
L'ACTUALITAT POLITICA

Obstruccionistas idivagadors
L'Estatut segueix transformant-se; Déu claracions de l'eminent banyista de Monte-

vulgui que no deformant-se! L'obstrucció mayor i extraparlamentari parlamentari,
va fent, va fent, amb la tossuderia de la	 trobareu tantes discrepàncies entre elles,
feblesa,	 que els partits més oposats de programa i

De la feblesa? Sí ; l'obstrucció és una .de doctrina no les ofereixen ells entre ells.
arma de vençut ; la més clàssica de les L'únic que sahem del partit radical, és
armes dels vençuts: Durant molt de temps que vol el poder. No té majoria panlamein-
era la nostra táctica ; però avui l'hem pas -	 tària i ho demana des de fora el Panla-
sada als mostres contraris. IjIs que eses	 nu°nt, però demani el poder. Què es deu
combaten avui es senten moralment infe- pensar que és el poder?
riors d'una manera palesa.	 Darrerament, el senyor Lerroux s'ha pro-

Precisem . No neguem .l'existència d'un duïl a Saragossa. Què en direm del scu dis-

El miting de Saragossa

—Ja ho veieu, un conservador com 1'Ossorio us ha de donar lliçons de
líberalísme!
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enferrín els seus morís.
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pensament espainyol, que voldria recluir
!'abast de l'Estatut de Catalunya. Aquest
pensament es concretà en diverses inter-
vencions parlamentàries durant el debat de
h totalitat. Però gairebé tots aquells que
discrepaven del nostre punt de vista refe-
natít al problema, mo s'oposavan a la..snlr
ció ; només volien influirala, condicionar-la,
cercar una harmonia de dues voluntats di-
verses, feta a base de l'expressió sincera
del pensament de caidascú : dels catala;ns
i els no-catalans. L'Estatut hauria repre-
sentat — i creiem que al capdava)I repre-
sentará — un pacte entre diverses redi.tats
polítiques existents a (Espanya (no menys
existents, encara que no tin guin potser prou
consagració düns les lleis escrites). Aquesta
solució oferiria l'avantatge d'acontentar 

—o, si voleu mirllor, descontentar — per un
igual a tothom, i per tant establir aquell
equilibri de satisfaccions i d'insatisfaccions
característic del devenir històric dels litigis
tant externs com interns dels pobles. I, per
damunt de tot, seria un replà per orga-
nitzar una anella de gla metaimònifosi ina-
cabable i fatal del cos vivent dlEs^panya,
anetamànfosi que, a desgrat dels demagogs
d'am'bdues 'bandes, és una de bes raons
d'ésser de la seva vida col-lectiva. La his-
tòria dels pobles resideix entre la impossi-
bilitat d'aconseguir definitivament llurs idees
i la possibilitat d'anar-s'hi acostant sem-
pre més i més

Però aquest pensament amtiestatutari no
és el dels vençuts clue apellen a l'obstruc-
ció. Encara que sembli una paradoxa; po-
dem assegurar (i jurar-ho si caigués) que
el que menys se'ls en dóna a ells és pee-
cisament l'Estatut. Només examinant qui
:són, veureu qué volem. La tasca obstruc-
cionista no és anticatalana més que en un
aspecte passional ; el seu pensament pro-
fund és antinepublicá. No hi ha ni un d' ells
que no reconegui, tat i doldre-li infinita-
ment, que és itnpossi^b'le voler deturar la
marxa fatal de les reivilndicacions catala-
nes. Però, per aquesta causa mateixa, vo-
len fer servir l'Estatut com una metzina
contra el règim. Els consta tan bé que si
aconseguissin el seu propòsit, haurien assas-
siFnat la vida d'Espamya, que en una ràbia
estúpida, en un ressentiment foll •contra
una nació que ha trencat les cadenes que
elis encara es convplauen de portar, no
dubten çl'intent•ar els impossibles ,per into-
xicar el cos polític de la Nació. S'arrapen
a l'obstrucció amb una dèria digna de mi-
llor causa. De tant que saben que per dis-
cutir, mal-sigui a fi d'aterrar-la, una pro-
posició tan important coem la que repre-
senta d'expressió de la voluntat de tot un
poble, tota serenitat seriapoca, de tant que
ho saben, procurem apassionar els ànims i
portar la qüestió al carrer, davant de les
snultituds ignorants dels fets de la història
i dels capteniments i exigències de la po-
]ítica.

A tall d'exèrcit auxiliar, tímidament, ci
partit radical evoluciona per la reraguarda
dels agraris.

Però ens trobem en un dubte, quan par-
lem del partit radical. Qui és el partit ra-
dical? Els radicals de Catalunya que inter-
venen a la Generalitat, a! costat del senyor
Macià? L'acabalat ex-pobre i ex-regidor
(Emiliano Iglesias, ((carn de la carns del
senyor Lerroux, segons frase d'aquest, el
qual vocifera i borda contra Catalunya per
aquests monis de Déu, on es passeja aanb
la nota infamatòria de les Constitueaits a
coll-i-be ; és el partit radical, aquest banye-
ta 'dels Pastorets, carnegat de malediccions
gitanes? Són els monàrgmcs de Barcelo-
na, Pich i Pon i comparses? Es; doncs, el

artit radicad el senyor Lerroux? Però, tam-
bé el senyor Lerroux és el senyor Lerroux?
Perquè si agafen a l'atzar unes quantes de-

De Dijous--
- aDijous

MISERIETES
L'home que podrà euorgallir-se d'haver

estat el primer — trista glA, iia — d'altar-se
contra l'adquisició de la coliérció Pian diura
serà el senyor Solà Cañizlrres.

No cal combatre les motu del senyor
Solà. «No tenim hospitals, _no tenim esco-
les, hi ha molts obrers sense, feina», diu el
senyor Solà. Es podria respotldre que sem-
pre mancaran serveis benèfics, es podria
dir-li que no s'hauria pogwí,`ntaginár rnai
que aquest tresor d'art tavi	 n^ seleccionat
i lligat es pogués adquzrer	 avantatjosa-
ment, es podria fer observ }' que aquestes
cotleccions només poden ací	 tr-se en mo-
ments de crisi, i encara e 	 odria ¿llegar
que si és fàcil de trobar sers per ad-
quirir una cosa que val ds, rjo ho és
tant de trobar-ne per cotr q hospitals i
escotes.

Semblava que el partit , d senyor Solà
era més catalanista, semblàv úe - era més
intelligent. Les raons, pura d rncigògia, al-
legades piel partit només tené una expli-
cació : creure's que aixl es fan vots, trist
objectiu si el partit no en té d'altre. .

La campanya del senyor Solà ha fet for-
rolle i sembla que ha soytif ent que s'ha
ofert a parar la mà. I els ?e pararien la
mà també alleguen les raonrkdèl partit del
senyor Cañizares. Després h%tt sortit els de
la Unió Socialista de Catalunya; i tement
veure's empastifats, en llóè d'aclaryr, si és
cert el que es murmura d'un dels seus lrc-
mes i — en cas afirmatiu - xerutar-lo, ha
preferit impossibilitar l'ac.teáaeid d'aquest
home i pronunciar-se contra la compra de
la col.lecció. Mala tàctica. S'ha murmurat
massa per poder liquidar taxi una qüestió
tan delicada des de molts Punts de vista.
'I més, aquesta manera de resoldre con-
flictes és arrassa dolorosa, 'és un sacrifici
massa fort perquè el puguin acceptar la
gent del partit que estan net de culpa. I la
disciplina de partit uo pot obligar fiats a
la imbecillitat.

El més curiós del cas són les raons que
van allegar-se á la reunió del Comitè Exe-
cutiu de la Federació Comarcal de Barce-
lona de la Unió Socialista de Catalunya.
Les raons incon/essables sQiret rhçv,
afer i una possible extrrpacïó dominava la
reunió, però ningú no va extèrioritzar-lo.
Sobre la taula van sortir només les raons
de peu de banc. La principal raó — segons
confessió de persones que van assistir a
les deliberacions— fou la d'evitar que el
partit pogués ésser confós amb l'Esquerra.
Aquesta raó, amés d'ésser injuriosa i hi

-pòcrita, és grotesca. El partit no vacilla
pas a confondre's amb l'Esquerra quan es
tracta de xuclar-li alguna acta o algun alt
càrrec.

Tat plegat fa molta pena i delata tanta
ignorància com manca de catalanisme. Serà
possible veure homes com En Serra i Mo-
ret i En Joaquim Xirau votant contra l'ad-
quisició d'un tant ¢er cent tanco important
del nostre art? En dirigir-me a homes d'a-
questa eg tegoria no puc pas entretenir-me
a rebatre els arguments que addueix el se-
nyor Cañizares.

Afortunadament, el plet està a la mà del
senyor Macià. 1 el senyor Macià sap que
seria més difícil pair el remordiment d'haver
deixat passar aquesta oportunitat que im-
posar-se. Quan la Generalitat i l'Ajunta-
ment hagin acordat adquirir aquest tresor
no se'n parlarà més, i mai mes ningú no
gosarà fer-ne retret. La manera de no ti-
quidar lg qüestió seria tractant- d'evadir-la,
cosa impossible perquè afortunadament el
president de la Genneralitat, per molt en-
ticat que hagi pogut ésser, és catalanista.
I perquè és més fàcil guanyar aquesta ba-
talla que la de l'Estatut a Madrid.

B.

En So1à de Cañizares

Comentaven l'aparició dels grotescos pas
-quins inspirats per aquest bulliciós personat-

ge que s'ha disposat a fer quedar malament
totes les teories mèdiques sobre els ]iml'àtics.

Algú va recgrdar que l'afapy de fer-se
veure d'aquest noi ja data de V'època en la
qual, aibscur advocadet, .abraçà la defensa
del famós Ricardito.

—Sí — féu un dels presents, que el co-
neixia de molt de temps enrera — ; no deixa
res per verd quan es tracta ,d'exhibir-se.
Igualvnent s'agafa amb el Ricardito, com
ara amb els obrers, els quals fa servir de
mingo.

-Seria llàstima — continuà un altre 
-que un mateix home defensés .els interessos

de Barcelona i la innocència deils Ricard'itos.

Pena de morir al L ladre
Aquest fou el crit de guerra llançat p r

d'Esquerra Republicana de Catalunya, em
la seva propaganda electoral i que li per-
metmé entrar a 1'Ajuntame^nt amb la con-
fiança del ,poble.

L. Aymammf, en un suculent article apa
-regut a La Publicitat de! dimarts, fa pública

declaració que hi ha consellers de la -majo-
ria que emparats amb la influència dð eón-
rec realitzen negocis tèrbols. Es de creure
que els purs de la majoria estiraran la man-
ta i faran aplicar la llei que ells mateixos
van decretar,	 .

Dintre .pocs dies, esperem veure sortir
per la porta gran de l'Ajuntament els caidà-
vers de deu o dotze chornratsn consellers
que de fa temps vénen estudiant per víc-
times !

un viu, Casanoves
E1 passat divendres es va rebré a l'Ajun-

tament e1 permís per a radiar les sessions.
--JEls de la majoria se'm •penedirain, se'n

penediran — comentava el vespre, al Tívoli,
en un entreacte, el regidor Samntamaria.

—Per què ! — digué l'Uilled —. Amb l'in-
tcrruptor rho Menen aviat arranjat. Quan
una cosa ino els convingui, amà a l'interrup-
tor i avaIl.

—Ah! Es que 'o, quan em sembli, áiniré
r."	 o"r"ès; qui runer, >de

l'alcalde o jo, s'apodera de l'interruptor!

Una veu apagada

En possessionar-se novament En Joaquim
Montaner de la corresponsalia a Barcelona
d'El Sol i La Voz, varen aparèixer al balcó
del pis de 1a Rambla de Canaletes on té
installada la redacció, tres rètols : un que
diu Agencia Febus, un altre que resa El
Sol, diario independiente i um tercer on es
llegia la Voz, diario de la noche.

Diem que «es llegia», referint-nos al ter-
cer, perquè la casualitat ha volgut que des-

aparegués just en començar La Voz a Ipu-
blicar solts contra l'Estatut.

En Quimet Montaner no és conllevante
de quatre dies.

La força de Maríínez Barrios
Trobant-se a una barberia de Sevilla, per

Oil fou elegit duputat íEn Martínez Barrios,
rol .En Lluhf explorar el 'terreny del lloc-
tinent radical.

Com aquell qui no pregunta res i després
d'una conversa política de .prou enverga-

dura, mli diu al barben :
—Y ese Martínez Barrios, ¿tiene aquí mu-

cha fuerza?
—Meno que una gazeosa, zeñó !
Aquesta resposta 1'mha contada iEn Lluhí

a Barcelona, per tal de tranquil.litzar els
que temen que els radicals ensorrin 1'Es-
tatut.

A Madrid, ,però, no gosa repetir-la,

ouafre gats

Segons 1'A B C, tot de periodistes cor
-regueren a felicitar el senyor Royo Villa-

nova després d'un dols seus discursos al
Parlament. L'òrgan gràfic de la catalano-
fòbia exagera. Els únics periodistes que se
II acostaren foren ; Losada, d'A B C ; Ca-
sares, d'El Día Gráfico, i Saez, de La
I'ang'uardia.

L'advocaf del diable
En una reunió de la minoria radical, el

senyor Rey Mora va dir que l'interès del
senyor Ossorio y Gallardo envers els ca-
talans era simplement una maniobra per-
què, en agraïment, fos ell qui portés els
plets de Barcelona que haguessin de pas

-sar al Suprem, i així revifaria el seu de-
candit bufet d'advocat.

El senyor Rey Mora no sap - o potser
ho fingeix — que el contrabandista Joan
March sollicità els serveis professionals del
senyor 0ssorio, oferint-li dues oentes mil
pessetes anuals, i l'ex-governador de Bar-
celona refusà un client tan esplèndid.

En canvi, tothom sap que sense el refús
del senyor Ossorio, el semnyor Rey Mora no
hauria arribat a advocat del contrabandista.

Píquiponíana

Com se sap, a conseqüència de la vaga
de cambrers que va declarar-se diumenge
a Saragossa, .el banquet del senyor Ler-
roux es veié privat de servei. Els comen-
sals tingueren d'espavilar -se i servir-se ells
mateixos.

El sen yor Pich i Pon, que assistia a
l'àpat en qualitat de personaílitat illustre,
va distingir-se fent de cambrer d'honor a
algunes dames que tenia a la vora.

—Ya lo dice el dicho : si quieres estar
bien servido, hazte tú mismo la cama —
deia a una senyora, mentre, un xic dis-
tret, abocava el vi a 1a falda d'una altra.

Zamora, porser que af luixis

Un telegrama de Tenerife ens assabenta
q ue un esneçtador d'iin nartit ,dP £ ,nhnl
üná prada :d'En	 m

Si la gent s'hoagafa per .aquest costat,
na hi haurà altre remei que dbligar Zamora
a tornar-se apepaz, o deixar córrer l'ofici,
Tot menys que amb la seva actuació porti
gent al cementiri. Enoara ens recordem
amb esglai de les desgràcies que va oca-
siomar quan es sentí fotogènic i impres-
sionà la cèlebre ¿Cuándo se casa Zamora?,
perquè ara ens resulti que les seves epa-
nades» són també mortals die necessitat pels
espectadors.

Populari4af,,Fens nom de dona
El poeta Josep Maria de Sagarra, junt

amb uns quants amics — artistes, literats,
periddistes — ha accedit a actuar de Jurat
en un concurs de maquillatges que s'ha
organitzat en una coneguda sala de ball.

Sembla que un regidor .pel districte s'ha
compromès, iguailment, a formar part del
Jurat. Però, passen les hores, arriba la de
reunir-se en una llotja els experts, per tal
de començar a desfilar les concursants, i

el conseller municipal no ha donat senyals
de vida.

.EI propietari de la sala està desesperat.
Ha anunciat que hi hauria rcun represen-
tant de l'Excm. Ajuntament» i li dol fcr vn
mal papen.

Tot d'una, veu la solució.
—Escolti — li diu a iEn Sagarra —. Vos-

tè que .no és gaire conegut, voldria passar
per un concejal?

Bella cosa és la ,popularitat, amic Sagar-
ra. Però de vegades també té les sobes
falles !

Segon violí
L'aparició d'Aurea de Sarrà, sigui on si-

gui, causa el seu efecte. Car la dansarina
hcllèmnica — siguem francs —efa tropa».
Però imagineu-vos-la viroladament abillada,
presentant-se de tronc amb el violinista Má-
nent a sopar al restaurant Catalunya!

Per cert que el violinista Costa, que hi
era en una altra taula, es veia objecte d'u-
nes mirades maligroes de part de l'hellènica
criatura dels Déus. D'això, a Madrid, i,
en general, per tot arreu on es malparla
de l'Estatut, en diuen dar achares.

EI soper a Josep Llimona
Hotel Ritz, saló de testes. Dames, bellís-

simes i nombroses. En el ram d'homes, set
rengles de petxeres emmidonades. A dintre
de les petxeres, molta calor. A fora de les
petxeres, una pluja d'oratòria,

Primer orador ; ti sçcçgtari senyor P. B,
Tarragó,

-Jo -- diu, espiritualment— que tinc
de fer la desagradable feina de secretari..,

1 la fa, gla fa. No sense fer constar, també
espiritualment, que llegir adhesions és una
llauna, i que escoltar-les no interessa a
ningú.

