
ristl le, perquè, un cop feta gran, ella es riurà
de vosaltres.

x#x

De totes maneres, l'obstacle més gran del
feixïsme a • Catalunya és que no ve a solucio-
nar^res, sinó a continuar l'estat d'ensopiment
en què hem viscut tants anys sota la monar-
quia.

A mots, a més, ,no té res a veure, i fins hi
és oposat, amb, el -caràcter del nostre poble.
Vivim en un ,país rialler :, a estones, anar -
quis'ta però com que la vida,' compaz ativa-
ment, és fàcil • i pos, accidentada, el ..fèix
mussolinésc;: Enárhés de ;pensar-hi, fa . una
mena de muntànya a tots-elscatalans.

Però, tot pr veient'el fracàs de les;rtrüs-
salina-des a -casa nostra, ens hem dé guarda
de llur influència malèfica corn á ferments de
desordre. Perquè ací mai els feixos uno cens-
truiran un 'Estat, perquè són massá. tan!-
larots; però, això sí, bellugaran i desarre-
glar-an -totes les coses que toquin. No per
fer-lo d'una manera poca-solta el dany .és
menys dany.

En resum : no és de creure em un domini
feixístic ; el que és de témer i 'd'evitar és
afegir un capítol més a la història dels «va-
lents» i dels sometents; pistolegs, requetés,
joves «bárbaros», cerca -raons i poca-soltes.
Cal acabar amb aquests núvols de mosquits
malèfics.

buit ja de tat conting¢at, peretua; ^er inèrcia.
1 erun'a^tc,vUrE^rea'si^aá'dt'ef r'osireNt tjue
en aquest naatleix número Joan Sacs al.ludeix,
deis banquets naórtuoris ; si no això, encara
recordem aquells tems, no beca desapareguts
del tat, en què la vistitp al cementiri en la
diada d'avui era un pretext per a celebrar
una ro5iosa berenada, gairebé un dia de
òamp, que sobretot al cementiri vell devia
tenir un aire francament sinistre.

Aquest costum ha sofert una forta nsinva,
1'erò elicara en queden una colla que soni
l'únic país a presentir-los, En efecte, enlloc
cona entre nosaltres 'no es donen es15ecta-eles
com els enterraments tata distants de tota
discreció.-, cerim,ònia que lé la virtut de nn
ésser del 'gust de ningú, però que tothora
reaiitza pensant en 'el què diran., Enlloc no
s'estilen les descomunals esqueles mortuòries
que insereix la pré-,nsa-, i en molts diaris en
el: lloc més visible.

Les victimes es planyen de les quantioses
despeses que tot això ocasiona, però no del
renal gust que - constitueix.

Tota aquesta inútil i enuljosaf Qstentáció és
d'un mal gust ,indiscutible i a penes es tro-
barza ningü que ¡si procedeixi de bo grat, amb 1
l'exCe15ció natural dels em p resaris -de pom-
es fúnèbres i álgúns altres aprofitadors de

circ&mstàncïes.
La mort, qualsevulla creença que es pro-

fessi o qualsevulla concepció del snón i de la
vida que . es- tingui, és fet i fet una cosa prou
seriosa perquè hi sobri la faramalla de què
hom l'envolta. 1 sobretot tractant-se d'una
faramalla ridícula' i grotesca. — W.

ra s.
DesprlS veient que `el directpr d'El Be

Degre agaTàva molt fortament el puny del
sabre, el professor observà :

—No estrenyi tant la mà. Però no l'a-
fluixi, tampoc ; el sabre li cauria, Miri : això
és com un ocell : si tanca massa els dits,
l'ocell s'ofega ; si cls afluixa, s'escapa.

Toquem i Toquem

Dues coses anaven molt recercades, ahir
;fiu vuit dies : El Be Negre i el llibre Cata-
lunya, poble dissortat, dels senyors Casals i
Arrufat.

Maria Luz Morales pogué, per casualitat,
trabar un exemplar d'El Be Negre.

