-se Pihorrlble promis-	 L'altre cas no és tan freqüent, cal dir-ho.

	

cuïtat, no ja de cambres, sinó de jaços,	 A un llit d'una sala d'infància de qualsevol

sense distinció d'edats o sexes ni de fa- hospital hi ha un nen que ja està donat

	

miíiaritat o extraiamiliaritat que hi regna.	 d'alta fa temps, però no el vénen a buscar,

	

Invocar factors climatològics, e1 sol meri-	 ni hi vindrà ma] ningú. De vegades és

	

dional, etc., són falbrnies. L'explicació de	 reintegrat encarregant a un urbà la feina
de buscar la família del nen, amb i'adver-

	

les múltiples gravideses de los dames mur-	 u
cianes, tant de ma:jor com de menor edat, tènia que ei mu la troba, viva o morta,

és la promiscuïtat esmentada. La ignoràm- s'haurá de quedar ell amb el nen. Hi ha

	

cia la ineducaciÓ la manca d'auto-censura,	 ocasions en qué el patee familias es troba en

	són causes coadjuvants. El lector .podrà	 algun callejón ; d'altres, el pobre nan ha

	

imaginar-se els incestos que es poden pro-	 d'afinar a parar a l'asil.

duir, i es produeixen, en aquest medi I en, 	 vist la carta d'una família de la pro-

aquestes condicions. Havent fullejat — grá- vncia d'Almeria, responent una altra carta

	

cíes a l'amabilitat d'un funcionari — algun	 exhortant-la a recollir una criatura de 1'1^os-

	

atestat judicial, fóra faci^líssim precisar-ho	pitad, que •s'excusava em la manca de divers

amb exemples. Però la matèria és un xic per al viatge.
impròpia d'aquestes pàgines ; només citaré,
de passada, un cas que 'm'impressionà : les
raons reivindicatòries del dret de propietat
ampli i exclusiu envers les seves filles, que
invocava un pare incestuós.

La densitat en menors d'edat d'una po-
blació de pocs anys d'existència, ése expli-
cada per la precocitat maternal i la fecun-
ditat de les dones procedents de la regió
que proporciona el contingent emigratori.
De les estadístiques de dispensaris i de les
apreciacions d'alguns tocòlegs, es treu la
conclusió que raríssimament baixa de cinc
el nombre de fills. Genera :ment oscilla entre
vuit i deu. 'Es clar que la mortalitat in-
fantil fa sempre una considerable operació
aritmètica de resta : en qualsevol tractat de
pediatria trobareu que és Múrcia la primera
regió espanyola sota aquesta aspecte.

A més a més de les condicions naturals,
els costums afavoreixen la fecunditat de la
població de la Torrassa, uns costums total-
ment inèdits al nostre país i que algun
pseudo-científic deu tenir per avançats als
del nostre temps. Consisteixen en una mona
de matrimoni a prova, comptant amb el
consentiment total i perfecte dels pares, que
ho consideren la cosa més natural i flor.
mal d'aquest món. He dit matrimoni a
prova, i el que hi ha més sovint és prova
sense matrimoni : la dona a una sala
d'obstetrícia del Clínic, i l'home disposat
a realitzar noves provatures.

Sovint, quan tenen lloc entre menors (que
és la gran majoria de vegades), .aquestes
u,nians es realitzen no sors amb l'assenti

-ment tàcit o exprés, respectius; sinó per
expressa imposició dels familiars respectius.

Fa cosa d'un mes, dues famílies, empa-
re:ntades, celebraren la unió d'un parell de
criatures tancant-les totes dues et] urna cam-
bra, mentre a l'habitació del costat les fa-
mí;ies commemoraven l'enllaç amb una
juerga de beguda i cante que va durar tat
ei dia.

Una altra forma d'unió, que sovinteja
molt, és la fugida de la casa paterna de's
dos diguem-ne contraents, per anar a passar
una o dues setmanes a .casa d'uns parents
de I'a:tea banda de la ciutat, o allà on els
vingui bé. A la tornada d'aquesta mena de
viatge de noces, tothom els considera ca-
sats.

Totes les unions es fam amb una absoluta
despreocupació quant als efectes ulteriors,

L!itI'F ItITIV
Sobre els temes obligats. — Les persa

nos que es dediquen a l'ofici constant del

periodisme, moltíssimes vegades no tenen
temps de reflexionar sobre els temes que
l'actualitat els imposá. El periodista no pot
ésser ni massa llepafils, ni desmenjat, ni
atacat de subtilí^ssrms escrdpols ; no pit
triar ni garbellar ni abrigar la seva ploma
amb un cotó fluix selecte i controlat. Aques-
ta condició del periodista a mi empre m'ha
fet una mena de basarda ; si molts cops he
tingut d'actuar com a periodista, he procu-
rat sempre tenir una corda penjada al cos-
tat meu, per enfilar-m'hi en un moment
oportú i ferfii un exercici acrobatïa despis-
tador i pintat de fantasies. Sempre he dit
—i és la veritat — que, a desgrat de viure
de vegades del periodisme, sóc la mínima
expressió de periodista. Tampoc concedeixo
una gran importància a l'ofici del vòmit
literari sobre les eifímeres panes dels diaris
i les revistes. Es més, he procurat evadir-
me en absolut de les redaccions ; he procu-
rat, per mitjà del teatre i de les edicions
dèls meus llibres, cercar aquell guany Ineçes-
sari que altres amics meus extreuen exclu-
sivament del periodisme.

De totes les meves activitats esmerçades
altre temps en les publicacions priddiques,
pite dir que només en resta aquesta fines-
tretaque em vaig obrir a MIRADOR i des
de la qual cada setmana em plau saludar

les amistats i fer unes quantes exhibicions
d'un periodisme a la meva manera. Des
d'aquesta finestreta he procurat, de tant en
ta;^nt, actuar com a periodista corrent i he
fet els comentaris i he encetat els temes
obligats a tot home de l'ofici, responent als
esdeveniments i a les anècdotes que vivim.

Em passa, però, que hi ha moments que
1a meva ploma es rebella contra l'anècdota
i contra l'actualitat, precisament quan el
tema és més definit, quan el comentari sem-
bla niés imprescindible. Avui em trobo en
un d'aquests moments d'insubmissió peno-
dística. La setmana no hi ha cap dubte
que és rica de temes. Podríem parlar en
primer lloc ele 1'esdevenimont més sensaeio-
nal: l'incendi dels magatzems del aSiglo».
Jo podria explicar a la meva manera —
perqué mimgú no me'n priva — les observa-
cions personals i directes davant del famós
incendi ; els comentaris que jo vaig sentir
el migdia de Nadal en pena Rambla ; ]a
sensació de curiositat de molts pares de fa-
mília barrejada amb el mal de cor i amb
el desig de precipitar-se impúdicament so-
bre la nuesa rostida d'un gall dindi ; podria
explicar la lluita d'aquests dos sentiments,
creant una mena de dubte, una ganyota
d'indecisió en la badoqueria dels rostres.
Podria dir les paraules absurdes que crea
la malícia d'una xicota de divuit anys, sobre
el com i el què, les causes i els efectes de
]''incendi. Les idees que té un enllustrabotes
sabre les companyies d'assegurances, i, po-

sat a fer lirisme, podria exiplicar el color
del cel, els efectes de les mànegues d'aigua
projectant-se damunt de les finestres infla-
mades, i el pànic dels pardals de la Rambla
i dels dependents del Banc Colonial, posant
a remullar des plomes del ventre i la docu-
montació. Podria cantar l'heroïcitat dels
bomibers i la boina fe dels veïnes que sospi-
rayen llençant una exigua galleda d'aigua
a vint metres de les flames, absolutament
ineficaç però perfumada d'allò que )déu
acostuma a premiar, encara que l'infern
m'estigui ple i que se'n diu la bona im enció.

Deixant aquest tema nou i actua'líssi,m,
podria jo, actuant com aperiodista, una
mica més banal i una mica més d'aquells
que fugen d"estudi, parlar de Pesdevenlment
nadalenc. De com aquests dies la crisi, la
moda i el Parlament catará, han influït en
la tria, en la compra i en e1 farciment de
les .bésties de ploma. Podria establir com -
paracions i fixar tants per cent. Podria

també, adoptant un aire més patètic, fer el
comentari de les persones desgraciades que

només iian pogut matar conill i presentar
e l'esgarrifosa estadística dels conills sacrifi-
o- cats ^el dia de Nadal. Baixnt més avall i

	

a	 atacant el tema pcl flanc més negre, podria

	

u-	 parrar de la gran misèria ; de la quanti-
e tat de pobres que aquest any s'han passejat

	

u	 pels carrers i s'han fixat per les cantonades.

	

d	 Deixant el realisme i afinant una miqueta

	

la	 el sac de gemecs fo.le-',bric, podria comentar'
els pessebres, les cançonetes de Nadal, tota

n_ la poesia lacrimògena i ensucrada, toia la

	

s ,	 imaginació que produeix ei sgro, la molsa,

	

o-	 els gaicerans, els arboços, els jesusets, els
angelets, els rierols de paper d'estany, les

e- dècimes del sereno i del vlgi?amt.
	sa 	 Podria parla de la rifa de Nadal, comen-

n- tan la sort que ha tingut um bon amic meu
n - de treure un milió de pessetes, perquè li
n- ha tocat una participació de la grossa.
bé Podria parlar del Nadal antillà, del Nadal
at cafre, del Nadal congolès; deis Nad^als que
n. o he passat fora del meu país, i del que men-
ta jávem a casa meva quan jo era petit, i del
ta que ara mengem i com celebrem el Nadad.
o- Totes aquestes i moitíssimes altres coses
r_ més referents al Nadal podria escriure avui

si jo fos un periodista complidor i amatent.
es- Perú cap d'aquestes coses no em tempta.
n- Sento una mena estranya de pudor, sento

	

yo	 la repulsió de la meva ploma a escriure allò

	

la	 trinxat i .mastegat que hem dit cent mil
vegades, que jo mateix he dit cent mil ve-

	

IS	 Bades, i és per això que el meu aperitiu
—.—_	 d'avui és un comentari sense tema, per la

	

(1) Vegi's els números 195 a ]98 i 201	 pròpia repulsió al tema obligat.
de MIRADOR.	 Josa[' NIARIA nE SAGARRA

Societat Espaoyola de Carburs MotI'iics
Corrent Apartat toc	 BARCELONA	 Telafos PPot1
hleE•i "Carbnrol"	 Mallorca, 439

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 n /, DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i $ECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teizits :: CALEFACCIO INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

Els vofs i la cera
El senyor Laureà Dalmau, diputat gironí

del Parlament Catall i bona persona com
peques, pertany a l'Esquerra.

Una seva veïna de Girona, d'accentuada
religiositat, que tenia pel senyor Dalmau
una gran simpatia, n ha sofert una gran
contrarietat.

--Es possible ?—comentava amb la ger-
mama d'En Laureà, l'endemà de les elcc-
cions—. No us remordeix la consciència de
tenir a la família un diputat de l'Esquerra?

—Per qué? Molt al revés. Ens omple de
satisfacció. Precisament perquè sortís elegit
vaig tenir encès, durant el període electo-
ral, un ciri a la Verge.

A Oa veïna li rodà el cap.

Es igual i no ho és
Trobem el senyor Francesc Pujols. IEl tro-

bem al bar del Colon, a l'hora de l'aperitiu.
Li ha escapat et tren de Martorell i ha ha-
gut de quedar-se a Barcelona. Parla de po-
lítica, de l'amor.

—Amb això de l`amor--observa—des ex-
pressions canvien radicalment segons cls
paísos. 'Els catalans, per exemple, què és
el que exclamen, per a fer-li a urna dona el
màxim compliment?

— ?
.-Exclamen: «Lladre!» 1 bé; sabeu, en

les mateixes circumstàncies, qué diria un
italià?

— 7

-- Diria : all mio tesoro !...a

La primera secretaría, sense Do!

E1 secretari primer del Parlament Catalá
ós el jove Rauret i el segon el jove Dot.

Però les coses no havien estat disposades
així. El ,primer havia d "ésser el jove Dot
i el segon el jove Rauret.

Què va passar?
Va passar, •segons sembla, que el jove

Rauret agafà pel seu compte dos disputats
per Tarragona i els féu fer un senzill canvi
de nom a les respectives paperetes.

Ben fàcil

Deliri de grandeses
El poeta Domènec Perramon i l'escultor

Canyes passaven pel carrer del Bisbe. S'a-
turaren davant la residència del presidetnt
de la Generalitat, i el primer va dir al
segon :

—Amb aquesta vorávia tan estreta no
sé com s'ho faran per posar a la porta
una garita amb soldats.

—Creieu que l'hi posaran? — preguntà
En Canyes tot sorprès.

En Perramon respongué que li semblava
que sí.

—Si que será vulgar això!—digué lla
-vors Em Canves amb menyspreu—. Una

guàrdia de soldats! Quan lo sigui presi-
dent.,.

--Què fareu?
—Faré posar una guardia de coronels.

En el darrer article, descrivia :a part
externa, material, de la miseriosa situació
dels immigrats murcians d'una zona deter-
minada ; avui toca de parar d'algunes
qüestions morals, tan dignes d'ésser cone-
gudes com les altres. Si la zona triada per
exposar unes quantes dades sobre aquesta
qüestió vital de la immigració és La Tor-
rassa, no vol pas dir que no es °puguin
escriure coses semblants d'altres nuclis d'im-
migrats dels voltants de Barce.ona, sinó
que, després de comprovar que entre tots

ells les diferències són negligibles, el repor-
tatge és més concret i de més fàcil exposi

-ció.
També ens cal fer notar que pocs temes

com aquest de la vida en les zones d'im-
migrats ofereix un.,camp tan abonat per a
una literatura de fam, misèria, dolors I de-
gradació, rica d'efectes teatrals i nodrida de
truculències. Però no volem deixar-nos can-
re en aquesta literatura fàcil.

-VIRI ET MULIERIS coNIUNTIon

IECONOMIA I FINANCES

I de qué viu aquesta gent? El lector
s'haurà formulat aquesta .pregunta amb el
mateix interès amb què la vaig fer jo als
diversos informadors que em vam guiar por
entre els pasillos de la Torrassa.

Es obvi que en aquell laberint hi ha gent
honradissima, però també cal .dir que aque-
lles condicions de vida no són les més a
propòsit per a servar una honestedat inte-
gra1. H'i ha totes menes de gent, uns que
es guanyen la vida honradament, altres que
viuen de mitjans inconfessables.

Un mitjà de vida és la venda ambulant,
perseguida a intervals més o menys coin-
cidents amb les èpoques electorals. Se m'ha
dit que a la Torrassa hi ha tot un barri
especialitzat en aquest comerç a la menuda,
els practicants del qual no van precisament
al Mercat central a proveir de fruita i ver-
dura. Decidits a suprimir intermediaris;
que, com tothom sap, encareixen els pro-
ductes, es proveeixen directament al tros de
Pla del Llobregat immediat a aquells to-
pants.

