
wagner viso per Pompeu Fabra

'En la càtedra de Llengua catalana de la
Universitat, Pompeu Fabra requeria l'aten-
ció dels alumnes sobre una t d'origen po-
pular, que no té explicació gramatical, i
que s'afegeix a les paraules acabades en i
(callègit, àpit...), algunes de les quals, tal
com gènit, han passat al vocabulari amb un
significat distint del de la paraula primiti-
va. Exemples : Un home de gènit, «Wag-
ner era un geni».

I, matisant :l'expressió amb un somriure
irònic, afegí
—Encara que jo oree que Wagner era un

geni i fui borne de gènit.

Un elogi rural

Ningú nq es pot sustreure als entusias-
mes que pot despertar en altres persones.
Ni el poeta Perramon, avui en plena glòria
fleralesca. 0 si no, vegeu el que li diu un
admirador rural i incondicional a les planes
del setmanari vendnellene El .Baix Penedès

«Vos recordo ennerviosit, febrós, porque
la conversa no girava cap allà on volieu, i
Vos distreiem, amb la nostra xerrameca so-
bre l'esculptur.a, d'una sonància que no po-
dieu trobar, d'un objectiu que mancava en
el ritme d'una poesia la qual ja he llegit
acabada... Vos recordo be, el rostre serè,
tranquil i pidió, que a la entrada de prima-.
vera una falcilla amable hi deixà la pols
negrosa de llurs ales eallanguides, i algun
artista decorós hi senyalà el dibuix pàlid

d'un bigotet retallat que algú admira i es-
tima, tarot com jo la vostra poesia...>)

No s'atura pas aquí, però per mostra
basta el fragment transcrit. Posats a enlai-
rar-se i a' fer diteratúra , aquests comenta-
ristes comarcals, no s'estan de res. De totes
maneres, es fa córrer que «algún admira i
estima eh bigoti percJué el porta retallat,poth
un vers curt, a imitació més aviat de Rd,
nald Colman que de l'Esclasans.SEPULCRE DEL CID
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Per ara, els obstacles han
esdevínguf simplement

espectacles.

Pudícia
No sabem qué va passar a la sessió Pa-

lestra d'ahir perquè quan escrivim això en-
cara hi hem d'anar.

EI que sí sabem és que en la de dime-
eres de la setmana passada fou projectada
una pel•lícula sonora i una mica parlada:

El delator, :film tret d'una novelara 'de
Li.am O'Flaherty, és, ep efecte, sonora
cap al final, en els moments més dramà-
tics, els protagonistes dialoguen ï'indispen-
sablè, com saben els que veieren `.,aquest
film en la seva primera projecció a' Barce-
lona (només n'hi ha hagut dues).

Un dels protagonistes, el capità Galla-
gher, diu a Katie (Lya de Putti) :^

—Damned whore!
Fou .per aquesta frase que Palestra subs-

tituí la sonorització i les paraules inherents
al fi lm, per runa musiqueta detestable?

Pensem que pot passar am:b Ombres
blanques, que també és al programa de Pa-
lestra, presentat amb aquella orquestra.

Preu : 30 cènfims ■ Pelaí, 62. Telèfon 15300. Subscripció s 3`50 pesses frímesfre

LA QÜESTIÓ CANDENT	 DeDijo6

L'EsIaIut MIRADOR INDISCRET..
L 'agifaeió j onesa El periodisme és la institució moderna per

excellència. Penetra a tot arreu : a les ofi-
Hi deu haver algú	 is'ha pensat co-g	 q	 p cines,	 als	 tallers,	 als	 collegis,	 a	 la	 llar...

rièixer el Japó gràcies a gell trormdet Ja-	 . però -ara fa uní' pas nou : es fica a les es-
'ipón heroico y galante gvva sortir de la glésies.

Aloma de	 Gómez	 Carril! D'altres,	 auto- A •les esglésies ?—Sí ;	 alinenys dintre de
tenint -se per més informa han travat co- Betlem i Sant Jaume, ja hi vearen El Correo

neixement amb els llibres aquell Loti que, Catalán,
Al costat d'això no és res aquell poc edi-

no ho facin córrer,	 no ha	 llegit mai ni ficant mereadeig de Gracia y Justicia a les 
énsenm	 llegir.	 D'altres,	 i s	 amics de	 l portes dog; temples.

coses de debò, hauran desbert aquell an-
glès que es nacionalitzà jajaès, es casà am;b Sort que foren quaíre
una japonesa i es deia Laydio Hearn. Pot-
ses també hauran afegit	 seu bagatge de A la sala d'actes de l'Ateneu Barcelonès
coneixements nij ons els h.kais de Kikahu va celebrar-se una conferència pro- nsenya-
o qualsevol cosa per l'estjÍ, ment en català, organitzada per la Federació

Doncs bé, totes aquesd	 ersones deuen Nacional d'Estudiants de Catalunya.,
El president, obrint els parlaments, digué

estar un si és o no és desgcerta4es.
— i així mateix ho publicà La Veu — que

Totes aquestes	 lectúreséls 'devien haverq s'havien oblidat de posar sobre la taula les
donat una idea dela ó rm letament idil-J 25	p quatre barres, ]a nostra bandera.
lica i pastoril : la cugúet^de llum,	 el cine- _però — afegí —, quina millor bandera
rer florit, les complicadirmes fórmules de que la que exhibim a la presidència? Quines
polidesa, i altres tòpics qe segurament són	 I

!
millors quatre barres que el ,president de
l'Associació Protectora de l'Ensenyança Ca-veritat com tots els tòpic; però no són tota

la veritat. Els fets recentdemostren que el	 I talana que ens ha honorat presidint-mos?

japonès no és tau tremt com vol el mo-
Què vol dir alçar el dif?disree popular.

En Qoc temps, ún ater»tat contra un mi- Fa cosa d'una setmana, uns oradors del
rústre liberal i una teiñ^ativa d'assassinat p C. R. anaren a fer un míting a Vilafram-
de l'emperador. I, per a'abar de completar ca del Penedès, on, degut a diversos con-
el quadro, aquests darrer; dies tota la prem- tratemps, arribaren	 una hora i mitja més
sa ha dut les notícies al greu rebombori tard de l'anunciada. Una bona part del pú-

armat a 7'òquio : atempta contra el cap del blic s'esperà pacientment. Abans d'entrar a

govern, agressió a un xmbelà de l'empe- l'escenari, els oradors es oregueren obligats

a consultar el públic si s'havia ele donar el
rador, assalt a la delegacó de policia, bom- 1níting llavors mateix o després de sopar.
bes i trets a desdir... i hon diu que tot això EI senyor Bofill i Mates s encarregà de la
no són sinó ramificacions d'un vast complot consulta. L'únic conflicte consistia a poder
terrorista. captar la resposta que el públic havia d'e-

L'element	 d'estranyesa és	 constituït	 pel metre.
Jet que siguin oficials de marina i cadets de —Això rai —digué un orador — digui que

l'exèrcit els complicats en aquesta maniobra. els	 que	 vulguin que	 sigui ara,	 que	 aixe-

I diem d'estranyesa, pergaè també^va radi- quin un dit ien l'aire.
La professió havia traït el proposant, que

calnient en contra de totes les idees general- era e1 mestre d'ensenyament primari senyor
rient admeses en aquest altre cantó de món Coll i Mas.

sobre la disciplina militar del Japó i el res-
¢ecte de se	 de	 aue	 s #,c	 ue volta lacrso-u	 a	 in „ t1`rr^u^eé	 .. « i ^tp carn» de ric
samurais i dels herois del teatre kabukti han Em Pich i Pon presideix un àpat de re-
renegat llur	 herència. presentants de les Cambres de la Propietat
El fet és greú, perquè ve darrera d'un de tot Espanya.

hàbil arranjament diplomàtic, de la qüestió Però era dissabte, vigília de Pasqua i dia

de Xang-hai, que permetia al Japó de sortir- ele Peix.	 '
Furia una impietat En Pich i Pon.

se d'un embolic. Es	 reu perquè representagreu 	 q	 p Abans 1a mort!, i, en afecte, podíeu veure,
una perillosa brotada de militarisme, a cela- darrera dels menús,	 una moteta	 explicant
cionar amb	 altres	 símptomes	 sospitosos	 o com el bisbe de Barcelona s'havia dignat
fets acomplerts que s'escauen en altres pai- eximir del dejuni i abstinència els comensals
sos. a l'àpat.

Encara que el JaQó sigui tan lluny d'Eu- Així han quedat bé — no sabem qui mi-

ropa,	 els	 seus	 interessos i	 la	 seva	 política llar — En Pich i Pon i el doctor Irurita, bis-

tenen massa lligams amb els d'Europa i de ^e de Barcelona.

tot el món perquè pugui veure's amb indife-
^

ra4òria complicada
rència la presa del poder pels imperialistes
més	 exacerbgts,	 que	 crearan	 conflictes	 en Aquests dies el senyor Pich i Pon no s'ha
tot l'Orient,	 dels	 quals	 Europa	 no	 podrà entès de feina.	 L'Assemblea de la Propie-
desentendre's. Del 1914 ençà sabem com un tat Urbana	 Espanyola l'ha	 tingut ocupa-
conflicte	 entre nacions és dificil de	 localit- dtssim i amb prou feines ha pogut donar

zar, existint tants lligams d'interdependència ('abast.
Nosaltres ino	 hem	 tingut ocasió	 de	 se-

econòmica i política entre tots els països. 1	 1	 ]l	 d	 1	 lt'	 les	 acti

- a rgvu^ Periodisme modern tan hermoso y la tierra que hemos comi-
do...e Va acabar com va poder, mentre a
tots els que l'escoltaven se'ls dibuixava
d'una manera alarmant el símptoma de la
rialla pròxim a esclatar.

s^

ha de discutir ; però .també hi ha mdlta de parlava de «comportar-se» o sigui asupor-comprensió i molt de respecte.
IEIs mateixos dos campions de d'oposició,

tai--se», feia la seva petita confusió habitual
senyors Samcbez Roman i Ortega y 'Gasset,'

'Espanyaentre	 i Castella . No veia Espanya
com	 una cosa per damunt dels pobles	 i
persones collectives que la formen.han esgrimit els seus arguments amb for-

turna, damunt de bases sofistiques ; han estat
felicitats, ben vistos, etc. ; però ino han pro- x
vocat	 cap incendi	 a	 les	 ànimes ;	 la	 seva
paraula 'ha tingut la virtut de convèncer	 "els

'fot aquest pòsit d'incomprensió del mo-
que	 ja	 eren convençuts	 per,•- endavant,	 a

ment açtual ou	 hi	 ha , a1 rervell dele	 ce_nyors Sánchez Komán i Ortega y	 iasse.,
plaure, sense convoer, als indiferents ; i a es condensa, •simptomàticament, en una pa-
deixar	 tranquils	 els	 imerèduls ;	 com dues raula :	 sobirania.
onades altes i plenes,	 solemnes; dues ona- Pensen com si hi hagués un sobirà, amb
des	 d'aquelles	 sense	 escaifaixos	 ni	 crestes drets anteriors i superiors a la Constitució,
que fan de bon pujar i ban baixar, la nau gelós de la seva jerarquia.
de	 1"Estatut	 que	 dèiem,	 ha	 pogut	 veure Però la República no té més sobirà que
sense por venir de lluny els dos parlaments e1 pobre. L"Estat és un mandatari del po-
i solcar-los sense gaire sotrac.	 Í ble; poble que es compon no solament dels

L'un era tot inflat de doctrina jurídica. seus	 individus «,nominals»	 sinó dels	 collec-
meravellós	 pledejar	 dintre	 ;una	 campana } tius. Cadascú d'ells té la seva part .ahquota
pneumàtica : el senyor Sanchez Romfm su- de	 la	 sobirania.	 L'Estat ino és	 sobirà sinó.
posa una gran vaguetat al concepte d'au- per delegació, i la forma d'exercir aquesta
tonomia; ren •canvi, cancedeix un sentit rígid sobirania cal que s'emmotlli damunt la com-
al	 concepte d'Estat integral, que la Cans- posició del país.
titució atribueix a la	 República Espanyola. 	 j Negar-ho seria obrir	 un camí per adul-
Sentades	 aquestes	 premisses,	 descabde la, terar	 la democràcia,	 excusant-se amb	 ella
descabdella i no s'atura mai. Quan acaba, mateixa.
hom s'adona que el govern espanyol s'hau- 9 Por això els catalans trobem la máxima
ria	 d'•adreçar	 per	 via	 diplomàtica a • totes comprensió, en totes les persones de més
les nacions federals i àdhuc a un estat cen- enllà de ]'Ebre,	 veritablement republicanes
tralista com Bèlgica, per tal de notificar-los i democràtiques. Ells, sense cap mena d'es-
que s'adonin que, lògicament, no poden sub- Torç, defensen el nostre programa com si es
sistir.	 Almenys	 el discurs del	 senyor	 Són- tractés d'una cosa pròpia ; i ho és ; en pri-
chez Roman ho demostra. El senyor San- mer lloc,	 perquè el problema català és	 el
ehez Román ha demostrat massa i ens con- problema	 general d'Espanya,	 i,	 en	 segon
dueix a l'absurd. La rigorosa processó de lloc,	 perquè	 és	 un	 plet	 exclusivament	 de
sillogismes i gla	 sàvia profusió de doctrina democràcia i llibertat, sempre soluble en un
jurídica i també	 perquè un bon advocat ambient de cultura política; i República vol
té alguna cosa de prestidigitador — també dir,	 etimològicamernt,	 això :	 cosa	 pública
el cop de polze imperceptible que deforma política oberta a tothom ; generalització de
algun	 concepte	 i	 mutila	 alguna	 frase	 de la cultura	 política ; cultura política	 vol dir
l'Estatut i de la Constitució, serien de fati- respecte als drets i a 4a voluntat del poble,
gosa	 refutació,	 precisament pel	 complicat i damunt d'aquest respecte resideix tota la
de la malla, les anelles de la qual caldria força moral de Catalunya.
trencar d'una a una ; sinó que l'absurditat
de la conseqüència que se'n deriva i la seva
inadaptació al cas concret det problema que
les Corts discuteixen, ho refuten tol d'una
manera automàtica, sense que calgui descen-
dir a més detalls.

Die més volada i més interessants resul-
taren les paraules d'Ortega y Gasset. L'emi-
nent filòsof, no podent-se situar en un pl..a 7
de cordialitat, no es mogué d'un cercle de
comprensió: AI fons no féu altra cosa que
aplicar al cas i al moment les tesis que fa
uns anys establí en Esparta invertebrada. 0

Però, tant aleshores com ara, trobem que –
l'illustre	 pensador,	 no tan	 solament expli-
cava el que era, sinó que volia suggestionar
l'opinió espanyola amb la visió d'un somni ^^
polític peculiar seu.	 Noble ambició, en un
fill de	 Castella,	 de	 voler perpetuar	 l'hege-
monja de 1.a	 seva	 pàtria;	 però	 una	 mica
desorbitada.	 En realitat, tota la teoria del
r nacionalisme particularistau de	 Catalunya

ano	 s'aguanta.	 Com	 que	 eis	 fets	 històries
pesen, quan es tracta de teories de filosofia
de la història; nosaltres trobem que e4 se-
myor	 Ortega y Gasset cal que tingui en
—compte que, durant tota l'Edat mitjana, el
nacionalisme català no vivia pas arreconat
a casa seva,	 sinó que conduïa	 la política
expansiva de la Confederació •atalasio-Ara- i
gonesa, i estenia la seva acció per Itàlia i,
'en un moment, Grècia i Bizanci. Després! D

tota la política europea d'IEspamya 	 es	 pot \, O
dir	 que	 neix	 d'aquesta	 políticà 'catalana ; .^
car	 el	 matrimoni	 de	 Q	 iduc	 dAustria, ^`^	 I
Felip; amb J^oama, Ella dels Reis •Catòlics (el
quàf va originar Cotes les aventures d'A9e- ^^

^^manva i F1andes), meo hauria tingut lloc si
meo hagués tingut la monarquia 'espanyola
interessos	 a	 lligar	 amb	 l'Imperi	 i	 contra
França,	 dimtre el sòl italià.	 Altrament,	 les
aliances	 austríaques	 eren	 oaracterfstiques

^^

ddli c2sa] d'Aragó,. gibelí, com tothom sap.
Diguem de passada que	 Catalunya	 no ^R

fou cap problema per a Aragó ni viceversa..
Tampoc la renaixença catalana s ha pre-

s ratat amb aquest caràcter migrat que el
senyor Ortega y Gasset li suposa. Deixa it E L

La setmana que ve «Mirador»

publicarà un estudi sobre la resolu-

ció del problema dels espais lliures

a Barcelona,

D'El Día Gráfico de dimarts passat:
.Organizado por la sección Cultural del

Ateneo Republicano Democrático Federal
(Conde Asalto, 58, bajos), hoy martes, el
diputado don Ramón Franco dará •en 'dicho
local urna conferencia de actualidad política

1 bajo el tema Impresiones de un viaje, mien-
to.»