Massa familiaritat, per un secretari. Mni-
sa familiaritat i un excés de sinceritat.

—Té la paraula el sen yor Pere Coromines,
president de 1'Imstitut d'Estudis Catalans
— anuncia el senyor Tarragó.

1 -parla el senyor Coromines.
—Té la ,paraula el senyor Cases Abarca¡

president del Círcal Artístic.
I parla el senyor Cases Abarca.
—Té la paraula...

curs? 'Ens ha fet pensar en un conegut expe-
riment de telepatia recreativa. El mèdium
(qualsevol bon senyor o senyoreta de qualse-
vol acatxupinadan) és embenat d'ulls i ha
d'endevinar el que eI pisl lic vol que faci.
Aleshores, un dels presents l'agafa de la mà.
1 et n2 1i 	 auto co w ..	 -
ara recula; s'alwp, s'estira ; divaga, dubta
els seus .gestos es fam més precisos i, a la
fi, per exemple, pren nia capsa que hi ha
damunt del piano de la saleta, en treu un
cigarret, l'ofereix a una 'damisella... i tots
aplaudeixen.

Així el senyor Lerroux a Saragossa. Ana-
va amb els ulls embenats, avençava, recu-
lava; tan aviat s'ajupia com s'estirava tan
alt coem era, i, sobretot, anava. espiant què
volia el seu públic. Quan se •n va adonar es
va engegar... i tots aplaudeixen.

Tocant a la qüestió catalana, fou un tre-
ballet dels més fins ; partint d'allò de «urna
concessió just, just que no semblés una al-
moina» (reculada del mèdium), arribà a
trobar que «l'Estat, en casos que calgués,
podria suspendre la vida política de Cata-
lunya)).

Aquesta fórmula — tan inútil i vana com
el dret de suspendre els acords dels cossos
collegisladors que tenia la Corona — no
serviria per cap més objecte que represen-
tar una escopinada al front de Catalunya.
Mirada en si, no té ni cap ni peus ; ara,
si era per fer-se aplaudir a Saragossa, ens
sembla de primera.

Per qué deu valer el poder el senyor
Lerroux? No comprenem aquesta pressa
d'ell i dels seus partidaris. Un partit a
mig fer (qui sap si a mig desfer), dintre el
qual els seus adherits i prohoms discrepen
davant de les qüeséions fonamentals, i el
cap del qual alterna el silenci monàstic amb
les arts malabars, no és pas, almenys a
hores d'ara, una esperança de la República.

^ MA



Esperant el senyal de sortida

La caiguda

Hom donà la paraula als presidents de
l'Ateneu, de l'Associació d'Arquitectes, de
l'Acadèmia de Saint Jordi..,

A la segona pàgina del menú constaven
les entitats patranitzadores de l'acte. 'Eren
catorze. En arribar al cinquè orador- pre-
sidanb>, hom va témer, en un moment de
pànic ben justificat, que pararien els ca-
torze presidents del menú.

Per alleugerir,ho, un comensal s'entre-
tenia a fer funcionar una mena de marca-
dor:

--Ara estem — deia després del quart
discurs — quatre a deu a favor d'ells....

***

EI senyor Pere Coromines, en un moment
de confiança, va dir :

—Ara que estem ben peixits...
Ningú no se'l va •oreure.

. ***•

Potser 1'ocasi6 no era la més indicada
perquè el senyor Coromines exposés les se-
ves idees sobre l'alta cultura. Potser mo,
però el senyor Macià cregué convenient no
deixar enlaire ta's afirmacions i féu la seva
acostumada defensa de la cultura popular.

0 sigui, una discussió, plena d'interès,
sobre un tema tan original com Ponse-
nyamemt primari i el superior.

L'homenatjat era En Josep Llimona, es-
cuQtor.

* # #

L'oració del senyor Cases Abarca tingué,
entre altres, una virtut rellevant : la vehe-
mència. Referint-se .als que combaten 1'ad-
quisció, per la ciutat, de la Colleoció Plam-
diura, va dir

--,San gent que mai han :passat per cal
notari...

-Però volen passar-lli, v'óien passarahi...
comentà um escèptic.

El senyor comte de Güell, amb e1 seu
típic accent añglo-lleidatà, féu un discurs
molt correcte.

Un discurs com no l'hauria fet millor un
cònsol de Roimania que sthagués volgut
adherir personalment a l'acte i hagués ex-
tremat la seva gentilesa fins a ex^p•ressar-se
en l'idioma del pafs.

Abans del sopar, fotografies. Al primer
rengle, l'homenatjat, ales dames i les auto-
ritats.

La senyora Àguadé fou convidada a acep-
tar un lloc d'honor, i s'hi negà en rodó.

—Ja sap que no hi vull anar, mentre
Fil hagi aquella persona...

Aquella persona!... El misteri ocucpá, per
uns moments, l'atenció d'un rotllo de fu-
turs comensals. Aquella persona 1... Qui se-
ria?

-- Potser" el fotògraf — féu algú.
L'autor de la frase era — cal dir-ho? 

—un amic dEn Casanoves .

5*5

La senyora Aurea de Sarrà assistí al
sitia:	 -- -__- ,,,,,	 7!. ,-1	 1 ': rrdria rlña-

-L'esperit hellénic, sap... — deia, comfi-
dencialment, al seu veí de taula, d vene-
rable Apelles Mestres.

—Ah, sí.., l'esperit hellònio... — respon
-gué aquest, un xic distret —. Coses de

ioves...
Aurea de Sarró, molt satisfeta, s'enrojolà

tota. Havent sopat, deia
—Ai!, quin senyor més simpàtic...

Aneu a saber

Entre un grup de radicals es parlava del
que passarà o deixarà de passar el dia que
En Lerroux formi govern, iEn general, ham
se les prometia molt felices.

—IE^I que em fa por — va dir un amargat
de la vieja guardia—, el que em fa por
és que Em Pich voldrà tirar la Gaceta a
casa seva, amb rotogravat...

Mercuri, caEalanisfa

L'Intransigent, diari d'extremíssim es-
qucrrisme català que surt en forma de fu6
volander cada uns quants mesos, va publicar
darrerament un d'aquests fulls tan abran-
dat com sempre. En la secció titulada ((No-
tulles» —'no sabem d'on rediable ha tret
el mat el conegut i ferm patriota senyor
Latorre, director dels fills intecmitemts —
barreja en una forma tan escaient l'esperit
comercial i el patriotisme, que creiem opor-
tú de divulgar 4a secció sencera, tot font
constar per endavant la gratuïtat del re-
clam.

Ací va
«CATALÀ : Ja Chas fet soci de l'Associació

Protectora de 1'E 'senyança Catalana?
GENT DE BON GUST: Ja gasteu els Per-

fums «La Sardana» que prepara en La-
torre?

HOMES DE LA PLOMA: Ja recordeu que en
Ramírez i Segarra prepara 1a Tinta . Na

-cional Catalana?
DEPENDENTS : Qué espereu a fer-vos socis

del Centre Autonomista de Dependents del
Comerç i de la Indústria?

NATURISTES I DIABÈTICS : Qqe no ho sabeu
que el químic farmacèutic J. B. Morató i
Font és l'únic que ,prepara en tota la Con-
federació Ibèrica la Dulcimida, 450 vegades
més dolça que el sucre?

^NACIoNALiSTRS: Si voleu que reaparegui
setmanalment L'INTRANSIGENT, periòdic de
Javentuts d'Esquerra Nadionallstes Radi

-cais, cal que us inscriviu i digueu amb
quina quantitat podeu collaborar'hi.

Es vERITAT: Els mitjons Molt-farts són
els millors, i sense tractats de .comerç san
demarcats de l'estranger. Raó : Antoni Car

-bonell, Ronda de Sant Pau, número 4,
l'Estel.,,

Sort tenim que dl senyor Royo Villanova
no deu llegir L'Intransigent! Si no, tindria
un argument espeterrant per a tractar mos
d'egoistes.

—Olives, i res més.
No va estranyar-me gens el to petulant

amb què Quimet havia carregat 1a frase.
Estava ja acostumat a aquestes explosions
del seu orgull. Quimet, em demanar només
olives, expressava el menyspreu per a tots
els companys que guarnien el vermut amb
(banderilles)), ensalada, espàrrecs, ous dur,
i altres variants, flors d'aquell jardí gastro-
nòmic que s'estenia al llarg del marbre del
bar. Quimet només hi menjava olives, tai
com Déu mana. Era aquest un ddls tants
tics del seu purisme ; com ara aquest altre

que li feia apartar menyspreativament !'am-
polla del sifó

Vermuts de les set de la tarda, quan en-
cara dins de la copa s'hi suca una gota de
sol. 'Els ciclistes sopen de joen. Les maqui-
nes, repenjades a la vorera, essperen llurs
cavallers. Cal donar moltes voltes al veló-
dram, per a esdevenir campió. Veritat, Qui

-met? Quinze dies — quinze nits — d'entre
-nament. 1 aquestes cames que no diuen mai

prou...
Els diaris del vespre. Leducq ha guanyat

la tercera etapa du la Volta. Comentaris,
pronòstics... Vam i vénen periòdics. Color
groc de la premsa esportiva ; a l'interior
de La Pansa encenen la primera bombeta.
Posta de Sol. Adéu, Quimet. Perseveràn-
cia ! Les sis bicicletes, disparades, enfilen
el carrer de Galileu.

Tot sal, he desfet el camí, carretera de
Sains aval!. Camino amarat de furor espor-
tiu ; les butxaques em vessen de temps,- de
v2a'sbL4°a lr^'Pear fS C^^^aCr2xç ^e á de , Sans,
sita per les seves voreres, els cotxes que
llisquen pel seu vial, vam impulsats per una
febre que debades cercaríeu en cap altre
indret de Barcelona. A mi ningú no cm
treu del cap que això és el ritme esportiu
immat en la barriada ; abonat en els seu
camps de futbol, crescut en les seves pis-
tes ; provat em els rings de La Torrassa...

Els vianants tenen e1 nas enganxat als
cartells llampants, que en les parets ' deis
bars anuncien els espectacles esportius ; es
deturen davant de les rellotgeries, farcides
de cronòmetres ; les sabateries -- «Reis del
Calçat, —, plenes de sabatiilles per a curses
i de sabates per a futbol ; les sastrerics on
pengen les granotes i els suèters de tanca
metàllica ; els (( Prínceps de les Gorres », es-
pecialistes en cascos de cuiro i en gorres
per a automobilisme... En els aparadors dels
camisers die luxe i en els de les botigues
de teles per a senyora, brillen les copes so-
lamnes, a disputar el proper diumenge entre
la Penya As i gel tercer de la Unió. Cap
establiment no s'escapa de la seva contri-
bució a l'esport.

I)os quarts de vuit, al rellotge de la ti-
nència d'alcaldia. Puc entrar, encara, a can
tener, a respirar l'aire impregnat de goma
i amanyagar els pneumàtics Dunlop, apilo-
tats al •llindar. El vell corredor em contarà,
per quinzena vegada, les seves peripècies
de quan va fer el Tour.

Però jo prefereixo no desenganxarme d'a-
questa onada humana. IEsser un més en
aquesta processió diària del cap al tard. En
mig d'aquesta desfilada de rostres seriats
de murcià tra,nsplamtat a Sans, jo sé dis-
tingir els animats par la flama de l'esport,
honor de la barriada. Els traeixen les espat-
lles quadrades ; els pits iprovocaints ; el tall
dels cabells ; les pells embrunides...

Ara ha embocat la carretera un vol de
bicidletes. Correm gràcils ; fan la traveta als
tramvies i llurs botzines somriuen, , iròni-
ques, del greu roncar dels camions. He ar-
ribat a la plaça d'Espanya quan s'encenien
els lluminosos d'un cinema. Harold L1oyd ..
Les portes del Club Femení i d'Esports en-
goleixen unes noies mengívoles : coberta la
meitat de llurs caps per uma boineta aus

-tera ; dessota el braç, una novella d'Evc-
lime Le Maire,

x"*5

Els fars dels automòbils escombren el
camí, i descobreixen muntanyes de faing.
Era ben entrat e1 matí d'avui i encara pilo

-via. Ja és estrany que hagi parat. Fins ara
semblava que les ,nits del Velòdrom comci-
tessin l'aigua. Però avui no ha estat així.
Es a honor teu, Quimet, que els estels ham
alegrat aquesta mit de Sans. L'ambient fos
propici a les imatges, diríem que ells han
volgut també ésser espectadors de les teves
gestes damunt la pista. Però pel camí del
Velòdrom (hi ha massa altaveus de la ràdio;
espeteguen, dins , dels cafès, massa boles de
'bi'llar, i per terra hi ha massa fang perquè
jo pugui flirtejar amb la poesia.

Velòdrom de Sans, perdut entre cases de
cinc pisos, conreus semiurbans i solars per
edificar! No coneix des multituds abranda-
des, ini les grans parades d'automòbils, ni
les ovacions triomfals que alegren els camps
de futbol i les sales de boxa, els seus ger-
mams en esport. La seva força d'atracció
no passa gairebé de la barriada. A' tot allar-
gar, els seus llums són percebuts per uns
quants fidels de les dues rodes, veïns dels
suburbis oposats. 'Jo, en v'emir, els he vist
com hi acudien en escamot, pedalejant da-
mumt l'asfalt de la Gran Via.

E1 nom de fide s és el que millor escow
als fervents del ciclisme. El vehicle de dues
rodes conegué fa uns anys a casa 'nostra
la màxima popularitat com a mitjà de trans-
port interurbà. Però la bicicleta fou morta.
per la congestió del tràfic i peas automòbils
a bon preu. Avui, la màquina humil s'ha
refugiat a les barriades extremes ; només
sent el fregadís de pantailons blaus, ella que
en altres temps s'havia sentit amoixada per
les cuixes tendres de les senyoretes.

L'esport, però, li ha tret anys del da-

munt. La 'bicicleta es sent rejovenida, in-
coeporada en aquest exèrcit innombrable
d'assassins del temps i de la distància : visca
el récord ! Per això, aquest Velòdrom de
Sans està molt allunyat de bes estampes ci-
clistes d'inicis de segle. Teatre de lluites
esportives, està dintre la línia dels rings,
de les piscines i dels terrenys de joc. S'hi
mastega el mateix aire carregat de suor,
d'embrocació i de goma, aquest aire únic
que plana damunt de tots els indrets on el
múscull s'estira fins a petar, mentre el cor
agafa un ritme de rellotge desbocat.

He entrat a! Velòdrom. He saltat per da-
munt les gotoses i argelagues que són la
saya floració. He apartat els ulls d'aquelles
quatre mongeteres que hi_ té plantades el
barraquer. El pudor esportiu em prohibeix
mirar-les. Per la trinxera de sota la pista
he penetrat a dins del camp.

Tot això té una aipariència de .bivac. Sota
els arcs voltaics, vam i vénen corredors amb
barnús, entrenadors en mànegues de cami-
sa, motoristes revestits de cuiro, individus
de la Creu Roja... Per terra jeuen les bici-
cletes, dormen les motos i esperen els equips
sanitaris. La pista rés la immaculada paret
d'aquesta cassola bigarrada. I allí on acaba
el blanc de la pista, comença la co:oraima
dels anuncis : ( Hutchimsom), «Motosacoohe),
((Parche Rusti,nes», ((Ciclos Sestil»... 1 allí
on acaba l'anunci, una paret negra i crida-
nera 'formada pel públic. Per damunt del pú-
blic, treuen el nas algunes cases, esblaima-
des com fantasmes per les llums del Velò-
drom. Damunt nostre, la gran volta del cel;
sostre sereníssim en contrast amb .la barreja
de la terra. Al lluny, estels de llautó, pengem
cls llums del Tibidabo i més cap a l'esqu'erra
els •de la Font del Lleó. Per la banda de
ponent, resplendeix l'esquena del Maricel
Parc.

He buscat Quimet per entremig dels grups.
'EI inostre ciclista està donaint els darrers
cops de anà a les seves cames i a les seves
rodes.

—Com estam aquests ànims, Quimet?
Ell somriu. La cara li vessa de confian-

ça i die seguretat. Quimet no és pas cap
^baliga-halaga. S'ha entrenat a tota cons

-cièmcia i ha seguit amb una unció religiosa
les prescripcions del manàger. No ha hagut
d'esforçar-se molt, en veritat. Ja de si, Qui

-met és un noi auster fins a l'extrem; d'uns
principis rígids fins a la comicitat. Bona
fusta esportiva ! Pere això ara d'entrenador
el mima com a una criatura delicada. Qui
sap les esperances — aplaudiments i talons
de banc — que l'home posa en les teves
cames, Quime t !

Sona la campana penjada a la tribuna
dels jutges i dels cronometradors, tribuna
que sembla destinada al jurat d'u,n concurs
de bestiar o bé a les autoritats en una festa
escalar. IE1 speaker s'esgargamella per a fer

-nos saber que la primera prova és un match
de Ipersecució, a disputar en vint-i-quatre
voltes. Surten ra'beints els dos contrincants,
a da ár-se caça. La paret negra del púbic
es congestiona. Els llistons dels viratges
grinyolen al contacte dels pneumàtics, men-
tre a la tribuna es vam succeint xifres : nou,
vuit, set, sis, etc. Altra vegada noti, vuit,
set... Prou ! La campana •en tocar de mou
desinfla els corredors. Hi ha hagut ja un
caçat i un caçador. E1 ciclista vençut es
deixa relliscar suaument per la pista. El
vencedor pedaleja fins davant les grades po-
pulars i penja darrera la bicicleta una cua
(1 'aplaudiments.