Com la del lloguer dels callejones, la
qüestió del proveïment als venedors ambu-
lants ha arribat aun període d'extraordi-
nària gravetat. Els pagesos ja estan can-
sats de veure gent que es passegen pels seus
dominis amb les mans a la butxaca, mentre
ells fanguen, i que responguin a les com

-minaoions amb un : <> Qué te has creído?
¡La tierra es de todos !a

No fa encara dos me's'os, foren trobats
dos homes morts a cops de magalla en un
camp de per allí. Ningú no sap res del cert,
però tothom suposa com va anar això.

Un altre mitjà de vida consisteix a .amar
a reclamar feina, com a ve(, a l'Aiumta-
ment d'Hospitalet. Aquesta corporació es
veu obligada a organitzar feina de peonat-
ge : obrir algun tros de carrer i altres tre-
t alls no gaire més especialitzats que tras-
lladar gedres d'un cantó a l'altre. 'Enguany,
aquesta beneficència indirecta haurà vingut
a costar més de cent mil pessetes.

M'han explicat el cas d'una dona molt
popular, la Jerónima, que, pel que sembla,
Porta una mena d'agència, ramificada a
Múrcia a través d'un transmiseriá, i que
compre té gent nova a casa. Al cap de poc
de tenir-la-'hi, ja epeonejan a compte de l A-

j untament.
Com que de solucions estables no n'hi
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ha, per orla, 

se'n robatoris
	 de tota mena.ro

Els atracaments i robators augmentem cada

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA	 dia. Actualment a -penes hi ha galliners,
$

	

	 _ perquò es buidaven sols. L'audàcia ha eres-
cut, i ara ja s'ha arribat a rebentar pisos.

I_	 :i;_ ' A N T 0 N i M A R T I

n	

Va haver-hi un moment que 'La Terrassa
't

	

	 s'amava a buidar pana mica d'immigrats, per
als quals s'organitza un tren de repatria-

Màxima rapidesa lI Màxima qualltat

	

	 _ ment. El trem quedà atapeït de passatge a
l'estació de França; no hi cabia ningú més.
Però en .passar pels passos a nivell de La

AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047: BARCELONA = Bordeta (a tres minuts de La Torrassa), es
=	 — buida de viatgers, prèviament equipats amb

1llllillllllllllillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL•	 les dietes per a les despeses del camí.

MÚRCIA, EXPORTADORA D'HOMES (1)

La vida en un nucli tocant a Barcelona
LA QÜESTIÓ SOCIAL

A La Torrassa hi sha molta gent armada,
naturalment sense permís de ningú, de tal
manera que molts veïns viuen en perpetu
neguit, ja que la Torrassa pròpiament dita
està desproveïda de força : només hi ha ur-
bans. Però a Hospitalet hi ha vint-i-cinc
civils, i l'Ajuntament sha augmentat el nom

-bre de guardes rurals, per tal que els ve-
nedors ambulants no -stacabin d'endur la
verdura deis camps.

En dies de vaga, les detencions preven-
tives pels pasillos són cosa freqüent i a
una taverna anomenada Casa Simón — on
si a mitja nit entreu a fer una consumació,
us exposeu a haver-'vos d'alçar drets amb
les mans en l'aire, comminats pels guàrdies
d'assalt que han entrat en tromba pistola
en má — no fa gaire hi hagué un espetec
de trets per culpa d'un cigar.

^Es de dir que, en la seva majoria, 1a
població immigrada de la Torrassa no vota.
A '.es passades eleccions, allí és on el re-
traïment ha estatmajor.

No ho estranyaríeu si haguéssiu vist,
arran d'una paret, ratllada amb múltiples
inscripcions entre les quals abunden uNo
votan)) i aBiba la F. A. I.», un grup escotar
atentament un home que, en veu alta i amés
o menys treballosament, confegeix Solidari -
dad Obrera (aquest diari i La Tierra— que
perd terreny que li guanya C. N. T.—són el
principal aliment intellectual en aquells in-
drets). Els rostres dels oients s'esponges] de
satisfacció quan el lector silla^beja : «Los po-
li-ticos son u-nos be-lla-cos.»

Després, a propòsit d'un telegrama donant
compte d'haver estat apallissats dos civils
en uin poNe d'Andalusia, s'entaula un de-
bat sobre si noticies així invitein a1 treball
o, al contrari, estimulen a deixar-lo.

En els dies que vaig rodar per allí, vaig
trobar oradors i polemistes de gram facilitat
de paraula, manejant amb desembaràs els
tòpics més corrents de 1a Soli i publicacions
semblants.

Perú na sempre es parla de política — o
millor, d'apolítica — sota un Riba la F. A.
1. guixat a la paret. He assistit, entremig
de més de trenta oients, a urna discussió
sobre l'origen de l'home. Fou refusada gai

-rebé unhnimement l'exp:icació que hi havia
hagut un ésser creador de tot l'existent.
Un sostenia: »¿Cómo se creó el hombre?
Pues como si na... como los bichos, de en
medio de la marranería. .. a Perd aquesta
explicació no satisféu un evolucionista que



EL TEMA DEL DIA

L incendi '«El Siglo»' 

El que fou ((El Siglo» vist des del carrer de Xuclà

Maison Dorée
Dissabte, dia 31
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Aquest Nadal, 'pels baroe1onins, hi ha ha-
gut, ma.grat la crisi, de tot i en abundàn-
da. Abundància de premis a la Rifa ; abuin-
d mcia en la venda i consum de caps d'avi

-ram — 50,000 galls dindi i 200,000 dels al-
tres, segons han dit els diaris, la qual cosa
suposa un consum proporcionat de torrons
i de neules, i de vi bo i de xampany —.
Ai las! Les festes començaren, però, amb
el seu puntet de tragèdia a la Plaça de
fiant Agustí Vell, on es representà, a l'aire
lliure, un drama de l'iglésies. Començades

així, gairebé per força havien de tenir una
apoteosi esclatant. I així va succeir, efec-
tivament,

A tal hora com a .les onze de'. matí, va
començar a sortir per dalt de la teulada
i les finestres d' dE1 Siglo» un fum negre
i espès que tapava el ce:. Immediatament
després, unes llengües vermelles de foc ca-
brioleja•ven endimoniades por damunt d'a-
quelles parets i feien llengotes a a gent
que passava per les Rambles.

((El Siglo  cremava! Es d'aquelles, arques.
ta notícia, que tts sobta, que us sorprèn
i gtie tot i que us ho assegurin, si no ifio
veieu amb els vostres propis ulls, no us ho
acabeu de creure.

Cremar-se ((El Siglo» ! Pot ésser? No, si
no fos que era veritat. I en efecte, cremava,
i cremava amb la vio'•ència d'un abraçat de
sarmeñts ; a tal extrem que quan la notí-
cia va acabar de donar la volta per Barce-
lona, d' dEl Sigo» només en quedaven 1.e5
parets.

Aquest any sí que els Reis no podran pas
anar a proveir a «El Siglo>>, •corn tan tots
cis ainys, de la immensa quantitat de jogui-
nes ^7úe'solen repartir a les criatures. N'hi
"- aürt oltes que en sortiran perjudicades

1 de la c^ma i per expiicacions que els donin,
en el mpment de trobar les sabatesbuides,
no s'erendran de raons i ploraran a llà-
grima esfeta.

L'incndi d'«El Siglo)) ha constituït un
I d'aquell espectacles gradiosos i tràgics que

es prodeixen molt peques vegades a Bar-
celona. ra anys, quan es cremà el Teatre
Prmcipaj en plena revue d'En Bayés, tot
Barcelon va saltar a :a matinada del Ilit
per tal 'anar a contemplar :'espectacle.
Aquest ay e o l a calgut. Hom hi va poder
anar sor'nt de comprar els torrons 1 les
ampodles de xampany, o sortint de missa.

L'iinoenli del Teatre Principal va ésser
una cosa imposant. Les flamarades de foc,
vermelles, que sortien por la teulada, sem-
blava que sortissin d'un pou i cabrioleja-

. ven sota d'un cel negre, clapat d'estrelles.
De tant el tant, ham treia de dins una giri
o una veddte mig asfixiada, i el calfred de
la mort passava entre els curiosos. Aquesta
vegada l'ircendi, molt més important, va
adquirir :a seva violència màxima pels volts
del )migdia, sota d'un cel gairebé blau i d'un
sol tímid , a qual cosa li llevà l'aparença

\ que tenen és incendis que es produeixen a
la nit. Era pensant en el bé de Déu des-
truït i en el nombrós personal que es gua-
nvava la vide a l'establiment, que hom s'ado-
nava de gla nagnitud de 1a tragèdia.
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Barcelona ha anat plena de l'incendi, i
es comprèn. tEl Siglo)) era una institució
barceloníssima amb la qual tots els ciuta-
dans de la capital es senten poc o molt
lligats.

Es el llac or; una pila de generacions de
barcelonins i 1e forasters phi 'han anat a
comprar flassades, bateries de cuina, samar-
retes i bes joguines dels Reis ; on hi ha
anat a perdre el temps, badant pels apa-
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Això que ens ha passat a nosaltres ha
passat gairebé a tothom, xics i grans. I tots
plegats, en contemplar «El Sigla), oremat,
amb aquell fustam negre que ara es veu
a través de :es finestres i dels balcons ; el
sostre ensorrat, la paret del carrer de Xuclà
rebentada, 'tots en sentim tristesa.

«El Siglo» era una cosa d'aiib més bar-
oelonina, tot i les velleïtats polítiques d'al-
gun dels caps de l'empresa.

^s*

))Ei Siglo)) va ésser fundat vuit o deu
anys abans de l'Exposició Universal del 88.
Fou installat .a la Rambla de Santa Mò-
nica, al local ocupat avui per la ((Isleña
Marítima)).

El que amb els anys havia de convertir-
se en l'establiment més important d''Espa-
nya, fou 'al seu començament una modesta
camiseria.

En traslladar -se al lloc que ocupa ara,
1'anv x88c s'installà al local antic una be.
tiga de roba feta, que fins ,aleshores havia
estat establerta a la Plaça de Sant Agustí,
del carrer de l'Hospital. Al propietari de la
botiga li odien El Feo Malagueño, i ell, que
no devia pas estar_ ma'.contant del sobre-
nom, la batejà així, amb un afegitó que
deia ; Invencible hasta la muerte,

•xs

Amh els anys ))El Siglo)) va créixer. A poc
a poc s'apoderava de les cases del costat
i constituïa aquell conglomerat de desnivells
i escales que no era cap laberint pel bar-
celoní.

No cal dir que representava un sector
important de l'economia 'barcelonina. En
vivien directameints més de mil dependents
i una 'pila anés de famílies i d'establiments
petits, d'ací i de fora, que treballaven ex-
clusivament .per a «El Siglo». A Badalona
hi havia un fabricant de nines que 'aquests
darrers dies n'hi havia portat unes quan-
ts camionades per als Reis.
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Els que van tenir altra feina que con-
temular un espectacle impressionant, foren
els llogaters de les cases dels voltants. Al
carrer de Xuclà, aquells cigronaires de la
botiga baixa de sostre, ja es veien els ci-
grons, les mongetes i els favons cuits, i ells
també. A .l'Acadèmia de Ciències, cuitaren
a treure'm l'arxiu, i els artistes del Polio-
rama van córrer a veure si se'ls havia cre-
mat la roba.

El quiosc francés d'En Bergé es va arron-
çar de por i ara els panys r les claus no
lliguen.

Fins sembla que els carteristes, impres-
sionats per l'espectacle, van oblidar llurs
activitats, que l'agrupació de •multituds en-
feinades a contemplar un incendi 'afavoeeix
singularment.
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Tota la vida de Barcelona s'ha acumulat
aquest Nadal pels voltants d''»El Siglo)).
L'incendi ha agabellat la máxima atenció
per part de tothom. Hom ha deixat una
mica de banda els torrons, el gall dindi i
el xampany, i ha sortit uin xic més aviat
de casa per tal d'anar a contemplar, des
d'un terrat proper, les darreres flamarades
de l'incendi o la fumera negra que sortia
de düns d'aquelles parets, amarades de tea-
dició barcelonina.

Va començar el Nadal amb una tragedia,
o més ben dit, amb un drama de 1'Iglésies
a la Plaça de Sant Agustí Vell. L'apoteosi
l'ha constituït —una apoteosi imprevista,
de la qual, perd, els •barcelonins no n'estan
pas contents — ]''incendi del nostre (Siglo)).

De totes maneres, que no en vinguin gai-
res de Nadals com aquest.

JAUME PASSARELL

El professor Fórsfer
El professor Fòrsler, nascut a Prússia i

que exercí una càtedra a la (Jniversitat de
Munich, de pas per París hi donà no fa
gaire una conferència sobre Alemanya i el
prussianisme.

Entre altres coses, ha dit
«Com ha afirmat un dels meus collegues

de Breslau, el corredor polonès és la justa
reparació del desmembrament infligit a Po-
lònia. Tenia raó Grai:ry en dir que, per
aquest desmembrament, Europa havia cai-
gut en estat de pecat mortal.»

«Es indispensable que aquesta reparacid
subsisteixi tal com està. L'Estat prussià fou
edificat en la carn polonesa; era inevitable
que Polònia ressuscités en la carn prussiana.
Pensi's el que es vulgui del tractat de Ver-
salles, la seva solució és més conforme a
la justicia que no pas la imposada per Fre

-deric el Gran.»
Es fàcil de compendre que, pensant així,

el professor Fòrsier no sigui ja catedràtic
al seu país, ni tan. sols persona grata. Viu
a Suïssa, on publica una revista pacifista,
Die Zeit, en la qual no s'està d'atribuir , a
Alemanya les resp onsabilitats de la guerra.

Censura italiana
Poques duanes tan minucioses com la ita-

liana. A més a més de la meticulositat rò-
piament duanera, el règim feixista afegeix
els rigors d'una censura implacable. Recent-
ment, un disc d'un discurs del príncep de
Dalles fou retinguf a lá froutera fins que
un intèrpret afirmà que es tractava d'un
text no perillós de corrompre els italians.
Els viatgers que s'emporten una gramola,
el millo)' que poden fer és acompanyar -la
amb discos de jazz ; aixa no seran suspec-
tes de propaganda subversiva. Fins que els
feixistes decideixin que a Itàlia només es
lot executar música italiana.

Premsa i polífica
El primer ministre australià, Stanley lIru-

ce, ha dit que en la seva vida política ha
estat afavorit unes aiegades i d'altres per-
judicat per la premsa.

—Es molt. senzill — ha confessat —. Si
doneu unia certa confiança als periodistes,
us sostindran; ara si proveu de despistar-
los, tindran ganes de venjar-se, i trobaran
ocasió de fer-ho.

El senyor comte potser exagera

En un interviu recent, atorgada a un fe-
riodista hongarès dels Nemzeti Ujsaf, el
comte Kevserling ha donat la seva opinió
sobre Hitler en termes sensacionals

—Hitler — ha dit el célebre filòsof — és
la nostra Joana d'Arc.

I com el periodista s'afanyava a apuntar-
se la frase, cuità a completar el seu pen-
sament:

—Afegiu que ja comença a no sentir tan-
les veus.

—Vegin, senyors i senyores, la millor
puça del nostre museu : els dos últims de-

mòcrates alemanys, dissecats segons la dar-
rera paraula de la ciència.