Tanmateix, hi ha errados diabòliques.

Acompanyamenf musicaluuir- o LI ir 	 IL e StO seves meu ip
vitats durant ja setmana passada, però un I Al cinema Urquinaona han projectat tota
amic nostre que tingué ocasió de sentir mi ' la setmana passada un noticiant sonor de
discurs de circumstàncies, ens en ha expli- les festes celebrades a Madrid en comme-
cat una de bona.	 moració de la proclamació de la República.

Era diumenge passat a la Font del Lleó, Això no tindria res de particular si no fos
en finalitzar un àpat em obsequi als assem- que hi surten els professors de -la Cobla
bleistes; després d'haver parlat tres o qua- &rcelona e,n actitud de tocar una sardana.
tre senyors, es va alçar e1 senyor Pieh amb però la música que aillustrau l'acte és un
l'ànim de fer un discurs poètic, però no li i vals vienès, executat amb violïns!!
va sortir. Va dir exacta-ment : <iEste 'orlo	 No cal dir l'èxit que s ha apuntat 1'es-

	

La nau c(e 1'Estatut, dijous i divendres	 a part els menys característicament catalainspassats, ha fet ruta damunt del llom de I dels nostres polítics (només cal fixar-se en	dues grans onades; ja difícilment en trobarà	 les sospitoses faltes de català dels diarisde més altes i.de més balanç; això vol dir anomenats iintransigcnts), una minoria queque ja hem atravessat :els perills que ens ano compta, el catalanisme polític sempre hansemblave més grams. Arà, tret del marge postuilat, expressament o tàcita, una renai-

	

deis imprevisibles, la ruta s'anuncia indub-	 x nça total de la política espanyola. Noméstablement àrdua, però bastant segura. Tot dintre d'aquesta 'Espanya refeta hi caben

	

va com cal. Crida qui cal que cridi ; ataca	 Catalunya i Castella sense fer-se nosa,

	

qui no podia fer sinó atacar; discuteix qui	 Per això, quan el senyar Ortega y Gasset

El lliurament de les targes en ro de l'Estatut

El bell parlar
L'altre dia, el senyor Duran i Sanpere,

director de l'Arxiu Històric de la Ciutat, fou
cridat al telòfon. La crida venia del senyor
Batista i Roca, el qual parlà llargament i
correctament. La conversa de l'animador de
Palestra s'escolava en un llenguatge que no
temia res de colloquial; el lèxic s'ornava 1e

tot de paraules d'aquelles que només es lle-
geixen en articles molt ben garbellats i que
ben poques persones pronuncien en la con-
versa corrent, ni el mateix Fabra.

En un moment domat, el senyor Batista i
Roca digué

—Li parlo des de Palestra.
—Ja ho sonto — va fer el senyor Duran

i Sanpere.

Un any d'aquesís
Al despatx d'una autoritat universitària

t„” a, per assutnpere dir servei,•la seuyoreta
Callao, arxivera, núvia, com sabem tots els
estudiants, del diputaf i estudiant Sbert.

'També és al despatx un catedràtic que
compta en -la seva història anecdòtica unes
quantes preguntes fetes sense engallar, com
vulgarment es diu. La d'aquest dia és
—I què, senyoreta, quan es casa?

- L'autoritat acadèmica, ràpidament
—]Espera que ell acabi la carrera.

Les casualitats



Vallromanes, — La Torre Tavernera

Paisatge vaUesà
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LÄ1'F IITIY
estampa del
A la primavera ja fan la seva aparició so-

lemne les primeres avançades de mosques
porfidioses, els primers grups d'estiu

-ejants diumengers que inunden 'de vestits
de paper de barba, de casquets blancs i de
tendes de campanya estrafolàries els trens i
les platges democràtiques de la costa. Van
de bracet amb les primeres calors.

El sol ja comença a picar ; cal alleugerir
-se de roba. Malgrat no es vulgui, la necessi-

tat del refresc és imperiosa. El quiosc de Ca-
naletes es converteix en un oasi, calmados

posar així que arriba al cim de Font de Ce-
ra, per tal de poder pendre embranzida en
baixar després carretera avall, travessem
boscos de pins, d'alzines sureres i de rouresfregat, en passar, les ginesteres, fes gato-
ses que la voregen, i les acàcies que la co-
breixen amb una teulada de verd esponerós,
en una zigazaga interminable. A aquest autojo li estic agraït. Com que camina a .poc a
poc, permet detallar el paisatge. El que fa
quilòmetres hi passa rabent i !'esborra.

A la banda dreta les vinyes, vellutades

la terra roja, grassa. Més endlá, boscos d'a-
vellaners, d'un verd tèrbol ; darrera els pins,
negrosos.

Dalt del marge apareix la cresta roja d'un
pollastre, encesa com una rosella. La bestiola
us esguarda amb una insistència inexpres-
siva. Ací i allà els cirerers farcits de fruita,
de color de sang. 'Escampades, les masies
blanques, voltades de pallers daurats, l'olla
delatora dalt del pal. L'aviram pica el boli,
torreja, o es dispersa pels sembrats. Una
pagesa, el mocador del cap tirat endavant,
damunt dels ulls, per tal de resguardar-se
dels raigs del sol, els arpions a la mà, us
mira amb ulls somorts.

A l'esquerra la muntanya, alta, de Mon-
tornés, clapada de pins, amb les runes del
vell castell feudal al cim, Darrera, Mont

-serrat, entre boires. Davant vostre els po-
h onores daurats sota dels quals s'aixopluga
la Font de la Ginesta. Prop d'aquesta, la
Torre Tavernera, avui masia i abans palau
de la noblesa vallesana, amb els retrats dels
avant passats pintats a la façana, dins d'uns
medallons, mig esborrats per l'acció destruc-
tora del temps.Lee ^..,.---- -.  	 ,...,,
de la font són farcides de cargolins. IEl pla
del davant és un bosc d''a•ella:ners. IEl sol,
que hi bat de ple, daura les seves fulles,
nana un segon terme de pins, dóna un to
d'or vell al blat, gairebé madur, i als pa-
l lers i encén ei foc de les roselles, .inunda
de contrastos de colors violents i de grisos
foscos les muntanyes ; fa envermellir, aver-
gonyides, les carenes i pinta, finalment, d'un
color de vori aquilotat uns núvols de cotó
fluix que hi saltironem damunt, penjats al
cel per mitja d'un fil invisible.

Més enllà de la font, la plana ubèrrima del
Vallés, estesa, com urna catifa vellutada i
molsuda, en urna gamma de colors fi^níssims,
amb Granollers al mig ; darrera, la silueta
morada de les muntanyes i damunt el cel
blau. Ni un sol núvol. El cel sembla una
cortiina de teatre. Ho contempleu a través
del marc natural-que formen les soques deis
arbres, les recolzades del camí o el mare de
les finestres de Pauto. Es un espectacle únic.
En arribar a Font de Cera, tombeu el cap.
Veureu Alella, la matrona de la costa, aja-
çada als vostres peus, voltada de muntanyes
de sauló, clapades de vinya ; la cortina -bla-
va de la mar rétallada al fons, amb les ta-
ques blanques dels velers gronxadissos pel
mig.

Darrera d'una gatosa, d'una mata o d'una
gi,nestera, surt el canó d'una escopeta. En
passar el revolt veieu el pagès, a l'aguait.
Ert aquell recó de món, la temporada de la
caça sol començar abans del temps.

Hem passat pel davant de can Jordi i de
can Curet; ja podeu dir que sou a casa.
L'auto tomba i enfila la riera. Al peu d'a-
questa hi ha un pal voltat de pots de llauna
detall, aquest, típic de la major part de les
carreteres vallesanes. Hom els troba imfal-
liblement, arrambats a ales soques de tots els

arbres, fins a larriga. iEls hi deixen plens
i els camions, passar, els recullen t ets
porten a Baroa. En tornar, els deixen
buits a1 mateioc. Quan els pagesos tor-
non del càmp le la vinya, se n'incauten.

A Barcelonan els reparteix tots els ma-
tins, en un tat del carrer de Pujades,
davant del Pa La llet que contenen, llet
del Vallès, expt i dolça, coberta amb una
espessa capó data, munyida aquella ma-
teixa matinal; encara calenta, alimenta
tat Barcelona, perquè veieu si és badoca,
la ciutat encano s'ha adonat d'aquest fet
important.

Dalt del pal rètol amb el gnom del po-
ble, que es vet mà dreta, escampat peh
turons, com ur¢ssebre. Les primores cases
es troben repases en dos grups, a banda
i banda de la Ira. Les altres per les mun-
tanyes, a consrables distàncies les unes
ele les altres. Ea banda dreta trobareu la
tenda, empeltaide centre telefònic i d'es-
tanc; la cannisia i un forn de pa on ser-
veixen begudessi cal us afaiten ; darrera,
els pins.

A !'esquerra,,uella església típica de Va-
Ilès, alegre, arnada de sol, voltada de ro-
sers, amb el cemtiri enganxat, una branca
pansida de ]loredalt del campanar i un al-
tar major cJues un retaule amb afegits
daurats t angeli grassos. Al seu costat la
barberia que é. tanmateix, un dels llacs
més importantsli país, car, si bé us hi
afaiten, també t venen espardenyes, .us ser-
veixen gots de iramci i moscatell del país,
P°r sucar-hi unquants carquinyolis, licors
de tota mena, i 1 que és més important és
que la mestress<us cou un pollastre o un
conillet de bosc mb una salsa de tomátec
divina.

Davant de la arteria, la sala, una ex-
quadra amb un tulell al fans. Els diumen-
ges a la tarda s'hfa ball amb piano de ma-
neta dedicat a le minyones forasteres. AI
vespre hi balla lajovonalla del poble. A la
sala s'hi celebren cls actes solemnes, els
esdeveniments mé!impnrtaints del poble. Per
exemple, el banqut que el vidu casat de mou
té e1 costum d'ofeir als compatricis, després

d'haver estat obsequiat per aquests amb uns
esquellots formidables ; el ressopó dels mú-
sics, per la festa major; el olàssic refresc
propi dels bateigs i el xocolata tradicional
deis casaments. Al costat de la barberia,
l'era amb els pallers ; la cort dels porcs, la
quadra pels cavalls, el xopluc pel carro, les
gàbies de conills i el galliner. Davant de la
casa l'hort, pel qual circula lliurement Pa-
viram. Darrera, vinya i més vinya ; munta

-mya i més muntanya. Un camí de cato, vo-
rejat de canyars, us emmena vers les cases
de pagès, les masies, escampades per la
muntanya. Es tot el viatge, ple de sorpreses
inesperades. La natura es transforma a cada
passa, a cada recolzada ; ací és un oasi de
verd, amb una font ; ençà una bauma ; enllà
]'ombra benefactora dels pins o dels avella-
ners ; més amunt una salzereda. Per aquest
camí sol passejar el rector, cap ad tard; el
cigarret a la mó, el paraigua obert.

Al mig d'r n camp de .patateres veieu En
Duran, el tender, republicà de tota la vida,
en cos de camisa, arromangat de braços i de
cames, regant. IEn passar vora seu us fa un
gest amical, estil feixista, amb el braç. Ací
és on comença la Vallromanes autèntica, sín-
tesi de totes les gràcies i encisos del Vallès
la Vallromanes de la qual el vell doctor
Mascaró deia, i amb raó, que era la .Suïssa
de Catalunya. 'EI terreny, d'uroa topogra-
fia aturonada i barroca, 1'acoentua ondulant
fins a Sant Mateu.

En aquell turó, uns piras ; en aquel] altre,
castanyers ; al de més enllà, vinya ; al de
l'esquerra, esgraonat com una escala, hom
hi ha sembrat vinya, blat, patates, .pehrots,
tomàtecs, cebes i mongetes, fins a] cim, dalt
del qual s'albira una caseta menuda, blanca
com un glop de llet, i petita com una capsa
de llumins. A la teulada, hom ha clavat una
agulla prima que és .la xemeneia. En surt
un fum blanquinós que fa cabrioles al ccl.

Una altra, en un altre cim, encara més en-
laire. El paller, al costat, li fa de sentinella.
Dalt de Sant Mateu, l'ermita, menuda, vol-
tada de pins gegants. A mig camí, perojada
a una banda de la muntanya, la masia de
can Gregori, rònega ; al seu costat l'espiet
d'acàcies que donen ombra a la font.

Els vallromanencs anomenen poble al grup
de cascs de la riera, perquè és cl lloc on
s'improvisa el mercat ; on acuden el forner
de Montornés amb el carro, el del Raval
amb el camió, i gels diumenges el peixater de
Masnou. Aquest estén els coves plens de
peix a terra, sota 'l'ombra dels castanyers.
La gent del poble i els forasters hi van a
proveir.

Sota l'ombra, hom lliga la conversa. El
carter, en cos d'armilla, hi reparteix les
cartes i els diaris, a la sortida d'ofici ; de
passada, bromeja amb les minyones. La
gent del poble es barreja amb els estiue-
j.ants, els quals semblen gent del país, i

i gairebé sempre solitària. L!n encís d
font, coberta d'un tou de verd i sempr
xopada de rosada ; la de can Panma, a
peu d'un roquissar enorme, en ple bosc
Dalt del roquissar treu el mas, tafanera
la vella masia pairal. Més a prop, la d
les Menes, la de Sant Josep, la de ca
Beco; més lluny, la font del Ferro. La 11ist2
es faria interminable. A totes, però, tro
hareu un encís nou, una calma ,novella
calmadora deis vostres nervis sotraguejat
per l'hivern passat a la ciutat.

No caldria citar la font de la Ginest
perquè, de fet, és una font baroelonina ja
que tots els dies de festa s'omple de bar
celonins que hi van a passar eQ dia. Ac
ad costat de ]'aigua hi ha el vi. Car
prop de la font hi ha la masia on, a mé
de la filla, una pagesa vallesana de cap
peus, tenen uin vi daurat, ni dolç ni aspre
;uol el ap snpisse siep elaJ[ap e¡ sp en
Natura ufana, esponerosa; tanmateix

dolça, suau. Paisatge no gens espectacular
més aviat senzill, més que senzill, franc
La Suïssa de Catalunya que és Vallroma
nos .no s'avé a1 motllo estereotipat de l
tarja postal, es cenogràfica . S'avé millor
la contemplació directa i amiga. Paisatg
que no és pintat a l'oli ; ho és, ans bé,
1'aquarella, amb tintes fines i delicades, di
riem japoneses. Té tanta transparència qu
cl cel hi és senipre barrejat ; és tan alegre
que canta ; tan acollidor, que us convid
a l'amistat. Us pren de mica en mica.
A poc a poc, li poseu afecte.

Dins d'un d'aquells recoms silenciosos
obacs, us sentiu alluinyats del món i mé
propicis a •la bondat. La gent, igualmen
que el paisatge, és franca, és cordial, é
alegre. Si entreu en una casa, encara qu
ano us coneguin, hom us allarga amb ge
amical la petaca i el porró. Si hi feu ami
tat, dl dia que l'home surt de cacera,
la tornada us farà acceptar el conill d
basc que ha mort d'un sol tret. I el di
del sant de la menuda, com que fique
l'olla gran dins de la xica, celebrant -1
amb uin gram dinar, no us excuséssiu pa
d'anar-hi. S'enfadarien de debò si no 1-
anéssiu.

Bo de debò, el paisatge. Bona de debe
i trempada, •aquella gent, i amb una punt
de picardia sorneguera cnganxada entre na
i llavi. Tan bo, el paisatge, que es fa d'
fícil poder-lo pintar amb paraules ; cal cc
nèixer.10 de prop, àdhuc familiaritzar-s'h'
Aleshores és quan hi trobeu mil encant
diversos, miel delícies insospitades i sempr
noves.

Perquè el conec de petit, perquè 1'h
admirat de gran i perquè, si li demanes
us regala una salut nova de trinca, 'i e
cric aquest elogi, que jo voldria fervorf
i cordial si tingués una ploma brillant.

JAUME PASSAREL

La invasió francesa. — Hi :va haver una
època en què tots els mantegaries i totes les
senyoretes qúe tallaven gallina es varen com

-prar un guardapols i una maleta de cartó
disfressat de pell de porc i se m'anaren a
treure el nas ,o París. La gent del Pireneu
ençà, sobretot els de Mataró, els d'Igua'lada,
els de Sabadell i els de Manresa, en el mo-
ment en què els #rames amaven mig regalats,
vinga fer-se treure el passaport i passar la
frontera. Alguns només anaven a menjar un
plat de cargols a Perpinyà, altres s'arriba-
ven fins a Coll-lliure a encareegar una olla
de peix. Altres amaven a Lourdes a veure si
cls feien un miracle per poder-lo explicar
després a un cosí incrèdul que no es movia
dels cafès i no li interessaven els viatges.
Els que arribaven a París feien provisió de
postals pornogràfiques, i unes tardes anaven

amb la dona al Saoré.Ceur, i a la nit amb
la mateixa dona se n'anaven a veure en els
cabarets de Moitmartre la dansa del ventre

.auténtica, feta de vegades per unes argelines
d'Olesa o de Mataró mateix.