Segona cursa. Ha arribat la teva hora,
Quimet ! I)euestar en capella, perqué veig
que el ma^nàger el confessa. I)anumt ,el cap
li coldoquem mitja esfera de cuiro, i el fan
avançar fins a la móquina• Són quatre a
disputar la cursa, un match darrera moto.
Aquestes fa ja estona que «fan rodes» per
la pista. De cap, obedients al tret de par-
tida, cada moto s'emporta un ciclista al seu
darrera. Quimef s''ha posat immediatament
a carp de fila.

Dirfeu tailment que els ciclistes són unes
j
oguines trencadisses engamxades a uns'

monstres. Fan patir les bicicletes, tan fines,
engegades a una cursa folla, només a un
metre die les respectives motos, sorolloses
i trontollants : I en els viratges, quan, per
passar-se, algun equip remunta la pista fins
a collocar-se costat per costat arnb es ad-
versaris, espereu d'un moment a l'altre la
catàstrofe. Penseu que és un miracle que
no saltin disparats en l'aire, màquines i
homes.

Quimet duia una embra,nzida considera-
'ble. Havia tret almenys trenta metres al
corredor que ci seguia. Les seves cames
havien perdut tota apariència humana da-
vant dels meus ulls. No eren sinó dues bie-
les enganxades als pedals, i mogudes per
un motor. Cada vegada que l'entrein.ador i
el] passaven per davant les tribunes, aixe-
caven una polseguera de bravos i ovacions.
Allò era el camí de la gloria...

Foren, però, aquests enardiments els que
excitaren el motorista, i li feren donar més
gas. Resultat : l'home s'avançà massa i
Quimet no el pogúé seguir. Ell ciclista, des-
en:parat de la moto, perdia terreny. Ja no-

més li portava quinze .metres el seu perse-
guidor... Llavors els entusiasmes del públic
es canviaven en improperis vers l'em:rena-
dor que abandon ava el seu .protegit. L'es-
càndol fou tan comsiderab!e que el rnoto-
rista alentí. Però qué va fer! Quimet no
sabé empalmar-se-li de nou. Se ti tirà al
damunt en ésser al viratge, i les dues ma-
quines i els dos corredors rodaren pendent
avall, cadascú pel seu costat.

Hem corregut vers ells. Quimet i e; mo-
torista jeien inanimats. 'Només la motoci-
cleta es plany ; del seu motor s'escapa un
gemec sostingut i penetramt. iEls de 1a Creu
Roja s'enduen Quimet i l'estenen al centre
del camp. Jo I uns quants amics voltem
el cos del ciclista. Immediatament se'ns
ajunten dues dones iploraneres : la mare i
M germana de Quimet.

—Trainquilitzin-se, senyores. 'I'ota'l, res.
Urna ferida lleu a la cella. La cosa més sen-
sible és la interrupció de la seva cursa bri

-llant.
—Aixà per vostè ! Fos la seva mare...
—Però, senyora...
—1 per què havia de córrer el meu fill?

Ja deia jo.que aquest ((trasto» ens portaria
disgustos.. .—i la doma, entre sanglot i san-
glot, dona una ullada rancorosa a la bici-
cleta.

Vaig acompanyar Quimet als vestidors,
seguit de les llagrimoses. A la pista pros-
seguia la cursa, entre espetècs de motos,
ovacions i crits del speaker. Aquí, en aques-
tes 'pobres casetes, il•umimades amb làmpa-
res de quinze bugies, es veu la cara adversa
de Pesport. Aquesta és, Quimet, la teva
reallitat i no pas aquelles visions de glòria!

M'ha semblat inhun.a abandoinar el ci-
clis'ta. M'he sentit un xic còmplice de -la
seva topada ; com jo, tots els que I'anima-
ven... Vivia allí mateix. Hem abandonat el
Velòdrom i hem pujat al tercer pis duma
humil casa de Sans. Quimet tenia calor.
L'ull tapat Ii bullia. L'he acomipamyat a la
galeria I ell ha sagut en una cadira, entre
els testos i el safareig. L'aire ,nocturn recen-.
fortava.

Jo m'he abocat a la barana. M'arribava
a les orelles tota la' remor del Velòdrom.
La pista, vista des d'aquí, sembla una serp
enrotllada entre camps. Arribarà un dia, a
finals d'estiu, que aquesta pcll tindrà vida
es posarà en moviment, i els ciclistes vol-
taran Catalunya, provocaran l'entusiasme
popular i reuniran les multituds... Però ara
la serp dorm en la nit. Noms, de tant en
tant, li fan pessigolles aquests braus xicots
de Sans:..

ANDREU A. ARTIS

I'E IIT1Y
Anglesos disfressats. — L'altre dia vaig

trobar a la Rambla cinc anglesos ; anaven
amb salakof i polaines, duien una camisa
pròpia del tròpic i unes cares de film docu-
mental. 'Eren uns anglesos d'estampa del
seglepassat, vermells, magnífics, agressius.
Emin mig del personal gris i anònim, sem-
blava que esperessin un lleó amagat en una
escaleta del canrer de Tallers o una cobra
que fes la viu-viu dintre aquella bola blan-
ca de les orxates de Canaletes. En realitat,
la imdumantària i l'actitud dels cinc an-
glesos eren coses normalfssimes ; es pro-
duïen d'aquella manera, en un clima i una
moralitat i un desmemjamemt com els nos-
tres, per pura ;necessitat del seu car. Els
anglesos quan fan de turistes són així, es
disfressen d'anglesos, perquè en llur país la
disfressa està prohibida per totes les lleis.

Anglaterra és el pafs menys estrident que
es coneix ; a Anglaterra ésser esnob és un
dels luxes que es ,paguen més cars. La mit-
jana de la població no admet excentricis-
mes ni originalitats. La cosa més curiosa
que un home del continent veu em el punt
d'arriibar a Londres, és que allí tot és •pas -
sat de moda, tot és d'un academicisme
mastegat i gens original. L'arquitectura de
Lorndres — 1a més d'avantguarda — es
manté dins l'estil més ofegat i m,és imper-
sonal de cinquanta anys enrera. El mateix
que passa on l'arquitectura passa em totes
les coses. A Londres la gent va vestida de
color d'ala de mosca, els abrics, les trin-
xeres, els barrets forts i els barrets tous
tenen un aire de basar honestfssim.

Generalment, um borne 'continental, en
pensar emn un anglés d'Anglaterra, pensa en
aquolls vestits grisos de quadros, en aquelles
pipes, en aquelles gorres i aquelles calces
de golf ; i tot això no existeix enlloc. Es
veu de tant em tant en les revistes illus-
trades, í en la vida íntima dels milionaris,
però el carrer de Londres és tot dl contrari
d'aixà.

Els llibres que generalment llegeixen els
anglesos, les comèdies que escolten, les pin-
tures que contemplen, responen a un criteri
de cols bullides I de caen disgustada ; res
de ,pebre, res de shocking, tot es belluga
dintre una tendresa inofensiva, dintre un
pompierisme per entusiasmar els policies,
les parteres i els gossos ben educats. Mal-
grat aquestes coses, Anglaterra és el país
que fa més impressió del món, i és possible
que el secret del prestigi d'Anglaterra sigui
aquest horror a les truculències i a les fan-
tasies exteriors.

Els anglesos s'adonen perfectament d'a-
quest vel de grisalla correcta i sense aspi

-racioins allucinants que tapa la vida de llur
país, i com que no s'hi resignem d'una ma-
nera absoluta, procuren venjar-se'n i rebel-
lar-se quan surten del seu castell moral,
i es dediquen a viatjar pel món que no és
el seu. 'Els anglesos, quan arriben al sud
d'Europa i es posen a plorar amb la mel
que es barreja en la llum del nostre país,
inventen per a llur fruïció sentimental
aquesta indumentària excessiva i inadequa-
da que jo vaig poder apreciar l'altre dia.
Es fan passar un gust que en llur país

,.çpm g„ardarinn prou de manifestar; es fan
passar el gust d'ésser exoèmtrics, d'acusar
el pintoresc, de tapar e!l cap amb estris
d'opereta, i posar-se a les cames unes mit-
ges de caricatura ; es anglesos só,n així,
i gràcies a aquest temperament de perdre
la vergonya, tan bon punt ham abamdomat
la frontera llur, es crea en el nostre .país i
en altres països com el nostre urna litera-
tura i un humorisme especials sobre la psi-
cologia 1 la indumentària britàniques. L'an-
glès de sarsuela no fia nascut precisament
d'un excés de fantasia meridional, sinó que
la soya causa es trdha em la manera de
produir -se un inglés quan abandona la seva
terra, en aquella necessitat d'esbravar -se,
de disfressar-se, d'ésser excèntric i pimto-
resc.

Anglaterra no admet que els seus fills
facin el ximple de cap manera, encara que
siguin genials. S'ha d'ésser un aristòcrata
molt fort o un milionari molt prepotent per
tenir uns fills i unes filles d'una moral en
estat de desconsposició, i aquesta moral
només pot descabdellar-se en clubs molt
importante, i en cases particulars molt ta,n-
cades.

Anglaterra produeix personatges excepcio-
nals de tant en tant, que es riuen del mort
i del qui el vetlla, i es rebellen amb tots
els nervis contra la crosta gris, correcta i
delicadament hipòcrita que protegeix els
pulmons de t'Imperi. Aquests personatges
han tingut gairebé sempre una sort tràgica
en llur país. Anglaterra els ha escopit del
cor, i els ha llençat al contiinemt, perquè
nosaltres ens hi entendrfssim i de passada
féssim pujar el paper espiritual d'Anglater-
ra. Byron és un cas típic ; un altre cas
túpic és Wilde. Avui dia ) ens trolbem amb
un escriptor com Lawrence, que a Angla-
torro està prohibit, i alguna de les seves
obres no s'ha pogut publicar en el seu país
natal. Les obres de Lawrence i d'altres
escriptors com ell vénen a ésser el mateix
que aquest salakof dels cinc anglesos que
Jo vaig veure a la Rambla. Es evident que
a Hyde Parle aquests cinc anglesos es pre-
sentariem en un humilíssim aspecte d'enter

-ramorts ; és evident que els editors que
llencem milions de novelles roses, no s'atre-
veixen a llençar al públic anglès ('obra pàs-
fuma de Lawrence.

Als anglesos els .passa completament al
revés de nosaltres. Nosaltres, quan amem a
um país estranger, fem tots els possibles
perquè no ens prenguin el número i per
adaptar-nos, i per' no cridar l'atenció. I na

-turalment, nosaltres som víctimes de l'im-
pudor i d'aquest exoentricisme d'exportació
que gasten els anglesos. Es dóna el cas
que un correctíssim senyor de Barcelona,
enamorat de la discreció, quan va a Lon-
dres, per ésser com tothom i per evitar les
estridències, es fa un vestit com el que
duen els anglesos quan vénen a visitar Bar-
celona, es fa un vestit d'anglès de comèdia;
resulta que quan arriba a Londres, les cria-
tures el segueixen, i de vegades acabem fi-
cantalo a la presó.

JosEP MARIA DE S:AGARRA

6RANS NOVETATS EN
wORBATES INABRUBABLf

Jaume 1, 11
Telèf. 11655

BARCELONA- ESPORT

Les dues rodes de Sans
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«L'únic fi de l'educació femenina és la
preparació a la maternitat. Per tant, cal
atendre l'educació física de les dones, i no
jas la intellectualn, ha dit Ilitler.

Anab ben poca diferència podria expres-
sar-se un ramader que criï bèsties per a
l'escorxador.

Lstralls del gust

1'osoanini, després del que li Qassà l'any
darrer a Milà, ha augmentat la seva afició
a Paris. No fa gaire, sortint de la repre-
sentació donada a ¿'Opera de Paris, en
honor de Debussy, el director italià parla-
va a un director francès del gust musical
dels diferents públics.

—Estic molt content dels francesos 
—deia Toscanini, que acabava d'ésser ovacio-

nat a no acabar mai — i quin gust, quin
sentit crític!

—1 els americans?
—Els americans — féu el mestre arron-

Çant les espatlles — no hi entenen res. Als
homes només els agraden les detonacions i
la serra ; a les dones, la guitarra hawaiana.

—I els italians?
—Oh, els italians! Abans eren uns oients

meravellosos, però d'ençà quç cada concert
ha de debutar obligatòriament amb la G'io-
vinezza, tenen les orelles fetes malbé.

Placidesa orienfa!

Ja és sabut l'horror que els americana
senten pels japonesos. L'gltra nit, en el
bar d'un club de Paris, un periodista ame-
ricà, que ja havia begut una mica, les em-
prengué contra un groc que no deia res
a ningú. El tractà de tot i, a la fi, exas15e_
ret per la placidesa de l'oriental que se
l'escoltava amb un somriure immòbil, ana-
va a saltar-li al coll sense la intervenció de
dos camarades.

—Imbècil ! — li digué un d'ells — no
veus que és xinès?

Guam hagueren aconseguit treure l'ame-
ricà, es giraren a l'insultat i un d'ells li
digué:

—Ja n'heu tingut de paciència !
—Oh! —féu el xinès accentuant lleuge-

rament el somriure —, com volleu que jo,
xinès, aturés un home que injuriava un
japonès?

RAMBLA CENTRE, 33 • PASSATGE BACARDI, 2
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L'ESTATUT AL PARLAMENT

L' Esfafuf encalla Ivh•anfD. Manuel iRels
D'UN EX-REI

 ßraganças
El dia 29 de juny queda aprovat per les aquest	 incident i en el	 que	 es produí de w• Ericeira és un poblet de pescadors enfilat en aquesta frase de l'illustre Alexandre deConstituents de la Repdiblica el títol primer seguida, quan el senyor Fanjul qualiñcà de damunt del rocali	 alterós que en aquesta Gusmáo, ministre d'aquell rei : eLa frareriade	 I Estatut.	 IEn	 quatre	 articles	 s'hi	 ha

reconegut el fet de la constitució de Cata-
traïdors	 els	 diputats	 catalans	 i	 el	 senyor
Ossorio	 els defensà,	 afavoria	 des del

part de la costa atlàntica domina la mar. ens xucla,	 la	 frareria ens ,mata...»
luna en regió autònoma i la cooficialitat

que
banc	 blau	 s'intentés	 de	 recobrar	 la	 di-

Al •peu dels espadats hi ha una platja de- I	 no	 us cregueu	 que els reis	 successius
de la llengua catalana i s'hi han definit els recció del debat.	 S'havia	 parlat d'una	 pro-..	 .,	 ...	 ., L Px=rei Mnnnni rfn pnYr„e.,l

liciosa, fresca durant ols estius més tòrrids,
i ansb raó l'ha cantada Talentino així:

estiguessin	 millor.	 La	 pato:ogia	 dinàstica
comparada ens prova que no hi ha millo

Contra o mal que me tém feíto
Raivosos caniculares
Me oferec.e a fresca Ericeira
Seus clavos, sadios mares.

Es a penes un poble petit, perdut en
front de la mar immensa... Però aquest

D. Manuel i la seva muller

rament possible. I els fets de la dinastia
lusitana vénen a confinmar.:ho.

Maria I, casada amh el seu oncle Pere III,
estigué boja des de 1792 fins a la seva mart
en i8i6. I no ens estranyarà que el fill
d'aquest matrimoni consanguini, Joáo VI,
tingués les manies més estrafolaries—entre
altres la de portar les butxaques plenes de
potes de pollastre rostit —. No cal dir que
els vestits de sa majestat no brillaven per
llur netedat...

Quant a Pere IV, el restaurador de la
monarquia liberal.,.

Però no continuem. Deixem •per una altra
ocasió el curiós estudi dels precedents pa-
tològics de don Manuel. Per avui ens vo-
1em limitar a alguns breus detalls sobre
les causes de la seva caiguda, causes que
vénen de lluny.

Un déls més illustres membres de les
Corts de 1821-22, Manuel Fernandes Tomás,
deia; en mig dels aplaudiments generals, que
la revolució conservava la dinastia de Bra-
gamça, però que «quan aquesta dinastia no
compleixi les condicions sota les quals és
escollida per governar, la nació, assumint
novament els seus drets imprescindibles, té
tota l'autoritat per a treure-la ddl gavèrn i
per posar al front d'aquest qui 'bonament
li sembli: Aquests són els mostres principis
i foren els dels mestres avantpassats.»

El moviment Mpúblicà nasqué a Portugal
en 1848, però "ñq tingué gaire importàaciz
al primcüpi, Fou sota ;el •regnat de don Car-

!
los (1889.1908) quin prengué , força.

Ja en arribar al tren el jove monarca,
escoltava veus erri} aquesta : «Inexpert i
tímid: com és, el .vrèi és, no obstant, un
caràcter, Aqúes# caràcter t aquesta volwntat,
si sap exercir-se o conservar-se, si aquesta
pèrsonalitat sap imposar-se, li donaran la
força que el .país necessita i que els partits,
en l'estat en què es troben, són incapaços
de crear o de posseir.» La sirena era IEmig-
dio Navarro a les Novidades.