(Simplicissirnus, Munic)

Alguns fets recents han posat en un pla
d'actualitat la qüestió de: proveïment de
catedres. Un d'ells, sobretot, el de la càte-
dra de Pediatria de la Facultat de Medicina
de Barcelona, ha mogut un cert enranou
entre la classe mèdica en general, els altres
professors i la massa escolar. L'enrenou no
ha transcendit gaire fora d'aquests nuclis
més o menys directament interessats, i, no
obstant, aquesta qüestió del .proveïment de
càtedres és de les més importants per a 1a
cultura del pafs.

Perú tothom està avesat a veure ien 1a
Universitat una mena d'organisme que
porta una vida sense connexió amb res del
que el volta, una mera burocràcia, gràcies
a la qual uns catedràtics vivotegen afegint
als honoraris ells guanys d'uns textos i
d'uns programes, i els alumnes, amb el fet
de matricular-se, compren un títol que els
ha de servir per guanyar-se la vida, o, al-
menys, fer-lo precedir del seu nom en una
targeta.

Res, doncs, per la immensa majoria de
la gent, de pensar que una Universitat és
un organisme de cultura. Una expenedora
de títols, i prou. I el pitjor és que aquesta
concepció baixament utilitària és compar-
tida per gran part del professorat i per
l'Estat mateix.

Tota l'organització universitària, de dalt
a baix, no sembla sinó un grandiós estanc
de ciència, amb indiferència, qu an no hi ha
obstaculització, del que es considera contra-
ban. I l'actua; règim d'oposiciòins per a pro-
veir càtedres encara li dóna més aquest ca-
ràcter d'estanc.

Enlloc del món no es concebrien unes
oposicions com les que per aquí s'estilen,
amb programa d-esconegut. Unes oposicions
que obliguen a interrompre tota tasca del
que hi vol concórrer, per estudiar progra-
mes i colleecionar mèrits que, alguna ve-
gada se n'ha donat el cas, són jutjats per
deixebles de l'opositor.

Amb un sistema així es comprèn que
Marañón na hagi volgut ni tan sols fer un
simulacre d'oposicions per a la càtedra que
exerceix. A aquest règim .absurd es deu, per
ex©mple, que un cirurgià rom Goyanes o
un histo:eq com Del Río Hortega no siguin
universitaris. I, a Barcelona, per exemple,
un Turró o un Raventós anys enrera, i ac-
tual ment un Coraahan o un Puig Sureda,
no tenen on actuar perquè noves genera-
cions s'aprofitin de llur saber. Fent memò-
ria s'arriba a una llista impressionant de
grans valors extrauniversitaris, l'ensenya-
ment dels quals és per aquesta raó limita-
dassim, sense aquella irradiació que és una
de les raons perquè doni rendiment.
Motes generacions de metges recorden

aquella grotesca tirada oratòria que, amb
una vanitat ingènua i un devessall de si;nÒ-
nim s, no oblidava cap .any d'engegar don
Mariano Batllés y Bertráin de Lis, expli-
cant que ell havia vençut Cajal en unes
oposicions. 1 de casos tan sorprenents caro
aquest se'm podrien citar qui-sap=lo.

El vigent sistema d'oposicions —iho veiem
cada dia més — produeix un tipus especial
d'home, inèdit pertot : l'opositor-tipus, el
que segueix la carnera de catedràtic, i no

pas amb una vocació científica i pedagò-
gica, sinó merament com l'iingrés en una
burocràcia, en la qual s'enquista amb es-
casses obligacions i el pa assegurat per tota
la vida i augmentat a compás de l'esca-
lafó. A Barcelona mateix hi ha uns quants
catedràtics d'aquest tipus, sortits d'aquella
gent que els estudiants en diuen empollons,
realitzadors d'una tasca mecànica de reci-
tació d'una assignatura que acaba amb uns
exàmens que no són cap garantia. No esta-
ria gens malament que hi hagués qui sentís

vocació envers la carrera de
catedràtic, si això no volguds
dir un absolut desinterès per
tot, flacs per la càtedra matei-
xa, wn cop assolit un lloc en
la nómina.

A les Universitats estrange-
res, de les quals, per greu
que ens sàpiga, tenim molt a
apendre, es troba més en fa-
vor, i amb resultats excellents,
el mètode de nomenaments
directes, revisats cada uns
quants anys. I en moltes es
permet, amb les garanties de-
gudes, que un home de cidn-
cia posi tribuna i expliqui lliu-
rement la matèria que culti-
va. Els resultats són de bon
tros superiors als que s'obte-
nen amb el nostre règim es-
tancat.

En aquest sentit, cal senya
-lar l'esforç de la nostra Fa-

cultat de Filosofia i Lletres,
cridant a utilitzar les seves
aules tota una sèrie d'estudio-
sos. Si una Facultat ha pogut
fer això, les altres deuen
comptar .amb semblants mit-
jans legals per desencarcarar
una organització rutinària i
orejar la Universitat, amb
profit de tots, i més ara, a
les albes d'una Catalunya re-
naixent, un dels problemes vi-
tals de la qual és el de la
cultura.

Mentre persisteixiin sistemes
així, 1 a tasca que menen a terme uns quants
esperits de »bona voluntat tindrà uin balanç
amb unes pèrdues formidables sense pro-
porció amb l'esforç realitzat, perquè seró
una tasca aïllada, sense tasques paralleles
complementàries. I de passada la Universi-
tat seguirà essent una çosa deslligada de
^a resta del país i de la resta del món civi-
litzat, d'escassa eficàcia i proveïdora només
de patents per poder exercir una professió.

Però de cultura autèntica i amb una for-
ça d'irradiació, ni gota.

1 la gent seguirà tenint de la funció de
càtedra, aquella noció que resumeix l'esdc-
vingut a u rn titular de la nostra Facultat
de Medioina, que un dia, en la seva con-
sulta particular, veié una malalta, la qual
li semblà recordar del Clínic, i 7i preguntà
si realment s'hi havia fet visitar. «Sí, se-
nyor — a-espongué la bona dona —. Però
alié em veiem catedràtics i jo vull que em
visiti un metge.»

J. C.
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radors i per les vitrines de l'interior, tot
Catalunya.

A nosaltres, de menuts, ens feia una gran
illusió que ets grans de casa ens portessin..
a ((E: Siglo».. iEra per nosaltres un lloc
màgic, ple d'imprevist i atapeït de merave-
lles quc ens feien obrir uns ulls com unes
taronges. Els presents dels Reis d' cEl Si-
glo)) ,ens feien somiar, una colla de dies,
en traes caravanes immenses de camells que
veniem expressament d'uns països llunyans
per a omp:ir el nostre bacó.

A SA
ASSUMPTES FISCALS 1 ADMINISTRATIUS

LAIETANA, 18, PRAL, B. - BARCELONA

Al museu de curiosírats
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Tots els dies

Un èxit veritat

Del film de Cocteau «La sang d'un poeta»

Una filmació a Elstree

—M -- . s	 'w w- - •i-'	 w—w- 	 rracàs de LVIary i'ickítord
tar-li urna pellícula si •no li lliurava un
anunci.

Existeixen altres crítics, també, que no
són corredors d'anuncis, però que exercei-
xen el càrrec de cap de publicitat d'una casa
productora. Hi ha una distribuïdora que
té un funcionari que fa la crítica en un
diari del •matí i un altre que la efa en un
diari del vespre. N'hi ha una altra, el cap
de publicitat de la qual és crític de dos
diaris alhora, un del matí i un altre de la

hi ha ien ell i la humanitat de l'home que
és ell. Hom pot salvar el compromís fent
trampa. Hi ha falsos moneders tan hàbils
que ino podem mai engarjolar -los. No podem
sinó admirarlos. Tenen grans monuments,
glòria i els aplaudiments del públic. L'altre
camí de fer el salt mortal, és procedir .amb
el cor a la má, però eVós us creieu sense
cor. Vós mireu nsalament les cartes. El vos-
tre cor es dissimula per temor al ridícul.
Mostreu-nos el vostre cor i guanyareu la

1'antida. Heus ací que ve el temps de
l'amor. ))

Odi a les acadèmies. Déu no suporta les
mitjanies. 0- callar per humilitat o parlar
amb valentia per exigòncia. El cel i la terra
no .poden entendre's. Mai la poesia, l'Evan-
geli, no seran oficials. 0 frare o poeta.

EI film de Cocteau tractal'impossible
d'arrencar a les imatges cinematográfiques
l'expressió del drama secret del poeta. Vul-
gui's ano vulgui's, el film haurà de manlle-
var els seus elements al món prosaic. Na-
turalment Cocteau farà els possibles per
tallar els vincles que uneixen aquestes co-
ses al món empíric i els confereixen un sen-
tit precís. Les estàtues hi seran considera-
des com persones, les persones com està-
tues. Les interpolacions entre l'art i la vida
hi seran freqüents. Fotografies, alentit, tot
treballaré de cara al misteri. Tanmateix el
film :no pot sinó d'una manera mot impura
transportar l'experiència moral que tracta
de contenir. El canvi de la creació és llarg
i és al llarg del camí que es perden coses
preciases. Nosaltres devem tractar de recu-
perar-les, procurant mirar més en1la del
film. Cocteau diu que endevina la marxa'
d'un film tat mirant el moviment dels raigs
que surten de la cambra de l'operador. El
moviment del film és intelligible per l'home
que veu el film abans que la llum es trains-
figuri en imatge en trobar l'obstacle de la
pantalla. Tot e1 secret escau a endevinar
el .que era la idea abans de pendre cos amb
l'abjecte que ha d'expressar-la. Tot poema
és un blasó. Cal desxiifrarlo.

Però ino com una xarada o recorrent al
diccionari de símbols, al tresor de la nostra
memòria, sinó justament tot el contrari, ex-
posantnos verges de tota mania raciona-
lista a la seva unfuència com si fos un raig
de sol. Aquesta influència de vegades pren,
de vegades no. Depèn de les disposicions de
l'individu. Es una qüestió de gràcia, !Es
un ,misteri.

3 ean Cocteau ens exigeix un acte de fe
davant l'obra desconcertant d'un artista que
.admirem. L'artista, afirma Cocteau, imita,
en la seva manera de procedir, Déu i l'es-
tètica de Déu; escapa al judici. La creació
és plena de sinistres, el sentit dels quals
ens escapa i res no pot haver-hi més pueril
que l'actitud d'aquell genteta que s'imagvna
que l'Uinivers és fet a mesura d'ells.

Cocteau és un explorador de misteris.
Poeta abans que tot, hi ha dies que els

mots l'irriten i aleshores abandona la ploma
i pren el llapis. La poesia és lliure d'ex-
pressar-se com vulgui. Per això Cocteau
acut un dia al cinema per expressar-se i no
pas per expressar-se a si mateix, follia ro-
màntica, sanó per expressar les seves des-
cobertespoètiques.

La gent vol que els expliquin la poesia.
Una poesia, un film explicat deixa d'ésser
poètic per esdevenir prosaic. Hom no entra
a la cambra .dels misteris .poètics amb la
intelligéncia. El cor és l'única clau eficaç.
Antígona té, en l'obra de Cocteau, e1 valor
d'una allegoria. La gent encara creu trobar
la pista, pensaint que es troben davant de
símibols, i és clar que en procedir així el
que fan és .profanar l'esperit (l'hòstia, en
la terminologia del film).

El film es compon de fets que obeeixen
una lògica específicament poètica La seva
justificació és de l'ordre de la bellesa, per-
què, com diu Cocteau, tot e1 que és bell
és veritable i denuncia uin altre món. Quan
el públic fa una escapada i penetra en aquest
món, es troba dins un laberint inquietant,
perd la serenitat, es desconcerta i aleshores

acut a la interpretació per símbols a fi d'o
-dentar-se en un món que no és el seu.

Com no veure que una poesia que no fes
sinó doblar el món einpiric, fóra una quim-
calla inútil ! j'oesia és creació. I quan l'ar-
tista desperta del seu somni poètic es troba
amb una cicatriu, amb una hemorràgia que
res no pot deturar. Urna cicatriu amb exi-
gències : Aire, aire ! Tot el martirologi del
poeta consisteix en aquest compromís im-
possible entre la inhumanitat del poeta que

Fa poques setmanes que Mary Pickford
ha renunciat a filmar l'argument de pel

-lícula quehavia encarregat a Frances Ma-
non, l'argumentista més cara de Hollywood.
No s'hi veu amb cor. Es curiós com ha pas

-sat el paper ingenu de Mary Pickford ; molt
anés encara si es té en compte que Douglas
Fairbanks ha reincidit, i no pas sense èxit,
en un film recent ple de les seves audàcies
de fa quinze anys. En canvi lapose Mary
Pickford no es cotitza avui, perquè la 'vnge-
nuïtat una mica cursi d'aleshores ha estat
sustituïda per la ingeinuïtat picant d'una
Annabella. 'E1 darrer film de Mary Pickford
era ja una lluita patètica per situar una
figura inexistent. Hí havia ja una mica de
cansamci en el seu gest que recordàvem tots
tan gràcil i cristallí. Mary Pickford era una
vegada qui representava l'hora més tendra
de la maternitat a la mateixa hora que
Chapli^n s'esmerçava amb tendreses iinefa-
bles amb el pobre hid. Però ara o 1a gent
s'ha endurit o — també podria ésser — la
ingenuïtat ha desaparegut del món.

Imporfància de l'ase
Un amic inostre volia, uin dia, escriure un

treball — amib aires de tesi doctoral -- so-
bre L'ase a través de la literatura. Aquest
treball es referiria, naturalment, a l'ase com
a personatge literari (no a 1''escriptor). Po-
dria, efectivament, dreçar-se una llista que
amiria des de L'Ase d'or d'Apullei, fins al
si^mpatic ase Platero, que pren un (perfil poè-
tic al iliibre de Juan Ramón Jiménez, pas

-sant per l'ase de la Disputa del nostre Tur-
meda.

Al cinema slha alçat ara el primer ase-
personatge d'alta categoria. 'Es l'ase de
Sancho Painza que surt al film Don Quixot
de Pabst.

Les primeres experiències fetes permeten
de revelar que hom ha trobat en aquesta
bèstia tan poc considerada per la gent con-
dicions de fotogènia i de fanogèma real-
ment admirables, que caldrà, segurament,
aprofitar.

Lubitsch i el «sex appeal»

^El gram director de films Ernst Lubitsch,
que es troba aquests dies a (Europa, ha pu-
blicat a L'Intransigeant un article ple d'in-
discrecions molt curioses i de remarques
tècniques. Heus ací el que el creador de
La parada de l'amor diu del famós tema
del sex appeal:

aLa qüestió del sex appeal ha fet córrer
molta tinta aquests darrers anys. No obs-
tant això, el problema - si hi ha un pro-
blema veritable — pot resumir-se en una so-
lució de molt poques paraules. Certament,
una vedette ha de posseir el que hom ano-
mona sex appeal ; no pot estar-se'n ; però
amb això no n'hi ha prou. Sense la bellesa,
l'encís, la gràcia i, dt last but not est least,
el sentit artístic, hom no sabria pas entu-
siasmar el 'públic, Avui, en un bon film que
desitgi l'èxit, cal una aliança harmoniosa
entre l'esperit i la bellesa, cosa molt difícil
de realitzar, però evidentment indispensable.