Em l'època en què a Espanya teníem la
moneda alta i el franc anava de mal borràs,
a París hi havia l'odi contra l'estranger,
especialment contra l'americà del Sud i con-
tra l'espanyol. iEn plena dictadura d'aquí,
algú de Teruél o'de Salamanca tornava de

París fet una fúria, el xofer l'havia estafat,
de tal teatre l'havien tret, al carrer tal
l'havien pres per un gitano, un gendarme
¿'havia agafat i per poc que li administran
una gram pallissa. Els cambrers dels h'oteLs,
de vegades catalans, perquè a París n'hi ha

molts, a algun d'aquests sonyors que arriba-
ven a les terrasses carregats de paquets els
deben ucoéhonsn i «sales pro$iteursn. IEl
que indignava més als espanyols que en ple-
na dictadura anaven a gastar les pessetes a
París, era veure que en algun music-hall es
permetien pendre el pèl al rei d'Espanya.
Algú fins s'anà a queixar i tot al senyar

Quiñones de León.
Ara les coses han canviat una mica

a París l'explotació dels estrangers s'ha en-
rarit, i pel que fa referència als espanyols,

només hi van els que em tenen molta neces-
sitat o una amiga molt exigent. En canvi,
Barcelona s'ha convertit ert la ciutat més
barata del mán. Abans, els francesos, si els
parlàveu de venir a Barcelona, semblava que
els volien arrencar la pell. Ara, quan s'ado-

non que un bon sopar ien un restaurant de

primera de Barcelona només costa vint
francs i que una habitació d'hotel amb bany
costa trenta francs escassos, i en un esta-
bliment de categoria, es tornen materialment
boigs.

Ara es veu que la notícia ha coregut, i
aquests dos dies de Pasqua granada, els
que ens passegem pe'Is carrers i no deixem
la Rambla per poc que puguem, hem vist
com tot el Midi amb des seves pilositats, els
seus barrets i els seus jaqués, ha vingut a
veure què era això del hornillo amb mon-
getes i que era la Fai i les bombes que ens
mengem por esmorzar, perquè els diaris
francesos, d'ençà que tenim república, s'han

dedicat a fer córrer boles solemnes, i la
gent de bona fe encara es pensen que per
venir a Barcelona es necessita una careta
de gasos asfixiants. Malgrat el gran perill
que corren, els francesos ens- estan envaint
que és un gust. Ens sentim ciutat de turis-
me, amb els turistes més de comèdia que
es puguin apreciar.

L'altre dia al restaurant del Colon, men-
tre sopava .amb uns amics, es pot dir que
teníem els bigotis i les barbes més aprecia-
bles de Toulouse bolcats sobre una taula
veïna. A una sltra taula eren uns bigotis de
Perpinyà — que jo recorda haver vist a Per-
pinyà peinjats a no sé on — (llargs, d'urna
qualitat d'arrel de malví i cabellera de blat
de moro, un bigotis diürètics, que havien
anat a parar sobre unes galtes esquàlides,

e sota un barret fort que segurament el qué
1 el duia l'havia robat d'u'na pel•ícula de René

Clair.
Al costat d'aquests pèls sublims, de l'època

del hon rei Dabogert, que s'han fregat per
e	 tots els croissants, i tots els sotabarbes dels
1	 prostíbuls de Marsella i totes les fulles del
a	 Petit Parisien, hem vist unes senyores fran-

ceses  magnífiques ; aquestes franceses velles,
correctes, que mengen com els àngels i

s beuen a glopets com els rossimyds i tenen
una simpatia que no s'acaba mai. lEls bat-

a celonins estan acostumats a veure més aviat
les franceses de l'exportació, que aquí en
temps de la guerra s'havien convertit en un

í	 article corrent i excellent. Aquestes franceses
a d'exportació són tan barcelonines com nos-

al tres i tant de la Rambla comnosaltres,
a	 algunes d'elles parlen el català, van al teatre

Romea i acaben casant-se amb un regidor.
b Les que no tonen tanta sort ni tantes am-

bicioins, acaben més malament fonent -se amb
i	 el verdet i la purulència dels barris mis

c	 cafres, però que no deixen de femir una
tendresa i una simpatia tan barcelonines com

a	 el pati del senyor bisbe.
El	 Però bes franceses d'ara que es vénen a
e aprofitar de les gangues gastronòmiques i
El hospitalàries de Barcelona en companyia

dels bigotis i les barbes de llurs amics i de
e	 llurs amants, són unes franceses d'invasió

quee ,	 que vénen a menjar una llagosta i a veure
a la Mare de Déu de Montserrat i se'n tor-
a •	 nen amb el trofeu dels seus estalvis. Són

franceses de Balzac, estalviadores, hermèti-
ques, irreductibles ; entre elles s'hi barreja

s alguna segona tiple de l'Opéra Comique
t enamorada d'un assassí que està en vacan-
5 ces i ha vingut a Barcelona a fer una cura
e de pennod. Porqué poder beure una bona
st mesura de pernod per sis francs després que
s - a França fa tants anys que ino en poden
a beure, és el més gran atractiu per aquestes
e barbes venerables, que fins s'arriben a pee-
a fumar de pernod i després la Rambla a les
n	 dues de la matinada fa olor d'anís.
° 1	 JosEp MAetA nr, SAGARRA

de la sequedat de les nostres goles, transfor-
mad s en aç	 paper secant. I aquella bala de
vidre, mig vermella mig blanca, que funcio-
na al taulell sense parar, ,nit i dia,esdevé
una fita obsessionant. Tot •bevent-hi un re-
fresc, ponseu en el problema immediat que ila
calor planteja : el de fugir de la ciutat, per
empendre la ruta de la mar o de la muinta-
s y.a, segons les preferències de cada u, iEl
fet d'haver-hi passat tot l'hivern encofur-
nats dóna un dret indiscutible a poder anar
a passar una temporada a fora, ajaçats da-
munt la sorra de les platges o sota l'ombra
dels pins .

Jo sóc un entusiasta del camp. 1 d'aquest,
de la part del Vallès que en podríem dir gra

-¡len. 'En sóc perquè hi ha recons i reco
-nets bellíssims, perquè el paisatge és dolç i

perquè la gont és cordial i, potser, perquè

j
m'hi criaren de petit. Aquestes coses, barre-
ades, poden donar com a resultat un senil-
ment d'afecte.

Al Vallès s'hi troben uns poblets blancs i
polits, voltats de pins o de roures, que us
cabrien ami palmell de la mà ; unes foments de-
licioses, cobertes d'un toldo de verdor ufa-
na, a través del qual a penco o^eron.,^,,,o„
el cel, arraulides al recó més arrecerat del
basc, com .els violers entre les altres plan-
tes ; fonts amarades de quietud i de calma.
Us hi sentiu embolcallats d'una sensació
inefable de benestar; talment suspesos entre
dl cel i la terra, més a prop, però, d'aquell
que no d'aquesta.

Porqué hi ha uns boscos suaus, gairebé
misteriosos, com de conte de fades. IEl refi-
let d'un rossinyol que, en aquella hora pe-
santa de sol, trenca l'ensopiment de fa sal-
zereda, us encanta. Perquè hi ha uns regue-
rons adormits, ombrejats de pollancres, que
us somriuen des del seu mirall d'aigua cla-
ra : L'altíssim poeta Josep Carner, gourmet
exce•lent del nostre paisatge, ha cantat el
del Vallès amb uns . versos tendres i delicats.

No hi puc fer més.; A primers de juny
sento la pruïja irresistible d'anar-hi, per tal
de tornar a contemplar aquells hoscos i aque-
lles vinyes de seda ; de caminar altra vegada
per aquelles salzeredes ensunyades, perfuma-
des de reïna de pi, d'olor de ginesta, de
caps d'ase, de farigola, d'espígol i de roma-
nf. Mentre hi passegeu, recercant els to-
coms solitaris preferits, cau a prop vostre
una pinya pesanta. Un d'aquells pins, que
us ha reconegut, us l'ofereix generós. Per
reveure els ruscos d'abelles i por a anar a
fer costellades o a menjar arrossos a aque-
lles fonts, la de Samt Josep o la de Sant
Joaquim, gloriosos, i per beure aquella ai-
gua fresca i regalada que raja abundant de
la panxa dels sants, travessades irreverent

-ment per un broc de canya.
M'enfilo a l'auto de Masnou, aquell Ford

baladrer que devora, afamat, les pujades, o
aquell Hispano vermell, enorme, que camina
a glops, que espeternega i panteixa en ha-
ver de tombar als revolts, o en muntar les
pujados de la carretera, i que s'atura 'a re-
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si no ho són, s'hi han afincat, hi han posat
arrels. Mantenen converses amicals, surten
de l'esglésiaplegats i esperen les mou,
l'hora solemne de l'arribada de l'auto de
Masnou, en el qual arribara algun parent,
esperat ja el dia abans. IEIs pocs estiuejants
de calça blanca que hi pullulen no són pas
massa ben conceptuats per la gent del país.
U'Itra que en aquell marc de paisatge amic
hi detonen, ,n'hi ha molt pocs.

Passeu al poble, endinseu-vos per aque-
lla riera, per aquells camins de vinya asso-
^lellats, pel rogtierol d'aquells canyars hu-
mits que us menen suaumont a la mun-
tanya. Aleshores és quan s'escorre el vel i
sargeix davant vostre la meravella valle-
sana que és Vallromanes. Quan, per fi,
copseu totalment la dolçor, 1a bellesa d'a-
quel] paisatge esponjós, iiFuminat pél som

-riure de les clapes blanques d'aquelles ma-
sies alegres.

Aquell torterol enjogassat de fum que
surt de dins d'un bosc de pins us descobreix
una masia amagada al bell mig ; dailt d'un
turó, n'apareix una altra. A mida que .aneu
pujant en descobriu de noves. Les veieu
dalt dels cims, penjades per les carenes, a
punt d'c5timbar-se, ahaçpde al mig del
bosc, sorgint deis ceps. Darrera d'aquell
turó, sembrat de vinya, un paller. Darrera
del paller una masia blanca, d'era al davant.
Si hi entreu hi trobareu el tònic de la cor

-dialitat valbesana. Al temps de .la batuda,
pels volts de Sant Joam, s'hi respira un
aire calent i espès, perfumat amb l'oior de
les menges suculentes que 'cuina la mes-
tressa per als batedors durant les clàssiques
nou hores. Entre vosaltres i la casa s'alça
un núvol de palla, a través del qual veieu
rodar la còrpora rodona dels ani mals, en-
Ilustrada per aa suor, i sentiu petar e'I fuet
atiador de la tralla.

Com que l'aigua és abundant, s'hi troben
fonts i més fonts ; la verdura, per tant,
hi creix ufana, molsuda i grassa.

Dalt de la muntanya, sota l'ermita de
Sant Mateu, la font de can Gurgui, punt
de reunió dels caçadors de Teià ; la de

• Sant Joaquim, enterrada gairebé sota terra

La cara, espill de la salut
Un rostre pà1•lid, demacrat, flac i

trist, denota un organisme feble, ra-
quític, esgotat.

Els qui en veure's així pronen el
FOSFO - GLICO - KOLA DOME-
NECH, regeneren llur salut, tonifi-
quen llurs nervis i canvien llur rostre
de dia en dia, fins aparèixer els srins
colors que denoten la vida, salut i
alegria.
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L ' ESTATUT AL PARLAMENT

L'emocjóde1'Estatut
UNA BELLA INICIATIVA

ta Fira del Dibuix
AL CARRER

Un diari madrileny ; de gran circulació,ha tingut l'encert d 'encapçalar una seccióinformativa on es publiquen totes les notí -cies, declaracions, protestes contra 1''Estatut
àmb aquesta rúbrica suggestiva : «L'emocióde l'Estatut».

Aquest títol expressa amb justesa el ca-
ràcter emocional d'un corrent d'opinió que
s'ha estès ràpidament i que seria pueril i
àdhuc perillós de dissimular.

Cap de Des grans qüestions que ha plan-
tejat la República a Espanya no ha desvetllat

José Ortega y Gasset

una inquietud tan activa. L'emoció de ]'Es-
tatut ha sobreeixit dels cafès, dels centres
polítics, de les redaccions i ha envaït el-car-
rer. Les manifestacions contra l'Estatut so-
vintegen amb demostracions específicament
madrilenyes, diferents de les actituds con-
centrades i imposants del poble barceloní,
però .amb un airet de fronda que s'expressa
amb crits i cançanetes per l'estil de la que
ha escrit, adaptant-la a la música de l'him-
ne de Riego, un compositor oportunista

Cataluña es un trozo de España
aunque ingrata lo quiera negar;
y por más que se empeñen algunos
¡ No se irá ! ¡ Na se irá ! i No se irá !

Aquestes expansions amb música popular i
lletra carrinclona tencn la seva importància.
Es propi dels moviments de fronda expres-
sar-se així i l'esperit de fronda és urna cosa
genuïnament madrilonya.

La qüestió de 1'IEstatut, que més que cap
altra commou i apassiona la gent d'aquí,
en meròixer un ]Interès excepcional, palesa
la realitat del fet català que amb tant d'en

-tusiasme i bona voluntat alguns voldrion
suprimir.

AL PARLAMENT

Al Parlament l'emoció de l'Estatut té una
traducció parlamentària que s'anomena ex-
fiectació. Cap debat, entre els grans debats
de les Corts Constituents de la República,
no ha provocat urna expectació tan densa
com la dels debats entorn de la qüestió
catalana, una expectació que dels escons pas-
sa a les tribunes i converteix les sessions
en solemnitats parlamentàries. Aleshores el
fet diferencial s'imposa àdhuc en el recinte
mateix del Parlament d'Espanya.

SÁNCHEZ ROMÁN I MAURA

Per això resulta dramàtic l'esforç dels ora-
dors fervorosament assimilistes per tal de
generalitzar el problema i situar-lo en el pla
artificiós de les regions espanyoles i de les
autonomies regionals.

Qualn va discutir-se el projecte de Cons
-titució i els representants die Catalunya pro-

posaren l'organització federativa de l'Estat,
la principal objecció que ds fou oposada era
de caràcter realista : ((No elaborem un mot

-lbo arbitrari — va dir-se — a la forma del
qual tingui d'ajustar-se la realitat penimsu-
lar. Avui, amb característiques pròpies i .per-
sonalitat definida, només hi ha, dins de
l'Estat, Catalunya i amb menys de vigoria
d país basc. lElaborem una Constitució
elàstica, ano federal, però fed^erable, que por-
meti de donar satisfacció a Catalunya sense
obligar les altres regions a adaptar-se a una
organització que nio senten.»

Tramvies de Barcelona, S. A
Per acord del Consell d'Administra-

ció i de conformitat amb allò que dis-
posa l'article 2 2 duels IEstatúts Socials,
cls senyors accionistes d'aquesta So-
eietat són convocats a 'la Junta Ge-
inera•I ordinària que es celebrarà a l'es-
tatge social, Randa de Sant Pau, 43,
el dia 31 del present mes de maig, a
les onze del matí, per a complir la fi-
nalitat que l'article 25 dels Estatuts
esmentats determina.

Els dipòsits d'accions a què £a es-
ment N'article 23, per a poder candir

-rer a la Junta, cal fer-los fens sis dies
abans de l'anunciat per a la celebra-
ció d'aquella, a les entitats bancàries
següents:

A Barcelona : S. A. Armús-tarí i
Banca Marsans.

A Madrid : Banco Internacional de
Industria y Comercio i Banco de Viz-
caya.

A Bilbao : Banco dé Vizcaya.
A València : Banco de Vizcaya.
Baroelona, 13 de maig de 1932.

del Consell d'Administració,

Admesa aquesta tesi i elaborada una
Constitució no federal però que possibilita
un lligam federatiu, els adversaris de l'Es-
tatut abandonen la posició realista i s'en-

.José ORTEGA Y GASSET

El discurs del senyor Ortega y Gasset
no ha disminuït el problema de Catalunya.
L'ha plantejat en tota la seva gravetat i en

Felipe Sánchez Román

tota la soya complexitat. Això sempre és sa
-ludable. Ara que la definició que ha fet de

les característiques espirituals de Catalunya
i die les aspiracions catalanes es ressent de
la contrarietat que li produeix el fet català.
En aquest punt del seu discurs ha traduït
amb termes atonuats la famosa diatriba de
Quevedo contra els catalans en l'opuscle La
Rebelión de J3arceloná signada amb el nom
de doctor Antonio Martínez Montèjano. 'Pot
allò de las ((viruelas de sus reyes)), ((los
franceses lo digan», Ortega y Gasset ho ha
recordat més moderadament, però amb equi-
valent sentit.

L'aspecte humanista del problema, la rei
-vindicació d'un dret, l'afirmació de la .per-

sonalitat, la voluntat d'integrar l'universal
concert de l s pobles lliures amb una cultura
pròpia, tot ha estat oblidat pel senyor Orte-
ga y Gasset. Ha reduït el problema de Ca-
talunya a les proporcions d'una anormalitat
esquerpa, d'un particularisme tancat incon-
ciliable amb si mateix i amb els altres.
Greu diagnòstic el del professor Ortega y
Gasset aplicat a una collectivitat plena de
vida i d'esperances, tan greu i problemàtic
que per fortuna ens permet la hipòtesi que
l'anormalitat limitadora que atribueix a Ca-
talluinya Ino l'hagi patida el metge em el mo-
ment d'emetre el seu dictamen.