I ara sentireu una altra veu, també cons
-picua, la de Carlos Lobo de Avila — un

deis homes que més s'escoltava el rei - que
escrivia sota él pseudònim de Viriato, al
Reporter : a^E1 parlamentarisme, Senyor, ha
tingut el seu temps... Vostra Majestat no
pot swbjeetar el seu govern als capricis

poblet .petit	 té	 l'honor de figurar	 en	 tres
de les votac ons parlamentàries, que, quan
no	 s'expliquen	 per	 ambicions	 inconfessa-

ocasions a la història de Portugal. bies, resulten de la .mal compresa disciplina,
Primer, en	 1584 — quatre anys després de	 prejudicis iinjustificables o de simpaties

de la pèrdua de la independència lusitana, persona'ls...»	 (Ens	 sembla	 escoltar	 un	 fei-
- quan hi tingzié'la''seva efímera cort Ma- xista d'avui. I diuen que això del feixisme
teus Alvares, _up ^leÍs cèleb es impostors que és nou ! !)
es volgueren f r. passar pel rei don Sebastià, La llavor caigué en terreny ben abonat,
desaparegut misteriosament a la batalla de
El Ksar el	 Kibir	 (Alcazarqui,bir)	 en	 1578:

i	 molts portuguesos començarem	 a pensar

el	 flamant	 pretemdemt a la corona porte-
que	 s'havien d'aplicar les ,paraules	 proféti-
ques de Fernandes Tomás...

guesa	 arribà	 a	 fer coronar	 reina	 la	 filla La tensió arribà al paroxisme quan don
d'un	 pagés	 amb la	 qual	 s'havia	 casat... Carlos cridà	 a la presidència del ministeri
Agafat pels esbirros de Felip II, el cap del Joáo Franco i aquest establí un govern dic-
rei de Ericeira caigué & iq de juny d'aquell tatorial.
mateix	 any..,

A lEriccira també desembarcó el prior do
Hom prepare un atemptat contra el die-

tador.
Grato, pretendent al tron de Portugal. ;Era a primers de febrer de 1908. Jo, moltFinalment,	 la	 petita	 població	 atlàntica petit encara,	 era a Lisboa amb ens meuspresencià el s d'octubre de 1910 un espec- Pares.	 Mai	 no	 oblidaré	 l'emoció d'aquellataole que havia de quedar igualment his- jornada, «Mataram o rei 1 Mataram o priin-
tòric: l'embarcament de l'últim rei de Por- cipe real la Aixf fou coneguda la notícia atugal,	 Manuel	 II,	 cap a l'exili.	 La revolu- ]'hotel.	 Estupefacció	 primer,	 pànic desprésciÓ que. havia esclatat s'afirmava ja triom- a	 la ciutat..,
fant el	 dia	 q.	 d'octubre	 i	 la	 família	 reial Corn havia passat allò?
fugí precipitadament ('hom diu que si don El rei tornava de caça — també aquellManuel	 s'hagués iposat	 aquell	 dia	 perro- era un rei caçador... — Després d'atraves-nalment al	 front de dies tropes fidels, 	 pro- san	 el	 Tejo	 prengué	 el	 cotxe que deviabab.emont	 no hi	 hauria	 haigut	 aleshores passar	 allí	 mateix,	 al	 Terreiro do	 Paço.repúlblica a Portugal). Exae••ent ocasió per acabar amb Franco...La família	 reial	 passà	 la	 nit	 a	 Mafra, perd	 Franco no fou á la desfilada.	 A1es-per anar a embarcar-se el dia següent a la hores, allí mateix, els dos conjurats Buissapetita platja on havia d'esperar, per .portar- i Costa en lloc del dictador decidiren exe-los a terca d'exili, el vaixell reial D. 	 Amelia. cucar el rei i el príncep reial. Només sobre-La immensitat de Mafra potser inspirà en visqué don Manuel...
aquelles hores tràgiques all rei de vint-i-un
anys el record deis avambpassats les culpes
dels quals pagaya ell en aquells moments...

L'estat de desequilibri mental del cons Dos	 anys i mig de regnat	 que farem
tractor de la immensa mole, Joan V, s'ha- l'agonia de la monarquia portuguesa... Des-
via	 manifestat	 sota	 •la	 forma	 de bogeria prés,	 fugida :	 Mafra,	 Ericeira,	 i	 el	 yatoh
piadosa. Les tones d'or i de diamants que Gibraltar ;	 finalment	 Angla-
arribaven del Brasil eren insuficients per a terra.I	 ter.
satisfier	 la	 passió	 religiosa	 del	 %monarca. Partí, amb llàgrimes als ulls	 la terra
A força d'or féu que el Paipa elevés a pa-

e
de Portugal —com cap altra meravellosa -

triarcat l'arquebisbat de	 Lisboa,	 amb dret ment poètica —, que no tornaria mai més
a usar una litúrgia semblant a la dels car- a veure. Visqué tranquil a Anglaterra,	 ju-
denals, i obtingué a més a més el dret de gant	 al	 tennis,	 criant	 gallines,	 reunint lli-
portar el títol de Rei Pidelissimo.	 A força 1	 tires..,	 Ara deixa la	 seva riqufssima bitbdio-
d'or	 feia	 venir	 d'Itàlia	 elis	 ,més	 célebres teca	 a	 la	 Biblioteca	 Nacional de	 Lisboa.
cantors	 d'esglósia,	 degudament	 preparats, No volgué mai	 ficar-se on	 aventures res-
com és sabut.., I a força d'or,	 igualment, tauradores.
construí en pie camp portggués aquest odi- GONÇAL DE KEPARAZ (fill)
fici mastddànhic de Mafra, un des majors
d'Europa, ien el qual	 arriba•cin	 a	 treballar
50,000 operaris diàriament : tretze 'anys d'o-
bres	 ( 1717-1730) ;	 1,338	 operaris	 morts	 en ESPECIALITAT
elles — una hecatombe mística — tal fou EN LA MIDA
el balanç... I el temps que li quedava lliure
se'l	 passava ficat en convents — peró de
monges...	 —	Bogeria	 místico-eròtica	 fre- Jaume I, 11
qüent en molts monarques peninsulars ! La TeIèI. 11655
situació	 quedava	 aríimrablement	 resumida

Societat Espanyola de Carburs Metàl'Iics

Correus, Apartat feo	 BARCELONA
Teleg.: "Carburos”	 Mallorca, 432

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 e / o DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT í SECAT de
fila i peces seda, cotó í altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la
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Lewis 5'lone i Greta Garbo en «Romance»

MORENO (en castellà)	 I I	 per DOUGLAS FAII BANKS

PREFERENCIA, 1,50; GENERAL, 0,15

EL CINEMA
RESUM DE LA TEMPORADA

	
CAPÍTOL D'UNA VIDA

Una llista de films
Em cl número passat donàvem fms a vuit

títols de fihns •presentats en la darrera tem
-porada. Per completar aquesta llista dels

bons films de l'any cal afegir eincara dos
títols més : El carai de la vida i El carrer.
De l'un i de l'altre ans en hom ocupat
mogt reoontment aquí. No insistim doncs.

Creiem sincerament que una tomporada
que ens ha donat fins a deu films admira-
bies, no és pas tan menyspreable com al-

AVUI
FEACINA

LUNA DE
= MIEL

(Epiteg de "la Marcha Nupcial")

Eric Von Stroheim amb Fay Wray
r Zasu Pitts

Film Paramauuf de profund sentimentalisme

confllsions, ja que tot i ésser estrenats clu-
ramt la temporada, són films que no per-
tanyen al moment cinematogràfic que ca-
racteritza el període que considerem. Filons
presentats amb retard, han estat per aquest
sol fet — tan precipitat és el moment del
cinema ara que la nova tècnica exigeix
una revisió quasi total da les foranes 

—mal apreciats per l'opinió general. La Terra,
La línia general, La melodia del cor i

Anna Christie, són films que necessària
-memt cal recordar, sobretot el primer i el

darrer.
* % h

Él cinema mut descartat, el cinema es-
trictament musical no interessant tampoc
als productors, resta que el cinema parlat,
el cinema parlat semi-sonor, triomfa exclu-
sivament. La fórmula cent per cent parlat
ha viscut, però si ha estat bandejada ho

W. Collier f r, i S. Sidney en «El carrer»

ha estat no sols per raons artístiques, sinó
també per raons comercials. L'única ma-
nera d'assegurar una internacionalitat als
films que els faci comercials en grau mà

-xim, és reduir en el possible el fet Uim-
güístic. Però que, un cop acceptat el fet
de les paraules en els films, no hi ha ma-
riera d'erigir en principi la proporció en
la qual poden figurar emn el film, heus ací
el que ens sembla evident. El carrer pot
haver estat un fracàs fora d'Amèrica, per
la importància que en aquesta obra té el
diàleg, però ningú no gosarà dir que això
sigui una raó intrínseca per a desacreditar
el film de Vidor. En un film, tant és que
parlin poc com que parlin molt ; el que
importa és que no parliin massa, ni massa
poc. I és el que evidentment ens confirmen
]es nostres darreres experiències. M, Els
carrers de la ciutat, El carrer, són testi

-monis de l"-existència dels cinema parlat.
L'evolució successiva que aquest pugui so-
frir, és un misteri sense profeta.

Parlem també breument del que s'acos-
tuma a dir-ne la contraofensiva del cinema
europeu. IEl cinema americà té avui la su-
premacia davant dels públics, però aquesta
supremacia és al mateix temps un exclusi-
visme despòtic. Cal lamentar-ho i precisa-
ment .per això veure amb els millors ulls
tot el que pugui significar l'edificació d'un
cinema llatí i d'un cinema ,alemany, d'un
cinema nòrdic i d'un •cinema rus, Els ale-
manys s'han errat emn voler fer gènere ame-
ricà. Pretenien cercar l'èxit en el camp
del contrincant. Ara sembla que sincera-
ment procuren ésser ells mateixos. Podríem
donar exemples concloents d'aquesta nova
orientació, amb la qual el cinema alemany
vol renovar la soya trajectòria nacional.
Podria ésser que un dels films millors a
veure ]''any que ve, fos' un film alemanv,
Noies d'uniforme.

Els francesos treballen molt ; tenen l'i-
dioma, i una sensibilitat que ha domat ja
diverses vegades els seus fruits. Tenen molts
prejudicis de cara al cinema i els manca
urna poderosa organització cort semblen pos-
seir dls soviets, com existeix a la Ufa, com
triomfa plenament a Los Angeles. Però dar-
rerament hem vist alguna cosa que justi-
fica les esperances.

Aquí podríom dir que el cinema, de fet,
ha conegut un eclipsi d'ençà del sonor. Ara
múltiples activitats, plans, projectes, s'imi-
cien. A Montjuïc fan cinema; a Sabadell,
a Aranjuez, hom parla d''installar.hi studios
formidables. Tant de bo alguna cosa de
tot això sigui aviat un fet palpable i ple
de garanties serioses.

J. PALAU

Barcelona, bressol del
cinema híspànic

El nostre collaborador i corresponsal de
cinema a París, Juan Piqueras, té en pre-
paració un llibre que reflecteix els intents
de protlgcció cinematográfica en el nostre
país. IEs un treball molt curiós ; no pas,
naturalment, per allò que hi pugui haver
de d^eterminarlor de l'estètica del cinema .per
paret nostra, sinó des d'un punt de vista
anecdòtic.

Dablememt per a nosaltres, iperqué lá ma-
joria dels intents són fets a Barcelona,

Efectivament :.Juan Piqueras divideix la
història del cinema hispànic en etapes. La
primera va de 1896 a 1910. « lEs en i896 —
diu J. P. —, un any després de la ilnvenció
del cinema, que Espanya presenta les seves
produccions inicials. Fructuós Gelabert és
cl primer horno que consegueix impressio-
nar fotografies animades sobre celluloide.n
Aquest nom és un mont retenir. Són films
documentals : Salida del público de la igle-
sia parroquial de Sans i Salida de los tra-
bajadores de la fábrica España Industrial.
EI tercer film — curtíssim — té ja un argu-
ment (?) i es titula : Disputq acalorada den-
tro de un cofre i finalmont un drama d'èpo-
ca, Dorotea, i films documentals sobre C'a-
taluny.a i Balears.

Després hi ha un parèntesi. Fins que en
1903 un senyor fantàstic anomenat Segun-
do Chomóm comença a fcr gels primers films
còmics amb una intuïció que J. P. com

-para a la de Georges Méliès. Filma Los
guapos del parque i Se dá de comer (cent
i cent cinquanta metres, respectivament!).

L'obra d'aquest cineasta té, sogons Pi-
queras, un interès vivíssim. Si no magués
fracassat 1'emtitat comercial que l'ajudava
— Macaya i Marro , potser hauria estat
l'encarrilador d'un estil cinematográfic es-
panyol. Després treballa amb Santos, amb
Almirante; filma Cabina i collabora en el
Napoléon de Gance. Inventa trucs, avui co-
negudíssims...

iEl tercer intent de creació de cinema a
casa nostra és obra d'un valencià, Antoni
Cuesta. També a Barcelona Antoni Cuesta
realitza films comercials i de publicitat,
abans de niio! Filma també uns metres
documentals sobre el Tribunal de les Aigües,
de València. I tres obres d'argument : El
ciego de la aldea, El pastorcïllo de Torren-
te i Los siete niños de Ecija.

I, heus ací una notícia sensacional: en
905 es produeix un film sonor! Es obra

de Ricardo de Baños, que fa impressionar
discos de gramola per un cantador de fia

-mene. Ricardo de Baños produeix de 1907
a 1910 onze peblícules anecdòtiques i vint-i-
cinc documentals !

En Igio, funcionen vàries editores a
Barcelona i comença una nova etapa de
la vida cinematogràfica espanyola.

El confíngenf alemany
Si hom prosa una mica que Alemanya

exporta més films dels que importa, estra-
nya la llei votada — ,ès, diu que sota la
pressió dels medis nacionalistes — limitant
l'entrada de films estrangers a Alemainya.

Aquesta llei estipula, per exemple, que
almenys el 75 per cent d'actors, postors en
escena i músics deis films produïts a Ale-
ntanya, han d'ésser de nacionalitat alema-
nya (els austríacs també són considerats
com estrangers) .

Es prohibiria la importació alemanya de
films rodats per societats domiciliades a
l'estranger, culpables d'haver produït films
amtialemanys.

Totes les si;ncro;nitzacions de films estran-
gers hauran d'ésser fetes a Alemanya .

La medalla de «Photoplay»
La revista americana Photopláy atorga

anualment una medalla d'or al que consi-
dera el millor film de l'any. La institució
d'aquest premi data de 1920. Entre els films
que han assolit aquesta distinció, hi ha
Robin Hood, Abráham Lincoln, La gran
parada, Disraeli, Res de nou a l'Oest.

L'esmentada revista ha considerat que el
millor film de 1931 era Cimarron, el fiu;m
de Wesley Ruggles, interpretat per Riahaid
Dix i Irene Dunne, tret d'una novella d'Ed-
ma Farber, i que, com recordaran cls que
l^hagim vist, és la història d'un ioneer i
d'una ciutat dels Estats Units, Oklahoma.

Novetats de cautxú per
al bany i la platja

Gorres - Sabatilles - Jocs de
mar - Pirogues - Cinturons

i
d^

"Cautxú Català"
Corts Catalanes, 615
Ronda de Sant Pere, 12
Passeig de Gràcia, 127

L'ascensí^

Joan, de retorn al safareig, ha vingut
una vegada més a recolzar-se a la barana
del riu. El Missouri s'escorre indiferent.
Tots els rius s'escorren indiferents. Bé és
veritat que a Joan també li és indiferent
el Missouri. Si ella cada tarda- ve una es-
toma a reposar en aquesta barana, no és
pas per emmirallar-se en les aigües tèr-
boles i grogues del Missouri, tenyides pels

Joan Craw f ord

detritus de les fàbriques i pels canals dels
escorxadors.

A Joan li plau aquest lloc, perquè des
d'aquí es veu un bon tros de la ciutat de
dalt. Més que les edificacions., am xic im-
precises, des d'aquí es dominen els Ilums.
I en caure la tarda, Joan ve a cercar això
l'halo repiendent que nimba les grans ciu-
tats, suspès damunt Kansas City duel Mis-
souri. Joan ve aquí a oblidar per uns ins-
tants l'altra Kansas City, la tenebrosa, la
que a1 seu darrera li fa uns sinistres ullets.
ara grocs, ara verds i ara vermells.

Joan - ara encara no era Joauí. IEra sim-
pdement Lucille Le Sacar, una noia ame-
ricana de catorze anys. Es difícil endevinar
en aquesta criatura doblegada per un em-
balum de roba, i que camina mandrosa-
ment pels carrers de Kansas — carrers que
reclamen el crim, carrers que amoixen el
vampir — ; és difícil endevinar Joan Cralw-
£ord en aquesta criatura, les cames de la
qual, uns anys més tard, serien dues in-
jeccions posades a l'esquena del món.

Ara, aquestes cames tot just s'inflaven.
Lucille davant del mirall ha fet gla decoberta
que un dia o un altre fam totes les noies
gentils : s':a adonat que era bella. !En
responen les seves cames, en responen els
seus pits i ien responen sobretot agaests
ulls immensos.