Amb .aire triomfal, el mostrà em plena Re-
daçció de La Vanguardia.

—Tino El Be Negre, tinc El Be Negre
En Gazi-el, di,plo-màtic, li demanà 'per veu-

re'l.
—Un moment, només, En -compensació,

jo li deixaré -el llibre d'En Casals.

Les fardes de Ja vídua

Una senyora, vestida de dol rigorós, es
presentà la setmana passada a l'amic Dal-
mau Costa, cap de ceremonial del nostre
Parla-ment

—Vostè dirà... - féu iE-n Dalmau.
La senyora exposà l'objecte de la visita.

Feia dotze dies que s'havia quedat vídua.
Era sola al .món, A -causa del dol, no podia
anar al cine ni ai teatre. - A casa s'hi ,moria
de pena: tot li 'recordava .el difunt.

—Qué haig de fer ? - - preguntà.
IEl metge Ii havia aconsellat de distreure's.

Aleshores, res millor, •pensà la bona vídua,
que passar les tardes .al Parlament. Aquells

'e ou á ino menys -arnosa batalla entre
sindicalistes i esquerrans.

—Aquest xicot — deia una alta persona-
litat de l'Esquerra — no pot tocar una cosa
que ,no la trenqui. No hi haurà més remei,
es veu, que declarar-lo tabú i vendre'l a
baix preu.

L'escamot paorós
Tots els diaris han parlat de l'intent da-

gressió de què fou objecte el jove redactor
de La Publicitat, senyor Xicota, per part de
l'ex-periodista i escamótic Forcades.

IBI gairebé agredit, davant un grup d,au-
tèntics peniadistes, s'expressava així

—No em vaig immutar gens. Si en lloc
d'ésser dijous, hagués estat dissabte, potser
sí que m'hauria espantat...

Efectivament : tothom sap que el Forca
-des en qüestió és un individu de visatge hir-

sut que només s'afaita un cop la setmana
—el mati dels diumenges precisament.

Pistoles i orografia
Els escamots van perfectament d'acord

amb el seu òrgan a la premsa, La Huma-
nitat, quant al fet de parlar — o de malme-
tre — la llengua nacional,

Quan -l'assalt a la impremta on s'editava
El Be Negre, els ndesconeguts» de què ha
parlat la premsa encanyonaren llurs pistoles
al personal que hi trobaren dins, tot dient -
los

—aMans al techo ! '
Emuli Sabater, corrector de proves de la

N,A.G.S.A., cuità a obeir l'ordre. Però no
pogué evitar de dir, amb un lleuger tremo-
lor de llavis ;

--No es diu techo, sinó sostre..,

"Ad hoc"

Domingo té tota la raó i una mica més encara .

Any V. Núm. 24$-Barcelona, d ijous, 2 novembre de 1933

Encara no estan
 — — `dissolts els escamots?ots.
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—
FE	 MIRADOR_INDISCRET

•a rl^ur però seriosanient recorden,

un oi 	 eren molc
mudes.

l era er una a trnaació ro-^	 f	 f 	 Barcelona

t
 ha anat plena, durant vora una	 ^^En [aaniaú es wa commoure.

tunda, si Miguel de Urnam.uno parla dels	 setmana, de rumors i comentaris nascuts a	 —Tingui, senyora.

	

Hi ha persones que, degut a tenir poques	 grotesca 1 "Estadi faci men ys temible el feix	 catalans en el seu famós llibre El sentimien-	 l'entorn de la qüestió •plantejada entre l'al-	 Li oferí una invitació que guardava com,
to trzígico de la vida en los hombres y en	 calde, senyor Aguadé, i el periodista Josep	 or.

idees al cervell, poca facilitat d'expressió,	 d'Estat Català i dels escamats. Es un fet	 los pueblos, però gairebé asseguraríem que	 Maria Planes. Tothom es preguntava si hi
però això sí, moltes ganes de parlar i d'ésser demostrat que la ridiculesa no ha servit mai „o. E1 nostre poble no té gens de sentiment havia hagut duel o no.	 Digues quins díaris compres...
escoltades opten per parlar gruixut i no mi- de fre als avenços d'un feixisme, moviment	 tràgic, ni n'ha tingut mai. Pot sorgir és	 No hi va haver duel. Es cosa sabuda.