J. O.
Madrid, tç de maig

Tranvías de Barcelona a

San Andrés y Extensiones,

Sociedad Anónima

El dia 30 de maig corrent a les onze
del matí, a les Oficines d'aquesta So-
cietat, Ronda de Sant Pau, 43, da-
vaint el Notari Sr. Antoni Pat i Tus-
quets, es verificarà el sorteig núm, zz
de les Obligacions al q % que cor

-respon amortitzar l'any present, se-
gons gel quadro estampat al dors dels
títols.

L'acte dell sorteig serà públic per
als senyors tenedors de títols.

Barcelona, 14 de maig de 1932•
El Director,

ALFRED ARRUG:1

De totes maneres, aqst metge que pre-
dicava la victòria de la.aturalesa sobre la
cultura i el retorn al sahtgisme com a punt
inicial del seu programa,iavia collaborat en
els diaris d'emigrats rssos que surten a
París.

Flavia publicat poeme;sota el pseudònim
Brède (que, en rus, si^ifica «deliri»), un
dels quals, El poeta assssí, conté aquesta
estrofa

A l'enterrament, de Dounaer, Millerand,
per bé que ex-president de la República, no
fenia lloc assignat en el sèquit.

S'afegí al grup on veié Reynaud i Laval,
iot dient:

—La delegació dels dimissionaris.

Anècdofes sovièfiques

Més ben dit, antisoviètiques.
Stalin crida Radek i li tira en cara que

constantment escampi anècdotes mal inten-
cionades de caràcter antirevolucionari, diri-
gides contra els principals líders soviètics
i especialment contra ell, Stalin.

—Hauries de tenir present—li diu aquest—
que fet i fet sóc el dictador de la sisena part
del món i el cabdill de la revolució mundial !

—Aquesta anècdota — fa Radek, ràpida.
ment —, no diràs que sigui jo qui l'ha ex.
thlicada !

***
Stalin es diu que cal fer alguna cosa que

causi sensació en tot el món, que faci feliç

el poble rus i que, a més a més, no sur t .

gaire cara.
Fa venir el seu antic Oordjonokidz i 1.

demana consell. Però aquest no té gaire in
ventava i després de pensar-s'hi una estona
suggereix de donar un quilo de mantega c
cada habitant de la U. R. S. S.

—Que ets boig?—diu Stalin —. D'on vol:
que traguem 162 milions de quilos de man
tega? 1 suposant que els tinguem, un col
menjats, , tot estaria igual que abans.

Crida un altre conseller, el seu camaradc
Kaganovitx, el qual declara

—1 és clar que no els hem de donar man
Lega, sinó sucre. Amb un quilo de sucre, e

rus pot fruir molt de temps, si només se'r
tira un terròs per tassa de te,

—No diguis ximpleries—replica Stalin—
Ja em diràs d'on sortiran aquests 162 mi
Tions de quilos de sucre.

1 fa venir el seu criat, Piotr Petrovitx,
li demana la seva opinió.

—Camarada Stalin—diu Piotr—, se m'acu
una cosa, si no t'has de molestar.

—Digues sense por.
—Doncs bé, un gran gest, una sensaci

mundial, un acte que faria feliç el poble ru,
i que sortiria baratet, no és difícil de trobar
permet que t'afusellem.

Mi•ml'

punt de reviscolar.
E4 d sq urs del senyor Maura decebé per la

seva rnh{ica de rigor lògic : per una banda
reconeixia i acoeptava el fet de la voluntat
catalana i per l'altre es regirava contra
l'Estatut, expressió d'aquesta voluntat. Fou
un discurs, el de Miguel Maura, contradic

-tori, de pura essència madrilenya i de poc
volum parlamentari. En canvi el discurs del
senyor Sánchez Román, ha estat un discurs
de pura ssèlncia castellana; peça oratòria

i (l'innegable consistència lógica a .base d'una

castellen	 en	 una	 posició	 d'urna	 1Sgica	 rigi-
dament estatista.

Dels	 discursos I Blanc ! ^Ot p 1%^fg.tres	 que s'han pronunciat
contra la totalitat del dictamen, dl que millor

Aquest Gorgulof f	 assassünat el pre-representa aquesta posició és el del	 senyor
Sánchez Román. Quan el senyor Sánchez

que;
`ident Doumer, ha deseldenat, com és na -

Román parlava, em	 feia	 l'efecte d'aquells toral,	 els comentaris da premsa, i,	 conc
escolàstics que partien del principi de l'exis- també és natural, de la Gncesa més que de
tència de Déu per fer admetre al contra-
dictor ingenu que la recolneixia tots els pri-

cap altra.
Segons la premsa de eta, amés amés

vilegis i prerrogatives de 11Església. EI déu de boig,	 és un ágent ls	 bolxevistes,	 un
del senyor Sánchez Román és la sobirania rus roig. Segons la pisa d'esquerra, no
de	 l'Estat. té cap color polític, és szillament un boig.

La	 tesi del	 senyor	 Sánchez	 Román	 és 'Segons L'Humalnité, ése rus blanc,	 que
aquella :	 «Hem consagrat ]'Estat unitari	 i cobrava d'un dels reis dpetroli, Deterd'ing,
només podem acceptar aquelles autolnomies i del govern francès per gci¢itar una guerra
que	 siguin	 compatibles	 amb	 la	 sobirania gelsamb	 soviets.

Id'aquest tipus d'Estat.» erò	 cap	 d'aquests	 tors	 no	 deu	 ésser
Aquesta manera escolàstica de raonar pro- del gust	 de	 Gorguloff,lue es	 declara ell

llueix aquí un gran efecte perquè encaixa mateix dictador verd,	 cnr polític fins aya
amb una de les direcciolns clàssiques de la inèdit.
mentalitat castellana, a part que s'avé per-
fectament amb la idea unificadora sempre a Poe%a d'avcntguat'z

premissa grata a la qual ha sacrificat la	 Punit.
realitat ingrata.	 Vetaquí.

!El mal de la prémissa grata al senyor	 Vetaquí. Vetaquí.
Sánche R mán és la seva falsedat La	 N

Una de les mostres galeries d'art tingué la
feliç idea d'organitzar a Barcelona una Fira
del Dibuix que durés tres, quatre, vuit dies.
Gomunicada la idea feliç a les altres galeries
d'art, als artistes, a la premsa, tothom trobà
La idea excellent i tots plegats es disposaren
a realitzar-la. Reunions, entusiasme, coope-
racions i encoratjaments ben valuosos i es-
pontanis posaren aviat en marxa la gram mà-
quina de la Fira del Dibuix. I, presidint el
moviment, la Musa de 'la intellectualitat bar-
celonina, Isabel Llorach, n'és el més xar-
malnt i el millor averany.

quan 1a Humanitat comença a sentir-se ma.
l or d'edat. I també deu ésser per totes aques.
tes raons que el colleecionisme del dibuix ha
trobat conreadors entre la selecció dels coi.
leccionistes. Es que urna collecció de bons di.
buixos d^evé una deu de fruïcions comparable
(només a l'illimitat fluir d^emocions que
proporciona una abulndant colleeció de bona
pintura o de bona escultura.

Serà un espectacle tant o més corprenedor
que gel de la Fira del Llibre el d'aquesta Fira
del Dibuix que els barcelonins orgalnitzen ara
per primera vegada, amb l'esperança de re-

z	
g	 ,c om ell pretén,

hFinans uanl oinsarf unitari	 ha

0, un punt,

Pulnt.:.	 i	 res	 més. kh,	 és	 a dir...	 Ah! Rembrandt. — ((TU	 es	 Petrt4s»
q	 squiyat l'or-

gamtzació federativa tot i restant federa'ble,
ha	 de

El punt es queda	 la seva plaça.
fet cops una nova tradició barcelonima,petir-laconsagrat el cas excèpcional	 Cata-

lunya. Sense aquesta circumstància a grat-
No, Ino es queda ala seva plaça!
El	 es desplap.punt

La Fira del Dibuix serà danos un	 a
des	 nrimerks	 de	 juny	 vinent ;	ben	 aviat, cada any, quan ells arbres no. han.vcssat en-

cient (negligida, ni l'Estatut fóra a les Corts Es desplaça! dones.	 S'organitzarà,	 naturalment, al	 car- cara .tota	 llur	 verdor• i	 quan	 els	 nostres
i	 obten Hur grau, exposiciópintors	 escultorsni el senyor Sánchez Ro m áln hauria tingut

mecessltat de pronunciar el seu discurs en
Es desplaça,.,	 des^aça...' des-pla-ça... rer	 de sol a sol	 durant sis o set dies	 i al

lloc més cèntric ! de'la ciutat.	 Cada galeria colectiva i municipal	 Vindran forasters ex-

defensa de ]'Estat unitari.- Aquests darrers anyshem risc poetes d'a- d'art hi tindrà la seva barraca o stand. Els pressament per a fer la tria de dibuixos, i es

vantguarda que no escivien pas d'altra ma- arquitectes més moderns ; eis més	 experts barrejaran, un pensament febrosos, amb 1 en-
a

nera. Sinó que n.o assasinaven ningú. decoradors han promès organitzar l'efímera
de la Fira. Ja hi ha gels	 a

febrosadet barceloní que	 també acudirà
triar els dibuixos de la col^leçció para iniciada

Afíeionaf cz la novdia
arquitectura	 plans
punt; ja hom treballa en la realització d'a- o de la oollecció d'anys ha lentament acres-

Amb	 colleccionisteses barre-cuda•	 aquests	-
Corn és sabut, 1 ateu4tat contra el presi-

quests plans. La Fira del Dibuix serà una
gaia cosa	 molt nova, molt vistosa i colorida, Barà també el ciutadà que no potropmprar o

no	 decideix a comprar, perd que es
dent Doumer tingué lloca la venda anual de una Loseta tota enjogassada i frívola,	 per

dissimular	 la
que	 es

I daleix per al contagi d'una mica [l'aquesta
llibres	 dels	 escriptors	 ex-combatents,	 de	 la
qual	 s'encarreguen	 actrius	 dels	 teatres	 de

tal que arribi a	 perfectament
seva tramsçemdéncia ; dones bé, és ,prou sabut I febreia colleceiolnista.	 I	 no desesperem	 pas

de	 també en la multitud de com-I	 reconèixerParis,
Una d'aquestes,	 Mar;elle Gabarre, de la

que el decelament de transcendència maiimet
gairebé totes les coses transcendents que es- III	 pradors que ya,n i vénen _ pels caminals d'a-

Comèdia Francesa, havia ofert un llibre a develnen al carrer. El mateix carrer, la cosa
de la vida moderna, de-més transcendental

I quell laberint . de firaires el ciutadà que no ;sap
per què diable hi ha vingut — si no hi entén

l'assassí :
—Compreu Vengeance, plaisir des dieux, pén	 més energies a amagar la seva .trains- res ; si fins els dibuixos li f:an fàstic, i Si ni

comprèn com ]''Ajuntament permet aquestes
del comandant Sinmare; Es una obra histò- I cendència que a transcendir ; i són a milers

homes carregats de duplicitats, de pro-els bestieses al bell mig del carrer—, un lloc tan
rica	 molt	 interessant :	 l'dtempta.t	 d'Orsini
contra Napoleo III. jactes, de fatums, de missions divines o de- seriós i tan feixuc de transcendència com és

I l'home gua cinc m	 ts més tard havia Ia as ao^anar vvume^,	 yr.	 ,	 i
la	 història

momaques, que,	 sense adonar.se'n s'escar-
u	 u	 •-upa----- -•	 a vo	 1 o	 t r.

hores del dia a faisonar a cada un as

el carrer!	 .
PaEeen unes roles. eridasleres i enriolades,

que tampoc hi entenen res, i, fam mofa cruel
—No m'agrada	 ; només	 a-

graden les novelles.	 I
quatre
dels carrers de la ciutat una psicologia i un d'aquest ciutadà perdut a 1a Fira del Di-

I, efectivament, comprava, i se'l feia de- exterior d'infant enjogassat, tota una inge- I buix — perú allò que es diu : perdut ; i que
dicar, La bataille, de Farrère, per poder-se nuïtat de pardal. en eixir de casa ha dit a la família, amb una
acostar a Doumer, que volia el mateix llibre. La Fira del Dibuix serà doncs una bella irania que ja voldries per tu : Si cm perdo,

exaltació d'aquest enjogassament	 ingenu i no em cerqueu pas a la Fira ddl Dibuix.

Corn s escriu la hísíòria	 I pueril : serà, com l'ocellada de les Rambles,
un pardalisme més dens que el de la verme- JOAN SACS

Le Matin publicava a la primera pàgina da, una exaltació del carrer com la que totes
un retrat de Dovgalevski, ambaixador de la bes finies provoquen ; perd també una exalta-
U.R.S.S. a París,	 sortint de la seva visita 1 ció del transcendentalisme clandestí del car-

Els	 del	 de dibuixos es-rer.	 stands	 venedors
^^t^^^^^^	

.de condol a l'Elisi.	 La fotografia portava ,
aquesta llegenda : taran	 atapeïts	 de	 transcendóncia ;	 lleugers

aUnue s'hauria hagut d'abstenir.»
q	 g

fulls de paper, coses tènues i fràgils, delica-
Maquinària,	 Tipus,	 Fi etatge	 de

El	 dia, un diari rus d'extrema dre-
ma

teix díssimes i enciseres ;	 pera d'una lleugeresa
ta, d'aquests que publiquen els emigrats de aparent, d'un encís prenyat de transcemdón- bfOnZe,	 TÍnteS	 Í	 ^ti^ia 1. 	paf	 ieS
París, Vozrojdenie (La Renaixença), inseria cia també. No és cap secret que de vegades

un dibuix és més pesant d'intenció i àdhuc Arts Gràfiquesaquesta nota :
«Ha cridat l'atenció que l'ambaixador dels d'expressió que una pintura; i per regla ge- —

Soviets, 	 Dovgalevski,	 no	 ha	 trobat	 lleure neral el dibuix previ d'una pintura és més
d'anar a l'Elisi a expressar el seu condol.» viu, encara que només sigui en principi, que Agulle s, 1 i Via Laietana, 4

la	 mateixa	 pintura.	 I és per aquesta	 raó Tel. 15524 • BARCELONA

Ets	 st
que el colleccionisme de bons dibuixos arren-

e»x ca dels primers temps del Renaixement, de



J a kc,abeu...
—que podreu ure a Barcelona un ñhn

sobre la vida dérhan Strauss, en gel qual
sentireu els val; del cèlebre compositor?

—que Emma amativa ha consentit, ara
que hi ha films, riants, a rodar-ne un?

—que a Alemaa segueix la ratxa de films
nacíoaalistes?

--que, amb Jene Helbling i Vital Gey-
mond de protagostes, s'ha estrenat a París
un film titulat uit d'Espagne? No ens
mata el desig deeeure'l,

—que Sternberse"n va d'América 1 es dio
que Marlene Didch ano es vol separar da
l'home que l'ha :mida al cim del món ci-
nematogràfic?

—que Noies d'iiforme, film de Léomtime
Sagan, és, sego diu la gent que l'ha
vista estrenar alarís, una troballa extra-
ordinària?

TIVOLI

un programa que
MIRADOR

recomana als
seus lectors

Reportatge gràfic de
l'expedició científica in-
ternacional al Everest
Exclusives ART = FILM

El carrer
Sylvia Sidney

Direcció de

No és una pel'lícula truculenta...
Es un drama profund, d'un desconcertant

i dur realisme

Exclusives Cínnamond Films

., O.

EL. CINEMA
LES ESTRENES

El carrer", de Vidor
podríem senyalar cort la darrera i més pro-
funda montalitat del propi Vidor, entusias-
me peal lloe de l'acció, .amarat de remllnis-
cénctes ciri matogràfiiques; i pels tiipus, que
tan de ple entren en el que, d'acord amb
algunes suggestions de Díaz Plaja, podríem
dir-se la mitologia cinematogràfica.