I quan Lucille ha fet aquesta descoberta,
s'ha posat trista. Té la vaga intuïció que
el seu cos és una perla extraviada en aquest
fiemer de Kansas-City; que és una flor ab-
surdan^ent caiguda en mig d'una xarxa
de vies de tren, fiorint al costat de les pa-
rets repeilemts dels escorxadors, fiotant en
les aigües brutes diel Missouri.., Bressol
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^ de Joan
trist el de la gran Joan, ildustrat amb tetes
les vinyetes del melodrama i perfumat amb
totes les essències del fulletó.

Per això Lucille s'evadeix i somia amb
l'altra Kansas, la die l'altra banda de riu.
Es la ciutat dels jardins, dels bancs, dels
cabarets i de les residències. 'Es la Kansas
habitada pels qui s'han enriquit en la ciutat
de baix, I'inferm industrial, i han pujat ..t

viure alegrement, a despendre
els diners en la bella rnun-
tamyeta dels milionaris» . Cel
i infern juxtaposats en les ri-
bes del Missouri. A Lucidle,
ciutadana de la Kansas infe-
rior, filla d'una safaretgera, el
cor se ili estreny quan en plena
nit sent el mugir dels bous i
els esgarips dels porcs que pre-
senten la gasineta de l'escor-
xador. AlesJiores és quan Lu-
cille es posa a desitjar ardont-
ment la Kansas de dalt, asso-
l ellada i somrient, la ciutat
de les amples voreres tropitja-
des per les nurses i pels cot-
xets dels ún'fants.

Ve un dia en qué Lucillo
traspassa e] riu. La seva mare
ha temut per aquella noia ja
desitjable. Els retorns de Lu-
cille a casa eren vigilats
darrera cada cantonada hi ha-
via una actitud espectamt
sota cada fanal un gest gros-
ser. Per això Lucille s'escapa
vers Kansas de dalt, collocada
com a minyona en la guarde-
da d'infants del Country Club.

I aquí, Luci'le, Joan Craw-
ford en potència, és la flor que
arrela en el seu veritable ter-
roe. En la seva ruta vers ta
glòria li queden encara etapes
di^ficilíssimes, moltes llàgri-
mes, i no pas de glicerina...
Però quan el sol s'apaga, a
Kansas-City de dalt s'cnoenen
tots aquells llums que ella de-
sitjava ; els dancings obren
llurs portes, les orquestres so-

nen esbojarrades i Joan sempre té un com
-pamy Ipor a dur-la a dansar.

U,na nit de réveillon, Joan guanya un
campionat de dansa a la Jaok O^Lantern
Cofe... Això, si no ho porten, ho podrien
portar íes cròniques. Es una hora plena
en la vida;de Joan Crawford. Es ]'instant
amable. • Joan, pels jardins de Kansas City,
collia pressentiments de . ,Hállywood..,
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Jovenfuf en la vellesa
Naturalment, l'home arriba a la se-

nectut, i en aquest període de la vida

és quan l'organisme va perdeint les
seves forces, .per falta d'assimilació.

Si s'aconsegueix combatre en un
vell la postració nerviosa, donar ener-
gia al seu cor i restablir les seves
forces, tindrem u,n home jove.

Els metges han comprovat que l'ac-
ció de la Kola aïllada produeix no-
més ama excitació ; cal associar-li,
com ho està en l'enèrgic reconstituent
FOSFO- - GLI'GO - KOLA DOME-
NECH, dl glicerofosfat de calç, pro-
ducte que per la seva acció regene-
radora corregeix el defecte de la Kola
i augmenta el seu poder reconstituent
en altíssim grau.

AES
DIES: 14, 15, 16 i 17

Capïtol Cinema
ERAN 13
per JUAN TORENA i ÁNA MARIA
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guns enemics del sonor voldrien sostenir.
Per una banda Sternberg ens ha ofert

dos films : Marroc i Fatalitat, plens de va-
lors, intensos, per bé que no del tot satis-
faotoris . Tot el que és del domini de la
tèonioa hi sembla impecable, però aquolles
sinceritat i honradesa que Sterm^berg havia
transplantat en alguns déle seus films an-•
teriors, són coses que no apareixen aquí
prou clares. Són films per a una vedette
i el procediment rares vegades facilita la
bona tasca d'un director, el qual deu obeir,
abans que tot, a la lógica i a les exigències
intrí:nseques de l'assu.m^pte i enrolar tots els
iintèrprets en una mateixa figuració homo-
gènia, . absent d'exhihioion i virtuosisme.

Així mateix Griffith cris ha decebut amb
el seu darrer film : Abraham Lincoln. Un
motiu que s'ajustava admiràblemont al seu
geni creador ha estat el pretext d'un fiJm
incoherent, en el quali no hi hem retrobat
per res aquell bon lirisme exaltat a què
l'autor ens tenia avesats.

Tambó podem dir que enguany ha estat
pel cinema còmic una mala anyada, i en-
cara sort que hem pogut apuntar El milió.
Cap Clhaplin, un Buster Keaton feble, Po-
bre tenorio, un Harold Lloyd sense origi-
na•1itat, Ai que caic !, ni rastre de Hamry
Langdon i Chan1ey Chase, Oliver Hardy
i Stan Laurel treballant monòtonament dins
llurs gags habituals .

En canvi podcbn parlar en més bans
termes de Cimarron, un film que voldríem
ja avui inventariar entre els clàssics. Sig-
nifica un esforç gegantí de la Radio Pie-
tures, menat a cap per un director meri-
tíssim, que, emprant la tècnica del nou
cinema, ha sabut evocar-anos una época, una
gesta, construint un film per estones mo-
dèlic de l'Oest, amarat Got oil d'aquella
sensibilitat peculiar de les grans obres del
cinema mut sobre aquest mateix motiu. Es
aquí que el nom de Griffith revé sota la
nostra ploma en recordar les bones esoenes
domèstiques, el mateix que les amples vi-
sions de conjunt de Cimarron. Hi ha de-
fectes i ben visibles en aquest film ; por
això ens hem abstiingut de referir-nos,hi
abans, però tanmateix ha estat una sen-
sació de la temporada.

Un film de King Vidor a classificar entre
les seves obres menors, Billy the Kid ; des
de Ceciil B. de Mille, treballats a fons,
entretimguts però sense consistència, Ma-
dame Satan i El pròfug; dos de Clarence
Brow(n, nobles d'estil, finam^cmt matisats
dios les maneres de l'autor, tots dos amb
la mateixa star : Inspiració i Romance
un de Douglas Fairbanks només que di-
vertit, Per abastar la lluna. Títols que es-
mentem sense entusiasme, però amb una
preocupació podríem dir-ne d'història i d'ob-
jectivitat, atents .al room deis seus autors.

Per fi; i per ésser en el possible com
-pilets, no serà de més recordar que durant

la passada temporada hem vist alguns films
que no figuren en la nostra llista, ni han
de fi^gurar^hi. Eis hem exclòs per evitar

CIN
TEMPORADA D'ESTIU,

Saló Catalunya



La recitadora• Berta Sin germañn

EL. TEATRE

Recitació
E

 i Arecitadors
Si tot aquell que es dedica a l'exercici

d'alguna funció, mesurés i examiinds qui-
nes són les obligacions que aquella funció
comporta, quin és el seu objectiu i quins
són els seus límits, seguramont quedarien
molts genis sense donar-seins a conèixer,
molts lluminars que avui ens enlluernen pot

-ser no haurien sortit de la seva foscor pri-
mitiva, però ens estalviaríem tamíbé moltes
males estones i deixaríem de presenciar

moltes ximpleries. Urna colla de gent que
veiem donant voltes a la sínia de qualsevol
rutina mal apresa i fora de lloc, podrien
encarri9ar perfectament 'la seva activitat per
altres sentleres ien les quals è1 seu talent
trobaria millor esplai sense necessitat de
malmenar coses que han d'ésser respecta-
des i tractades amb una consideració que
massa vegades és dblidada.

El dia que ham procedeixi d'aquella ma-
nera és segur que la immensa majoria de
recitadors i recitadores que corren per aquests
mons de Déu, o bé rectificarien de cap a
peus la forma del seu trehall o bé se'n reti-
rarien per sempre més.

No trobareu mai cap recitador que es
faci càrrec que la seva funció no és altra,
no ha d'ésser altra, que la de fer conèixer,
o gustar, aQ seu auditori a81ò que per si sol
és ja una cosa ben completa i acabada, a
la qual no cal afegir res més ; cap recita-
dor que comprengui que el seu ,paper és
sempre el de servir l'obra recitada i mai
el de posar aquesta al seu servei

Per això, el vici característic dels recita-
dors i recitadores és el de fer servir les
poesies que ens reciten de pretext per a
luir les seves habilitats, en comptes d'exer-
citar aquestes en lluïment de les poesies.
Obliden que el recitador mo. és altra cosa
que el mitjà pcl qual 1a poesia és trans-
mesa a un públic i prenen la poesia com
a mitjà per transmetre al püblic la seva
pràpia personalitat.

Aquesta personalitat quasi sempre se'ns
dóna a conèixer sota Ves formes més seduc-
tores : una veu agradable, dúctil i mati -
ada, una mirada persuasiva i una bella

collecció de gestos i maneres, expressions
i moviments. Aquesta personalitat se'ns pre-
senta disposada a emocionar-se copiosament
tantes vegades com calgui, a plorar, a riu-
re, a tremolar i a esgarrifar-se davant cas
nostres ulls. Aquesta personalitat lxn so-
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gic i violent el de més enllà, aquest trist
i aquell alegre, molt abans que vingués
ningú a recitar-mos-en les poesies, era per-
què tot el que podíem trabar-hi era en allò
que havia escrit. Tot allò que de l'autor
arribava fins a nosaltres era ja una forana
fixada i que tenia per a tots el mateix ya-
bor que el poeta li havia volgut donar —
almenys que puguom pensar que ham no
ha sabut llegir versos fins que ens han vin-
gut els recitadors a fer-nos-els entendre —.
Sense .necessitat d'oir una veu enrogallada
pel plor sentíem la tristesa d'allò que lle-
gíem ; sense haver de sentir una veu vibrant
d'alegria Fautor ens comunicava la seva
joia.

Sense visatges, sense gestos, sense esga-
r ps, havíem comprès sempre les emocions
i el sentiments que el poeta volia transme-
tre'ns. El poeta, amb des paraules en té ben
bé prou. (Elles són pell material amb el qual
treballa i amb el qual ens dóna tot el que
ens ha de donar. Si una poesia hi ha que
necessiti de 1a declamació per a ésser ben
entesa, ,podem estar segurs que no serà pas
de massa bona qualitat.

Cal que el recitador sàpiga que el valor
d'una poesia, mil vegades més que em les
emocions o els sentiments que expressa, és
en la seva forma. La seva forma, que és
el seu continent i el seu contingut, tat alho-
ra. Els sentiments i les emocionis, en bona
doctrina poètica, .no són res . més que el seu
punt de partida. Però quan no és així, el
poeta els ha 9ligat amb la seva forma te-
nint-la com el millor vehicle per fer-los ar-
ribar fins a nosaltres. Emocions, sentimcnts
i forma són un tot cmcavallat i entreteixit,
i mai no serà lícit — per més que a un o
altre li ho semhli — menysprear o negligir
aquesta per expressar millor aqueas.

L'oblit de tot això i de moltes altres co-
ses, encara, porta a les lamentables recita-
cions que hem de sentir 'tan sovint. Uns
recitadors destrueixen totalment el vers amb
llur afany de lligar les oracions com emn el
llenguatge quotidià, altres intercalen excla-
macions i gemecs a cada lloc on els semblla
que 'hi falten. N'hi ha que no es recorden
que recitem i reaccionen ara i adés amb
cada paraula que diuen com si es trobessin
al davant d''a11ò que anomenen ; n'hi ha
que s'escarrassen a voler-nos donar la sen-
sació i la impressió auditiva i visual de cada
idea, de cada cosa, amlb modulacions, tre-
molors, allargaments i sillabeigs, ulls em
blanc i jogui^neig de mans. N 'hi ha que no
S'estan de res i que ells sols exhaureixen
aquesta relació i l'augmenten amb altres
ocurrències.

Però encara no n'hem trobat cap que
sospités gens ni mica que quan el poeta ha
deixat ehs seus versos damunt el paper ja
no hi ha niingú que hi pugui afegir res ab-
solutament.

JOAN CORTES

VESTITS DE BANY

BARN USOS
LA MILLOR COL'LECCIÓ
ELS MILLORS PREUS

LES MILLORS LLANES

F, Vehils Vidal
32, A. Portal Angel, 34
7, Plaça Universifa4, 7

VESTITS DE LLANA
BANY, A 6`75 PTES.
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Un tal Ma•lone, crític minuciós, que edi-

tA les obres de Shakespeare, arribà a esta-
blir aquest compte : de 6,043 versos, Sha

-kespeare n'havia copiat 1,771, refet 2,373
,899 eren ben seus. Com es veu, i d'altra

banda és ben sabut, el bon Will no mirava
prim, com no han mirat prim molts autors,
i això des de la més remota antiguitat fins
alsnostres dies, i no és aventurat suposar
que durara mentre hi hagi homes al món.

Aquesta dels .plagis, és una qüestió de
moralitat literaria a la qual, en certes èpo-
ques, no s'ha donat gaire importància.
1)'ençá que hi ha diaris, en té més. 1 tam-
bé perquè hi ha propietat literària .

Moltes vegades, però, és difícil saber on
comença ion .acaba e] plagi. Fins a , part
dels casos en què es pugui aplicar la frase
que els grans esperits es troben, o aquells
altres en qué es tracti d'aquell fons comú
del qual és impossible sostreure's, ]hi ha
plagis que només ho semblen. Però n'hi ha
que val la pena de denunciar.

Shakespeare robà. Perfectament. Hom
pot senyalar plagis als més grans autors.
Perfectament també. Tots ells han millorat
el tema que aprofitaven. Per això els co-
neixem i, on canvi, els autors obscurs es-
poliats s'han ensorrat en l'oblit d'oro no-
més cls treu algun erudit preparador d'edí-
cions anotades. Ja al segle xvtt, La Mothe
Le Vayer distingia la manera de fer de
les abelles, que transformen en mel el que
agafen, i h de les formigues, que roben
e9 gra tot fet.

Potser aquesta imatge conté la clau mo-
ral de la qüestió.

*5*

Catorze amables signants (amables amb
nosaltres), que fan constar que són autors,
actors i pintors, ens han tramès unes quar-
tilles demostrant la identitat culpable de
Claire-Soleil, com dia d"Edmond Gondimet,
Victor Bernan8 i Mme, Isaure Barriére,
amb Angèlica Grelot, de Francesc Preses,
estrenada la temporada recent. Hem dit
demostrant, perquè no contents d'altres pre-
cisions que donen, produeixen textos paral-
leis de l'obra francesa i de 'la catalana.

Ho sabíem, i encara sabem alguna cosa
més, com veuran si llegeixen el que se-
gueix.

Per què no ho dèiem abans, doncs?
Eh dijous mateix que en aquestes pàgi-

nes es publicava la crítica d'Angèlica Gre-
lot, ens assabentàvem que aquesta obra de
Francesc Preses era treta de Claire Soleil.
A més a més, passava per les mustres mans
un exemplar litografiat, om consta que«no
pot ésser posat en venda, essent sals des-
tinat a 9és` necessitats de la representació
teatral)), d'una adaptació de 1'esmentada co-
mèklia francesa a l'escena espanyola, obra
de Javier Santero, editada en x886, a Ma-
drid, per Fiscowidh. ÍEn el repartiment,
figuren les senyores Tubau i Alverá.

Volíem explicar ho la setmana següent,
paró el senyor Preses ens va guanyar. Amb
urna franquesa que no está a l'abast de
tothom, l'autor de Baliga Balaga & Co.
dirigia una lletra oberta - i la publicà la
premsa — a1 senyor Domènec Guansé, en
la qual declarava sense embuts el pedigree
d'Angèlica Grelot.

Davant d'això, no calia que diguéssim
res : hauria estat, com diuen els francesos,
esbotzar una porta oberta.

De passada, la qüestió, moral a part, té
poca importància, donat que ni Claire So-
leil ni Angèlica Grelot - estem disposats a
jugar-nos-hi alguna cosa — són obres iper
deixar un solc gaire iprofunid en la histò-
ria del teatre.

Poemes de Mompou
A París s'ha donat la primera audició de dimont pot dir-se directe : donada una poe-

la música que Frederic Mompou ha com- sia, fer música ; o també, vap orar una poe-
post per als poemes de Paul Valéry Les sia per la música.

•1_JS) n 	(c))L 	 ItQur L Wwru.v
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Pas, La Cè nture, Le Sylphe i L'insinuant,
del recull Chames.

Es tracta de recitacions quant a la veu
i de veritables preludis per a piano. 'El poe-
ma llisca per sabre la música em una tra-
jectòria paral•lela.

L'art de combinar poesia i música, des-
prés de tallar aquesta servilment per la ca-
dència, acciona an un ddls dos sentits : el
de la significació, o del valor musical de
la paraula. El primer, sovint ,posat em joc
en els darrers tomps, porta a les expres-
sions dramàtiques i •crea relacions de tipus
evocatiu, la falsedat de les quals prové de
creure em la identitat d'una làgicá que ser-
veixi a les dues arts.