rar rim, que per a un home curt de ám- que, er defimició s'obre	 s entre ersones	 clar, - l'individu atllat que el osseeixi . pero	
Però hi hagueren els preparatius. -	Diumenge darrer á .primera hora de la

p	 q	 p	 g	 q , 'p	 ^	 p	 q r	 p	p	 Entre aquests .preparatius cal comptar-hi	 tarda. Terrassa del Colon. Fa poca esto-
bals, és la manera més fàcil de fer-se rot-	 poc sensibles al ridícul. Tots els grans líders	 aquesta excepció no és gens freqüent.	 el retorn precipitat de València del senyor	 ma que s'ha acabat I'Assem ;blea agrària de
lb. També partits sense cap contingutreal,. feixistes han començat fent riure fins el dia	 Rés en el català de l'ombrívol tarannà	 Aguadé. Havia anat allí per a assistir al	 la Monumental.	 •
ni gens d'habilitat en el maneig de la cosa	 que han fet plorar, Rient i només rient, no	 dols` naturals de cortes temes hispàniques	 trasllat de !es cendres de Blasco Ibàñez.	 a la taula del costat de la nostra, el noi

pública, -penó que volen mantenir-se dolc del es combat amb prou d'eficàcia dl feixisme.	 que fa les delícies del paradoxal rector de	 Sembla que la cosa va anar aix( :	 segon del marquès d'e JC'aenps explica a un

poder costi el que costi, no tenen més remei	 Cal que ala rialla s'afegeixi 1a serietat	 Salamanca i dels aficionats literaris, moltes	 EI senyor Aguadé, trobant-se en un	 amic les seves impressions de l'Assembled .
vegades estrangers, a la llegenda negra i als	 banquet, fou advertit que un auto 1'espe	 —Ha sitio una cosa imponente, un onen-

que fer demagògia, i rm cop aquesta se'ls	 Riure en tot alio de riure. Però combatre-ho	 nava .per a tornar tot seguit a Barceloní	 te,..tòpics més acredïta.s sobre la gravetat ea-	 S^,acomiadà. 	 Detura 1'explicació per a adquirir unsesbrava, intentar constituir-se en forma fei- 	 com si ja no fes riiue. Destruir aquella larga	 nyola.

	

—;Me n'haig d'anar a Barcelona — digu. 	 periòdics a im venedor ambulant.
Els catal4ns més aviat tenim el sentiment	 —Tan de pressa?	 Compra La Nación i .A B C.

grotesc de la vida i dels homes. Massa i tot.	 Tan de apressa.	 .
l	 Sovint s'ha blasmat, a.mb raó, l'esQerit Qoca-	 S'hi ha oblidat quelcom?	 Un «Día Gráficos recereaf

w s	 s	 o	 r	 salta de tranquil niúguerreresc, l'afició a les	 —ISÍ• Uns padrins.
*1	 a •  	 aròdies sobretot si són de CO5€'5 elevades i	 Ens crida l'atenció, d'altre dia, aquest

	

. ^" f	 "st^	 °,	 al rebaixanien.t de tots els heroismes. .l uest Hores extraordinàries	 aiumci de La Vanguardia:
esperit, que nio té, res a veure amb 1'humo-	 Ei	 crDía Gr JJfleo»1,	 ^ p 	! '^	 ^  	

n

Josep Mar ia Pl anes t ingué de fer t^^-
j	 q { 1 s	 4ts	 z	 rlsme ni amb la comicitat, és upia tara de la	 bé els seus preparatiu 	 zs.	 octubre compraria. 'frías.