»Es per aquesta raó que jo prenc tanta
cura en la realització dels meus films. Per
a mi el període de .preparació que decideix
de la bellesa, l'encís 1 de l'esperit d'un film
dura mesos senoers. Naturalment això dóna
als meus films un preu mot elevat. Jo no
puc pas imaginar im film sota la meva di-
recció que costi menys de 8o,000 lliures
esterlines. I' ja no parlem dels superfilms...

»Per terme mig lo passo tres mesos a
tenir enllestit am escenari i sis setmanes
per a rodar-lo, per llarg que sigui. Podrà
dir-se que no és pas un tempsexcessiu
però això puc fer-ho justament pel temps
que m'he pres abans fins a assimilar total-
ment l'escenari.»

Crítica, segons el diccionari, és l'art de
judicar les obres literàries o artístiques.
Sí, naturalment. Urna veritat que salta eh
ulls. I quina funció ha de complir la críti-
ca? Orientar, evidentment. Guiar el lector
de novelles o de poemes, e1 visitador d'ex-
posicions, el, públic de .teatre o de concerts...
Una altra v.éritat que salta als ulls.

El crític de cinema, doncs, és un senyor
la missió del °qual és orientar les persones
que despenen .unes pessetes per a assistir

a la projecció d'unes pellícule.s. «Sí, ja ho
sabemn, direu. Sí, però... Hi ha un però,
Totes les afirmacions que acabem de fer
tenen l'evidència d'un axioma. Però totes
aquestes veritats mainifestes no temen curs
en el nostre .món cinematogràfic. Han estat
retirades de la circulació pells crítics i per
les empreses.

Els crítics, primer. Ací, fetes les excep-
ciens que calguin — les de les publicacions
catalanes, per exemple — els crítics de ci-
nema ham oblidat temps ha que la seva
missió és orientar el públic. La majoria,
ultra exercir la, diguem-me, crítica: són cor

-redors d'anuncis. El sou que cobren de
l'administració del diari en el qual escriuen
és raquític o inexistent. Les oomissibns
dels anuncis que fan són considerables. I la
crítica, en les seves mans, esdevé coacció
constant, chantage descarat. Les crítiques
de les pellícules anunciades .amb llarguesa
en els seus diaris són iindeïectiblement elo-
gis desbocats. Les crítiques de les pellícules
distribuïdes per cases que no han donat
anunci són unvariaihlement frenètiques re-
bentades. Hi ha un crític corredor d'aquests
que ha declarat la guerra a una productora
que li nega publicitat. I nio hi ha film d'a-
questa casa que no sigui tractat despec-
tivament en les pàgines del seu periòdic
amb titulars catastròfics a tres columnes.
Ultra aquests chantanges indirectes, n'exis-
teixen de descarats. No fa gaire, davant
nostre, un crític corredor amenaçava el cap
de publicitat d'una distribuïdora die reben-

nit. Hem de confessar que tots aquests,
bons amics nostres i molt intelligents, són
generalment imparcials. Però el càrrec que
exerceixen és un control involuntari, molt
humà, que fa que, inconscientment, trob'vn
bons tots els films de la casa on treballen.
A to8hom ,passaria el mateix.

Perb aquesta llei de coaccions no exis-
teix únicament en el dos del periodisme
cinematogràfic. Hi ha moltes empreses,
també, que han oblidat que la missió del
crític és orientar el p^úiblic. Algunes cases
exigeixen que les crítiques siguin una .mena
de solts oficiosos, unes ga:seniles elogioses.
I el crític de bona fe que s'atreveixi .a no
elogiar incondicionalment un fi'Lm d'aques-
tes cases veu automàticament ei seu diari
condemnat a dejuni prolongat d'anuncis.
Cridat per 1'admiinistració, ha de ctirverJir-
se en botafumeiro professional o dimitir el
càrrec. Jo redacto la secció de ci;nena d'un
diari català, en el qual la crítica atà com

-pletament deslligada de la publiciot. I he
de confessar que !les productores nio han
coaociomat gairebé mai la meva taca. Vull
senyalar l'exquisida delicadesa de la Fox,
els films de la qual he tractat sovint amb
duresa, i de la Paramount que, amlgrat fer
moltes reserves a films d'èxit eomsrcial com
Una hora amb tu i L'exprés de fang-Hai,
no m'han fet mai la més lleu in<icacó. Fa
poc, però, em va passar un ca molt di-
vertit. 'El cap de publicitat d'uns casa era
un gran admirador de les mevo crítiques,
em deia sovint que els meus comentaris
eren un model d'independència i d''intelli-
gència. Però un dia vaig escriure una crí-
tica plena de reserves d'un fim que e4]
havia 11,ançat com a superprodicció. I tota
l'admiració se'n va anar a roda'. Va retirar
els anuncis del meu diari. Va dir al cor

-redor que no en tonnaria a dolar fins que
sortís una crítica elogiosa. Mm permís del
meu ex-admirador, he de dir que això és
un petit chantage tan odiós Com els dels
crítics corredors. Però sortos^n•ent el meu
ex-admirador va rectificar. Es devia adonar
del •seu error i no ha esperat la crítica elo-
giosa per a torinar a .anunciar els seus films.

El lector s'ha pogut fer càrrec, doncs, que
fies veritats evidents que encapçalen aquest
article han estat retirades tan'ps ha de la
circulació dei nostre petit min del cünema.

S E3asTIA GASCH
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Reportatges Cineac

L' ESFINX I LES
= PIRAMIDES

Noticiari Fox Sonor

La Catifa Màgica Fox

VE EL CIRC

Avesi estrena al TIVOLI

Interiors í exteriors
U:n crític de cinema remarca la necessi-

tat que els films que vulguin tenir un ritme
possibilitat per la successió alternada de
primers i de darrers termes, posseeixin suc

-oessivament escenes d'interiors i d'exteriors;
o dit d'una altra manera, escenes de studio
i d'aire lliure. Ací mateix es remarcava fa
poc una «sensació d'asfíxia» davaint d'algu-
nes de les darreres produccions de Josef
Sternberg. En aquest punt coincidiria amb
lea solució una fórmula d'alternàncies com
la que proposa 'el crític — anònim — que
comentem.

JosEF PALAU ¡	 --
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Charle' i oyer
florelle _= Equip sonor R. C. A, Photophone
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Un programi

CIRC OLYMPIA

L dC ransga atraccions

L'interior del Liceu

E1 castell de cartes humà dels Hustreis

Cafè de la Rambla
RESTAURANT

3' de desembre 1932 nit

GRAN REVEILLON
Original festa típica catalana

CONCERT PER L'ORQUESTRA

SIX MELODIAN'S
Será saludat l'Any Nou amb 1'estrena de la
cançó "CAFÈ DE LA RAMBLA", escrita
expressament per aquesta festa. Lletra de l'ins-
pirat poeta Tom Bird, que podrà corejar la
distingida concurrència. Mésica popular atran-

jada pel mestre A. Vilalta.

DIVERSOS i MAGNÍFICS REGALS i OBSEQUIS
antre ells, la tradicional cistelleta amb els .,raus de raim

ARRANJAMENT DEL SALÓ t Francesc Obiols,
Adornista - Josep Peris, Jardiner - Diae i Pujol, Obsequis

Sota k direccid dels senyors Fernández i Batlle
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EL. TEATRE
LA TEMPORADA DEL LICEU;

A l'últim n'hi haurà
Després d'una considerable pèrdua de

temps, que vol dir -interessos, car el temps
és or, sha resolt el cas enutjós de la tem

-porada del Liceu. Sembla que, a la fi, tin-
drem ópera i bona òpera. El Liceu tornarà
a recobrar el seu prestigi, i Barcelona sen-
tirà de nou 1a satisfacció de constatar que.
aquell prestigi que sempre ha tiingut de ciu-
tat culta no ha sofert cap minva.

Per arribar a agqest resultat quants d'es-
forços !no s'han hagut de fer! Quaints trà-
mits d'esgotar ! Quantes vegades ha sem-

blat que tat s'ensorrava per sempre més.
Però; fet i fet, tat s'ha adobat i, com diuen,
mai no arriba tard allò que arriba.

Ara, Bancs, asserenades les angúnies, en-
calmades les passions i posada cada cosa
al seu Boc, potser serà hora d'examinar què
és el que ha passat al Liceu. Com és que
ha viscut un any i mig d'anormalitat. Serà
curiós endinsar-nos en aquest examen.

Si haguéssim de creure el fracassat se-
nyor Rodés, tot s'hauria degut a una efer-
vescència revolucionària que paralitzava tots
els negocis a Barcelona. E11 mateix l'ha
descrita, en negres tintes. Es bastant cene-
guda la seva lletra a l'italià senyor Moico,
com les dues bessones escrites , als .artistes
francesos Mlle. Mireille Berthan i M. Mar-
cel Journet, en es parlava de la contínua
amenaça d'unes bombes fantasmagòriques.
El senyor top; les invoca per tal de sor-
tir de corabar^fsos i ma •complir contractes.

1 arao ,, ., no,s preguntem .als nostres lec-
t s : l'hana aquesta revolució, a Bar-
r r clon? Lštat és que la nostra ciutaC

sols ha cot una petita disminució del
volum d'afle certs rams, a conseqüèn-
cia d'una mundial que ha repercutit
a Barcelanrb amb menys intensitat que
'a d'altres es. Però el que és desgavell
revolucionaso se n'ha vist enlloc. Els
espectacles	 prosseguit, alguns d'ells
fent-hi i td gran negoci t, àdhuc, s'han
creat novesociaeions musicals. L'expli-
cació del ^r Rodés és evidentment in-
exacta.

No obstes la que tothom sense ado-
nar-se'n ata com a moneda corrent.
Però la b eritat és tota una altra.

La crisi Liceu havia de venir fatal-
v..ttu que a.en	 üència de l'actitud dment, a	 q
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era e1 següent : que es tractava de condi-
cions imposssibles de complir. Dins el seu
afany de complaure la propietat, l'actual
fracassat ex-empresari només s'havia cap-
ficat d'oferir-ho tot á meitat de preu, més
enllà dels dos restants concursants. Havia
oblidat un detall :' compulsar els seus càlculs
amb la realitatpràctica.

Per això tinguérem ja la tronadfssima
temporada d'ara fa un any, que semiblava
muntada per l'empresari d'El dúo de la
Africana. Per això, també, el carro es va
entollar dins el sorral; i fou materialment
impossible de tirar endavant. Per això, no-
més per això, Barcelona ha passat per la
vergonya de veure's sense temporada lírica
prop d'un any seguit.

I convé que això es digui ben alt, perquè
algú hi fet córrer, i la gent ho creu, que
tots els esdeveniments del Liceu es deuen
al canvi de règim i no hi ha tal haca ni
tal barraca, ni tals bombes ni tals tràfecs.
Només una cosa molt lògica, molt senzilla
i que, clar i català, pot siintetitzar-se així
«d'on no n'hi ha, no en rajan.

Però ara ,això s'ha acabat: el Liceu, per
molts d'anys, reprèn el seu curs normal.
Cal donar gràcies a molta de gent, però
d'una manera especial al nostre divulgador
de Wagner, l'eximi tenor Francesc Vi;nyes,
que ha treballat i ha maldat per desfer tots
els embulls i totes les intrigues que s'ha-
vien teixit al voltant d'un cas tan senzill.
Cal també, esperar que l'empresari Joan
Mestres Calvet, el qual, durant els anys i
anys que ha regentat el Liceu l'ha mantin-
gut en un gran nivell, prosseguirà amb l'en

-cert i l'energia de sempre. No hi ha cap
raó de dubtar ni de témer : al contrari,
creiem que cada baroeloní contribuirà a
]'èxit de tot això, segons les seves forces
car el Liceu és una mica de tots els barce-
lanilns i, si anés malament, ens n'hauríem
d'avergonyir tots, cadascú una mica.

RossEND LLATES

Com a afortunat, no es pot pas dir que
Bartomeu Soler ho hagi estat d'un.a ma-
nera excessiva en aquesta seva comèdia.

Soler és, en veritat, un dramaturg, un
dramaturg amb el qual podreu no estar d'a-
cord més d'una vegada, en els drames del
qual, al costat de molt benes qualitats, tro

-bareu més d'una falla, però del que no po-
dreu dubtar mai és del seu temperament
dramàtic, que se us imposarà per damunt
de tat.

A aquesta afirmació, després d'haver vist
Un marquès i la seva filla, podreu tot se-
guit acoblar-ne una altra. Bartomeu Soler
no és un autor de comèdies.

No gens menys, en aquesta peça, d'un
transcurs deixatat i monòton, vague i dis-
pers, d'una acció totalment inexistent, hi ha
prou elements perqué un comediògraf en
pogués treure un excellent partit.

Bartomeu Soler ha vist bé el que es podia
fer, els elements de què podia valer-se, la
intriga — in,teressantíssima ---que es podia
descabdellar, el medi on podia fer-la moure,
els diversos personatges que hi .podien in-
tervenir, però, sigui pel peu forçat émb què
ha treballat en aquesta producció, sigui per
qualsevol altra causa, la seva obra, man-
cada d'observació, d'atenció, de decisió i de
desenvolupament dels distints temes que s'hi
apunten, ha resultat només un borrador que
el talent de l'autor hauria pogut transfor-
mar en una comèdia dramàtica intensa i
emotiva, o en una comedia satírica diverti-
dissima i ele vastíssim abast, o en una feliç
combinació d'aquests dos termes.

Però res d'això ha resultat. Per obtenir
Li primera, hauria estat necessari pondre de
ban començament el cas del marquès i la
seva pseudo-filla i, • eguint-lo sense desvia-
cions, insistir en llur psicologia -fins al re-
sultat final —que ara se'ns presenta exces-
sivament poc motivat —. Per la segona, ha-
ver observat més atentament la societat que
se'ns presenta en l'obra i fer-ne una pm-
tura més fidel i molt més despietada, molt
menys pueril i molt més carregada d'aque-
]la exeellent mala intenció que és la virtut
del gènere.

1 per la tercera, aquests elements que
falten en les altres dues, i un tacte que
privés l'autor d'allargassar dos actes eterns
sense que hi passi res d'interessaint o que
ens posi, en contacte amb la intriga, dei-

t

xantaho tot per al tercer acte, en el qual,
veritablement, tampoc passa res ; tot hi és
enllestit de la manera més sumària i sense
cap produnditat.

Hi ha escenes encertades, tipus ben vis-
tos i e 1 llenguatge hi és força correcte: Trac

-tant-se d'una obra sobre temes actuals, és
clar,, no hi falten al•usions a les mostres
coses de cada dia, les nostres qüestions po-
'lítiques, literàries i teatrals, amb les quals
Soler satiritza sabre ,alguns punts flacs de
la nostra societat, encara que ban xic des-
plaçats en el medi on els situa.