West 65th Street. Escenari del fet di-
vers que relata el film. Vidor, en els tallers

12i multitud després del crim («El carrer»)

de Samuel Goldwyn, ha construït el deco-
rat i ha sabut infondre d'una manera ma-
gistral tota la veritat enorme del carrer au-
tèntic a aquella interioritat del studio, asso-
lint en la seva direcció una perfecció de
treball tal, que tota l'acció es desenvolupa
dins aquella absoluta inormalitat que tan cfi-
caçmcnt dóna una impressió de verisme que
tanta falta fa als millors films alemanys i
francesos. Un parallelisme amb Màrius en
aquest sentit donaria resultats radicals. En
el film .francès, u;na obra filmada damunt
del terreny i que, oh paradoxa!, dóna sem-
pre una impressió d'escenari i de studio.
En el film de Vidor, una cinta' rodada entre
quatre parets i amb tota la ventilació i di-
n.,miamn dci verm«

Si el moviment pròpiament cinematogrà-
fic resulta de dues coordinades, el moviment
de l'objecte i el moviment del subjecte, reco-
neixem, on constatar la supremacia d'aquest
darrer en el film que ens ocupa, quin èxit
artístic .això significa. Dèiem ara que la
forma és el decisiu, cosa que podríem tra-
duir dient que és l'activitat de darrera la
camera el que decideix del resultat. En
aquest punt, impossible d'explicar-nos en
detall. Només voldríem recordar el moment
aquell en què el cotxe de l'am,bulàmcia s'en-
duu la víctima. !El grup compacte de gent
i Sylvia Sydney entre ells s'allunya verti-
gi;nosament cap al fons ; és un moment d'una
emoció indescriptible, aconseguit amb un
simplicíssim moviment de la camera.

L'avantatge del ciinema ens apar ací en
saber establir un ritme de continuïtat en
tota l'obra, de marcar la solidaritat entre
tots els moments d'una manera quasi tan-
gible, d'establir, materialment parlant, la
corba dels esdeveniments d'una manera geo-
mètrica. Progressió ràpida de la tensió dra-
màtica, punts de suspensió, esoolarnent fa-
tal de les escenes portades per un movi-
ment que, perquè sembla extern a elles, el
sentim, "per això mateix, més fatal.

La matèria sonora ha estat emprada amb
gran efecte, efecte culminant en l'escena
del crim. Els •crits de Sam Kaplan, els
trcts, el brogit de la multitud, el silenci im-
pressionant que es fa, quain el marit pistola
en ma afronta la multitud, els crits que
reprenen més forts, la sirena del cotxe de
l'ambulància, la veu de Sylvia Sydney, tot
és dosificat amb un talent complet.

El carrer de King Vidor és un film que
esperem que veurà tot Barcelona. King Vi-
dor és avui una de bes figures més signifi-
cades, no ja sols del cinema, sinó de la
consciència artística del moment actual.

J. PALAU

PUBLI - CINEMA

Sc 6 	 II"II D lI^ADO
Demà, divendres, dia 20 de maig

a les 10 de la nit

Primer: Programa de Reportatges	 de M. Lebrun, i l'enterrament del
deCINÉAC. - Noticien Fox,sonor.- 	 president Doumer (Programa
Publi-cinema Magazine. - La caça	 exclusiu	 del	 PUBLI-CINEMA)..
de la balena (documental). - Re-	 Segon : Un film sensacional de
portatge especial sobre l'elecció	 Jean	 Choux,	 parlat en	 francès:

JL^A O	 LALMN^1L
Des d'avui es poden adquirir localitats al preu de TRES pessetes

LES NOVES SESSIONS "MIRADOR"

"Jean de la Lune"
Míenuoe	 inioia	 aquesta	 setnuuna	 una deçidit (1'ainomeo ir 1a contraofensiva d'Eu-

n)va, rtiodálila1	 dl ¿(. s'Ves sessions.	,('reo ropa	 memada	 per 1a	 invenció del cinema
que serveix en ella la mateixa funció d'o- sonor. Efectivament, mentre la tradició tea-
rientació cinematogràfica	 que es va impo- tral ha estat una cosa enemiga i diversa,
sor des del primer dia.. MievlX)e ha aspiral ha triomfat — essent com és el cinema una
sempre,	 en	 tots	 els	 terrenys,	 a	 consóituir art collectiva — aquell poble que tenia una
un /) 14 	 de referencia acreditat,	 Jier al fiú- tradició	 teatral	 inenys	 intensa :	 Nord amè-
blic; una garantia de qualitat ï de solvèn- rica.	 Part, yuan el	 cinema	 sonor	 ha " fet
Cid .	 fira,	 aquesta nova	 ela a de	 la	 nostra el	 diàleg	 no	solament	 possible,	 sinó	 fin s

i tot cinematogràficament nor-
mal, aleshores ha calgut	 or-

6!	 rar	 als	 països	 de	 tradició
teatral, almenys upar ara i com
II mal menor, per tel de dotar
als nous films d'un llenguatge

é^i necis,	 culte,	 intencionat,	 es-
^^ piritual,	 gràfic.	 Aquest •és	 el

secret	 de	 Màrius.	 El miUÓ,
ele Pisca la llibertat. I ara, de

1 !	 Jean de la Lune.
No és solament una major

I possibilitat	 (1'e^ntcndre'ls	 que
ú It ^	 t{ ha estat la •causa del triomf

1	 ha estat aquest esprit europeu
— que el . americans ham vol-

^^G^ gut contrapesar sense èxit amb
at	 `^	 t	 -„ films espectaculars i	 u ronáu-

"	 ^	 ^t tics-mel que ha fet victoriosa
aquesta	 contraofensiva	 d'hu-

i ropea de què parlávcol.
1, a més a més, l'exquisida

finor,	 'la	 meravellosa	 illació
de 1'obra de Marcel Achard,
perfc(i tinent reínarcable a un

^ t^.. public	 escoll it.	 La	 tasca	 dis-
^'^ cretissima, i^ntelligantíssinia de

Jean ihoux e 	 li direcció. I 1>
força creadora dels actors. La
dicció delicada	 i	 perfecta	 de

1adeleime Renaud	 (que,	 per
cert, interpretà a Barcelona 1a
comèdia que ha produït aquest

M	 ^tt	 a	 pll
1

film ; René Lefèvre, que des
l	 s t h	 d'E1 milió no cal elogiar, per-

-	 què	 és	 un	 actor	 perfecte
finalment,	 Simon, en el seu

Si»> on i Lefèvre i  1 (ean de la Lunes	 eomp9ex paper de Clo- 'lo , una
de les interpretacions més for-

a> ujvj1l 	 cinenialogràficu	 està	 filo 	 de	 cara mid:iLles que recordem a la pantalla.
a	 aquesta	 tradició	 que	 els	 nostres	 lectors a a s
han sabut fer conèixer com una cosa digna

Completa	 el	 -programa	 d'aquesta	 sessióde crèdit.
1 bé : Si mireu a aquesta nuateixa pàgi- el cartell de reportatges di  Públi-Gimeno.

na el programa de la nostra sessió de demà No ens costaria gaire d'establir un corrent

divendres al Pwbii-Cinema, quedareu potser de simpatia intelloctual	 entre el	 sentit del

sorpresos. El film central del programa no cinema que propugna Mixnt)otr i el gènere

és	 una	 estrena.	 Efec1d»;>iio1	 Jean	 de	 la que tant acredita el nou local del Passeig

Lu^ne, film de Jean Choux, bastit damunt de	 Gracia,	 E1	 sentit	 ^priniari,	 espomtanh,

d'una comèdia de 114arcel	 1chard, va ésser normal	 dol	 reportatge	 cimemátogrcáfic	 ha
presantat fa cosa d'un mes en alguns dels d'enduP-sean	 tota	 la	 nos ni	 ^sim atia	 >l'as-P

t.,..	 a'a^io^t	 atoe _,por	 _	 ,i	 ,, Aectadars.	 De fet, quan	 dl cinema .artístic
radica la funció de	 \1llclaR—, Jcan de la ha	 vorejat	 lag crisi — crisi de transició del
Lume fou exhibit amb un criteri comercial, muC al sonor; crisi de contingut o crisi de
mancat de sensibilitat i de gust. I Jean d manera — el reportatgeha estat, junt amb
la Lune, un dels millors films de la tem^po- eia films de dibuixos animats, allò que ha
rada, fou passat — completament ilesa p>• salvat	 la	 vivacitat	 més	 aàtéintiea	 del	 ci-
cebut —com una pellácula de complement, nema.
Ara MtaeooR pren Jean de la Lune ¢er a Però hi ha, amés amés, urna altra con-
revalo vil zar-lo. 1 >er a posar-lo en el lloc que sideració en aquest•eas conaret: ,la qualitat
que li pertoca, d'aquests reportatges del Publi-Cimema, bon

T;;ls	 nostres	 lectors,	 amics	 del	 cinema, acreditats ja davant dels nostres aficionats.
tenen	 la	 paraula	 per	 a	 dir-nos	 si	 aquest IEs davant d'aquests programes que ham
1rojecte, que MutnIoR ha estudiat acurada- té consciència d'una nova fungió del cine-
ment, respon a l'hora en què ha estat creat ma en gel seu esdevenidor. Si .ara ens arri-
>er nosaltres, 1 L	 1:1	 visió	 plàstica del	 fet	 quaranta	 vuit

s 5 .* hores més tard d'ocorregut, no és desmesu-

Què dir, ara, de Jean de la Lune? D'una
manera breu, la seva estrena fou comenta-
da damunt d'aquesta página. Jean de la
Lune, venia a dir el nostre comentarista,
és un cas típic a remarcar en allò que hem
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F A N T.. S I p Gran éxif de la producció
especfacular de la
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IS^IET''' FANTASIA ORIENT

Inierprefada per David Menners i Mary Duncan
La pantalla sonora superanf la més genial fantasia
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CAPITGL
GRAN ÈXIT

AVUI I TOTS ELS DIES
Contraurà els séus nervis

Passelg de Rricta, 57. • Telèfon 79881
Sessions contínues: tarda, de 4 a 9 i nit, de to a it

Enírada, una pesseta
Que siga la danza - Reportatge Cineac
Noticiari FoxSonor- Publi Cinema Magazine
LA CASA DE LA BALLENA (documental)

REPORTATGE DE L'ELECCIÓ DE
MR. LEBRUN 1 FUNERALS 1 ENTERRA-

MENT DE MR. DOUMER

King Vidor
Producció:

Samuel Goldwyn

Film dels Arfristes Associafs

j
Elmer Rice, l'autor d'Escenes de carrer,

a abans de conèixer el seu enorme èxit
teatral, havia collaborat com á escriptor en
alguns dels studios de Hoil•ywood. La• lI1-
fluència del cinema damunt de l lq pCod('tc-
ció de teatre americana és per altra banda
un fet obvi que ha estat repetides vegades
constatat. Influències reals i similituds que
provenen del fet de germinar films i comè-

dies ien un mateix ambient social i en una
idéntica atmosfera moral. IEs per això que
ano hem de sorpendre'ins en llegir que és el
propi King Vidor qui ha declarat que, can-
bdriament a l'opinió superficial de la ma-
joria, Street scenes d''Elmer Rice significava
un excel1ent assumpte lrer al cinema par-
lat. Es Rice en persona el que ha establert
l'argument de la pelltcuta i King Vidor l'ha
realitzada d'acord amb el guió de l'autor.

El moviment, ánima del film, és en l'obra
de King Vidor constant. La unitat o mul

-tiplicitat dels llocs de l'acció esdevé una
cosa secundària que per res .no pot deçi^lïr
de la qualitat cinematogràfica de d'assump-
te. I veiem que la minera més correcta de
parlar no consisteix a dir: heus act u^, ^c
sumpte anticinematogràfic, sinó a procla-
mar que el decisiu ací és.,la;forma, ï cans

-tatar doncs que l'assumpte ha estat tras-
lladat al llenç blanc amb una perfecta in-
tuïció de la forma cinematogràfica, forma
que ara, amb el parlat, és ifinitament més
dúctil i complexa, que abans amb el mut.

Així, doncs, creiem que King Vidor ino
ha fet sols el film amb la idea de recolzar

-lo damunt d'un gran èxit teatral i assegu-
rar-ne d'aquesta manera la popularitat, tàc-
tica molt corrent entre els productors ame-
ricans, sinó que l'ha fet amb un entusiasme
real, entusiasme per l'assumpte que tantes
afinitats psicològiques guarda amb el que

xat de pensar en el ciinema com un compte
ment del diari de demà.

MIRADOR inicia aquestes sessions, per a
oferir un espectacle d'art, perd extraordimá-
riament mengívol ; .apte per a tots els pú-
blics.

GRANS NOVETATS EN
CORBATES INARRUBABlEB

Jaume I, 11
Telèf.11655
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EL. TEATRE

La Batida Municipal
Publicacios teatrals

No fa molt un aje em retreia amb
estranyesa que cap ari català no hagués
parlat de la traduoci que J. Olives i Ca-
nas ha fet de L'esdi de la ciència del
teatre a Alemanya, <e ha estat publicada
em la collecció de lainstitució del Teatre.
El seu autor, el Dr. 'ans Kundsend —ens
deia l'amic — ha sdcitat quq li :siguin
trameses les recensies que han sortit a
la premsa, i hom na1'ha trobat cap altra
que ue a de Díez=Cardo a El Sol, de Ma-
drid.

Realment això és ma mica vexant per
a nosaltres. Podria rvir per a demostrar
que a la premsa de Mdrid hi ha una major
curiositat que a la rastra envers aquestes
elüe¡stions culturals, idhuc quan es pljo-
dueixon en llengua c«alana. Però el primer
que se'm va ocórrer quan l'amic cm va
posar al corrent d'aoest afer, és pregun-
tar-me si els diaris atalans fiaurien rebut
l'obra. Tenia el precedent, per a pregun-
tar-m'ho, que el crfti teatral de La Publi-
citat 'no ha rebut ini aquesta obra ni cap
de les publicacions de la Institució del
Teatre. No l'ha relid'a tampoc ei crític
musical, a qui podria igúalmcnt interessar.
No l'han rebuda ni e!direotor ni els crítics
d'art o de literatura. o l'ham rebuda tam-
poc el oéi6c teatral le La Veu de Cata-
lunya, ini el de La Vnguardia, ni el crític
teatral, ni el literari le L'Opinió. No l'ha
rebuda ningú de MtahDoR. En fi, de -totes
les persones a qui uai; preguntar :per aques-
ta obra, que començ,va ja a esdevenir-me
misteriosa, només meen sabé donar raó Car-
les So•ldevifa.

No dubto, és clar,' que. 1'hauran rebuda
també altres persons. Pe-ò' les omissions
transcrites són prou significatives per justi-
ficar el silenci. Pera hi ha encara un altre
motiu perquè hagué passat desapercebuda.
.I és la manca d'inerès que tenen gairebé
totes les publicacions de la Institució del
Teatre. Les he fulleades a 'l'Ateneu i m'he
pogut adonar que són una cosa perfecta-
ment anodina, mancada d'utilitat i de -pla
preconcebut. En priner lloc lii .trobem un
inici de publicació d'obres dramàtiques, ori-
ginals i traduccions, tallada en flor després
després del volum quart. Segueix el que
hom en diu primera sèrie d'estudis. Es en-
capçalada per una interessant dissertació de
Nicolau d'Olwer sobre El diàleg en la ¢oe-
sice medieval catalana, tema perdut entre
unes quantes banalitats recollides a l'atzar,
sense método ni intent orgánic de cap mena.
A aquesta sèrie primera, segueix una se-
gona sèrie, formada sota la dictadura i re-
dactada servilment em castellà, por persona-
litats afectes gairebé totes a aquell règim,
entre bes quals figura el més cursi dels crí-
tics d'art castellans: e1 senyor José Francés,
ï l'ex-regidor dictatoria Anfós Par. Gairebé
VOL& ÇIJ vutuniE	 ^VLGt, - (4U bI1LC W1t

aquesta sèrie són simples conferències fetes
per encàrrec i -també sense cap pla de con-
junt. Hom passa deis romàntics espanyols
a Grècia, de Grècia a Shakespeare... N'hi
ha per fea- rodar el cap!

En conjunt, doncs, les esmentades publi-
cacions no tonem ni una finalitat didàctica
amb relació a l'escola d'art dramàtica on
estam vinculades, no són un estímul per
ale autors ni per .als que es dediquen a
estudiar el teatre al nostre país, ni tan
sols són un mitjà informatiu. 1 tan poc
com costaria d'organitzar un pla en qual-
sevol d'aquests sentits! Són una de les
moltes coses inútils que hom fa al inostre
pafs, i en una qüestió on precisament tot
l'essencial és encara per fer. Perd és ja
hora de transformar en fecundes les coses
inútils i la pura bombolla. Pensem que som
en un pafs on tenim un pastitxo de Teatre
Grec, tot de pedra, que ino serveix ni ser-
virà mai per res, i que en canvi no tenim
gairebé cap teatre de deba.

-	 DOMèNEC GUANSÉ

El director^d'escena
Edouard Bourdet canta que una vegada

assistí, a Nova York, a un assaig general
d'una obra dirigida par uin dels més cèle-
bres producers nordamericans, que temps
enrera havia muntat -- sense èxit, cal dir-
ho — una obra seva. Un amic comú havia
portat l'autor francés al teatro parqué fes
la coneixença amb el qui oircunstanci•al-
meint havia dirigit una obra seva. El genial
producer estava enfeinadíssim a l'escenari.
En un recó, en fessin poca nosa, Bourdet
i el seu acompanyant havien d'esperar que
el producen els pogués atendre. Prop d'ells
seia una persona, que seguia amb evident
iinterès el que passava damunt Lles taules.

—Es l'autor — va dir a Bourdet ed seu
amic.