1	 ,,	 l „	 1	 qual no ens laem lliurat encara., i no serà	 ,Acompanyat de tres amics, es personà a	 Cortes, 956,'2 a 3, tel. 30990.

a15arèixer.	 q	 f	 suat en una de les principals vies (le la ciu- vàrem üpensarp_rqu 
aquest Día Gráfico? --as l'Ls uerra ui conírabutra a er-lo des-	 la salad armes d'un aristocràtic casino si-

t	 U--- qúe valgui ]a pena de gas-
i	 v	 r	 Fa estrany doncs, a prunera vista, que	 tat '	 tar-se els diners d'un anunci? Un article
r 	 una gent tan amigà' dels arrossos i les cos-	 . aquest senyor -- manifestaren els del Marianas Aguilar? Uns versos de Pich,t	 ..a

e	 acompanyants,, socis de la casa, al prof ..-	 i Pon?
P	 tella.des, tan aficionada a totes les formes de	 ,tir d'esgrima -- 'li convenen unes illiçons	 Cuitàrem a consultar a l'Ateneu l.a. col

-
xaron.isme, /) resta tanta, afenció a les niar,-	 urgents.	 lecció de l'esmenta t diari.a	 I"	 festacrons funerals, `	 —.Per a quan... — insinua el professor.	 El dia z d'octubre s'esqueia en dilluns.

Però, ben nuirat 'la cosa .ja no fa tan es-	 —IPer a demà. No hi havia hagut Día Gráfico.
trany. Es molt possible que, la.nxort no sigui	 - ;Així, haurcm de treballar de nit i tot.	 L'anunciant, -un ironista, valgué segura-
/)resa tan seriosament cona caldria,; i, en. can-	 En Planes no s'atreví a preguntar si las	 ment donar a compondre que el millor Día
vi, siguin molt tinguts en comthte els que en	 hores extraordinàries es ,pagaven (lidie.	 Gràfico és el que no es publica.
podríem dir accessoris de la mort. A base
d'això, .aquel! home pisztoresc i seriós de cap El sabre i l'ocell	 Un p

q	
rzyilegia4

jf	 u	 a eaas ue es deia ,jauine Brossa, havia escrit	 Ja hi som. Ja la ballem. Ja tenim En Jo-	 Quan -l'assalt a la N.A,G.S.A., sonàunes d101rib'es formidables sonlra	 nel que ell	 sep Maria Plaes, el sabre a la mà, dispo._	 amb insistència el nom de l'individu que el
en deia la necrofilia 'barcelonina. -	 sot al qus calgui.	 darrer dijous va confondre el bar del Parla-

lvui, que la diada s'ho porta, es po! cons- El professor li donà instruccions :	 meutt- amb un ring de boxa, -Aiquest hirsut
talar la ,rés inútil tai re,, erici mortuòria. Els	 •.Q'uan senti la veu d'adelante, vostè dóna	 Alexandre Forcades no és altre que l'autor

Cap á l'Estadi, a fer content, el doctor Dencàs	 cementiris es veurañ dens de gent portant	 tIi ^Aa's enrera.	 de l'articleperiodístic que tingué la virbut de
!Evidentment, l'esgrima té secrets inespe- promoure en aquells 4'amosos mítings del Po-vanas ti corones, corn^ltint un rií'u tradicional	
t 	 N''	 1	 ^f

xista. D aque,la manera, yu:m_ al^aís, tip
 els seus desencerts i patir mé'1es

conseqüències intenta treure-se'ls de sobre,
podr,m con	 dèncer-lo e 1'exceb itud de Ilurs
doctrines. l.jn típic exemple (1 'aquests .^par-
tits és troba a Catalunya i ha , seguit ri-
gorosamen1 les etapes que assenyaletn'- l
demagògia, primer; el feixisme cap al final.
Parlem, és dar, de ^1'IEsquerra.

Ben entès — no és la primera vega( a, qué
ho fem remarcar en aquestes pàgines -,,del
feixisme només n'lian copsat la part exte-
rior de desfilades i cerimònies espectaculars
1) 1 carrer; 1'ús d'uniformes llampants .i d'un
gest de salutació ridícul ; la fraseologia a-
tumbant i buida, de .pura demagògia.