JOAN CORTES
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d'un escenari; atraccions que el mateix im-
presionen per llur audàcia, com succeeix
amb els Hiustreis, que per la qualitat im-
pecable dels exercicis. Quina llàstima que
el conjunt resulti feixuc t no s'Ihagi reeixit
a donar-li més mobilitat!

Hem parlat dels Hustreis. Sense cap .mena
de dubte, aquesta troupe alemanya—aques-
ta família; diríem millor — constitueix el
plat fort del programa, el número espectacu-
lar per essència, el de més intensa emoció.
En plena època dels Paul Gordon i dels
germans Mijares — per no esmentar d'altres
filferristes, encara vius, vinguts a Barce-
lona—, els Hustreis han reprès el cllssic
treball de funambulisme sobre maroma rí-
gida a gran alçària, amb balancí, immorta-
litzat anys enrera pel famós Blondin i que
admiraren els nostres avis. Sense desnatu-
litzar-10 ni un sol moment, l'han revestit
del màxim perílL Na en temen ja prou, els
Hustreis, amb córrer per la maroma, com
els coneguts funàmbuls Neiss, en bicicleta i
amb una persona a coll, a vint metres de
la .pista ; ells van més enllà • IEl Hustreis
monten, a la ,maroma, veritables castells de
cartes humans, que us assequen el car. Cal
observar, però, que, contra el que rem.aroa
el carp de pista Pi^p'po al públic, no són els
Hustreis els únics artistes de circ a realitzar
1a proesa d'un equilibri de dues persones —
una dreta damunt una altra que va en bici-
dieta o està asseguda a una cadira — sabre
una barra sostinguda a les espatlles de das
maromistes. Els Walleñdas acompleixen un
exercici semb'1amt, amb la diferència que
l'artista que remata el castell és una dona i
1a de permetre's, en el moment culminant,
fer veure que rellisquen.

EI número dels germans Kimris, execu-
tat igualment arran la cúpula del circ, és,
tamibé, de molt risc i forta emoció. Treba-

. 11en, els germans Kimris, a les anelles i
al trapezi, però estant els aparells en mo-
viment continuat de rotació. Gimnastes for-
midables, arriben aquests dos artistes a
maintenir-se .penjats a ]''espai per un sol peu.
Però no és precisament llur audàcia, com

-parable amb la dels trapezistes Albert Powel
t miss Swift, aplaudits al mateix Olympia,
el que crida l'atenció en els germans Kim-
m s ; són admirables, abans que res, per la
magnífica posició que adopten asada exer-
cici, per l'elegància i la seguretat técnica
de llur treball.

Aquest elogi al germans Kimris cal fer-lo
extensiu al trio Bel-Air. Tot en el trio

Bel.Air és perfecte : la presentació, amb
una dansa americana, i els equilibris, mig
alentits deliberadament perquè en pugui és-
ser millor apreciada la gràçia i .la precisió.
E1 trio Bel-Air no dóna mai la impressi'ó
de fer cap esforç; una aparent i bella ca-
turalitat, que amaga un domini extraordi-
nari de l'espart, és la característica d''aques-
ta atracció.

Obeint potser la 11ei del contrast, els
germans Kimris treballen després del con-
torsionista Serpentiny i els olímpicos voltea-

dores Ferrers, i el trio Bel-
Air darrera la canina vivent»
Mille, Marcelle. La presenta-
ció del contorsionista Serpem-
tiny és d'evident mal gust. i
els seus exercicis tenen una
monotonia que desespera. Bs
un inúmero de barraca de fira.
Compareu Serpentiny, si us

. plzu, a la gentilíssima miss
àilburn, que veiérem aquest
estiu al Barcelona ! Els Fer-
rers, que no sabem a sant de
què són qualificats d'olímpics
i de voltejadors, fan un tre-
badl de ma a mà de molta for-
ça i escassa plasticitat. I Mlle.
Maroelle, convertida en pou-
pée santeuse, produeix l'e iiecte
d'una joguina' mecànica de
tres rals.

En canvi, sense comsiderar-
las números excepcionals corn
els Hustreis, els Kimris i el
trio Bel-Air, mereixen e1 nos-
tre aplaudiment el japonés
Yokota, el saltador Witaly i
el seu excèntric, el domador
Ronzard, la senyoreta Corza-
1a; les germanes Carré i l'e-
efant Maga. Yokota, presen-
at corn antipadista, exce•leix
nós aviat com eqüi^librista, en
'l vell exercici, tan conreat
?els japonesos, de bastir i des-
ter dues piles de peces de fus-
ta rectangulars, mantenint el
cas en equilibri horitzontal i
repenjant només una md suc-
cessivament damunt de cada

pila ; Yokota arriba, d'una manera molt
neta, a les nou peces per pila, dalt d'una
taula. Witaly, al qual creiem haver vist
ja ací, es distingeix en els salts mortals
sense impuls, un d'ells amb els braços
creuats damunt el pit ; és un treball de risc,
però curt i de no molta novetat ; preferim,
de Witaly, la dansa apatxe alentida que
balla amb el seu partena^ri, que és be de
veritat; hi ha en aqueixa dansa detalls con
el de la caiguda del ganivet, que val Viro-
port de l'entrada. IEl domador Ronzard; que
vesteix de smoking, té molt bona voluntat
i molt coratge, més bona voluntat i més
coratge, potser, que els seus lleons; la ba-
tuda de les f> res sota la claror de dues ben

-gales roges, és un final d'efecte segur. La
senyoreta Corzana surt amb barret cordovès
i vestit de cortijero a practicar l'alta escola
li ainiria millor el barret de copa o el vestit
típic de l'ecuyère. Les germanes Carrér ca-
vadlistes gairebé de naixement, •segueixen,
carregades de veis, els mateixos d'ara fa
quatre anys,, amb llurs visiones ecuestres de
arte, més eqüestres que artístiques. Quant
a l'elefant Mago, del professor Wald, con-
firma tot el que s'ha dit i repetit sobre la
intelligkncia t la dignitat dels elefants, ani-
mals espectaculars per excellèincia i que sem-
b1en, com les foques, posats al món per
a treballar en una pista.

Seiffert i Martinetti decididament no ens
plauen Llurs entrades còmiques són grises,
apagades. Dos augustos excellents, pelà una
parella mal combinada. Doneu á cada= u
d'ells un bon c owm parlador i la cosa can-
viarà radicalment. 	 '

JOAN TOMAS

adoptar un sector de la propietat, aquell que
va posar-la en mans del senyor Rodés.

Ja aleshores, en un article que publicà-
rem, vam profetitzar el que passaria, i és
el que ha passat. IEnllamtnits amb les con-
dicions tan avantatjoses que els feia el se-
nyor Rodés, cregueren molts dels propieta-
ris que haviein trobat almenys la .pedra filo-
sofal. Les condicions, en efecte, eren tan
bones com es vulgui; solament tenien un
defecte, que escapà de la perspicàcia de
molts senyors propietaris. I aquest defecte

El to de l'actual temporada de circ a
1'Olympia puja i baixa com la vagoneta
(lunes muntanyes russes. Després del des-
graciat programa femení que va seguir a
1'excellent cartell d'inauguració, ens han
ofert .ara, a la pista de la Randa de Saint
Pau, una sèrie d'atraccions de mèrit inne-
g.aible. .Són, gairebé totes, atraccions pures
de circ ; atraccions tradicióiñals que neces-
siten l'amplària i l'atmosfera veritat de la
pista i que difícilment podrien ésser pm-`
sentades en el mare raquític i convencional
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Les estrenes
«Un marquès í la seva filla»,

de B. Soler, al Romea

Nit de Nadal al Nou
Jo no he vist La reina ha relliscat; tinc

En Santpere per ttn dels nostres millors
actors i em dol veure-li representar baja-
nades. Però en e1 pecat he trobat la peni

-tència. Si hagués vist La reina ha relliscat,
no hauria perdut la Nit de Nadal al Nou
assistint a la representació de La señorita
Saxofón.

L'Alfons Roure, autor del llibre, diu que
es tracta d'un espectacle super-sonor. No
ho cregueu! El «supere s'ha d'aplicar a la
lletra. Va durar l'obra quatre hores ; és
tan llarga, que en el moment en que un
personatge va exclamar : Señores, son las
doce!, el rellotge marcava dos quarts de
dues.

Què passa, a La señorita Saxofón? El
que ho endevini tindrà un .premi. Barreja
de sarsuela, de revista sugra^nyil i d'opereta
de Pepe Viñas — ferro! —, hi ha de tot. De
l'Aràbia es va a Londres ; de Londres, a
Nova York ; de Nova York, a Miami ; i
quan se surt de Miami, ja només es té esma
per anar al llit.

L'única cosa que vaig posar en clar és
el perquè a la protagonista, la Nema Ru-
bens, li diuen La señorita Saxofón. Saber-
ho em Costà trenta cèntims, que és el preu
de l'argumenta y cantables.

S'expressa així, .la Nena Rubens

Es atroz
lo que me gusta
un buen saxofón.

Tiene el instrumento
tanta seducción
que tan pronto empieza,
que tan pronto empieza,
me entra la emoción,
y de trastornada
pierdo la razón.

N'hi ha per a domar a En Roure la Flor
Natural de la conllevancia!

La ,musica bona. T vostès? IEl mestre Cotó
ha incrustat de tant en tant alguns números
al llibre. Són, com si diguéssim, el bicar-
bonat

M'agrada anés, el mestre Cotó, dirigint
que com a compositor. Veure'l, fou l'únic
encant de la vetllada. L'únic? No, no. Un
ball de la parella Simone & Cardona i unes
intervencions velles, molt velles, però de
qualitat, d'Era Clarel — Clarel : o renovar-
se, o.., tu mateix ! — em varen desensopir
uns instants. Ah!, també m'agradà sentir
cantar !En Brito i veure ballar la rumba a
la seva germana (Elena.

I veus-ho aquí! — T.

BRAN8 NOVETATS EN
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m^pararc.co	 Goethe crec seguir-lo més que quatre detesteu a voler 

Alguns pretenen que aquest pensament que suara 1i han vinclat l'espinada.
I C	 Buda en morir di gué al seu deixeb e prmodern arrenca de la Uuerra. ia iran

Guerra ha tingut les seves cons -cons 	 dilecte Apanda :
-----
 «Potser, Aoand-a, que t'as-

quin dubte hi ha! Paró d'evolució, com sem-	 salt la idea que la doctrina ha .perdut e1

pre, ha estat lenta i ve de lluny. La vida seu mestre i que ja no hi ha mestre. No

no admet divisions. .Em demaneu, ele totes has de considerar, oh A p anda!, :es coses
passades, antecessors concrets? Hem dit d'aquesta manera. La llei i la disciplina

Nietzsohe. Nietzsohe temia certa admiració	 que us he ensenyat és el vostre únic mes-

per Goethe. S en a er reconeix com a mes-	 tre•rr Recordem, en-cara,, les paraules de Za-

tres -seus Goethe i Nietzsche.	 ratustra : ((De mala manera s'honra ell mes-
Veieu ara el que .hauria pogut donar el	 tse quan no es -passa d'ésser e: seu dei-

centenari de Goethe? No com a cortesà de xeblen.
Weimar, no com a home-estàtua, no com	 RODOLF LLORENS
a ànima olímpica, no com a escriptor pul-
cre i perfecte sinó com a filòsof. Com a
fiilósof henn dit! 1 ni tan sols es cita en els
llibres de filosofia. No és que això passi
només a casa npstra. Passa a la pàtria
de Goethe, a Alemanya. Spengler prou que
se'm plany i prou que ho censura ! «Per
desgràcia — Goethe — no ha formulat la
seva teoria en un sistema rígid ; per això
ells sistemàtics l'oblidem. Però va ésser filò-
soif. Va adoptar enfront de Kant la mateixa
posició que Plató represeintà enfront d'Aris

-tbtid ; i també és aventurat reduir Plató a
un sistema. Plató i Goethe representem da
filosofia de l'esdevenir ; Kant i Aristòtil, la
de la cosa produïda. Ací -la intuïció s'oposa
a d'a!náliei. El que no és expressa+ble amb
l'enteniment es troba en advertències par-
ticulars ion poesies, com els versos òrfics,
o les estrofes: Quan en l'infinit... i... Diu
ningú..., que ham de considerar-se com a
encarnacions d'una metafísica molt definida.
«0in no hi ha esquema no hi ha filosofia,
aquest és el prejudici tàcit de tots e.ls sis-
temàtics professionals, enfront dels «intuï-
tius». els auals consideren com molt infe-

V-iatges
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

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

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

tografia necessària.
1

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 á Roma utilitzant els bitllets redufts del

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

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

LE/ LLETRð
UNA OBRA CABDAL

Diccionari de Pompcu FabraEl
Em aquestes	 poques de l'any, en què és	 vives paraules tingudes per mortes, + vice-

més general i més iindicat que mai l'amable	 versa.
costum dels presents, entre els quals figu- Mancada durant seg.es de conreu literari

ren	 dignament	 els	 llibres—editats	 o	 no	 influïda més	 o	 menys	 profundament	 en

especialment a aquest objecte —,	vull	 se-	 aquest temps pel castellà sobretot ;	 víctima

nyalar una obra que constitueix un present	 dels lexicògrafs aficionats, 	 arcaïtzants a ul-
agradable i utilíssim a tothom, un present	 trança o ignorantment gallicitzants, la llen-

que també pot fer-se un a si mateix, amb	 gua catalana s'havia corromput, havia obli-

la seguretat de	 no fer cap mal esmerç	 dat mots	 i	girs	 autèntics	 i	 via.b.es,	 substi-

dels	 diners.	 Aquest	 ]libre	 la	 compra	 del	 tuin -los de vegades amb manlleus inneces-

qual tan obertament recomano, és el Dic-	 Baris. Donat això, calia una tasca de fixa-
laa 	 de Pompeu Fabra, que, publicat en	 ciócionri i depuració,	 un	 cop assolida de fet

fascicles	 d'aparició	 periòdica
ja es pot trobar ara compte +I 	 9	 t ia	 ,	 £t
i relligat.

s	 s

He dit complet, i eaI reali-
tat un díccionari mo és mat €	 t^	 w

complet,	 iperquè	un	 idioma,
com tot ésser viu, canvia amb	 a
el temps. Certes paraules mo	 ^ = ` r é	 g
ren, d'altres en neixen, algu-
nes psi-den un sentit peer ad

l	 %f,,̂ lquirtrTne um de diferent.	 Les y'
coses que se'n van s'empor-
ten amb elles el nom ;	altres	 tz `	 h ar	 t
de noves que en vénen en ne	 (^i	a„ ^^ =y I	 t	 a

oessiten	 un.	 Els	 pobles	 cadag Ia fzl tt^ s^^ l=,	 "°y ^^ k

dia	 es	 tracten	 més	 i	 'barre	 t, a y^	 F' „<	 x

jant-se barregen	 paraules.	 La fr y(£ II	 l^l` £
	 1 ^ .	 -	 It^gent parlant alteren i corrom	 r	 = "y'_	 a = t̂ s=	 8	 i£9 2^

R	 L^ L5"

'^	 '	 I	 b>
^F ^^

pon	 pronúncies	 i	significats , "^ q+ alt£^sl 9	 a ^e	^	 t^el gust vol cansar-se del que	 ^t l ' ta 	 =	 a^
a

ny	 ,a	 , ;"

té massa conegut i cercar ten	 s u l^ ^'	 r	 a 9• <^
ttovacions que dia ve que lagt
no ho són. Uina llengua pre-
senta,	 al costat de l'ús	 con 
temporani, arcaismes que un
dia foren	 vivents i neo:ogis
mes que mal usats l'a-lteren
i ben	 administrats l'enriquei-
xen. Tot plegat en fa una cosa £1
en perpetu cainvi, més alentit

/

d'ençà que saber llegir i es- '\93at£ Q•

criure	 no és res excepcional,
i de la difusió de la impremta.