De taint en tant, l'autor s'alçava a mitges,
com si volgués abandonar el seient, però
es repensava i tot arronçant les espatlles
tornava a asseure's.

Al mig de l'escenari, el producen voltat
de maquinistes, electricistes, accessoristes i
una secretària que prenia notes. Quan vo-
lia fer alguna observació, tocava un tim-
bre ; tots gels actors callaven i, en mig d'un
silenci respectuós,parlava.

Mentrestant, d'autor seguia frisant en la
seva cadira. A l'últim, na podant més,
s'alçà, sense fer sorol! s'acostà al produ-
cer i li tocà l'espatlla. L'altre es girà, sor-
près, el mirà de dalt a baix, i digué

—No pas ara. Després de l'assaig.
1 tornà a la seva feina mentre el pobre

autor, arronçat, se'n tornava a la seva ca-
dira d'un recó d'escenari.

Fet i fet, potser ,aquest pobre home tonia
alguna cosa a dir.

Allà on n'hi ha, es reconeix llur impor-
Gncia als directors, però ningú no té la
idea de fer-lo passar al davant del propi
autor. Es realment important una estreta
collaboració entre l'autor i el postor en es-
cena. A aquest li pertoca indubtablement
una bona part de .l'èxit d'una obra.

Però cal 'reconèixer que una pasta en
escena, per remarcable que sigui, no ha
salvat mai una obra dolenta.

Les coses canvien, de vegades de tal
manera, que el nom que portem ja no vol
dir sinó tot el contrari del que són realment
en l'actua!itat. Peer exemple : es funda una
societat musical i se la bateja amb el :nom
d'Associació de música «da Camera», amb
l'objecte de donar-hi concerts del gènere
que el seu mateix títol indica. I així es fa.
Però ve la creixença de la societat, i l'evo-
lució la porta a anar suprimint les sessions
de música intima per acabar, com ha fet

Lamote de Grignon

en el seu darrer concert, per fer-hi actuar
la Banda Municipal de Barcelona, o sigui
una entitat musical de la mena més exac-
tameint oposada a la música oda camera)),
una ((banda)), que és un organisme creat
per fer-se sentir a l'aaire lliureu.

Això no és cap retret que vulguem fer
a uns ni a altres, és només per constatar
els canvis que arriban a fer les coses, i
com els noms no sempre expressen eQ sentit
de ço que_els porta.

L'últim concert, doncs, de Música «da
Camera» el va donar la Banda Municipal.
Era prou motiu per la celebració d'aquest
concert, no sols el mèrit excepcional d'a-
questa corporació musical, sinó també el de
presentar un programa format tot d'obres
rld7n ^lc q.or a in f ,,menta dia vPnt, (l(

bons .autors, i sense 'necessitat, per tant,
d'haver de recórrer a transcripcions d'obres
orquestrals. Un programa artístic, com no
es podia dubtar que ho fos, essent organit-
zat i dirigit pel mestre Lamote de Grignon.

Hi havia una Serenata de Mozart per a
tretze instruments ;obra fàcil i graciosa,
però que a causa de l'estil harmònic d'a-
companyam^eints amb baixos .poc sostiinguts,
no queda gens bé en banda. Una altra Se-
renata de Strauss, molt .poc interessant ; té
l'excusa d'ésser una de les seves prime-
res composicions. Dues obres de Florent
Sohmitt, d'aquest estil modern enfarfegat i
dissonant, sense gaire solta. L'obra que en-
dava més l'atenció era música de concert
ter a instruments de vent, de Hindemith.

Hind^emith és el a rnlmsitor més granat de
la música moderna ,alemanya. Aquesta abra
té una forta empenta, un moviment que
sembla que un cop començat no es pot atu-
rar, una vida com la d'un engranatge de
rodes grosses que van majestuosament a poc
a poc, i d'altres de menys diàmetre que
roden de pressa, tot plegat amb una remor
trepidant com si no portessi n rodaments de
boles. Fa molt efecte el conjunt ; perú ben
examinat, es veu que és una màquina de
molt moviment perú sense objecte; perquè
ano fabrica res. I és que les idees melòdiques
són les primeres que se li acuden i marxen
sense parar, portades per una polifonia mag

-nífica i atrevida, i muntada sobre pm enrei-
xat rítmic, igual i sostingut, una mica a la
manera Bach. Aquest escriure sense pensar-
s'hi, emprtàt només que per una portentosa
facilitat i per u'n do de veritable músic, en
el sentit especial de la paraula, més que per
la necessitat profunda d'una sensibiilitat d'ar-
tista, és un aspecte característic d'alguns
autors moderns : és el cas mateix del francés
Milhaud, que també escriu i escriu mentre
té paper al davant.

L'última abra del programa era del mes-
tre Nicolau. Banda i orgue, de sonoritat
plena i tota ella ,agradable.

Es d'admirar la perfecció acabada amb
qué, la Banda Municipal toca totes les abrès
individualment i en conjunt, tots eis mati

-sats, tots els detalls de l'articulat i de la
dicció ; res no hi manca ; el mestre Lamote
ha preparat meticulosament, tal com s'ha
de fer en una societat civilitzada, la inter-
pretació de les partitures.

Només és llàstima que aquest talent, enèr-
gic, i profund coneixement de l'brt que té
el mestre Lamote, no el pugui dedicar a una
obra més sòlida i més alta, com seria una
orquestra simfònica.

Escoltant la Banda_ Municipal i observant
les seves acuradt'ssimes execucions, un pensa
com també sera magnífica una orquestra
en les mateixes cordicians de la Banda : es-
taria composta peis millors professors de
Barcelona, tocaria regularment els seus
eoncerts, conrents i populars, s'educaria el
públic en les bones obres simfòniques, s'oï-
rien els repertoris clàssics i les escoles mo-
dernes, i nosaltres, els compositors catalans
que vivim arraconats em aquest carreró sense
sortida — ni tan sols al mercat pobre d'iEs-
panya — veuríem les nespres obres simfòni-
ques posades als pupitres de l'orquestra, i
un dia o altre •afinen penetrant en l'oïda
dels que són capaços d'estendre la música.

El mestre Lamote podria anar formant-la
aquesta orquestra. No tenia ja contrabaixos
a la banda? Doncs un altre dia podia fer-hi
entrar els violoncels ; havent-hi els instru-
ments de més bulto., no costar	 rcostana tant de fe -
hi passar les violes i es violi°ns; i sense
adonar-se'n d'Ajuntament ja hauria consti

-tuït l'orquestra, quesi no és així mai no la
tindrem de debò.

Deixi's portar també el mestre Lamote
per la llei de l'evolució de les coses. No ha
anat ]'Associació de Música «da Camera»,
de la música d'interior a la música d'aire
lliure? Dones ell pot fer l'evolució a la iii-
versa : de la banda a l'orquestra ; del carrer
a la sala de concerts. De fet ja l'Tia co-
mençada : de tacar al carrer ja toca a1 Palau
de Belles Arts ; un pas mtis i serà a la sala
de concerts amb la millor de les órquestres.

JAUME PAHISSA

AVUI ALFÉMINADOUGI,AS FAIRBANKSi BEBE DANIELS en
Para alcanzarla lunaComèdia  humorística d'ambient modernFilm dels ARTISTES ASSOCIATS

raspalls per a tots els usosarticles de neteja---objectes  per a presentsrambla de catalunya, 40
Pasta de CeraEI fang que permet eimés perfecte modelatOlivera,  25 - Tetèf. 31816a



jITERATURA HISTORICA

Un IIîIre sobre la Comuna
Heus ací un Ilib; dens de substància, sucumbir sota les petjades d'aquell exèrcit,

publicat fa molt pis dies .per l'Editorial que comamava Mac-Mahon. La llavor sem-
Apolo.iEs el que fainze d'una sèrie de yo- brada, però, havia de fructificar més tard.
lums, tots ells inteosamtíssims, llençats al	 Aquesta és la perspectiva del llibre.
mercat en I'interuaild'un any, i entre els	 No s'expliquen Ini la invasió Ini l'atac des-
quals destaquen le biografies rovellades pietat d'aquell exèrcit, vençut feia poc pels
dels famosos oonvenonals Danton, Robes- prussians, i, tanmateix, germà dels ciuta-
pierre, Saint-Just; ua vida molt documen- dans de París que es deixaven matar a les
tada de Lenin, i d'aies. El darrer dels' pu-	 barricades dels ravals de Paris, si no és
biicats és La Cornee, obra de Victor i tenint en compte les torpeses comeses pels
Paul Margueritte.	 ( caps communards. Tampoc mo s'explica que

Es tracta — el títoja ho senyala — de la 1 Thiers pogués agrupar al seu entorn els
història novel-lada turbé, d'aquella enorme I enemics de la Comuna, si no és pensant

A la sala Graffard. «Vive la Commune!^^

a M) L

SALT ENDARRERA

Baedecker 
P,INORAMA CATALÀ : I j'Ü5

Fa uns quants mesos, una nova moda
es fa mutar en els :periòdics i altres publi-
cacions estrangeres ; fer recordar, per mitijà
de fotografies sob'retót, o por articles, els
bornes, els esdeveñimeints, els fets d'un pas-
sat no massa llunyà ; del passat immediat
que — segons é1s psicòlegs — ens és pre-
sent, i ens interessa moQf menys que el pas-
sat llunyà, el passat veritablement passat
i superat. (Així, hi ha sempre una època,
un estil i una generació literàries que no
ens interessen : l'època, l'estil i la genera-
ció que ens precedeixen immediatament : ois
nostres precursors immediats,) Nosaltres no
hem fet doncs més que obeir a aquesta
moda nova — i ja sabem que les modes no
só.n tendències capritxoses, sinó que expres-
sen sempre l'ànima íntima de la seva èpo-
ca —. Donarem ací unes instantànies pre-
ses' a la premsa i als llibres de fa deu,
quinze, vint, vint-i-cinc o més anys. ;Es
tracta de coses passades ; a les persones
de les quals parlarem; o bé, per dir-ho mi-
llor, que deixarem parfar en aquesta rúbri-
ca, mo creiem que els sàpiga greu si, a con-
tinuaoió,'publiquem les seves manifestacions
com una pura anècdota documental. Es
l'única manera d'adonar-nos de llur evolu-
ció, que tal vegada no els és present en el
momont actual a ells mateixos, i de reco-
nèixer els punts de partida de moltes línies
directrius que estan en vigor fins.avui dia.
Entreu, entreu, senyors a la Màquina del
Temps que va construir un dia H. G. Wells,
que ens treurà èpoques ossades'; 'darem
doncs el primer sdlt éndartera; • transpor-
tant-nos fins a un ám'q impot'taitt en Pevo••
lució de Catalunya :''cgós,

***	 .

El nostre vol ens condueix cap a cimes
més o menys; altes,. Veureu aparèixer Turró
i Letamendi, Rènius amb la seva cort, l'Ala
mar jovemet (solament alguns dels seus trets
ens recordaran l'ambaixador romà) i molts
d'altres que tots ccmeixem. I veurem que
en realitat no els coneixem prou, que els
coneixem insuficientment, .i que queden
molts aspectes de ,la :seva personalitat que
ens faran compendie millor el seu desen

-rotllament i la seva perfecció final.
Avui fem la primera parada sobre un

mont que va créixer molt des d'aleshores
Manuel de Montoliu...

MONTOLXU, ENEMIC DÉLS'Jocs FLORALS

El Poble Català, l'any II de la seva pu-
blicació en 1905, en el seu núm. 26, publicà
un article de Montoliu, amb el títol que
hem fet servir .ara ; Salt Endarrera. IEs un
violent atac contra els Jocs Florals que ens
sap greu no poder publicar tot enter ; té
tanta raó, està escrit amb tant élan jovení-
vol i amb tanta fe! I no podem fer-ho per-
què si parléssim avui de «la trista significa-
ció dels Jocs d'enguany» amb el nostre ve-
nerat amic, ens dirien tal vegada destruc-
tius, refractaris a les tradicions del .pafs que
ans honora amb la; seva, hospitalitat. Però
1'artiole té actualitat, a• través de vint-i-set
anys, i mo ha perdut ni una mica de 'la
seva força i de la seva tendència ben justa,
en quant s'encara violentament contra el
fetitx de la Tradició : «Tots els intents 

—diu Montoliu en un altre article seu — per
a liberalitzar el Catalanisme mo han passat
mai més enllà de guaitar com núvols de
tempestat per damunt del nostre horitzó per
a esvair-se de seguit en una atmosfera de
calma absoluta, on 'resplendia omnipotent
i invulnerable el sol de la Tradició, que ha
estat fins ara el gran fetitx del Catalanis-
me.» Els grans escrits mo envelleixen mai
els clàssics són clàssics pel fet que els seus
escrits tenen el mateix valor avui que fa
un segle : en aquest sentit 'podem dir d'a-
quest article d'En Montoliu que és clàssic
i que és sempre actual.

?MONTOLIU, PROTESTANT

El a de setembre de 1905, Montoliu va
començar la publicació de les seves Glosses
al Futurisme, al futurisme d'Alomar, natu-
ralment, perquè aquell altre futurisme de
Marinetti esperava encara la seva creació.
La primera coanferència d'Alomar a l'Ateneu
Barcelonès devia ésser un esdeveniment for-
midable que feia tremolar el cor dels joves
imtellectuals de l'època ; així, Montoliu afir-
ma r «No hi ha cap dubte :.passava un mo-
ment solemmiail de la nostra història.» Heus
ací ól que diu en la mateixa ocasió sobre
Alomar: u. ..tot .arriba al seu temps; i veus
aquí que a l'hora més inesperada sorgeix
entre nosaltres el verb salvador que encarna
admirablement assimilats al nostre particu-
lar temperament els ideals d'aquests espiri-
tualisme universal, que com incendi vivifi-
cador s'estén pels boscos de la mentalitat
contemporània. Cariyle, Emerson, Renan,
Nietzsche (fixeu-vos, elector, em aquests
noms !, ideals de la joventut i^ntellectual ca-
tala:na de Iyos) ja ens han domat un dei-
xeble; acabem de produir espiritualment el
seu fill català que ens ha de fer sentir i
palpar les pulsacions més abscomses de la
nostra ànima nacional i ha de modular la
mostra tònica per harmonitzar-la amb el
concert universal dels pobles civilitzats.» Es
una llàstima que la generació actual no
hagués trobat encara el seu Alomar, el seu
cap espiritual europeu, com el va tenir la
generació de Montoliu.

No és un atzar que els quatre noms ci-
tats per Montoliu són — no exceptuant Re-
man — de protestants. El futurisme igua-
1à dl protestantisme, i el mateix Montoliu
ens diu ben clarament : «L'esperit que ani-
mava Luter és el que ens anima a nosal-
tres . Hem de relligar la nostra història en
el punit precfs en qui fou interrompuda.
Som protestants ; protestants com ho ha-
vien d'haver estat (més ben dit, com bo
Haurien estat si els haguessin deixat la pos-
srbilitat d'ésser-ho) els mostres avis del se-
gle xvi. Som protestants del nostre temps;

en el sentit originari de la paraula.., Pro-
testantisme,.. Futurisme... No és cert que
sonen com dues perfectes rimes d'una es-
trofa solemni.al del gran poema de ila his-
tòria, començada a la dieta de Worms
en 1521 i finida i corejada pels esperits des-
vetllats de sobte per l'immens clamor de
la Revolució Francesa?»