Seguir el valor musical de la paraula ha
creat la cançó melòdica. Quan la combina-
ció admet ]a poesia .com element predomi-
namt, produeix, en el primer cas, la melo-
pea ; en el segon, el recitatiu. Tal proce-

vint és simpàtica, complexa, interessant, en
un grapat de sentits, però la seva conei-
xença no és prou per fer que li perdonem
la manera com ha tractat una ,poesia deter-
minada per tal de donar-se'ns a conèixer.

El recitador hauria de saber que el que
fa el valor de qualsevol obra literària no
és absolutament res més que allò que ha
deixat escrit el que la féu. Si trobàvem em

-fiatic tal autor, tendre i suau tal nitre, enèr-

EI que ha fet Mompou és donar valor
a la música per la paraula, mitjançant una
música reflexa que porta les paraules en
suspensió. La música en atraureaes cauen
com accents de timbre humà.

Valéry, atès el sentit extern, ha proposat
anomenar étui aquestes recitacions. Tal.ve-
gada, perd, podrien anomenar-se tonalitats,
en el sentit de fixar el punt d'emissió de

gla .poesia i regir-la.
RAMON BORRAS-PRIM

NOVETATS
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Jaume I, 11
Telèf.11655

Aconsegueix un gran èxit de venda
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La República de Treballadors

Per J. TEPRASA

Un repor^a^ge dírec^e, í1'Ius^ra^
amb fotografíes de primera mà.
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EL NOSTRE CENTENARI ROMANTIC

Crida a commemorarIo
II	 t Seguint un imperatiu del tomps es multi-

pliqucn les acadèmies i les biblioteques.
Donàvem a la commemoració romàntica Però la poesia segueix produint-se, àdhuc

que s'acosta una triple complexitat meces- en llengua vennacla. Caldria fer un estudi,
sária. Com a primera fita reconeguda d'una per exemple, dels poetes catalans culterans
Renaixença que esdevindrà ara, pomposa- — gongorins — dels segles xvtn i xvm. Si
ment, secu;ar; com a primer signe romàn- més no, publicar-ne una Antologia a la
tic a Catalunya ; i, finalment, com a es- manera com les que per al segle xix té
cletxa que veu passar a1 seu tra-
vés l'embranzida romàntica d'Eu-
ropa que ha d'inuinidar la Penin-	 ""' "" "	 12
sula.	 n fl»»f, rw , „ ..	 x w, , e, Ixo

Anem ara, breument, a situar-	 --
nos davant del primer aspecte :	 -:x.:::c°.-:.:
1833, com a inic) de la Renai-----a--
xença, Commemoració del 1933+ 
com a jubilar i cap de 	 E 
Hora de balanç i de pronòstic	 '-'µ r	 =
carregada de transcendència viva 	 c

La data inicial ve donada tra-
dicionalment per la redacció d'una	 Nr.f'ncu r.ITPItA ►QIY M6ncAIT)1. Ifl f,A'i'kLU,^.a,

obra amb què ltn jove fuincloinari	 bpi 	 • 3 @. rl l^gpnr.n +rua^i

català, resident a Madrid, i ano-	 —	 --- -----
menat Bonaventura Carles Ari- 
bau, adreçà a un seu amic de	 *"y^ w "'	 .TMÉ=	 •w^Z	 -
Baroelona, cl banquer Remisa 	 a,	 á- r	 r
Aquesta obra s'anàmenava Oda ^"+w W r 	 a-,S	 ^ •_	 sua la Pàtria i té dites particulars- sao	 4	 -.	 G	 a
tats essencials : u:na, lin uística :	 ""	 r
1'Oda a la Pàtria és escrita en ca- 'u„w;^• u ^ a at	 °r 	y—	 .
talà; fenomen evidentment insò-	 r.°tw'..	 "t ,+	 ^ ='-.
lit en un moment em què fins i a^; w   -^1= - 	_	 -

P	 ".:	
u, .̂.^..-	 `-^ ' I,• `'idn . cul», ^u^ilutot la corres andència íntima ^^`:^^	 "-	 .! ti. - 

cieuad•a entre catalans és escrita 	 r	 .
en llengua castellana ; 1'altra par- 	 -t°--'"^	 w
ticularitat és que aquesta obra	 ^"^ ' =`	 `-
d'enyorança d'un català Ilumy de 	 w.	 --
la seva terra té un signe tí )ca 	 W

ment expresiu': és una obra de	 _ '	 -
nostalgia: és á dir, romàntica.	 u.^^.^.^.^

:„w	 ^uPotser, pero, caldria que ens ^, x„^^^° ,.^ 
poséssim d acord sobre el vigor
de la .primera ,particularitat. A mi	 `°	 _ - ----
sempre m'ha semblat excessiva- '1_	 $--	 —	 _	 "y'
ment sintètic presentar l'Oda a"` ^^ w	 i	 -_	 =	 -
la Pàtria com una resurrecció ,ú	 ^^^,-t	-
és a dir, com un .pas de mort ""'""^` `^°^°" `^	 —	 «..,
a vida. Hi ha massa manuals
que expliquen el xvi com un col-	 UN NÚMERO D 1 "EL VAPOA', DIÀA! ON APAREGUÉ
lapse i el xix corn un revifament.	 ' ODA A LA PATRIA"
Aquesta mena de parèntesis no
són pas versemblants. Seria molt
difícil demostrar que entre Pere Serafí,
posem ;per cas, i Bonaventura Carles Ari

-bau, no hi ha hagut sempre, per priora
fue sigui, una línia sense solució de con-
tinuïtat. L'estat cultural mo és .pa s, pre-

Bonaventura Carles Aribau

cisament, simptomàtic com a deprimit. Si
més amo el llibre, recent, del Pare Ignasi
Casanoves, sobra el doctor Josep Finestres
(Biblioteca Balmes) podria servir-nos d'ar-
gument. La vida literaria durant el se-
ge xvttt és molt intensa a casa nostra.

EL DARRER LLIBRE DE MARITAIN

El somni de Descartes

guardar sinó aquelles més pròpiament filc-
sbfques; i d'entre totes elles ens atendrem
a les qud ens semblen Inés fonamentals : el
problema de la ciència i el problema de
l'esperit.
Es obvi que la descoberta de la geonte-

Iri a analítica fou decisiva per a l'esdeveni-
dor de ila filosofia moderna. Descartes ins-
Ln:rant aquesta disciplina matemática per-

met pallar en termes de quan
-titat de quelcom que és del

domini de les qualitats, les fi-
gures geomdtriques. Heus ací
una invenció formidable, el
mètode matemàtic per explo-
rar la natura instituït, la fe-
cunditat del qual res no ho
demostra com el progrés de
la ciència a partir de Descar-
tes, de Vinci, de Galileu, 'Es
tracta d'estendre l'idioma ma-
temàtic a tots els domi:nis de
la natura i posar la creació
antera en fórmules algebrai-
ques.

El punt de partida és ex-
cellent, però Descartes sentí
com un vertigen davant la
seva descoberta i ultrapassa la
mesura.

El que havia d'ésser un
mètode es convertí en una
doctrina. Avui veiem les dar-
reres consegiiòncies d'aquest
error de principi. El segle xx
ha vist desclosa la filosofia
bàrbara que riega l'esperit,
perquè és negar ]'esperit dir
que aquest no és sinó una pro-
longació dels fenòmens biolò-
gics. Que nega la vida en re-
duir-.la a simples reaccions
físico-químiques. Que mega les
qualitats físiques en reduir-ho
tot a simples qüestions de

mecànica, Que .perquè sotmet tota la mecá-
nica a l'anàlisi matemàtic i no veu en aquest
situó una promoció de la lógica, afirma la
unitat de la ciència i la sdbira'nia de la
Raó. Punt d'arribada del racionalisme.

Tot error, concedeix Maritain, no sedueix
sinó per una aparença de veritat, i Mari-
tain remarca en el primer pas de Desear-
res — el penso, doncs sóc —, em aquesta
preocupació de començar .per l'esperit, una
excellent orientació, excellent ja que preocu-
pada d'espiritualisme. Però Descartes, que
na romput amb la tradició aristotèlica, hau-
:à establert la realitat de l'esperit després
d'haver-lo deslligat de tota la resta de les
coses creades. I aquí hi ha 1a tragèdia, vis-
a)da en tota sinceritat pel fundador de gla
)filosofia moderna. La tragèdia de voler-se
evadir de l'idealisme que el! imprudentment
acaba d'instaurar. La vida científica, ma
ral, artística i religiosa és runa comunió,

Descartes deixa l'esperit sol, terriblement
sol amb ell mateix. Ja sabem com Desear-
ces tracta d'evadir-se de l'idealisme. Perquè
roba en l'esperit 1a idea d'un ésser per-
rocte, dirà que aquest ésser bé deu existir,
ja que, com seria perfecte si '1i falltés l'exis-
rència?, i que essent perfecte no pot enga-
nyar-nos i que per tant, si creiem en les
coses, bé és que realment existeixen.

Després de Kaint res no queda d'aquesta
fallaç argumentació. Kant serà molt més
onseqüent. I l'idealisme es trobarà fona.

mentat. L'esperit és el legislador suprem.
Moral, Ciència, Religió es troben depen-
dre essencialment de l'esperit i no pas de
d'objecte com volien Aristòtil i Sant Tomas.

Hauríem valgut suggerir el mètode em-
prat pon l'autor, mètode que consisteix a
3 eure Descartes a través dels tres segles
següents. Tota la filosofia moderna no sem-
Ma sinó una meditació cartesiana. L'avan-
tatge d'aquest mètode és que a la llum de
les conseqüències que s'han derivat die Des-
cartes, ham veu millor el que valien els
principis de la seva filosofia.

	

declarar nulla la ciencia dels antics ) dels	 J. PALAU
escolàstics i s'hagi cregut capaç . de eons-
truir, tot sol, la Ciència perfecta, per aqu.-
Ila raó que trobem en e1 Discours de la
,néthode, que el qüe fa un de sol és més
harmoniós que allò en què han intervingut
uns quants.	 CAMISES amb REFORÇ IHON

	Com que devem restringir-nos, elimina- 	 DOBLE DURACIÓ Preus limitats
	em voluntàriament totes aquellles qüestions	 34 PORTAFERRISSA 34so^idaries de la teologia catòlica, per no es-
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VARIETATS

LA VEU DE L'ESCRIPTOR, — L!e-
geixo que el Centre d'Estudis Històrics de
Madrid recull en discos de gramola capítols
d'obres literàries contemporànies dites pels
seus autors. Hom fa un arxiu nodrit. Hi
ha discos d'Ortega y. Gasset, Azorín, Valle-
Inolón, Pallacio Valdés, Menéndez Pidan,
etcètera. Jo no puc estar-me de donar relleu
a urna notícia com aquesta. Em sembla que
té una viva importància. No Qs solament
el. capítol gloriós, la página reimarcable, c'.
poema a retenir. Es la manera com l'autor
el pronuncia que pot donar-nos la manera
de com l'autor el sent. Si lhi ha hagut qui
ha temptat de fer crítica sobre la fisio-
logia — o sobre el psicoanàlisi, és igual —
dels autors, molt més encara podria apro-
fitar-se el so de la veu, .perquè té sobre
la seva realitat acústica, la vibració impon-
derable i precisa de l'emoció.

ALTRA VEGADA EL NOUCENTS. —
Coneixem que e9 1 900 ha passat irremeia-
blement per a nosaltres en el fet que ha
esdevingut història. Remarcàvem ací el iii-
bre de Paul Morand i un film deliciós, evo-
cador de valsos vienesos. Ara :podem afegir el
número de Vu, carregat de fotografies, pu-
blicat sota el títol de C'était le bon temps !...
i aquest àlbum de postals del )9óo que acaba
de fer públic Louis C'herommet (Edil. Chro-
niques du Jour) on es presenten diversos
aspectes dels costums, el teatre i les arts
de fa trenta anys.

LA HISTORIA I IEL 1D'EMODE». —
Es pot dir que les coses quan deixen de
portar-se — per l'empenta de la nova pro-
ducció — esdevenen démodées, és a dir ri-
dícules, intolerables. Hom .no eaipcix les
modes immediatament anteriors, per tal
com cada moment de la moda és una reac-
c i ó , contra el pretèrit immediat. I es viu
en plena fòbia contra la moda penúltima.
Però arriba un moment que aquesta moda
pren una perspectiva històrica ; la reacció
ha passat ), amb ella, el perill d'un re-
trocés. I aleshores hom s'acosta atenta-
ment ala .moda esdevinguda .peça de museu.
Ara, per exemple, el sigile alarmant : la
gent no troba tan ridícules les modes
del 1900 que fins ara ens havien fet riure
tant. Heus ací el que en diu, per exemple,
Midhel Vaucaire al Crapouiilot : «L'est en
regardant les photographies sur igoo que
vient de réunir Cheronmet que j'ai pensé
que 1900 avait du bon... On ne reculait pas
devant aucune audaoe. La vie d'ailleurs
était large et facile. Chacun lisait des re-
vues d'art décoratif et je ne suis pas certaim
que Bans vingt ans nos meubles en tube
d'aci•er, nos maisons cubiques, notre fáux
marbre et notre alphabet bifur en .paraissent
vingt fois plus grotesques à nos enfants
que tout le *tuc i900 ne me parait aujour-
d"hui démodé.n

AIRO iES GRAVISSI,M, senyors. Perquè
l'aire pren direccions universals. I si la
paleta del ,pintor Grau-Sala s'ha enamorat
de les mànegues de pernil, ans horroritza
una invasió de postals esgrogueïdes a les
calaixeres, en un moment on és ben vistent
el perill que la moda d'avui es deixa con-
tagiar — encara? no : ja ! - per la línia an-
tiga amb ]'escruiximent .que produiria el
retorn a una psicologia d'acord amU aques-
tes mànegues i amb aquells polissons. 
D. P.

Com escriuen

Les revistes franceses fan molt sovint en-
questes on es cerca de reflectir la vida pro-
fessional — i àdhuc la vida íntima de 1'es-
criptor —. La curiositat envers .l'escriptor,
envers la realitat més anecdòtica de 1'escrip-
tor és una nota de maturitat literària perquè
significa que l'escriptor ha començat a in-
teressar àdhuc socialment. Té una figura re-
llevant feta pel seu treball intelligent. (M)-
RADOR voldria, modestament, iniciar un es-
forç en aquest sentit, com l'ha iniciat fa
unes setmanes i el prosseguirà encara fins
que calgui.)

Recentment un periodista informat — G.
Charensol — ha donat runa actualitat a una
pregunta freqüent. L'enquesta està dedicada
a esbrinar com escriuen els escriptors. Per
a aquesta enquesta són d'un viu interès els
autògrafs, que Charensol reprodueix.

Hom coneix moltes sorpreses. Escriptors
que semblen d'una acuïtat •extraordinària,
escriuen unes quartilles torturades i plenes
de catxadures. ^En canvi hi ha autors d'un
barroquisme desesperat que rus hi neix —
fluid — a punta de ploma.

Un exemple clar dels primers casos és
— a casa nostra — el de Verdaguer. Exa-
minant els manuscrits verdaguerians conser-
vats a la Biblioteca de l'Institut d'Estudis
Catalans, hom pot adonar -se de les terrible,
dificultats amb qué Verdaguer topava en la
redacció de cada vers, en la conjuminació
de cada estrofa. Tota la fluïdesa de lèxic,
tot l'aire — fluvial — de la inspiració ver-
dagueriana són un producte torturadíssim,
d'un esforç obstinat i gegant.
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ER apendre d'escriure
 correctament el català

no hi ha com llegir
els millors autors. Apro i-
teu l'oci de les vacances per
a lliurar-vos a aquesta tas- ò
ca. A la LLIBRERIA
CATALONIA troba-
reu les obres dels mes ex- E
cel'lents autors de Cata-
lunya, tant antics com
moderns.

3, RONDA DE SANT PEnE, 3
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publicades l'Editorial Barcino. Hi hauria
segurament sorpreses interessantíssimes;
obres de vàlua ,poètica i documental, ex-
traordinàriament útils per a no deixar en
blanc tot aquest període, tan viu, de la
història de la nostra cultura. Voldríem que
l'obra del Pare Casanoves servís per a por-
tar un revifament de curiositats en aquest
sentit.

*. •k *-
Per bé que existent una línia de conti-

nuïtat en el cultiu dcl català literari, hi
ha amb una clara evidància la convicció
que cal considerar l'Oda a la Pàtria com
una fita inicial, si res més no, d'una presa
de consciència que, després, haurà de .per-
dre derivacions transcendents en tots els
ordres.

Derivacions insospitades. Literàriament
com un principi de re-creació de ]lengua
literària, multiplicada en amibicions, volun-
tariosa d'universalitat, que assoleix en tres
quarts de segle els seus dbjectius i arriba
a una esplèndida posició de maduresa. Po-
iíticamont, com a llavor — obra pura i es-
pontania d'instint popular — de tota una
línia de doctrinaris polítics que va de Va-
lentí Almirall a Rovira i Virgili, i que, a
la seva vegada, serveix d'èmbol per q I'efi-
càcia d'una pressió popular al servei d'una
política,

1 per ambdues coses cal prestigiar aquest
moment carregat de forces de fa un segle.
Jo redueixo el meu paper al, modestíssim,
d'un delineant de sagetes d'atenció, per
tal que quan s'acordi fer alguna cosa es
faci sense presses i amb la dignitat que
comporta la noció d'urna responsabilitat
molt viva.