Aquest caràcter inestable
dels idiomes fa dels dicciona 
naris un instrument l'elabora
ció del qual desvetila tot de	 ` <.
qúéstions que un plaprèvia	 If W rtr;j	 ;*^ t'r
ment fixat no pot, solucionar
és tot fent la feina com s'han	 l
de resoldre, ja que no hi ha
res més laboriós que el •pas a
obra efectiva d'una concepció.

La tendència que actual- Pómpeu Eabra
ment compta amb més parti-
daris, és la que ja fa prop de
cent anys defensavein els germans Grimm, • ^norma.rtzacio ortogràfica.	 Per això	 el qu

que un diccionari ha de fer la història i no convenia amb més urgència, no era pas e
diccionari	 fossin	 inventariats	 tat

pas la crítica, del llenguatge. Dit d'una altra
les

gran	 on
j els	 recursos del	 català,	 sinó un	 diccionar

manera, que ha de contenir totes	 pa-
raules d'un llenguatge, amb llurs diversos amb	 un	 caràcter	 codificador.

Fins	 malgrat alguns estimables es
significats, per poc usades o antiquades que

No és aquesta la norma de 1'Aca-resultin.

•ara,
f forços	 precedcnts —molts	 d'ells	 més	 be

dèmia (Espanyola ni la de la Francesa. IEl ¡ intencionats	 que	 reeixits —,	 no	 es	 podi
1 comptar amb un diccionari que fes l'auto

lema de la primera: «limpia, fija y da es-
1' lendor», ja diu prou que entén	 el diccio- ritat d'aquest ara acabat de sortir.	 El ma

nari no pas com un inventari,	 sinó com
+ 

teix	 Diccionari	ortog;• dfic,	 que	 durant	 c
torze anys ha estat una mana de llibre d

un codi de la llengua.
Aquesta posició és delicadíssima, ja que capçalera de tot escriptor català respeetuó

ningú no és capaç de determinar,	 d'urna del seu llenguatge,	 te,	 com	 el	seu tito: j
indica,	 un	 abast	 massa	 limitat,	 absent

manera neta i	 apriorística, la partió entre
els mots que cal admetre i els que cal re- com cn són les definicions dels mots qu

butjar.	 Res de tan difícil com	precisar el inventaria,
"Pot	 i	tenint en	 compte que	 un	 dicci

que Littré anomena l'estat civil d'urna pa-
Basta canviar de medi social o pro-raula. mnari és una compilació,	 la	 seva elaboraci

fessional, o de comarca,	 perquè es trobin té el valor d'una obra original, i més
cara en el cas present, per les raons m

^IIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIli1^9111!1111111 aIntmt apuntades. E1 tacte finíssim i el d
.-.4+	 d	 'l'idioma	CIlIO	 re 111 prp v	 unc at ses	e	 q	 q

obra que no sols vol inventariar ans ta^m
codificar, i ano pas d'una manera arbitre

E	 ria, un llenguatge viu, en ple desenrotll
ment; fan uin dels mèrits principals de Po
peu Fabra, tan reconeguts que no s'atrevé

E ningú a discutirlos i que trobem en e Di
cionari general de la llengua catalana d
mant el seu màxim rendiment, culmiinac
d'una tasca ininterrompuda de tota u.

_ vida.
Ara que el català ha recobrat atribucioir

E perdudes i la consideració que li era n
gada ; ara que el seu ús es farà cada d

E	 més extens t, per tant, indispensable el s
' coneixement, el Diccionari d'En Fabra su

a l'hora més oportuna. Perquè no és pas
E	 llibre que només hagi de fer servei als qu
_ més bé o més malament, escrivim, si

que és el llibre indispensable a tot cata
que no vulgui situar-se ell mateix en

El mestre i els deixebles

En	 anar	 a	 escriure	 les	 divagacions que	 riors.	 Per això a Kant l'irritava :'estil del
he vingut fent •sobre Goethe, estava indecís	 pensament	 p'•atbnic,	 que	 anomenava	 «art
per	 no	 saber	 què	 fóra	 millor :	 si	 seguir	 de garlar •abundosament, i per això encara
l'ordre que	 he	 menat o si	començar	 per + avui el filòsof de càtedra guarda silenci so-
aquest article que ara li ha tocat ésser e.	 bre la filosofia de Goethe.» «La fisonomia
darrer.	 Em vaig decidir per l'ordre seguit	 pura del món, vista per l'anima d'un etens
amb tot i veure que enclou un perill.	 El	 nen	 (Plató, Goethe) ;	 i el sistema pur,	 ca
perill que algú excessivament simplista cre-	 n©gut per II'intellecie d'un etern vell	 (Aris-
gui que en	 últim terme	 rectifico la meva	 tótil, Kant).^r «Plató i Goethe acullen bu-
poca o gens simpatia envers Goethe. 1 res . 	mi ment el misteri,	 Aristótil i	 Kant	 voten
més allunyat de la meva	 intenció que es-	 desemmascarar-lo,	anihilar-lo.»	 Les	 grands
criure una palinodia. IEn lloc
d'una rectificació voldria que
s'hi sabés veure una ratifica- ^í"
ció plena de, l'exposat en els /	 I
dos artic:es anteriors. 

Fet aquest aclariment,	 vull	 + y	 w
sostenir	 que	 jo	 estic	 més	 a	 / z,á,
prop del pensament de Goe	 erri w	s
the,	 no sentint cap veneració	 ^r	 -.
umi mitja	 per	 Goethe,	 que la	 - 
immensa plèiade que durant	 t^
aquest any en què s'escau elw
seu centenari li han fet aca-	 K
tament.

S'han recordat i commema
rat coses caduques, coses su- 	 skl
penades, coses que cridaven a
grans veus un pietós silenci	 — y'#d
o un discret oblit.	 I no obs-
tant, tan a tomb -que venia el
seu centenari!	 Doneu una
ulla-da al pensament actuad, si
us plau.

Nietzsdhe es preguntà : «Ha
de dominar la vida sobre la
ciència o el coneixement sa
bre la vida? ,r Qui dubta, avui 	 j
de donar la preeminència a la
vida sabre la ciència? El que
importa	 és la vida mateixa.
August	 Messer,	 en	 la	 seva
Història de la Filosofia, diu :
«La vida queda completament
desfigurada en la seva essèn-
cia, 'quan la eoincebem — així	 El P. Expedit Smith, escenificados del

ho fa	 el	 naturalisme — com	 «Faust)(, aconsellant un actor
un conjunt de processos me-
cànics (encara que • 'acompa-
n^yin	 d'altres	 fenòmens	 espirituals	 aparat- 1	 15hilosophes	 sont	 les	 génies	 de	 la	 raison,

lels»).a	 «La	 vida,	 que és quelcom d'irra-	 digué Vauvenargues.	 Fer això ni Vauver-
cional	 i	 d'impossible	 de	 compemre	 per	 nargues mi Goethe no se':s fa figurar en
l'intellecte com un mecanisme, necessita el	 els 'llibres de filosofia.
que és irracional, el que és misteriós, 1'an-	 Es per ací per on	 s'Jhavia d'agafar	 i de
hel d'infinit coem	 a	 atmosfera	 i	font més	 reivindicar Goethe! !Es per .ací ,per on, pre-
íntima de	 força.	 +El	 doimi;ni	 de.	 i'intellecte	 cisament, no se n'ha dit un mot!	 1 tantes
porta a la mecanització	 de l'existència bu-	 i	tantes	 frases,	 pa^'.ipitants	 totes	 de	 sentit
mana.«:	 modern com es podien trobar de Gmthe!

e
1	 Temps de reacció enérgica contra cl ma-	 Goethe veia ben clar la difefèincia entre

i	 telligbncia	 per	 encimbellar	 la	 intuïció	 (el	 de la fantasia sensible exacta que deixa in	

p

s	terialisme filosòfic. Desvalorització de la in-	 viure una cosa i conèixer una cosa. Parlava

nom d'intellectual	 no ha agafat un sentit	 tacte el vivent sobre el qual actua,	 de 1

despectiu i fins injuriós ?). La vida només	 mateixa manera eom l'hi deixa la imtuició

n	 -es pot captar per mitjà de la intuïció. (('En	 la illuminació,	 'la i^nspicació, 	 la	 visió	 artís
a	 els pensadores posteriors a Schopenhauer, en	 tica,	 :'experiència	 de	 la	 vida,	 el	 cop	 d-

a	 lloc de problema del coneixement ve a s:-	 vista de l'enteniment i que -per coiunic
tuar-se,	 ara,	 ell problema de la vida — vo	 Ilurs resultats ens 'hem de servir de ;a usat

a-	 luntat de	 vida,	 de	 potència,	 d'acció»,	 ha	 ge	 i	 del	 simbot	 No	 parla	 d'un	 mètad

constatat Fautor	 de	 La	 decadència	d'Oc-	 analític perseguidor impecable de nexes cau •

s cident.	sals,	 sinó	 d'un	 mètode	 intuïtiu	 i	 painora
a	 Estimeni el que és irracional, el misteri,	 mic :	 «Hi ha	 protof enbmens — en	 ^Iloc	 d

l'arbitrarietat, (l'atzar; el superflu,	 '.es coses	 causes — que no hem de	 p-ertonbar en llus	
exòtiqe	 ues. Tat té importància i res, del que	 P °	 Pdivina senzillesa, no hem d em rar es	 roe
es	 troba en la vida,	 no és menyspreable. 	 cediments de les ciències	 físiques	 que e
Estimem 1'iinstint	 la fantasia	 la fe. Fe en	 cara que exactes són mortífers. Davant 1

ó	 la envida	 fe en ell ,món	 fe en el fi de l'home,	 natural-esa morta de Newton es redreça 1

unafe	 , fe	 naturallesa	 vivent	 de	 Goethe.	 Goethe	 s'p	 religiositat en el sentit d iEuclien
s	 en un cristiainisme a la manera personal de 	 donava de l'oposició antre el món com .

Joan	 Miiller o de W'alther Ratheman	 fe	 mecanisme i el món carn a organisme, entr

a	 en	 un	 teosofi, sme	 si	 som	 més	 pedestres,	 la	 natura'.esa morta	 i	 la naturalesa	 viva

bé	 fe em ]'espiritisme si no tenim altea inane-	 entre la llei i la forma.	 Com a naturafist

a -	 ra d'explicar-nos els fenòmens metapsico:ó-	 sempre ens parla de la figura del que e.
a -	 gics. Virades en rodó cap a un sentir més	 devé,	 «forma essencial que vivint es de

i	 a favor d'un expression

i

sme qua:sevurlla).	 fantasia	 sensible,	 aquests eren	 els mitja

m-	 vital	 en	 totes	 :es	 branques	 del	 saber,	 iEn	 enrotlla».	Filosofia de	 la intuïció i de 1'e
x	 Psicologia (la Gestalttheorie; la importància	 devenir, la de Goetihe i la d'avui. (No obl
e-	 de la suggestió, de d'hipnotisme, dels som- 	 dem tampoc que els sobrer^ealistes ham re
a	 rais,	 de les	 alluciinaeioms,	 dels casos pato-	 vmdi-cat la figura d'Heráclit-534-475 aba

la	 nóstica.	 En	 tot.	 Georges	 Sor-el,	 Sigmund	 què d'i'nfanti:isme i

u

n no sé què d'ens

eu	 Freud Qpsicoa

n

dlisi,	 sobrerealisme), Oswald	 nyam-ent.	 En fi,	 més que M'obra,	 interes

ió	 lògics, de l'alienació mental, de lla histèria,	 de J.	 C. —) Sentiments, intuïcions, comp

na	 etcètera).	 En	 l'art	 (contra -l'impressionisme	 racions,	 immediata certesa	 interior,	 exac

ns	 En les Matemàtiques. 	 En la (Història. 'En	 amb què Goethe s'apropava al misten

e-	 l'ensenyament de la Gramàtica. iEn la Gim-	 les aparences inquietes. 'Pot tenia u^n no

rt	 Spemgler,	 Hermann	 Keyserling,	 Benedetto	 una cosa del Faust : el fet que aquest,

up	 Croce... -r plainamt per sobre de tot el filòsof	 bon grat,, es vengui al diable per poder r

e,	 màxim de la intuïció: Hienri Bergson.	
cuperar ,a joventut i aquesta vegada apr

nó	 Romanticismo? No	 no! Es ,molt diferent	 fitar-la, no per arreco 'nar ciència, sanó p

là	 i sobretot molit més comp'.ex que donar furs I sentir ]'alegria de viure.

in	 al sentinnentalisme.	 M-és a prop de Nietzs-	 Es p-er tot	 l'esmentat —tal com	 he d
dh	 Més a	 ro	 dels místics si tant us en-	 de born començament — que menyspreau

Tècnica literària
El llibre que Va•lery Larbaud ha pu-b:i-

cat darrerament a la col-lecció Les Essais
de la Llibreria Gallimard és un mosaic de
troballs pub:ieats ça i lla, sota l'imperatiu
de la seva curiositat tan viva. Valery Lar-
baud és una estrella d'inquietud estètica.
S'irradia en el temps i en l'espai. Puja i
baixa per l'embut de la història ; traspassa
fronteres i porta com a bagatge noms exò-

ties i pàgines verges. Valery Larbaud és el
gran introductor d'ambaixadors literaris.
Dóna a-ls escriptors estrangers el veritable
«estat de cosmopolitisme", que obre totes
les portes del món. Samuel Butler i Ramón
Gómez de la Serna, per exemple, li deuen
aquesta ciutadania sanse passaports i sense
complicacions diplomàtiques.

Es treballs que s''inclouen em aquest dar-
rer llibre de Valery Larbaud són molt di-
versos en qualitat i direcció. El títol, però,
Technique, sembla indicar una intenció ge-
neral.. La majoria dels assaigs, en efecte,
giren a redós de temes relacionats amb
l'elaboració de 1a història literória. N'hi ha
de molt suggestius.

Personalment cm decidiria pel primer,
perquè aporta i-aons a un tema darrerament
tractat a casa nostra per Maurici Serra-
hima i Manuel de Montoliu a :'cntorn d'un
treball meu que ha provocat una petita i
amable polèmica. Sabre els Límits amb què
respectivament es separen la crítica i la
història literària.