L'ANHEL DE LA REVOLUCIÓ

Solament la joventut és revolucionúri.a ;
Montoliu ha tingut temps per a madurar,
per a tornar sobre les seves conviccions
d'aleshores ; L'home tot fet, l'home adult,
l'home madur, és refractari a tota revo4u-
c16. Perd, por aquella època, l'anhel de la
revolució va ésser molt característic. Es-
pamya no ha tingut cap Reforma, cap Re-
volució : cal, doncs, realitzar-ho, per tard
que sigui, de totes maneres! Es aquest el
sentit d'aquestes paraules de Montoliu que
sentim venir de la regió més profunda del
seu cor de jove, i és la mateixa lamentació
de la Reforma violenta mai tinguda; és el
mateix gram retret als llavis del mateix Alo-
mar (q abril i906) : «Nosaltres no hém tin-
gut revolució h, Així, més que en altres
parts d'Espanya, ja creixen lentament els
gèrmens de la Revolució democràtica i libe-
ral que, per fi, ha estat possible de realitzar
en 1931,

Però aquesta ambició política és encara
Iluny d'ésser socialista, i per compendre-ha
millor, cal repetir les paraules de Monto-
liu, amic i comentarista d'Alomar : «L'Alo-
mar no es fixa on Lles multituds; no va pas
endreçada 'á elles la seva paraula. Les lleis
que' ell preconitza són les dels superhomes,
dels pocs, dels selectes ; és la seva una doc-
•rina eminentment aristocràtica, ,perillosa si
és donada com .aliment a l'humanum,.pecus
pe] qual l'única salvació i felieitáf:.,possi-
bles es troben en la disciplina o en el res-
pecte. n

Així es veu que la «revolución i el «revo-
lucionarisme» dels futursstes van ésser tan
iintellectualistes i individualistes com avui
i com en tots els temps en la joventut amb 

bullida que va trasbalsar la vida del Paríspretensions merament inte•ectuals. La Ve- i de la 
França dei setanta, vista a travésratat no relluu més que a alguns esperits ;	 de tots els estaments socials del París d'a-és com l'esperit tancat en la botella de les	 leshores ; amb totes les virulències, els es-Mil i una nits que podria llibertar-se.,. El	 clats i àdhuc les terboleses o els confusio-desdeny de 1 intellectual sembla ésser fatal

triomfa Nietzsoho i s'oblida el que va dir nismes dorivats d'un tan enorme trasbals
Goethe una vegada : la tendència de fer amb el séc burgès repressiu de la política
prosèlits és la tendència més sagrada de de Thiers i ]a repressió cruel, duta a cap
l'home ; així, doncs, l'actitud en favor de	 Per l'exèrcit, contra aquell poble exacerbat
les élites — i élite vol dir e-legida — és fo-	 i a ]a vegada ingenu.
^nameantalment egoista,	 El poble parisenc, rosegat per dins i ja

d'anys pels enciclopedistes, masegat i tre-
uamar pels esu'evennocniis i eis—irasuatsua

MORAL	 socials, polítics i guerrers de tota mena so-

Ara bé : mo tinguem por de recórrer a ferts del del primer Imperi fins alesho-
res i, finalment, desmorailitzat a conseqüèn-1 antic procediment de treure, en guisa de cia dels lamentables resultats dé la guerra

conclusió, la moral del nostre viatge als franco-prussiana, esclatà amb violència. Lapaisatges del futurisme. Una qüestió s'im- conseqüè cia directa i fatal d'aquest esclat
posa amb tota necessitat : per febles que fou la proclamació de 1a Comuna.
siguin els ideails del futurisme, per escassa En .aquest precís moment és quan reco

-que sigui la seva eficàcia i els seus resul- mença la tragèdia revolucionària que assotà
tats que ens ha donat avui, la seva impor- parís, i que fou tallada amb una duresatància històrica mo és menys considerable. excessiva per la mà feixuga de Thiers.On són doncs els Montolius d'avui, els Eilo ble no trobà els conductors assenyatsAlomars i els revolucionaris? Om és aquest i hàbils, capaços de dur la nau a part.idealisme que nodria aquests homes fer- Els seus improvisats conductors, més exal-vents, de gran fe i valor que ens interessen tats que no el poble, afegien llenya al foc
a través de la seva evolució, en els seus 

de la virulència, per mitjà de proclamespunts de partida. Potser no els veiem ara;	 virulentes i de desfilades marcials, por tal
dins de vint-i-cinc anys, un altre viatger de
la famosa Màquina del Temps de Wells, de mantenir ele parisencs en peu de guerra.

quins articles llegirà amb la mateixa com-	 Em malta part, ells faran els ió ordsnda

moció en des mostres fulles actuals, aleshores directes de D cruenta repressió ordenada

grogues i oblidades? per Thiers. De momont ]es ànsies de ]li-
bertat que bategaven entremig d'aquell es-

OLIVER BRA'CHFELD tat caòtic de desorientació, van haver de

que els communards donaren peu, per bé que
inconscientment, que es pensés arreu que
aquella convulsió era un rnfer in que havia
de devorar la França.

L'exèrcit vençut pels .prussians i vence-
dor, poc després, dels parisencs, era comsi-
derat per aquests com un traïdor a la Fran-

ça i .encara més com a traïdor de Paris,
l'encarnació, tanmateix, de totes les virtuts
franceses i de totes les ànsies de llibertat
que bategaven difuses al cor de la França
ho era per haver-se deixat vèncer pels prus-
sians, per iiaver rolerai I'eniraia d'aquests
a París, i fer la signatura d'aquell tractat
de pau humiliant, feta gairebé a espatlles
dels parisencs. Heus ací el motiu degut all
qual aquests resistiren la repressió dels ger-
mams invasors de mou, i ordenada .per
Thiers, fins al darrer extrem. Tot això és
etplicat em el llibre d'una manera minuciosa
i magnífica.,

El personatge principal, el protagonista,
és el poble, el tot París. Thiers i els seus
ministres, la cort rutilant de generals em

-plomallats que cabriollejaven al seu voltant
muntats a cavall, no són sinó figures de
segon pla.

^La silueta del poble proa, die vegades,
unes proporcions gegantines; d'altres es
transforma en un monstre furiós que es de-
bat, cec, em les tenebres. 'Em alguns passat-
ges el llibre és d'una emoció, d'un drama-
tisme punyent. El conjunt té un caire d'epo-
peia.

Tot el que s'escrigui o s'editi fent refe-
rència a aquell període de la França, resul-
tarà sempre d'un interès palpitant i viu.
Aquella convulsió esfereïdora va marcar, al
món, un solc profund.

Són, en efecte, les escorrialles de l'impe-
rialisme napoleònic, les que es debatem en
l'agonia, en lluita .amb les idees de llibertat
que pugnen per classificar-se, dins de l'a-
lambí finíssim, destriador d'idees, potser
més que mai, que és el París de] noucents.
San des terboleses de tot ordre les que pro-
curen destorbar el camí, la repercussió d'a
quelles. Thiers, que va aparèixer als ulls
de molts com el salvador providencial de la
França, l'home triat pel destí per a evitar
la caiguda de París i de França a l'abisme
revolucionari, de fet no fou altra cosa que
un reaccionari ; la seva política no tenia
altre objecte que retornar la. Frámça apa

-rentment desorientada sota la tutela de l'or
-dre vell, de la última política establerta i

predominant. Homes, però, d'aquesta fusta
en la vida dels pobles hi acompleixen, tan-
mateix, una missió important. Tots els es-
forços que esmercgn a retardar el seu pro-
grés polític :i social serveixen per assolir el
resultat contrari. Mentre ells malden per a
impedirlo, .les ànsies, els anhels imconcrets
del poble es precisen, s'aglutinen, i en arri-
bar aquí ja no hi ha resistència possible.
Aquest és el drama que s'explica en el llibre.
Llibre, val a dir-ho, que ens mostra l'ànima
del poble pariseine, el més francès dels po-
l)les, al nu ; amb tots als seus defectes, .però
també amb totes les seves virtuts i, tanma-
teix, amarada d'ànsies die llibertat.

Cal dir, amb tot, que no és cap lliçó, més
o menys camuflada, de moral política. Llibre
rlr literatura estricta, i de bona literatura, la
lliçó que se'm desprèn és humana i viva, per-
qué traspua a través de les angúnies, dels
neguits, dels sofriments d'aquells ciutadans
de París del setanta, herois anònims, incons-
rients i sublims d'una epopeia la grandesa
inútil de la qual encara avui no hem pogut
abastar.

J. P.

EN CAMISES
NOVETATS

Janme I, 11
Telèt.11655

VARIETATS
COCTEAU, ALTRA VEGADA. — Sens

dubte, 'l'actualitat més viva de l'hora lite-
rària és presidida pel darrer llibre, deliciós
llibre, de Jean Cocteau : Essai de critique
indirecte. Tot el que hi ha d'àgil i de plàstic
en l'obra coctoniana té ací una concreció
viva. I, a més amés, l'enginy, la gràcia i
la claredat. Cocteau és un clàssic, 0, al-
menys, en ell sentit orsiá de la paraula, un
italià, Per ,aixa cap sorpresa quan trobem
Un el primer rengle de les seves predilec-
cions l'obra de Giorgio de Chirico. Chirico
i Cocteau tenen comunament l'amor a la
línia concreta i precisa i enèrgica, que fa
impossible les vaguetats ; i si Cocteau 

—Opium — diu . que en la seva obra delimita
fantasmes, nosaltres podríem dir parallela-
ment que' Chirieo geometeitza mites. Posa
](mies segures on les ruïnes havien fet uns
signes trèmuls perquè els romàntics hi veies-
sin molsa sota la llana, fades a la mitja nit.

Amb tot, quima profunditat poètica, en
l'un i l'altre!

Potser, però, hi ha en Jean Cocteau un
sentiment joganer de les coses, un gust pel
malabarisme que trobem exactament en l'o-
bra de Giorgio de Chirico, però transformat
en tragèdia, por un gust pel melodrama que
mo sábríem estar-nos de judicar — ara pe-
jorativament —d'italiamíssim.

Remarquem, d'una manera purament in-
formativa, la presència insistent, en aquest
llibre, de dos .catalans : Joan Miró i Salva-
dor Dalí, i d'un català honorari : Pau Pi-
casso. Aquests tres noms, junt el ja citat de
Giorgio de Chirico, són e1 leit motiv d'a-
quest assaig deliciós de Jean Cocteau,.

LLARES NOUS. — Si per alguna cosa
enyorem hores més dures per a la vida po-
lítica de Catalunya, és perquè — oh trista
paradoxa! — aquestes hores feien febrosa i

viva .la producció literària de Catalunya.
Rebem ara els darrers llibres de Proa. Proa
donà en, un cert moment una brillantor i
Lina ìnteinsitat extraordinàries a la vida edi-
torial catalana. Heus ací els tres darrers
volums: Sajo,, d'Alfons Daudet, traduït per
Joan fitï'ue i Colomer (calia realment traduir
Sapho al català? Un dia hem de parlar
llargament dels problemes traduçtors a Ca-
talunya); Nit fantàstica, de Stefam Zweig,
que segurament no superarà l'èxit d'Amok.
Finalment Era una dona com les altres.
obra gràcil, 'lleugera, intencioinada, de Fran-
cesc Traba'], que demarca més amples comen-
tadors. — D. P.

uPOLITI,CA 1 POIE SIA». — No és la
primera vegada que es fa un parallel així.

En una revista de grup parisenca, L'ef fort
clartéiste, Albert de Teneuille presenta un
estudi esquemàtic de les relacions entra la
política i la poesia des de !'Edat mitjana
als nostres dies. Aquest article conté un acos-
tament curiós que és el que reproduïm, 'en
una disposició tipográfica diferent. !En forma
de quadro, exposa el parallelisme que, se-
gons l'autor, hi ha entre les preocupacions
polítiques _i literàries franceses contempord-
nies. La correspondència entre elles és indi-
cada per les xifres romanes.

PARTITS POLÍTICS

I. Reaccionaris i conservadors. Amics del
passat, de ]''ordre, de la tradició.

II. Liberals, moderats, progressistes, ad-
metent tímides innovacions.

III. Radictls. Més avançats, però no des-
presos de tota tradició.

IV. Radicals-socialistes, preconitzant im-
portants modificacions, però sense capgirar
res.

V. Socialistes, concebent un oapgirament,
si mo de fons, de forma.

VI. Bolxevistes i comunistes, somiant re-
volucionar des velles fórmules i abolint tot
el passat.

VII. Anarquistes, amics del caos i de
llibertat total.

TENDI'NCIES POÉTIQUES

L Versos clàssics, respectuosos de totes
les regles.

II. Versos lliberats, permetent -se algunes
llicències.

HI. Versos lliures, amb rima i ritme.
IV. Versos lliures, sense rima °ni ritme.
V. Poesia en prosa. Prosa ritmada.
VI. Futuristes. Sobrerealistes.
VII. Dadaistes i cubistes, per als quals

no existeixen Ini la siintaxi ni_ la gramática.
Teneuille ano ha posat em di paralbel, diu,

(( tots els obscurs i opacs», perquè aés difici'
de collocar-los sota nia etiquetan.
Ab!
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Gran èxit de 1'úlfima obra E
de HENRY BERGSON

—_ "Les Deux Soarces de la =

Morale et de la Religion" =

1 vol. gran in 8.° de 350 pàg.
PREU: 15 PESSETES Z

Extens assortit en obres de filosofía

Llibreria Ca,Ealònia
E 3, Ronda de Sanf Pere, 3
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La cofecció completa de
MIRADOR pot consultar-se
a l'Arxiu Històric de la Ciu-
tat, plaça de la Catedral i
carrer de Santa Llúcia, 1,
"Casa de I'Ardiacá', tots els
dies feiners de 9'30 a 1'30.
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6. — Desviació del tràfic de trànsit

Tunis unirà la City amb el port de passat-	 nes d'habitació. En 'el sentit perpendicular
gers i zona franca per una banda, 1 amb a mar, el carrer de Tarragona facilitarà,
la zona d'habitació de Besòs, per l'altra.	 com a nova via, la funció que es vol con-
La Travessera de Baix, restituïda a la seva cedir a lla gram via de ronda del pla d'en-importància, serà l'artèria de les zones mit-	 llaços.
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ges d'habitació. La carretera de Connellà a
Fogàs de Tordera, la de 'les zones altes
d'habitació.

La Diagonal refermerá el seu caràcter
de via de tràfic ràpid-lleuger entre l es zo-

Aquestes són, esquemàticament, les idees
generals que constitueixen la base dels nos-
tres estudis sobre el pla d'extensió i refor-
ma de Barcelona.

G. A. T. C. P. A. C.

yFprl

—Erem tres germanes, dues de maques
i una de lletja.

—I què se n'ha fet d'aquestes dues be-
ll'eses?

(Le Journal, París)

—Realment, hi ha dones que no tenen
decència.

(The Bystander, Londres)

—Es un xicot alt, té els ulls negres i un
auto groc.

(New-York World Telegram)

—Uln parell d'ous passats per aigua.
-^Creguiin-me, com que no són gaire fres-

cos, més val que els faci una truita.

(The Passing Show, Londres)

—Tu :necessites que t'aconsellin bé. Vols
el consell d'una dona honrada?

—Si ; qui és aquesta dona?
(Le Rire, París)

LA MANIA
DE LES PARAULES CREUADES

Ella.—(Encara no m'has dit cap paraula
d'amor!

Ell.—De quantes lletres?

(Il T.ravasso, Roma)

. , M;) ,

ESBÓS DEL PROGRAMA DEL G. A. T. C. P. A. C.

La Urbanjfzació de 1a Barcelona fuf ura
Tràfic. — Junt amb la classificació orgà.

nica de les zanes.de la ciutat, és el pro-blema del tràfic el que més deixa sentirla necessitat urgent de l'estructuració urba-nística de què parlàvem al principi.

El tràfic, realitzant la unió dels elements
espacials (zones) de la ciutat, és un mitjà
per als seus fins orgàlnics.

L'increment dei motor d'explosió ha revo-
lucionat l'urbanisme. L'augment de veloci-
tat i de freqüència dels mitjans de trans-
port ha augmentat la importància del trà-
fic, fins a establir-ne en dependència fuin-
•ional totes les idees de l'urbanisme con-
temporani. Avui el tràfic ja no és més qües-
tió del nombre i amplada dels carrers.

El ferrocarril, .amb la seva estació de ter-
me, incrementà en la ciutat el seu esperit
latent de centralització : ]'automòbil exigeix
ja des d'un principi la descentralització. En
aquesta pugna, vies de ronda, vies diago-
nails, vies radials de sortida i entrada vol-
gueren resoldre el problema, -però en la

pràctica han augmentat unes i altres la
centralització en afegir aquelles un nou anell
de tràfic a la ciutat i en dificultar-se, pels
importants encreuaments de les segones amb
les primeres, les facilitats que hom espe-
rava per arribar al nucli.

Després, la idea de les ciutats satèllits,

creant noves ciutats a l'entorn del nucli
principal, o bé fent de cada barriada entre
les vies radials una nova ciutat amb admi-
nistració, zones de treball, habitació i de
repòs pròpies, ha augmentat encara més les
funcions de nucli assignades a la ciutat o
City, que les origina. Recordi's si no, em
el primer cas, les ciutats satèllits de Lon-
dres, Letchworth i Wlelwyn, i el segon el
caos urbanístic de Nova York.

La inecessitat descentralitzadora iens apar-
ta de les zones concèntriques encara que si-
guin ordenades, i ens allunya de la ciutat
portant-nos a urbanitzar la regió: d'aquí el
motiu de l'ordenació lineal de les zones de
la ciutat i l'objecte de l'anomenat «Pla re-
glena!)), sempre també en la mateixa orde

-nació lineal.

!Es millor evitar el trà fic inátil i inneces-
sari que no pas pretendre donar-li cabuda

n
eixamplant vies, arrasant barriades : el trà-
fic anomeat de trànsit cs el primer que
cal evitar a través d'una ciutat.

Així a Barcelona el tràfic intens que del
llevant i migdia de França es dirigeix al
centre i llevant d'Espanya, i viceversa, i
que no necessita detenir-se a la nostra ciu-
tat, .no 'ha de travessar-la, com avui hi és
obligat.