GUILLEM DIAZ PLAJA

Jarques Maritain ha reunit cinc assaig.,
sobre Descartes en un volum que acaba
de publicar-s^ amb el títol de Le songe de
Descartes. Assaigs iindependenls l'un de
l'altre, es troben so^biment relligats :per la
preocupació comuna de valorar cil eartesia-
nisme a 'la llum del que els neo-escolàstic.;
anomenen la filosofia perenne.

No cs trarla doncs d'una exposició s'.s'.e-

Descartes, per Franz Hals

màtica de la filoso1ìa de Descartes ; però,
obra d'un metafísic sobre un gran ¡neta-
físic, el llibre examina les qüestions fona

-mentals en un esperit profund i en una vi-
sió de totalitat, com convé a una •mentali-
tat específicament filosófica. I ningú, sigui
quina sigui la seva actitud enfront les posi

-cions defensades per Maritain, no potiró
negar a aquest escriptor una, rara capaci-
ta't per a la metafísica. Avui no sembla sinó
que de tant restringir-nos a no mirar sinó
les coses niés immediates, ens hàgim tots
pilegats tornat miops. Le songe de Descar-
les és un llibre de llarga vista, tot ell atent
a superar els valors temporals per aconse.
guir una posició veritablement central

Per qué el llibre aporta el títol que porta?
Un examen lleuger podria fer-nos creure
que el volum manlleva el seu títol al pri-
mer dels assaigs, el quan es refereix al som-
ni que Descartes féu la nit del )o de no-
vembre de 16i9, somni en el curs del qual
tingué la revelació de la seva vocació en-
sems que la vaga intuïció del que havia
d'ésser aquella Cnciá Universal que ell
volgué fundar. Però, per important que si-
gui aquesta anécdota per a l'evolució intel-
lectuail de Descartes, el títol ddl llibre pres

-suposa intencions més subtils. Naturalment
que és un xic inquietant que el fundador
del racionalisme modern es recolzi, per po-
sar mans a l'obra, en alguna cosa tan poc
raonable com wn somni. 1 Maritain, que
no té cap simpatia per Descartes, es per-
metrà aquí un to irònic. Però anem anés
enllà. Si no d'una manera explícita, almenys
d'una manera implícita, és el llibre enter
que dóna a entendre que els projectes, am-
bicions i construccions mentals que es tro-
ben ésser la substancia del cartesianisme,
no sfin sinó Lima quimera, u,n somni. Uto-
pies espirituals, errors que aniran fermen-
tant a través dels tres segles posteriors.
Maritain no pot perdonar a aquest jove sol-
dat, antic deixeble deis jesuïtes, que a vint

-i-tres anys hagi tingut la impertinénci.a de



Plandiuva, pev Canals (iiracabat)

rostre, aixopli at sota um capell d'ales am-
ples, hi ha un barreja d'artista i de fadrí
que està tip de moltes festes majors. S'ex-
pressa en. •;uúi lèxic-vi'víssim, un feliç a:iatge
de l'home cultivat 1 deis popularismes del
barri de Santa Maria.

Però hi ha quelcom de molt seriós on
aquest home, fill d'un colonialista del carner
de Ribera. Lluís Plandiura és el tipus ca-
racterístic dels fills del senyor Esteve que
han fet Barcelona. Malauradament, el se-
myor Esteve va deixar molts fills que només
ham fet diinerons, però una gran part d'a-
questa filiada ha sabut agermanar dl tem

-poral amb l'espiritual, Lluís Plandiura és
l'exemplar perfecte del born barcelaní. El
temps encara ho proclamarà amb més ener-
gi.a que jo, i dirà que aquest home que ya
perdre el seu pare a l'edat de vuit anys,
ha .sabut fer prosperar el negoci de colo-
nials tot ,preocupant-se des de primera hora
del negoci de l'esperit. I en la mateixa casa
del seu pare, a la casa del carrer de Ribe-
ra, Plandiura ha rcu,nit un tresor que si no
fos ell seria perdut, dispersat pel món. Grà-
cies a Lluís Plandiura hem pogut completar
la història del nostre art.

En la vida d'aquest colonialista convertit
em coleccionista d'art hi ha un punt que
explica la història de l'home. Sense aquesta
anella, la cadena seria molt incompleta.
Plandiura, cap al començament de la seva
joventut, fou deixelble d^e1 pintor Francesc
Galí. EI comerciant va vacillar un quant
temps entre la pintura i el magatzem de co-
lonials. En els moments d'optimisme, potser
creia poder fer rutllar la pintura i el despatx.
Ho fes que la realitat s'imposés, el cert és
que avui En Plandiura us diu que va aban-
donar la pintura perquè cho feia molt ma-
lament)>.

La dèria del colleccionistu apunta ca.p als
disset o divuit anys. L'any igoi, Em Plan-
diura exhibia al Cerdle Artístic una impor-
tant collecció de cartells. Dos anys més tard,
afl mateix Cercle Artístic, es ,feia la segona
exposició dels cartells reunits per Em Plan-
diura. Aquestes exposicions van tenir molta
i:nfluéncia en el nostre art ca'tellístic. L'Ajun-
tament va decidir adquirir aquesta collecció.
Amib les tres mil pessetes que l'Ajuntament
va donar-li va començar a adquirir pintura
moderna. La secció de ipintura moderna de 'la
collecció Plandiura ha estat ,feta triant inces-
samtment en les exposicions i tallers d'artis-
tes des del 1903 fins ara.

La collecció d'art antic comonça molt m s
tard, potser és un fruit de la guerra. L'any
i914 Plandiura compra .per qo pessetes una
calaixera a En Bonay, el bibliòfil. La calai-
xera exigia altres peces que li fessin joc i
ja la tenim armada, així comença aquesta

BANYERES .  LAVABOS
ESCALFADORS

WATERS •• BIDETS
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ï

JAUME SAURET
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Una sala d'art gòtic (Cotos .Serra)

P°' Cook ; el professor Rouohez en dóna
una sèrie á] Louvre de París ; se'n donen a
es Universitats de Harvard, de Cambridge
i en molts centres d'estudis d'Alemanya.

L'anecdotari de la collecció és mitja vida
del colleccionista, però això és secret pro-
fessional. El que es pot dir és que . sense

Verge d'alabastre (s. XIV)

Em Plandiura s'hauria perdut un gran tant
per cent del nostre art. Ara mateix alguns
museus d'Estat han fet insinuacions temp-
tadores... Però la collecció era destinada a
Barcelona. Hi vam en aixa el prestigi del
nostre art i de la ciutat, i el nom del col-
leccionista. La Generalitat i d'Ajuntament

Picasso — Les amoureuxn

totes les troballes de l'impressionisme... i
tot això dit a la manera próipia de Pablo
Ruiz Picasso, inconfusible, fina, sòbria, cap-
tivant.

La ;paraula geni s'ha inventat per a
aquest home que escapa de la lògica i de
la mesura humana.

* - 5

Picasso. — ((La femme à l'éventailn

Aquesta exposició té una importància que
vessa de París, i és un èxit: Ens plau de
fer constar que aquest èxit se l'hauria po-
gut apuntar la nostra ciutat quan, per
una feliç iniciativa de Lluís Plandiura, es
va acordar que a l'Exposició Internacional
hi hagués una sala Picasso, acord que no
va portar-se a terme per causes alienes a
la vo;rmtat de tots.

DOM ìcNEC CARLES

Pasta de Cera
EI fang que permet el
més perfecte modelat

Olivera, 52 - Telèf. 31816

Els subscriptors de MIRADOR tíndran dret a 1
adquirir el llibre URSS, la República de Treballadors,
amb un descompte del 10 per 100 sí ens trameten,
degudament omplert, aquest butlletí.
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LES ARTS I ELS ARTISTES

L'exemplar més important de la collecció
Plandiura és el senyor Lluís Flandiura. Veu-
re Em Plandiura, sentir En Plandiura, és
descobrir la quintaessència del barcdlonisme.
Es fill dea barri del Born, del carrer de Ri-
bera. Es un home de mitja edat — 50 anya
exactes —, però no els aparenta. En el seu

collecció fabulosa, a semblança d'un conte
de Mac Orlan en el quail surt un home que
es compra urp a magnífica pipa, i després, per
fer joc, una sèrie d'estres de fumar luxosos•
i després una tauila i després el mobiliari
d'un mrnjador i després completa el pis i
acaba fent-se una casa. La casa també se

l'ha feta En Plandiura : rer1
el Museu de Barcelona.

El colleccionista comença a
fer estralls. La primera peça
de museu que entra a casa
seva és el famós retaule d'Al-
barracín, obra del nostre Pere
Serra, davant del qual cal lle-
var-se el barret. El disputa a
colIeocionistes com En- Joa-
quim Cabot i el comte de
Santa Maria de Sans. Aques-
ta victòria l'engresca, però el
colieccionista s'ha ficat em lli

-bres de cavalleria, perquè una
peça de museu en demana
una altra, naturalment•per fer
joc... I avui En Plandiura té
tantes peces capitals que un
expert nordamericà ha pogut
dir que de trenta peces po-
d•ien oferir-se'n deu milions
de pessetes, partit per 1a mei-
tat el seu valor, en conside-
ració a la crisi actual de di-
ner. Com qui no diu res, cm
aquella casa del carrer de Ri-
bera hi ha la meitat del nos-
tre art romànic, vint-i-quatre
frontals, dels quals n'hi ha
catorze que poden ésser con-
siderats romànics. Em rctaules
gòtics té la flor, en escultura
gòtica el conjunt més impres-
sionant d'Europa, en ceràmica
hispànica hi ha seccions com
la de Terol que és la més com-
pleta que es coneix. I després

hi ha teixits i brodats i una collecció d'es-
malts de Limoges que atordeix.

El coleccionista que havia començat com
-pramt una calaixera l'any 1914, adquireix,

l'any 1917, tota la collecció de ceràmica del
marqués de Casa Brusi. I llavors comença
una batalla -entre Em Filandiura, per una
part, i per l'altra el Museu de Baroe:ona
i tots els colieccionistes pegats. Sense l'estí-
mul d'En Plandiura, el Museu s'hauria en-
sopit. Quasi sempre el coleccionista guanya
1a batalla i els abjectes més disputats aca-
ben fent camí cap al carrer de Ribera. Re-
cordeu la lluita pel tern de Sant Vallen.
E1 combat té momne^nts duríssims i s'arriiba
a la renyina personal.., i no obstant, Plan-
diura i Museu, tots treballaven per un ma-
teix fi, aI .ara — diu En Plamdiura — En
Joaquim Fo,oh i jo ens hem trobat abra-
çats. Tots treballàvem pel futur Museu de
Barcelona.»

La batalla entre En Plandiura i el Museu

tingué un moment emocionant. En Plan-
diura havia demostrat que és .possible com-
prar unes pintures mura'Is romàniques, ar-
roncar-les de 1a paret i portar-les al carrer
de Ribera. 'En Folch i la gent de la Lliga
varen fer un esforç i, aprofitant 1a demos-
tració feta per En Plandiura, adquireixen les
pintures murals de tantes esglésies com po-
den. En aquest moment, el Museu de Bar-
celona passa  ésser un museu de primera
categoria. El Museu Episcopal de Vic, que
era el primer del món en pintura romànica,
passa a segon terme. Per veure romànic s'ha
d'anar a Barcelona i a Vic,

Però, En Plandiura desvia el combat cap
a un altre cantó. Adquireix tots els pal.lis
romànics que pot i llavors es dedica a una
obra meritòria : rescata de les col.leccions
estrangeres les obres principals del nostre
romànic i gòtic. La història dirà que des
d'una col.lecció de Londres passa al carrer
de Ribera el frontal d'En Bernat Pou, re-
gal del comte d'Urge:l a la catedral d'Osca
des d'una altra collecció de Londres ve cap
a Barcelona el frontal de la Vida de la Mare
de Déu; el frontal de Sant Cristòfol és res-
catat d'una collecció de Nova York ; el fron-
tal de Sant Pere surt de París ; una Mare
de Déu en fusta ve de Roma; el famós
tríptic de Sant Esteve fuig de París ; les
pintures del sarcòfag de Mahamud, de Bur-
gos, són adquirides a Nova York, etc., etc.
EI Museu de Barcelona i IEn Plandiura,
després d'aquest com-bat, es poden tractar
de tu.

De seguida la collecció Plandiura es fa
famosa al món. Sobre aquest conjunt for-
midable de l'art medieval, especialitzat en
obres catalanes, es donen conferències du-
rant un mes a la Universitat de Nova York,

ESDEVENIMENT ARTÍSTIC

L'exposicîô Picasso
Tot el que es digui és poc, per parlar

de l'exposició Picasso que s'ha obert fa poc
a París. La premsa francesa, en general,
sembla .no entusiasmar-se gaire, — Picasso
no és francès; és malagueny, una mica
italià i molt del seu temps i de tots els
països. 'Es un valor universal. Es no sola-
ment el primer pintor de la
seva época i molt per sobre
de tots els altres, sinó un cas
únic em la història de l'art.

Algunes raons. Rafael, el
gram Rafael, per exemple, va
pintar sota la influència dels
seus grans contemporanis,
com s'ha estudiat i s'ha dit,
i és veritat. La producció de
la seva curta vida segueix una
trajectòria que va de la in-
fluència del seu mestre a la
dels mestres que el captiva

-rem. Picasso, hàbil com un
diable, rep en totes les èpo-
ques les imfluéncies que li do-
nen la gama, i és, a un temps,
agut, fi, brutal, sdbri, sean-
sual en cada moment, i fa
sempre el que vol i com vol.
Sovint, les influències que re-
cull són més d'ordre espiri-
tual que no pas tècnic. Voleu
res més famtástic que copiar
un Le Nai^n anib tècnica pwn-
tillista i fer una obra mestra?
Dones bé, aquí el teniu ex-
posat.

Em aquesta magnífica exq o-
sició que consta dums dos
cents quadros, hi ha repre-
sentació de totes les tendém-
cies, tots els procediments .

A nosaltres' no ens plauen
— i quasi diríem que detes-
tem —certs aspectes de l'obra
de Picasso. Per nosaltres,
l'art en general ha d'ésser Li-
ci1 i emotiu, i en dir fàcil no
votem dir lleuger.

La primera sala de can
Georges Petit produeix un efecte desagrada-
ble, grans sales amb arabescos inversem-
blants poblen les parets. Diríeu una exposi-
ció de cartellons que va des de les pancartes
estadístiques fins a les visions monstruoses
d'un desequilibrat. El colorit, però, sempre
és hàbil i, fill d'una inventiva incomparabie,
rendeix uns efectes decoratius volgudament
bàrbars.

Les teles cubistes i les influides per l'art
:negre ocupen dues altres sales, om demés
s'exhibeixen uns aparells metàllics inver-
semblants, dits escultures, que sGn els que
indiginaren la gent un dia, i que avui hom
mira amb la indiferència amb que. es mirem
els aparells ortopèdics.

Malgrat que nosaltres creguem que i'ori-
ginalitat d'aquest home i les seves diguem

-me aberracions són sinceres, perquè respo-
nen al seu temperament, per nosaltres ano
és pas aquest el Picasso interessant.

Un crític amb més malícia que bona vo-
luntat, ha dit que sens dubte la història de
l'art no podrà prescindir de Picasso en el
seu doble aspecte d'artista i d'home curiós,
i que és possible que en aquest segon as-
pecte s'emporti 1a millor part. 'Aquest cri-
teri  és una manera no gaire dissimuilada de
regatejar mèrits.

Parlem, perquè són les bones, de les
altres sales. En aquestes s'exhibeixen les
teles que seran la glòria de Picasso. Xe-
nius un dia va dir que el cubisme era una
quaresma necessària després del gran car

-naval de l'impressionisme. Això són coses
de literat. Picasso, després danys de fer
cubisme, és més a prop del carnaval im-
pressionista. Els seus Amoureux, la série
dels petits Pierrots (el seu fill), són l'aspec-
te més renoiresc de Picasso. Més auster i
més geomètric fou en la seva famosa apo-
ca blava, de la qual exposa ara exemplars
magnífics.

També la seva època rosa és aquí ben
representada, com la série dels saltimban-
quis, i fins podríem pensar en un Baroe-
lona vista pels seus artistes ,, veient un pai-
satge que, segons diu el catàleg, és de
Barcelona : uns terrats sense importancia
en una tela sense impo•támcia.

Però més val que parlem dels seus grans
de Barcelona pagaran el valor de cost, no
la fatiga ni 1'entusiasrne. Una collecció com
aquesta només pot ésser obra d'una corpo-
ració durant dues o tres gkneracioms. L'ha
fleta un particular, i .naturalment li ha sor-
tit a més bon .preu que si haguessin hagut
de mobilitzar una Junta i un Ajuntament,
perqué el colleccionista pagava al comptat
i no feia soroll. En certs casos, quan el
rector de l'església tenia por de les lleis
eclesiàstiques i civils, ha arribat al rector
un nordamericà autèntic. Es prometia al
rector que l'objecte sortiria immediatament
d'Espamya, que no en sabria res mimgó, i es
pagava a l'acte... En un cas d'aquests fou
necessària l'autorització del prelat, i amb
fes dites condicions de reserva i prudència
el prelat hi accedí. Però un dia, el prelat
acompanyava el rei d'Espanya em una vi-
sita a la coilecció. El prelat va reconèixer
1'dbjecte. Els ulls del colleccionista es tro-
baren amb els del prelat.., i amb la mirada
es van entendre. Foren pagades per aquest

objecte 35,000 pessetes, xifra que llavors
era el preu del mercat. Uns' quants anys
més tard, En Cambó acompanyà uns nord-
americans a can Plandiura. En presència
d'aquella Mare de Déu, el mordamericá es
va treure un llibre de xecs i va escriure
cent mill dòlars. E1 colleccionista va res-
pondre que pell no venia. Els visitants vam
sortir d'aquella sala i van passar per altres
sales i, tot d'una, 1'.americà, que s'havia
repensat, es torna a treure el llibre de xecs
i escriu : cent vint-i-cinc mil dòlars. Nega-
tiva terminant del colIeccionlsta. En Plan-
diura desvia gentilment la conversa.