També n'han copsat un altre aspecte di-
riem imlern : el de la impímitat de certs actes
i t 1 parasitisme de - 1'lcrari públic.

Ara, , quant al conti'ngutdoctrinal que uns
teoritzadors han elaborat .per a ús i justif-
caci6 del feixisme, ni un borràli

I així, reduït a la part histriónica, aquest
feixismè d'estar .per casa indigna alhora que
fa riuré.

Aquea feixisme, hl d'una demagògia,

es com tots els feixismes. del na	 no, que ha
començat arreu sota l'aspecte,d'rmes esquer-
res desenfrenades — ;període feixístic -. Pe-

re en el cas que •comentem s'hi barreja un

altre •paper : la poca-solta . Ella dóna al fel-
xisme de 1!E'squerra Republicana de Cata-
lunya aquest aire desmarxat i tan càndida-
ment electoral. L'exhibició primera dels en-
camisats d'Estat 'Català en l'avinentesa d'u-
nes eleccions, és d'una comicitat definitiva.

N'és tant de còmica,, que molts; gent tro-
hará exagerat el qualificatiu de feixista. Pero
malgrat tot, les característiques feixistes de
l'Esquerra són evidents, fins -prescindint déls

escamots i tot : el cabdúllatge polític ; aquesta
crida constant al poble, amb el convenciment

implícit que el .partit és tot el .país ; la irri-
tabilitat davant la critica més lleugera ; la
supremacia dels organismes del partit sobre

els organismes de govern del país ; l'organit-
sació d'una burocràcia a .base de militants

del partit... Tot això són símptomes ben clars
de feixisme, dels quals l'Esquerra mateixa,
en la seva ignorància, mo acaba d'adonar-se

ben bé.
Per tant, no us penséssiu que aquest debut

bl

A la pàgina z: Les Balears desencal-

mades. Els «descobridors» d'Ei=

visca, per Caries Sentís.

A la pàgina 3: Diada deis morts.

Epitaf igraf la barcelonina, per

Joan Sacs.

A la pàgina 5: La taverna dels

tenors, per Sebastià Gasch.

La' composició del cartipàs de la candida-
tura derechista ha portat tant d'enrenou al
local de la Rambla de Catalunya, que di-
vendres al vespre no s'hi podia donar un
pas. Aquelles sales, habitualment buides, es
veien plenes a vessar, i l'entusiasme sobre-
eixia ;pertot arreu.

—No se imaginaría usted nunca dónde tu-
vimos que meternos !—exclamava, l'endemà,
una cèlebre pemana.
_ 9

- 'Pues mire usted, en la cocina !
—Claro ! Digo, no : tratándose de seño-

rilas...

Les senfimenfals

IEl fet que José Antonio Primo de Rivera
hagi renunciat a formar part de la candi-
datura derechista de Barcelona ha sumit les
/emanas en una profunda tristesa. Sembla
que, a més de les idees, contribueix a l'ad-
miració, en proporcions notables, el sex-ap-
peal.	 -
—Al pensar que hasta descalza hubiera

ido a votar por él !—cridava una desespe-
nada a la «Peña Blanca».

—Pues mira, cálzate y vota por Gil Ro-
bles—li replicà la seva mare;

L'Agusfi, de gorra? .
--IEs PEsclasans?
En efecte ; diríem que és ell. No ho podem

assegurar perquè no el veiem de cara.
Acaba de sortir d'una gorristeria del car-

rer Comtal,
íEns fixem en el rètol i llegim : «La Re-

vista»

.

Sí. Devia ésser I'Esclasans.