Amb la construcció d'un ramal de primer
ordre que partint d'Hostalric segueixi el
curs del Tordera (parallelament al tren de
França) ,per Sant Celoni i Granollers i d'aquí
a Sabadell, Rubí i Molins de Rei, aconse-
guirem qué l'esmentat tràfic de trànsit que
porta la carretera La Junquera- Figueres-Gi-
rona, que en arribar 'al Tordera passa a la
costa, convertint en pobles-carretera les vi-
les de ila nostra Mediterrània, deixi aques-
tes i Barcelona amb sols el seu tràfic propi.
'El mateix ramal a Granollers podrà també
recollir envers Vilafranca el tràfic que tin-
gui lloc per 1a carretera de Puigcerdà-Ribes-
Vic i que es dirigeixi cap a València (vegi's
gràfic 6)';

Quedará així ' com a tràfic regional per
la mostra 'ciutat el que aquesta orígina com
a port i .primer nucli industrial de •Cata"
lunya, en la categoria de tràfic pesat; i el
turístic i el que porta com a centre comer•
ciad i de treball; en l'aspecte de tràfic lleu-
ger. Després, en ambdues categorieis, el
tràfic propi de les zones de Barcelona.

Parlàvem abans de la juxtaposició, sae-
cessió de tipus 'lineals en l'ordenació de zo•
enes, enfront de la concentració; això crea
en l'aspecte tràfic la que anomenem : «tan-
gent collectoran, línia situada a la perifè-
ria del complex de zones d'una ciutat orgà-
nica. Recull en una faixa de goo a i,000 m.
d'amplària, d'una part, la xarxa de tràfic
exterior de primer ordre (trens, tramvies,
carreteres), en les proximitats de la ciutat,
i- d'altra part tot el tràfic ràpid de les zones
de la mateixa ciutat, classificant-lo i divi-
dint-lo a partir d'ella.

Barceloná, ciutat 'lineal per exeel•ldncia, té
ja ben definida, per la distribució natural
de zones que abans enumeràvem, la posi -
ció de la «tangent collectorau : la faixa limi-
tada entre la Gran Via o carrer de les
Corts Catalanes i el carrer d'Aragó. 1 diem
faixa pensant en .l'evolució i increment del
tràfic que ]'esdevenidor ens ofereix : caldrà
limitar jades d'ara l'edificació pensant en
el dia que Gran Via, Diputació, Consell de
Cent i Aragó no abastin al tràfic indus-
trial .i portuari, convertint-la ja .avui en
zona neutra i demà en zona sols de tràfic
i de verdor, entre les de producció i d'habi-
tació de Barcelona (vegi's gràfic q).

'En la dita faixa .projectem ja, aprofitant
els túnels del Transversal degudament ^aug-
mentats, el tràfic ferroviari de passatgers,
amb ,estacions a la Plaça de les Glòries
Catalanes, Plaça de Catalunya, Plaça d'IEs-
panya, Cva,c.y, Inddotrm, a9ac41a 1nis, a<
amb el caràcter d''estació terminal dels trens
de Madrid i Valèincia, l'última amb el ma-
teix aspecte per als trens de França i de
la costa, i les .altres com estacions-baixa-
dors, ampliables fins a Badalona i Castell-
defels, en un futur no llunyà (vegi's grà-
fic g).

Parallelament, l'artèria principal de ferra
carrils ràpids suburbans tal com s'indiquen
en el croquis.

L'aeroport el situem en 'les extensions
lliures prop de la Plaça de les Glòries Ca-
talanes, en contacte immediat amb la City,
i les vies de comunicació de ràpid accés a
totes les zones de .la ciutat, així com envers
la regió.

En la tangent oollectora 'Granvia- Aragó,
en l'indret proper a l'estació terminal de eles,
Glòries Catalanes, es comprèn raonat l'em
p'laçament d'una zona d'hotels, enfront de
la zona de verdor, com ja hem apuntat
abans.

El tràfic ferroviari de mercaderies, al car-
rer d'Aragó, subterràniament, amb esta-
cions de classificació ^e^n les zones industrials
del Port Franc i de Besòs.

Com artèries de tràfic ràpid-lleuger entre
les zones de la ciutat : la carretera de Can
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—...]'acusat s'erigeix en enemic de la so=
cietat...

(Judge, Nova York)

»1

I

—Volen fer el favar, que he d'agafar el
tren...

—Aquí no és cap estació.

(Punch, Londres)

Al famós actor de cinema li ha caigut
en guant.

(Punch, Londres)

Com s'hauran de passejar les criatures
als Estats Units.

__...	 (,PetU._l^Hir	 . udápest)_	 .....



RADIO -LOT
Passeig de Sant Joan, 11

BARCELONA

Recorda una vegada més que
pot oferir vos els receptors
de la més alta qualitat

fabricats per

General Motors Radio

EI millor prestigi en ràdlo recepeló L'home que s'empassa sabres al circ s'ha
empassat urna espina de peix.

(Gazetta del Popolo, Kama)

Societat Espanyola do Carburs Metäl'Iics

Correusi Apartat leo	 BARCELONA
Telea. l "Carburos"	 Mallorca, 93R Telèfon 1301

CARBUR DI; CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °J o DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO ,MAN-
GANES i FE12RO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

Suscriviu=VOs a 1LIR2%DOJ
Pelai, 62. = BARCELONA

BUTLLETI DE SQBSCRIPCIO,

........................................._..................::
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carrer......................................................:..... n.°......... es subscriu a MIRADOR
vel preu fixat de 3`50 píes. Trimestre.

de ................................:......................de 193.......

L'HORA RADIADA Jazz í Cinema Sonor
Ahir, dimecres, a dos quarts de deu del	 _________________

vespre ocupà el micròfon de MIRADOR la
nostra distingida coltaboradora Concepció	 Un bon disc de jazz és el que porta dos
Casanova, que parlà pels nostres radioients	 fox l un interpretat per l'Orquestra Leo

1
sobre aPrirners amors de Goethe,. La con-	 Reisman i l'altre per la Iennsylvanidns.
erèncuz fou tinteressantlssima; s'hi aliaren, Aquell pertany a la revista George Wlhite's

harmònicament, un coneixement precís del Scandals, un dels millors èxits de Brown-
iema i una fina fienetració psicològica. Com ( Hend'erson, els autors que han produït sem-
de consuetud, completaren l'HORA xauIAnn pre la millor música per a jazz. AI final
DE MIRADOR, el Disc parlat de Guillem Díaz 1 es pot sentir la veu del solista vocal de
Plaja, el sumari del nostre número i el no- l'orquestra molt ben timbrada i que domiina
kciwri de les nostres organitzacions. 	 I el conjunt. Ja fa temps que no sovintegen

Dimecres vinent ocuparà el micròfon de els discos de l'Orquestra Wariing's Penmsyl-
MIKAOOx installot, com els nostres lectors	 vaniams i val a din que aquest joiós con-

1
saben, a l'emissora de Ràdio Associació, ¡ junt és inimitab:e quan es trata de refrans
osej Maria Planes, que ens parlarà d'Lis cantats en els •quals predomini la nota bu-

valsos vienesos.	 morfstica, com és en aquest fox de Dixon
i Warren. Els innombrables recursos vocalls
tlel chor arriben des de les motes més agu-
des a les més greus, produint els efectes
més dispars però sempre alegres, i el re-
sultat són aquests deliciosas ballables que'
encomanen la dèria coreogràfica al més
seriós.

I mes més de jazz ; tots els altres discos
vénen amb fragments de pellícules sonores.
Robert Stolts sembla ésser insubstituïble en
arribar ací. Sempre el mateix autor, però
també sempre la mateixa música. Aquesta
marxa d'El tinent de l'amor no es pot ne

-gar,però, que sigui ben feta i més origi-
mal que les altres fetes sobre el mateix pa-
tró. '.El que no s'explica és que s'hagi dei-
xat a les emissores de radio fer malbé una
obra ja abans d'ésser estrenada i de po-
sar-se a la venda els discos. L'emissi6 era
feta, no cal dir-ho, per a propagar el film,
però en aquest cas amb ,aquest abús el disc
no tindrà ja massa clients i és discutible
el favor que hagi pogúf fer a l'espectacle.
D'una altra pellícula sin els fragments que
interpreto 'l'Orquestra Marek Weber, l' un
dels quals, My golden baby, vol recordar
4 rambien# de l'assumpte i per això ]'orques-
tra 'fa sentir les guitarres hawaianes. Més
iinteressamt sembla l'altne fragment, Any
/)ort is Home to a sailor, que forma un
graciós fox de ritme ben agradable.

Ultra aquesta música d'opereta se n étá
erea^nt una altra per a servir també al ci-
nema sonor, de caràcter sentimental i .amb
melodies fàcils que aviat resten a l' orella
i que poden ésser fàcilment interpretades
per artistes de totes bes possibilitats vocals.
Així és aquest Después que te fuiste, me-

lodia que el film de dibuixos aniinats de
la Paramount ha fet popular arreu; •Del
mateix gènere és el fragment d'un altre
film d'èxit, ¿Cuándo te suicidas?, que can-
ten Carmen Navascués i Tuno Folgar un tl
disc, superant musicalment en molt als in-
tèrprets del film. Aquest darrer artista can-
ta també una ària d'El país de la sonrisa,
una altra pellícula .sonora musicada pel oè-
'ebre Franz Lehar. Ni per aquest .ni per
altres films que fins ara hem tingut oca-
sió de veure i escoltar no sembla que aquest
autor hagi assolit .aquí l'èxit que amb l'es-
cena, i és que en el cinema sonor cal tenir
en compte que la música no ho és tot com
en l'opereta escénica. La presentació o els
artistes poden fer fallar la música més ben
feta i no cap una inspiració extraordinària
per a fer música de films ; és millori que
l'autor procuri acomodar-se. Una bona adap-
tació de ballables pot fer més que la ma-
teixa música original: no cal sinó recor-
dar l'èxit d'El tinent seductor, els frag-
ments musicals de' qual eren fets a base
de valsos del vell Strauss.

Malgrat les darreres fallides dels artis-
tes de la Pampa, no semblen haver-se ado-
rnat que el géinere que sempre va ésser atro-
tinlat ja no interessa a ningú. Les dissorts
dels gauxos sempre són les mateixes en
elsescenaris i en els discos, i per aixi^
aquest que omplen els artistes Mos-i, M•e-
rmo i Prieto, trobarà aquest .prejudici des-
favorable.

J. G.

Cómo nacieron los negros. — Fox. —
Brown-Henderson. — Companyia del Gra-
mòfon, AE 3929. — Canta un poco. — Fox.
— Idem Id.

Camarada, somos la juventud. — E1'Th-
niente del amor. — Marxa. — Companyia
del Gramòfon, AE 3949• — Somos buenos
amigos. — Fox. — Idem íd.

My golden baby. — La flor de Hawai. —
9 Slow-fox. — Orquestra Mareh Weber, —
Companyia del Gramòfon, AE 39s3• — Any
port is 'Home to a ssdior. — Idem íd.

Ya verás. — ¿Cuándo te suicidas? —
Vals, — C. Navascués i T. Folgar. — Com-
panyia del Gramòfon, AE 3932. — Después
que te fuiste. — C. Navascués. — Idem dd.

Lamento gitano. — Tino Folgar. — Com-
^anyia del Gramòfon, AE 3950. — Tú eres
mi ilusión. — El país de la sonrisa. --F.
Lehar. — Idem íd.

Farol de los gauchos. — Tonada.— Mo-
rel, Merino i Priero. — Companyia del Gra-
mòfon, AE 3921. — La Tropilla. — Can-
ción. — Idem íd.

Notes i informacions
El fonògraf í la novella jada que deia : «El fonògraf és honoradís-

sim d'ésser presentat a 1'Aoadèmia de Ciòn-
En un episodi d'una recent novella, Jean- ci'es.0

Richard Bloch fa intervenir el fonògraf. (	 Inmediatament, 	 un	 dels	 savis de	 l'Aca-
U.n propietari rural, home cultivat, curiós démia apostrofà amb gran violència el pre-

de les	 coses de	 l'esperit,	 s'està morint en '	 sentador tractant-lo de ventríloc.
el	 seu	 castell	 lleinosí.	 El	 seu desig	 és de I	 Tot això	 passava ° en	 1878.	 1	 ara	 ja	 fa
sentir, en la seva darrera hora, un quator deu anys que els fonògrafs no tenen res a
de,Beethoven. desitjar i tres que l'enregistrament elèctric

La seva filla va a la ciutat més propera ; dóna discos perfectes.
en una botiga de música la informen que
hi ha	 uwn magistrat que toca	 el violí	 i	 té El folklore pel discun fonògraf.

El magistrat melòman awedeix a prestar Roger Dévigne, escriptor especialitzat en
1'aparoll i els discos. Abans de fer-ho, xenra estudis sabre 1'Átlàntida, ha fundat a Fran-
una	 mica,	 i	 diu	 coses	 divertides.	 Explica ça una Societat de Folklore pel Disc, que
que el fonògraf li proporciona joies úniques. es proposa reunir documents sobre les pro-
Agafa un trio o un quàtuor i,	 mentre el víncies franceses i publicar-los de primer en
disc reprodueix els dos o tres altres instru- „na revista, i fixar-ios després sobre la cera.
ments, ell toca la part de violí o de violan.. jSi el seu pressupost li ho permet, aquesta
cel, que ha eliminat en esperit per un sim- Societat comunicarà a les universitats i al-
ple exercici de voluntat.

1 tes escoles els resultats de les recerques, els
«Quien dia — diu -:- serà aquell que els edi- quals podran així ésser utilitzats ipels esto-

tors ens proporcionin discos incomplets, per diosos.
exemple	 sonates de	 piano	 i	 violí,	 en	 les Desgraciadament, de moment tot això és
quals només la part d'un dels instruments um projecte,	 tot	 esperant que surti algun
serà enregistrada I "I llavors, som-hi 1 Qual- mecenas o que el govern afavoreixi les fina-
sevol esgarrapanotes de província, com jo 1itats de la nova societat.
mateix, on el forns del seu cau, podrà oferir -
se el luxo boig de fer-se acompainyar por Un	 horari llarsenyal	 gCortot

 
La	 suggestió ddl magistrat és oealment

curiosa, i aneu a saber quin èxit tindria per Les	 estacions	 austríaques	 han	 adoptat

intentar-la.	 - nous senyals horaris. Uns quaranta segons
Aquest melòman té encara altres manies : abans de l'hora que cal anunciar, el locu-

observa	 les	 agulles	 al	 microscopi,	 perquè, to 	 diu.; Es wird beim Gongschlag t3 Uhr

diu,	 «els	 fabricants	 sún	 tan	 lleugers,	 que 5 Minuten sein. (Quan ser Dea el gong, se-

he de llançar les dues terceres parts de les ran	 les	 tretze	 i	 cinc minuts).	 Després	 se-
gueix a,mmciant : IIS6n aproximadament 1agu4les»

Ah 1, el moribund pot sentir el quatuor i hores 4 mimtts 30 segons.	 Són aproxima-

mor somrient de beatitud. 1 dament 13 hores 4 minuts 40 segons. Són
aproximadament 13 hores q minuts 50 se-
gonsn	 Uns dos segons abans del co p de

El debut del fonògraf
El Salé de la Música, iinaugurat a París

la setmana passada, ofereix la curiositat de
Presentar una retrospectiva del fonògraf: un
stand de trenta metres és suficient por con-
tenir 'la història de la maquina parlant.

En primer lloc figura, com és natural,
l'aparell d'Edison, que calia rodar amb la
mà, presentat el dia i t de març de 5878 a
l'Academia de Cidncies. Després, l'aparell
mogut ja per un mecanisme de rellotgeria,
construït en t88i.

Quan la presentació esmentada .a l'Aca-
dèmia de Ciència, el concessionari de la
patent d'IEdison, Buskas, articulà davant de
la trompa aquestes paraules : «El fonògraf
és honoradíssim d'ésser presentat a l'Acadè-
mia de Cicncies.n !Es produí un gran si-
lanci, i Buskas havent fet funcionar l'apa-
rell com a reproductor, la docta assemblea
sentí que de l'aparell sortia una veu sacse-

PHILIPS( pta:. al mes 35 CLAR ION
Telefunken l5	 35 CROS LEY
ERLA 25 )' l̂lf 	 35 PH I LCO
RARIOLA 35	 35 COLONIAL
Atwater (Sent 35	 5o F E R /M
GRAN EXPOSICIÓN ÚNICA EN ESPAÑA

Radio Caaalefas•cáá'1ra6

gong, diu Achtung (Atenció), i després del
cop de gong anuncia : «Eren les 13 i 5 mi-
muts«.

Projeccíons
El president dels (Estats Units, Hoover,

ha prohibit a totes les sociotats musicals i
radiofòniques americanes, de contractar ar-
tistes no americans.

Agència exclusiva per a la venda de

MIRADOR
Societat General Espanyola de llibreria

Barbarà,16	 s Telèfon 17ziS

ANUNCIANTS...!
Una moderníssima organització completa en publicitat

IJe1'lícules de díbuíxos animats
mudesmudes í sonores - patent núm. 121288 - aplicades al

servei de la tècnica publicitària, us l'ofereix:

"Agencia General de Anuncios"

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

200 cinemes en cíufafs í poblacions

de categoría

Fontanella, 10 1.er, 2;r•Te1,16606

BARCELONA

IMPRESOS COSTA

Asalto, 45 .-E7arceio..a

Avinguda Menéndez Pelayo,'85,1; t

MADRID
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