I d'objectes com aquest n'hi ha... un mu-
seu, tres pisos de doble planta, tots prens,

MANUEL BRUNET

L'OBRA D'UN HOME SOL

La CoI'Ieccîó Plandiura
Aquestes teles tan influïdes, però tan

picassianes, telem l'agudesa dels retrats fu-
neraris egipcis, la frescor de les pintures
pompeianes, 1'emcant dels nostres primitius,
la força expressiva que Goya va jugular, la
cançó que cantaren com a seva Toulouse-
Lautrec, Gaugui:n, Steinlein, \Mbistler, etc.,
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Com a país de turisme, les Balears han
estat descobertes pels anglesos . Entre nos-
altres • ara és • moda anar a Mallorca. El
¿ rnent turístic ha ol 1idaf Menorca i ha
abandonat Eivissa. No trobeu gaire gent
que hagi visitat 1'arxipè1ag de 'les Pithiu-

ses, les , mates d'Eivissa i Formentera, les
més africanes de les illes Balears. 1, no
obstant, de Barcelona estant només hi ha
t6o milles, un passeig, Com si ,oréssiu a
València.

Eivissa i h'ormentera són les illes més
lluminoses de lees Balears. Eivissa és un
refugi encantat, Formentera un paradís
africà, lloes d'excursió i de repòs. Situada
en lloc estratègic, 'Eivissa ha estat cobejada
per totes les civilitzacions. Eivissa és l'bbu-
sos ddls grecs, 'Ebusos i ínsula Augusta
dels romans, la Ibosim dels cartaginesos,
la Iebisah dels àrabs. La ciutat d'Eivissa
s'ha dit Lausus en temps dels fenicis, Ereso
en temps dels grecs i Ebusus en cas temps
de Roma. Sembla que abans havien passat
per l'illa els caldeus i els egipcis. La pet-
jada dels fenicis és identificable encara.
Probab1em•ent 1'acròipo1is cartaginesa d1Ei-
vissa fou edificada el segle vn abans de
J. C., l'any 654. S'havien apoderat de l'illa
després d°uwna gran 'batalla naval dirigida
per Maharbal. El célebre Asdrúbal, i des

-prés Amílcar, foren governadors d'Eivissa.
L'any 217 ahans de J. C., el romà Cneus
Corneli {Escupió •va guanyar, davant de l'E-
bre, un combat naval -a Asdrúbal Barca,
germà d'Aníbal. Cneus Corneli E'scipió va
rendir Mallorca i Menorca, va devastar i
saquejar l'illa d'Eivissa,: perú.no va poder
rendir la ciutat, que s'havia mantingut fidel
a Cartago. En ,aquest temps hi havia molta
barreja de races a 'Eivissa. Segons Diddor
de Sicília hi havia indígenes grecs, ibers,
romans i cartaginesos. Aquests, el púnics,
eren la majoria Probablement, Eivissa no
va pactar amb Romá fins després de la se-
gona o de la tercera guerra púnica. 'El
nom d'Insula Augusta no l'obté fins el 28
abans de J. C.

Abans d'obtenir aquest nom, el cartaginès
Sertori intenta reconquistar-la. Fuig de
Cartago Nova (Cartagena) i es dirigeix a
l'Afrïca on arma diversos vaixells i en vint

-i-quatre hores arriba a Eivissa on venç la

1a batalla. La major part de les naus de
Sertori s'enfonsaren 'a Port Magne (avui
Sant Antoni Abat) i Sertori pogué arribar
al Riff.

La 'història d'Eivissa va seguint amb bas-
tant dramatisme 'la història del món. L'any
426 de la mostra era la saquegen els vàn-
dals i l'any 53$, Belisari la conquista ,per
a l'emperaidor Justinid i l'imperi Bizantí.
Després hi passen els moros (789) i els en
treu l'any vinent Carlemany, que deixa les
Pithiuses al seu fill Bennard, fu de Pepí, i
passen després definitivament a l'imperi
Carlovingi. L'any 832, Eivissa sofreix un
nou assalt dels musui^mams, però ino arri

-ben a apoderar-se'n fins més tard, en any
incert. L'any 857 l'ocupen els normands i
poc després la reconquisten els àrabs.

Els musulmans convertiren Eivissa en
centre estratègic de llurs pirateries maríti-
roes fins que, l'anv i i , el palpa Pasqual II
arma ]'expedició dels pisarns armi el propò-
sit d'eepulsar e;s moros d'Eivissa. 'Els ca-
talans ajuden els pisans, i arriben a reunir-
se a Barcelona cinc cents vaixells i tropes.
Intervenen en l'expedició deis pisans les
forces del comte Ramon de Barcelona, del
comte d'Empúries, dels senyors de Mont

-pedler i Narbona, dels jutges de Torres i
de Caller. Esperant l'arribada de les foroes,
els cinc cents vaixells van passar un hivern
a Barcelona.. El rei moro va fer proposi

-cions de pau, que foren rebutjades, i l'ex-
pedició es dirigí a 'Eivissa. La batalla fou
molt terrible i va durar molts dies. L'illa
era un campament militar. La presa dels
tres recientes de la ciutat va costar molta
sang. Ells catalans, dirigits pel comte de
Barcelona, assaltaren e1 tercer recinte i un
soldat pisa va clavar una coltellada al virrei
moro Albulanazer. El virrei va capitular.
L'expedició s'apoderava totalment d'Eivissa
el dia lo d'agost de iri4, varen aterrar les
torres i mu^railles, varen destruir els cataus
dels- pirates i varen alliberar els cristians
captius.	 -

Els pisaras no van saber organitzar 4a de-	 Els catalans que desembarquen per pri-

fensa de l'illa i aviat fou 
organitzar 

l dels	 nero vegada a Eivissa tenen sovint una

pirates de Berberia, fins que l'any vinent que es 	 sorpresa. Hom sap natur,irment

(itts) dl califa Ali-ben-Iusuf armà una gran que es trabara amb una gent que parla la

esquadna i s'apodera d'IEivissa.	 nostra mateixa leu 
però 

però té la nerali s-•
La conquista definitiva (x235) havien de	 saó, vaga si voleu poró abastant generrllit-

fer-la els catalans, regnamt el rei Jaume I.
Planoja l'etpedició l'arquebisbe electe de
Tarragona, Guillem de Montgrí, i proposa
ad rei conquistar l'illa en dcu mesos amb
la condició que li sigui cedida. S'associen
a l'expedició l'infant Pere de Portuga i el
comte Nunyo Sainz d'Aragó. L'expedició
surt de Barcelona i arriba a Eivissa on els
soldats aconsegueixen atriinxerar-se. La host
de Lleida va donar el primer assalt el dia
8 d'agost de r235, mentre els soldats de
Nunyo descobrien un túnel secret i sortien
al carrer d'En Julid, avui carrer de Sant
Ciriac. 'El rei moro fou fet presoner i els
àrahs que es volgueren quedar poguerein
ter-ho en qualitat d'esclaus, i cq tivaren
la 'terra. Els conquistadors es quedaren a
la part alta de la ciutat i encara hi són.

Heus ací un breu resum de la història
d'Eivissa fims a la conquesta catalana.

L'illa és un país pacífic i hospitalari. Té
qr quilòmetres de liarga'da per zo d'am-
plada, una superfície de 572 quiiòmetres
quadrats , 1 uns trenta mil habitants, rapar-
tits en sis ajuntaments. Travessen filla dues
serralades. 'El pic més alt, ]'Atalaia de Sant
Josep, té 476 metres d'alçada. La ciutat
és molt típica i agradable i la domina el
castell que ha sofert tantes batalles i tan-
tes reformes. Al costat del castell hi ha la
Seu. Fou construïa en temps del rei Jau

-me, però d',aqueila catedral gòtica inomés
en resta el campanar i la sagristia i arxiu.
La Seu actual fou construïda a mitjans.
del segle xvn. Eivissa és encara amúralla-
da. Aquestes muralles foren construïdes .per
ordre de Carles V, quan hi havia gel peri'.Il
di Barbarroja.

La ciutat té un museu om hi ha diversos
objectes grecs, púnics i romans. Des de la
part alta de la ciutat es domina una gran
part de l'illa.

Eivissa és, de tot Espanya, la regió en
la gent viu més anys. IEl promedi de len-
gevitat és encara superior a Formentera.
A Eivissa quasi no hi ha classes sociais.
No hi ha grans rics, ni pobres. IEIs eivis-
sencs parlen català com inosaltres. Una ex-
cursió par l'illa deixa un record inoblidable.

S. V.

sobre i'interès demostrat pels habitants de
1'Iila per 'a obtenir una comunicació directa
amb Barcelona fer tal d'estar estretament
relacionats amb la 'Capital d€ Catalunya.

Caldria que agttest interès que demostren
per les coses de Catalunya íes correspost

d'una manera més intensa per nosaltres,
preocupant-nos constantment dels problemes
que afecten la vida eivissenca.

J. M.

—I ara !, sota el piano feu menjar e1 gos?
—Així no s'hi acosta ningú.

(The Passing Show, Londres)

guarnició romana que hi ha+vià installat el
proeònsol Ann?us. Des de Cartagena Arimius
surt capa (Eivissa amb la seva esquadra
i cinc mil legionaris. Sertori l'espera al
mig de la mar amib el propòsit de donar
una batalla naval. Ungran temporal evita
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Una visió d'Eivissa
zada, que 'l'aïllament en què viu i la manca
d'una constant relació amb Catalunya, ham
d^ha^ver produït un cert refredament de l'es-
perit català i sobretot una notable diferen-
ciació en el 'parlar.

Quina no iha d'ésser doncs gla satisfacció
que experimenta el catalá que inicia la seva
coneixença amb (Eivissa en trobar-se amb
una gent que no solament conserva la nos-
tra llengua amh menys impureses que mol-
tes de les nostres contrades, sinó que se
sent prefundament i orgullosament cata-
lana?

Urna de les proves d'aquesta i^dentiïrcació
amb els nostres sentiments és la tasca de
catalanització que realitza l'Orfeó Eivis-
senc recollint tot el tresor de cançons de
l'Illa i completant el seu repertori amb obres
dels nostres compositors.

Per altra apart recondarem sempre amb
veritable goig la narració que un dia ens
féu un dels més notables pintors civissenos

VIATGES A MALLORCA I EIVISSA

Visifeu aquesfes dues liles
aprofifanf 1'organifzacio de

itutj Ca
Rbla. del Centre, 37	 BARCELONA	 Telèfon núm. 23252

RÃD.IO,I DISCOS
L HORA RADIADA D I S C O S D E^^ M U S I C A S I M F O N I C A p^inae^^ mov-eAt. - Allegro spiritasa

(segona fart). 	 AF 490.

Ahir, dimecres, la radiació de la sessió	
Segon mav%ment: —Adagio (primera i

•
municipal féu impossible l'emissió de la	 Ja en els temps de Haydn el doctoral
nostra Hora Radiada. Avui, dijous, tindrà d'Oxford era una distinció que els anglesos
lloc, a'dos quarts de deu del vespre. Emili	 atorgaven atotes les .personalitats que vi-
Grau-Scela, el jove pintor que tan ràpida- sitaven Anglaterra, Francesc Josep Haydn
ment ha sabut destacar-se, parlarà als nos- al seu temps era músic oficial de Viena i
tres radioients d"El fide-segle que ;no he va decidir anar a Londres, com va fer en
conegut, fent així un .pendant líric a la con-	 dues ocasionis, i per a jutjar l'estimació i
versa recent de Rafael MoraEas sobre el	 la fama d'aquest autor, cal anotar que .per
mateix tema. Completaran 1 1Hora Radiada	 ad.a viatge li varen donar, demés del doc-
els elemenls de costum,	 torrat, seteemtes lliures. esterlines, i això,

Amb aquesta sessió donem per acabada la quan encara valien com ]'or, vol dir alguna
primera sèrie de conferències radiades amb cosa. Vol dir també que un personatge
què MIRADOR ha volgut arribar ais seus d'aquesta itmportáncia tenia .assegurada urna
amics. Aquestes sessions — amb una nava vida que necessàriament s'havia de reflectir
organització — seran represes a la tardor.	 en la seva obra. Les simfonies de Haydn

ESCOLTEU LES EMISSIONS D'EAJ-15

RADIO ASSOCIACIOt CATALANA
Concerts selectes per la seva orquestra, integrada per artistes de
destacada personalitat musical. Concerts corals pels millors orfeons
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só,n .sempre ben fetes, amables i d'un ,cert_
optimisme, però ino són, en llur majoria,
cap devessall d'inspiració.

1 ara, en anar als discos, als quals tam-
bé s'ha volgut .portar el bicentemari del
naixement de Haydro, cal remarcar gla seva
simfonia dita de Oxford, estrenada em uin
dels concerts que va dirigir a Londres.
D'entre les 125 simfonies de Haydn, aques-
ta es pot presentar com a model que re-
flecte.ix totes les característiques de la seva
música. A Wquest autor no se li pot de-
manar originalitat, però és precisament un
deis més destacats cultivadors de la sim-
fania ' en ,la seva forma clàssica, i sense
tenir ni de molt i'expressió melòdica de ley
de Mozart, totes les seves obres tenen aque-
Ha alegria gairebé ,ingèinua, tot i que la
forma en generad de ,yes composicions sigui
ben acabada. En aquesta simfonia, si el
primer temps té un academicisme gris, els
temps centrals, en .ca!nvi, i principalment
el minuet, són ben escaients. L'edició és
feta a base de la Simfònica de Londres,
que la interpreta en forma brillant.

Txaikowsky és un d'aquells músics rus-
sos que pel seu cognom ho acrediten, perd
no ipar la fesomia de les seves obres, de
bes quals la més coneguda i estimada és
aquesta .Sinaforiia atètica, que .ens ofereix
el Mestre KbussevJisky amb 1'Orquest,ra
Simfònica de Boston. No és urna música
fácil la d'aquest autor. Les diivagacions
a ibtmden i és difícil destacar els temes en
aquesta ampullositat. El primer temps de
la simfonia, per la seva fonma desigual,
sembla més una fantasia o un poema sim-
fònic annb un tema dominant. lEmn canvi,
cal remarcar el segon temips, format per
una melodia de forma idllica que recorda
molt obres de Brahms, i és.que, com dèiem,
la música d'aquest autor deixa l'ambient
eslau per a seguir els compositors romàn-
tics alemanys. El tercer temps poc encaixa

IMPRESOS COSTA

Alto. 46.-8arc.Ion.

segona parts). — AE 490.
el seu	 caràcter heroic amb el	 títol	 de la Tercer moviment. — Minuetto i Trio. 
si^m^fonia,	 aperó	 en	 1'aindante	 final	 trobem Auegretto.abundància de passatges en què l'autor puart moviment. — Presto. — Orques-
deixa	 anar	 la nota	 tràgica.	 L'obra	 és	 de tra Simfònica de Londres. — AE 492.
difícil	 interpretació	 i	 molt	 indicada	 .per	 a „Simfonia núm. 6 en si menor». — Sim-
posar de relleu les magnífiques condicions fonia	 Patètica	 (Txaikowsky).	 Op.	 74.	
de	 l'orquestra	 de	 Boston.	 Els	 editors	 de primer moviment. Adagio Allegro non tro ì5-
discos	 ens han fet conèixer les	 orquestres fo	 (primera	 part).	 —	 Primer	 moviment.
aa enicaines, que dit sigui de passada mames Allegro non tropo (segona fart). — Com -
en	 són	 de room,	 car	 la	 majoria	 de 11urs panyia Gramòfon. AB 718.
components	 na són	 indígenes,	 i	 aprofiten Primer moviment — Allegro non troQ¢o
les facilitats que la magnificència dels ame- (tercera i	 quarta	 parts).	 TAB	 719.rieans posa a illur abast produint audicions
d'un	 valor	 artístic	 molt	 elevat	 i	 que	 des Segon moviment.	 -- Allegro con	 razia

.g
	 g	 g

d'ací només podem seguir amb els discos. ,segona. part).	 AE 49t'
J,	 Cr,

e
Tercer moviment. — Minuetto i Trio. —

. yace (primera i segarla parts). AB 721.
«Simfonia en sol major)). — Oxford. — Qitart	 moviment.	 — Final.	 — Adagio

Ffaydn. —	 Op. 66, núm.	 a.	 —	 Cia.	 del lamentoso. — Andante (jtrimera part • ,
Gramòfon. Quart moviment. — Final. Andante (se-

Primer moviment. — Adagio. — Allegro gona part).	 AB	 722.	 — Orquestra Simfò-
spiritoso	 (primera	 fart). mica	 de	 Boston.
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