Valery Larbaud exigeix per a l'historia-
dor una extrema objcctivitat : que es limi-
tarà simplement a la publicació de les seves
fitxes ; la no pas un discurs sobre les seves
fitxes». Naturalment, Valery Larbaud com-
bat una mena d'historiadors que no exis-
teixen avui més que com a deixalles deci-
monbniques. Ell mateix ens .presenta, una
mica irritat, els nous universitaris que, a
l'altre extrem, postulen una negació pura
i simple de l'activitat estètica. Llur. frase
ritual — i despectiva — és aquesta : Nosal-
tres no escrivim. Coneixen 1a literatura en
tant que objecte damunt del qual pot
funcionar el seu microscopi fred. Paró res
més. La literatura és un producte de «caps
calents((; és per tant una mena de secreció

nde`la humanitat anormal.
Entre aquest extrem i l'altre, V-alery Lar-

baud es decidiria per aquest darrer : «Di-
guem-ho d'una vegada : per a l'historiador
de la literatura no hi ha pas, i no n'hi deu

haver, «llibres be'llsn, ni «llibres mancats»
ni obres «sense valor literari>> ; no hi ha ni
hi deu haver per a ell altra cosa que llibres

. més o meinys importants.» Ara bé — i aques-
ta és la remarca que a mi m'interessa fer —
aquesta feitna de l'historiador esdevé critica
quan un d'aquests fets i?n1ortants és situat

a	 en funció d'un altre. k ^,a`rth de prece-
-	 dència i descandència;tés 	 fl 'rc ?cara , en
a	 relació de superioritat 4ferioritd seus esté-

tica. Aleshores tota relimptica jud'itnuné-j
:	 i per tant, crítica. Ee d'om ,partia ]r "*'yw
e meva protesta quan Mt Serrahtma i

Manuel de Montoliu pei; sospito, a la
- manera de Valery Lar apuntaven la
e	 meya «manera d'histori (Ma^falagaria
-	 en canvi un judici així i a una histó-
-	 ria vivificada, vibrant.) !
e	 Hi ha una sèrie de Is, encara, en
r	 aquest llibre de Valery {aud, molt io -
- teressants de remarcar, s d'ells d'una
- actualitat molt viva. ValLarbaud no és
a pas un eixelabrat o unà^mic. Concep
a la literatura com urna avia. Com um

: pur «art d'escriure,. Es pixò que 1i és
a grat de parlar de «secrProfessionaan,
e que en ell tenen —més 'en Cocteau 
a,	 uin aire de trucs de mecate, de misteris
a gremials, que cal — com. l'Edat mitja-
s- na —que els mestres qls traspassin,
s- curosament, als successgCapítols com
s - ets que fam referència a ,traduccions, a
-	 la puntuació lit-eraria, a errades d'im-
1- premta, són d'aquesta ma que diem.
ns	 Clou el llibre la seva re aux Impri-
a - meurs — que es va publk si no recordo
ta	 malament, per primera vea--a la revista
ns	 Arts et métiers graphiquH, an aquests
de temes que diem shm tractlamb una deli-
,e	 ciosa ironia.
u-	 Guty DIAZ-PLAJA
sa
de------ 

^ E BÉéT ÉS HORA D'A^NDR
---- +

Quan apreneu francè,i us diuen, per

exemple que «gourmet'cl dir (+goloso»,

na ho comprendreu tan com si us diuen

que «gourmet) vol dirllaminer».
El LINGUAPHONIque es preocupa

dels resultats docents )retot, no ha re-

parat en despeses, i 1 editat en català

acurat la clau de tradcib de les lliçons

LINGUAPHONE. Peu, doncs, avui,

aprendre a base del jstre idioma, únic

indicat, si cap n'hi ha er a l'estudi d'al-

tres idiomes.
Els col-le-gis, acadèr>Is i professors que

us ensenyen idiomes trangers a base de

castellà, d'un tercer toma, us ensenyen

malament, us fan pero -temps i diners. '

Si voleu aprendre 2 i de pressa qual.

sevol dels setze id-ices que més necee-

situ al costat del calà, demaneu tot se-

guit, sense cap cost 1 compromís, el pros-

pecte LIN'GUAPHC1E, i us orientareu.

No hi ha estudi ue presenti més en-

trebancs i trencacolls ue l'estudi d'un idio-

ma estranger. El LIIGUAPHONE us dirà

la veritat universal obre aquesta necessi-

tat, també universa moderna, d'aprendre

idiomes. Onsevulla lue visqueu, i siguin

les que siguin les rostres ocupacions, po

deu aprendre idioms estrangers de pressa

i bé pel procedimnt LINGUAPHONE.
Demaneu tot segui el prospecte gratuit a

l'INSTITUT - «LIhGUAPHONE» per a

Catalunya: CARIER DE VALENCIA,
NUM. 245. BARCELONA.
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Les flors de la Rambla
El Patronat de 1a Rambla de lesa Flors

vetlla pel prestigi de la nostra Rambla.
I un dels problemes més delicats a iresol-
dre és la qüestió de les parades de flors.

La qüestió,breument resumida, esth
plantejada així : donades les condicions de
les actuals parades, els floristes de la Ram

-bla no poden competir amb els altres i'ns-
tallats en botigues especialitzades. Hi ha,
evidentment, una quantitat de pèrdua de

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

rambla de catalunya, 40

model per a la mateixa finalitat. Les dues
entitats han presentat uns projectes de pa-
rades de flors molt ben estudiats i que «en
part» solucionen el problema.

Solucionen el problema de les parades de
!es flors tal com desitgen i es mereixen les
floristes Però resta urna incògnita : la con-
vivéncia d'aquestes noves parades amb tots
els altres elements de la nostra mai prou
lloada Rambla.

Direu potser : sentimentalismes, en aques-
ta hora? Qui sap ! (i en tal cas, que Gro-

pius em perdoni), però em sembla que no-
m^és es tracta de sitiar la qüestió en l'ordre
de 1'harmonia urbanística.

Si aquestes noves parades de f:ors bagues
-sin de situar-se en un iindret de l'Eixampla,

no existiria aquest conflicto estètic. Però
en el cor de la ciutat vella la situació és
més delicada.

Pér a resoldre aquesta incógnita — potser
inexistent— el Jurat del concurs ha fet san-
tament en aconsellar que sals es construei-
xin — a manera. d'assaig — un exemplar de
cada un dels dos models presentats, i des-
prs, ja veurem...

Una mena de somni
Bo i pensant en la manera de resoldre

aquest iprobema de les parades de flors, la
meva imaginació ha estat atacada pel virus
d'una fantástica — però possible — reforma
urbanística de la nostra Rambla.

Anem al gra imaginari. Imagineu -vos que
l'empresa comercial d 'El Siglo, després
d'hai'er sofert el dolorós incendi que tots la-
mentem, acordés traslladar el local a un
altre lloc de la ciutat en comptes de re-
construir l'actual. Suposeu-vos, en aquest
cas, que el terreny de l'immoble cremat es
posa en venda. 1 suposem, alesrhores, que
els tècnics d'ur1 anisme aconsellessin a l'A-
juntament d'adquirir aquest terreny per a
donar una major respiració a :a nostra
ofegada artèria ciuta'da:na. I suposeu-vos,
encara — que ja és suposar — que la caixa
municipal estigués ben disposada al sacri-
fici ; i ja tenim el somni realitzat : una
plaça de dimensions apreciables i amb co-
municació amb la plaça del Bonsuccés.
I potser al mig d'aquesta nova plaça es
podria installar el mercat de flors de 1a
Rambla amb un conjunt central de mo-
dernes parades i sota l'aixopluc d'uns arbres
protectors.

Les esfàtues de la República
Deixem de banda els somnis i tornem a

:a realitat.
Amb molt d'encert, Joan Cortès ha fet

remarcar, a les pàgines de L'Opinió, que
els models de la República, enviats al con-
curs del monument a Pi i Margall, po-
drien ésser utilitzats per tots aquells Ajun-
taments forans que desitgin tenir una fi-
gura de la República per collocar-la en un
lloc preferent.
r

Granyer. — Figura de , gessehre

d'execució directa i les figuretes de Gra
-nyer tenen l'encant de les bones tanagres.

C. Reynals ens presenta els seus primers
dBbuixos acolorits amb` una seguretat ex-
plicativa rarament aconseguida en les pri-
meres temptatives. Això fa creure que, una
vegada vençudes les dificultats de l'ofici,
ens pot donar una producció molt més re-
marcable. Amb aquests dibuixos, Reynals
ens demostra que té aptituds per esdevenir
un bon dibuixant ; ara només fa.ta que amb
el temps ho confirmi i ens faci quedar bé.

Els antics components del Saló Nou Am-
bient celebren una exposició collectiva en la
simpàtica galeria Les Arts, la qual — se-
gons el catdleg — no pretén ,altra cosa que
constatar l'existència de tots els que llui-
taren en l'esmentat Saló

Nosa:tres direm, a més a més, que el con-
junt del Salé fa bona impressió. De les
pintures exposades, distingiríem les de
Camps-Ribera, Alfons Iglésias, Ramon So-
ler i els dibuixos de Jacint 0?ivé.

Les obres de Tomés Llobet, Antoni Roca
i Josep Ventosa pateixen, encara, d'un for-
mulisme cezannià que els fa més mal que
una pedregada.

I ara que les inundacions ja s'han aca-
bat, és hora de sembrar de carp i de mou.
Entenguin-me el sentit...

MÀaros GIFREDA

NOVETATS
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Pasta de Cera
EL MILLOR FANG
PER A ESCULTORS

Olivera, 25 - Telèf. 71816

Recordem, doncs, a tots es pobles de
Catalunya, que l'exposició d'aquests mo-
dels s'acaba a finals d'any i que triïn una
bona escultura de les moltes que hi ha
actualment exposades al Palau de Belles
Arts.

Exposicions
En lá sala del Círcol Artístic hi ha ex-

posat un conjunt notable de pintures de
Gutiérrez Solana. L'obra d'aquest artista
espanyol és forta i substanciosa per da-
munt de les concomitàncies que pugui te-
nir amb 1'anomemada España negra. E1
que ens fa impressió de Solana no és pas
el seu deformisme truculent, ni el seu rea-
lisme volgudament brutalista, sinó 1a quan-
titat important de realitats pictòriques ex-
cellentment plasmades de la seva obra. IEn
les pintures de. So.ama La matéria pictó-
rica redimeix totes les altres preocupacions
esteticistes. I és clar que quan l'element

pictòric baixa de to — com em algunes de
es teles exposades — el valor de l'obra de-
cau considerablement,

Josep Amat exposa a les Galeries Syra
una sèrie de paisatges pintats amb la traça
habitual d'aquest dotat artista. Tan dotat,
que potser .n'és massa.

De vegades, donar lliure expansió a la
fuga instintiva pot ocasionar un cert con-
fusionisme. I a Amat — fill pictòric d'un
Mir empeltat de Gimeno — això li passa
sovint.

Hem anotat aquest perill perquè ens
doldria que un pintor de notables quali-
tats, com Joan Amat, ano l'hagi encara su-
perat. Sigui com sigui, cal també reconèi-
x• r que en la preseint exposició hi ha una
evident superació de d'obra anterior.

En la mateixa galeria; els escultors Co-
llet, Grainyèr, Ferran, Solarme, Llauradó i
Jou ens mostren unes figures de pessebre
que foren exiiibides, l'any passat, en el pes-
sebre del Circol Artístic de Sant Lluc.

En aquella data, ja vàrem dir que no
crèiem .necessari ni convenient que els nos-
tres escultors s'im^miscuïssin en la produc-
ció pessebrística. Aquestes figuretes no s'han
de redimir ; han de conservar tot el seu
inge.nuisme i fins tota la seva encantadora
vulgaritat.

Les figuretes exposades són, però, merei-
xedores d'estima si les considerem, sola-
ment des del punt de vista escultòric. Els
tres Reis d'Angel Ferrant són un prodigi

gènere molt més important en una parada j
a la intempèrie que . al redós d'una botiga.
Això ha motivat — entre altres causes —
u^na disminució considerable del mercat de
Lors de .a mostra Rambla, tan admirat i
elogiat per tots els que porten un Baedeker
a la mà. Es tracta, doncs, de salvar aquest
mercat; de trobar la .manera que els floris-
tes de la Rambla puguin continuar llur co-
merç amb unes condicions més humanes i
menys perjudicials.

Per tal motiu, e1 Patronat esmentat va
convocar, temps enrera, un concurs lliure
per a trobar un mou model de parada de
flors que Ges possible el millorament per-
seguit. Aquest concurs va declarar-se.desert
perquè no hi havia cap projecte aprofitable.
1)•esprés ;— recollint urna suggerència apa

-reguda en aquesta página — el Patronat va
encarregar directament al Foment de les
Arts Decoratives i al G.A.T.C.P.A.C, un
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LES ARTS I ELS ARTISTES
L°ictuUatit ìrtÏtlicE1 diví Vermeer de Delft

Perquè és de condició eterna la pintura la	 tactilitat de les divines certeses de l'ar-
de Vermeer p:au.als llecs i as experts: o bé, tinta, equival a l'abastament de I'Empiri des
si ho preferiu, per raó de la seva universa- d'aquest món tan bescantat. L'home que ;pot
litat emotiva, és art de tots els temps.	 De arribar de tan convincent manera a reco-
quina manera, però, plau Sa pintura de Ver- néixer la realitat essenoial del món és un
meer el Gran? Doncs plau per encís pregon beat al qual no li cal res més. Si els altres
i	 transcendent:	 no sols delecta,	 sinó que humans que entenen les obres d'aquests ar-
princ palment commou i eleva l'esperit a les tistes genials tinguessin prou capacitat d'as -
regions frontereres del sobrehumà per obra similació, també es donarien per salvats en
i gràcia del coneixement intuïtiu. "Pot gram aquesta vall de'llégrimes transformada sob-
artista intueix, si no l'essència de les cases tadament en vall elísia.
det	 món	 exterior,	 si no ése :a	 cosa	 en	 si, Un Cézanne ens dirà en la major part

de	 les	 seves	 teles,	 més	 que
una versió directa de la seva
intuïció de les essències, amb
quina poderosa força de vo-
luntat voldria oferir-nos aque-
lla versió que les seves mans
barroeres (el seu art) es resis
teixen. a dir ;	 püntures reeixi-
des com La Maison du Pendu
súm rares en l'obra de Cézan-

^I	 ne.	 D'altres	 pintors	 realistes,
Rem^brandt,	 posem per cas,
Claudi Momet (que mal cono-
gut és encara \lunct!), reïxen

. v	 gairebé	 sempre	 la versió de
1 lpbst. Y 	:.	 llur	 intuïció	 realista,	 de	 llur

aprehensió	 de	 les	 essències.
Però	 d'a.tres	 pintors,	 rarís-

4,'. 	sims,	 copsen	 les	 essències de
,  les	 coses	 i	 per afegidura	 la
' a	 repercussió de llur objectivitat

{3	 ,
a	em	 la	 vida	 d'ells,	 vida	 tarot

afectiva com més civilit-

:

més
zada.	 I	 allló	 més	 rar	 i més
digne de tenir en compte •és

^y^	 ^	 que aquests artistes sàpiguen
trametre	 en	 una	 sola	 obra
d'art	 plàstic	 les emocions
d'ordre pregonament plasticis-
ta i les més musicalment lí-
riques. Jan Vermeer de De.St
és de la mena d'aquests piro -
tars totalment lírics, i que ho

ermeer de Delft. — Senyora asseguda	
poden ésser sense sacrificar m

V	
i

un àtom	 de	 plasticitat.	 Ver-
meer ens revela	 el món ex-

aíincnys allò que més pot convèncer d'essen- tenor tal com és d'objectivitat de l'home anés
ciaftat Il'home. Res de tato persuasiu i subs- superficial, tal com apareix en la cambra
tanciós com l'obra d'art superior. Tots els fosca, tal ram ens el retorna ól mirall ; Ver-
discursos i sistemes discursius al platet de meer de Delft roo estilitza, no deforma, no
la	 dialéctica	 de les	 balances del	 coneixe- fantasieja, no afegeix ni suprimeix res, no
ment, i una sola gram obra d'art a "altre idealitza ; Vermeer trasllada a la tela o a
platet, e1 de !es arts, decanten decisivament la fusta un tros de la vida casolana o urbana
Li pesada cap aquest segon platet. El conei- del seu temps, o un fragment d'aquells es-
xement és aleshores tan intens i persuasiu cenaris, o una escena bucòlica ; de vegades
que cap	 •n i tre	 fet	 no	pot destruir-me	 l'efi- s'aventura a pintar una escena mitològica
ciència cognoscitiva. L'a rtista no coneix ,per o religiosa ; sempre .però, àdhuc en aquests
discurs sinó	 per	 intuïció	 directa. -- L''uni- dos darrers casos, Vermeer es limita a la
vers és en	 veritat arravatadoramont col•p_ realitat	 estrictament fenomenal,	 la realitat
dor,	 fins	 al	 mexavellament ;	 perd	 és	 tan tal com la copsa superficialment el vulgar..
enorme i complex que no es .pot destriar Perb,	 en passar pels seus pinzells, aquella
ni aprofu^ndir; resta sempre enigmàtic;	 es realitat tan comuna es revea d'una prego-
deixa recórrer, però no es deixa penetrar sinó mesa infinita, ço que per als humans és com
en les parts •on l'artista pot circumscriure's. l'essència de les coses. L'expressió .pictòrica

No n'thi ha prou però que l'artista pugui d'aquesta	 realitat	 essencial	 us	 arroba,	 us
contemplar i intuir el món : cal que pugui engrandeix	 les	 potències de 1'àninm	 i	 us
comunicar també aquell éxtasi cognoscitiu atorga un•a naturaleza en certa manera es-
als altres humans, i això rés e1 que realitza oient,	 angèlica... voluptat divimal de la In-
tot gran artista ; el pintor i l'escultor en la telligdncia.	 Veiem	 aleshores el	 món,	 i	 el
dicció de l'essència de les	 coses ;	 el	 músic comprenem ; i encara copsem quines reac-
i el ipoeta líric en 1a dicció d'aquestes altres cions la revelació del món operava en l'es-
coses que són els sentiments, elaboració psi- perit de Vermeer : veiem i comprenem la
quica del contacte material amb el món ; ells cosa ((vida	 holandesa del	 segle xvtm i el
altres literats en	 la dicció de	 l'essència de connubi d'aquesta cosa amb l'ànima del seu
les	 coses •i	 dels	 sentiments.	 L'exaltació lí- pintor.	 Deu ésser per això que tot semlila
rica,	 però,	 no	 és	 ,patrimoni	 exclusiu	 dels encisat, .persones i coses, en la pintura de
poetes i dels músics : també un pintor .pot Vermeer de Delft.
arribar a exaltar a lirisme la seva contempla- Aquesta	 doble	 intensa	 .personalitat	 del
ció i comprensió del mén exterior. Lirisme mestre de Delft deu haver coi ncidit per raó
no és rigorosament o exclusivament l'expo- d'una gran sensibilitat alhora  plàstica i mu-
nemt de fantasia o d'ideal, com creu molta sical que es déna de vegades en certs pm-
gent, sinó emoció depurada o aïllada, con- tars :	 Fantin - Latour,	 Watteau,	 Gaimsba
centrada en l'objecte rough, el nostre Viladomat.., però que cap

Hi ha pintors genials que aconsegueixen no haurà	 sentit tan perfectament i amb
no solament .posar-se en transe de cognosci- tanta intensitat com Vermeer de Delft. !Es
vitat de les coses, sinó fins ñ tot de cognició gairebé segur que aquest pintor era no sols
dels sentiments que •aquestes coses han ela- un diletant sinó executant i	 tot.	 'Ells seus!
borat en una segona naixonça social. No és ternes d'interior, que semblen ésser sempré'i'.
pas que les arts plàstiques es confinin a la els de casa seva perquè sempre són comJ'
dicció objectiva de les coses, i que les arts postos aanb els mateixos mobles, utensilis,
dites líriques es confinin a la dicció subjec- finestres,	 etc.,	 també	 gairebé	 sempre	 són
ti-va de les coses : aquest és un altre gruixut composicions a base d'un mateix clavicordi
error força difós. L'actitud de l'artista pías- i d'un violoncel ; i en la tapa del clavicordi.
ticista i la de l'artista musicista i poeta són del quadro La LIiçó; conservat al palau dé'^
ambdues	 actituds	 objectivadores	 i	 autora Windsor, pintà Vermeer la inscripció : Mu-
subjectivadores : um músic abjectiva els sen- sica laetitia cordis,	 medicina	 dòloris...
timents	 igual que	 un	 pintor objectiva	 eles D'adtress pintors holandesos aconseguiren
coses ; un .pintor subjectiva la seva contem- un lirisme realista quasi tan intens, ja en
plació de les coses com un músic ho fa per temps de Vermeer. Són : Terborg, Metsu,
relació .als sentiments. Ambdós intueixen et De Hoog, Van der Heydem i algun altre,.
món exterior i res més que el món exte- U.n pintor no tan oelebrat com aquests, per-
rior :	 el	 món	 interior és	 la pròpia	 intuïció qué els és molt inferior, Jacob Vrel, o Vrell,
de •coses i	 sentiments.	 Perd	 el	 músic	 i el emprengué lapintura d'arquitectures a lá:
poeta es confinen al ,món de des coses-sen- manera de Vermeer de Delft. Modernament
timents i no poden,	 per naturalesa,	 intuir um belga, Henri de Braeckeleer, ha pintat
les coses	 pures ;	 fino	 poden	 intuir	 directa- bellíssimes figures en .interiors, també dintre

-ment. .Por totes aquestes raons, que no són l'esperit del gran mestre de Delift.	 Allí on
pas	 subtileses,	 ini	 capciositats,	 mi	 logomà- aquest ha tingut niodennament més segúi-
quies, encara que alprimer cop d'ull puguin dors, molts d'ells deliciosos,	 és en 'la ma
semblar-ho, per totes aquestes mans doncs, derna escola anglesa, tan desconeguda del
d'artista pllasticista (i el pintor més intensa- nostre món artístic, tan voluntàriament 	 g-
ment que l'escultor), poden referirnos i fer- morada	 del	 món	 artístic	 francés.	 Wiilliam
nos entenedores fins a la pràpia aprehensió Oepen, Henry Wallis, L. Campbell Taglor,
nostra,	 la llar intuïció quasi	 sobrehumana Am.brose MoEvoy, entre d'an tres,	 só!n pim-
del món exterior, mixte de sensacions i d'e- tors d'un sentiment i d'una tècnica tan cor-
mocians, contemplativa i cognoscitiva. Acon- prenedors com els del diví Jan Vermeer de
seguir aquesta entenimentació del món acom- Delft.
pa:nyada de lla visió, com qui diu àdhuc de Jonx SACS
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La senyora magra. —Faci el favor de no
domar empentes.

El senyor gras. —No dono empentes, se-
nyora; és que respiro!

(Everybody's Weekly, Londres)

^1110f.11 l!lM4rnln 	 '

AL TRAMVIA

—Ciutadà, és la meva barba això que

agafeu..
—0'h, ja baixo a la primera parada.

.	 (Krokodi!, Moscú)

El detective privat.—Per favor, no vagi

tan de pressa, que tinc l'encàrrec de. se-

gui gla..,	
(Punch, Londres)

—El senyor ha demanat xampany?
---Sí ; què passa?
—La direeció agrairia qué donés paga i

senyal...
(Le Rire, París) Als etens els han regalat la joguiln.a de

moda.
(Kladderadatsch, Berlíln)

L+l alarit (a la dona i criatures).—Em sap
molt greu haver de treure-us de casa. Pera
tal com estan les coses, no puc mantenir
família i cotxe a la vegada:'	 r	 -

(Dublin Opinion)

Q u E R	 --Bon gos, però em sembla que amb duc
V	 potes més estaria millor.

 (Le ]ournal, París

¿
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DIICOI
REVISTES

1 MÚSICA LLEUGERA

Hi ha a les revistes dues tendències ben
dispars : de l'una són totes aquelles que han
cuitat a fer d'aquest gènere teatral uln es-
pectacle de valor internacional. IEn elles és
]'espectacle el que predomina per sobre dels
intèrprets i aquests actuen d'u'na manera
mont impersonal. Hi ha un altre gènere de
revistes de caràcter local ,amb continues al-	 El nou ric.—Són els retrats dels meus
lusians al medi don han sortit i en les	 at antpassats, però per estar al dia, els he
quals els artistes són gairebé la raó de la	 fet fer per uln avantguardista.
seva representació, creaant tipus que' són el
pinyol de les abres.	 (Ric et Rac, París)

No hi ha dubte que al (nostre (país és
aquest el gènere de revista que impera, nmb
la particularitat que l'ambiont que s'hi re-
flecteix no és pas el nostre, sinó d1 de Ma-
drid. Hi lla llagut també revistes que en
bona forma vam precurar presentar estilit-
zada la vida d'ací, però cal convenir que la
temptativa, tot i ésser feta en alguna oca-
sió amb enoert, no va reeixir. Darrerament,
quant .a revistes de carácter intennaciomal,
només hi ha hagut alguna que .altra visita
de compalnyies estrangeres, i en aquest sen-
tit él més ilnteressamt és l'aplicació del gè-
nere al cinema, que ha .produït films molt
ben fets, entre els quals sempre es recorda
amh gust The Broa.dway Melody.

Hi ha una oerta raó del (predomini de la
revista madrilenya, .puix •que cal confessar
que en aquest aspecte ací som proviincians.
Aquesta revista té tota una tradició, ja que
és la successora directa del naire que avui
no s'estila. A les revistes .actuals es traba
la mateixa caricatura de la vida i misèria
nacionals, i sui abans els llibretistes feieln
broma amlb la reforma de Madrid i ,amb
la guerra de Cuba, avui ho fan amb la
Victòria Kent i el règim. La mateixa unge-
nuïtat i i^nidocència que caracteritza tota la
música de Chueca i Caballero, tenen avui
les àgils melodies ddl mestres Alonso i Ro-
sillo.

Si en eon)LUnt, com a espectacle, aquesta
revista no interessa per la. pobresa dels mit-
j•ans escenics que empra, la .part literària,
per tal com el diàleg ha sobrepassat on
moltes ocasiolns el ja rebaixat nivell del del
vodevil, dilfícilment pot plaure a qui tingui
una lleugera noció de bon gust.

Així només se'n salvem alguns fragments
musicals que el dise cuita a recollir. Dar-
rerament s'han publicat diversos discos
que ens donen 'bona idea del que és la re-
vista ,ací. De les revistes antigues hi ha una
graciosa masurca d'El año pasado poy agua
i un pas-doble de Cádiz; tots dos ,fragments
de Chueca, mdlt beln interpretats. D''uma de

s les darreres revistes de l'incansable mestre
Alonso hi ha tres discos de Mi costilla es
un hueso ; si es prescindeix de tot allò que
vulgui dir orquestració, afinació, etc., a
l'oient 11 plauraln aquests fragm elnts d'un
calor i ritme únic, música fácill Iperò que
aviat resta a l'oïda. Dels millors fragments
és el xotis semlbiant a d'altres del mateix
autor. E1 duo que canta l'artista Amparo
Miguel Aingel amb el tenor Simon, sembla
de massa pretensió per a una revista ; mi-
llor estaria em una sarsuela. Ulna observa-
ció : els tenors cómics no són pels discos.
Aquests senyors, de tenors només en tenien
el nom, però 11urs candicions vocals acos-
tumen .a ésser molt (migrades i llur emissió
esdevé una declamació en la qual es fa in-
dIS el,,o Nle 1 mímlca I "això no s'enre-

—Puc esborrar això, guàrdia?
—Que potser han renyit?
—No; ens hem casat.

(London Opinion)

JOICS DE SOICIETAT
—Ja la tinc ! La s nyora Pona !

(Sondagsnisse Strix; (Estocolm)

1 [O

l'únic aguant d'aquesta musica. Als vode-
vils d'En Santpere s'ITi pot anar a cercar
una altra casa ; de música, però, fóra m•és
correcte que no en posessin.

J. G.

*5*

El año tasado bor agua. — Chueca y
Valverde, — Masurca. — Or. Filharmònica
de Barcelona. — Companyia del Gramò-
fon, AE 4107. — Cádiz. — Idem Id, — Pas

-doble. — Idem íd.
Mi costilla es un hueso. — Alonso. — Cu-

plets russos. — Comfanyia del Gramòfon,
DA 4220. — Idem id. — Xotis. — A. Mi-
guél' Angel. — Idem íd.

Mi costilla es un hueso. — Mary. — Idem
ídem. — Companyia del Gramòfon, DA
322i. — Idem íd. -- Intermedio.

Mi costilla es un hueso. — Las mañani-
tas del Retiro. — Com1 anyia del GraNnò-

fon, DA 4219. — Idem íd. — El bobito.
L'amor capgira un país. — Java. — Or-

questra Demon's Jazz. — Complanyia del

Gramòfon, AE 4119. — Idem íd. — Xotis.
-- ídem id.

—d si em passés cap desgràcia, la seva	 pgi
filla no s'	

stra.
'hauria d'amoïnar : estic assegu- 	 Sort ha tingut l'autor de gla música del

na — ,	
ca desgràcia? vodevil L'amor capgzra un país, que el mes-

^Bé, jove ; .i si no li passa p	 g v	
tre Demon, amb 'la seva orquestra, hagi •vns-

(The Tatler, Londres) trumentat dos fragments d'aquesta obra,
puix els nombrosos recursos del jazz són

SUas SIMDLEX 5VÀLVULES AMB EL RENDIMENT	 ¡5,^^ LC^
D'UN SUDERIIETEEODI DE 7 	 P	 UJ
SIMDLEX 4VÀLVULESAMB EL QENDIMENT D'UN 5 PTS.460

DISTRIBUIDORS PERA ESPANYA
AITOTRACCION ELÉCTRICA.S.n: Movt. 6-e tEL. 77420

'General de AnunciosA encía	 .

per tal de donar una major

amblitud a la seva secció de

PUBLICITAT DE F. C. METROPOLITÀ

ha traslladat les oficines de dita secció al

CARRER DE PELAI, 62, 4: ̀ , 2a. — TELÈFON X5300

desde el l er de desembre 1932


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