ILtI,ERITI!V
Les eleccions í la imaginació.— La gent

en general s'avorreix mes del compte per
manca d'imaginació, i no hi ha res tan útil
contra aquest avorriment com allò que po-
dríem dir-ne trobar la feina feta, o sigui que
es .produeixin esdeveniments que ells per ells
sols siguin ja com una mena d'aliment de
ruminant, que la massa anònima els pugui
mastegar i entretenir i ,passar-los per tots els
estómacs de la conversa ,produint-se una len-
tíssima digestió que sembla que no s'hagi
d'acabar mai. Quan s'a aba aquesta digestió
es nota un gran buit en les ànimes i un si-
lenci en les converses, la gent torna a avor-
rir-se esperant el nou esdeveniment que la
commogui, que l'apassioni, que li doni tema
per enraenar, per dir mentides, per estirar-se
els -pèls de la roba, o ipe. .pass se eI dit
damunt la superfície, del nas d'uta.manerà
cabalística l suf3cienç	 "

Ara, -per exemple,"éns trobem eli. in } d'a-
questes hóres que creen gas per posar en mar-
xa les feixugues i tristíssimes rodes de la
imaginació. El tema electoral . ,amb totes les
incidències d'aquests dies, converteix el,s .
cafès, els casinos i les cases particulars en
unes immenses o reduïdes' gàbies d'ocells de
asts colors i de -piular distint ; el tabac crema
amb intensitat desacostumada, les galtes es
congestionen, els mots espirituals o catastrò-
ficament inféliços'surten com els bolets des-
prés d'unapluja densa.'	 - -

Poques vegades com en les eleccions que
s'acosten, els barcelonins de tots els esta-
ments han tingut ocasió de llençar-se a d'es-
port venb'ál. A'•bans de la República ens ha-
oíem ,passat vuit anys sense eleccions; el
triomf de l'Esquerra, consistent en una gran
uniformitat de la massa anónima i en una
mena d'embranzida irresistible que fatalment
una hora o altra s'havia de desinflar, encara
que produís en les converses aquelles pica-
baralles sensacionals, no donava lloc les
immediates eleccions ipassades; fue es práduís
aquesta gamma d'oprnions persunais fo-
llia; fins arribar a aquesta magníIpoa 7 des-
baratada olla de grills, que ''auto és ei i. rea-
htat el .cos electoral del país,:

Avui odia l "Esquerra republicana, máigrat
tenir el poder a les mans; i malgrat el .pes
d'aquesta massa gregària curta d'aliment i
de gamibais que fatallment arrossega, comença
a amar una mica de bòlid, per mb dir que ja
hi va completament. Aquest partit ja mo té
aquella aparent .cohesió ni aquella força de
punch, els seus elements s"entre-roseguen els

i talons i van un si és no és a la deriva. Es.
a dir, 1'rEsquerra ja no ds una força imven-

1 ci^ble. Passarà el que- :Déu vulgui, però la
gent té plena consciència que les eleccions
és produiran d'entre una normalitat apassio-
nada, no dintre aquella passió; màgica con-
seqüència del Catorze d'Abril:

En aquest estat, 'les persones criden i
opinen sense por,.no's'estan de res ï sense-
que se n'adonin viuen uns moments càlids
de felicitat. Destrueixen l'avorriment sense
que hi intervingui la imaginació, -sense cap
mena de desgast ni peripècia •personal, cada
individu des de la seva cadira del cafè, no-
més que .amb elements que Ii proporciona
el diari que té als dits, es converteix en un
complicat personatge de melodrama.

Quan es produ eixen aquests fets en el
nostre món, jo veig d'una manera olarís-
si-ma la manca absoluta d'iinterès que la
majoria dels homes tenen per 1a cosa pú-
blica. (Estic segur que són ,poquíssimes les
persones que només per gust d'assabentar-
se'n han llegit les 'lleis i han tingut coas-
ciència precisa de com s'ha anat -modificant
la màquina del país des de la República
ençà. Són poquíssi^mes les persones que
viuen l'existència de ciutadans d'una ma-
nera política en el sentit més noble d'aques-
ta paraula.

Nosaltres, gent individualista , anàrquica
i aficionada al dómino, difícillment ens en-
rolem dins de la nau del nostre país des-
cobrint i posant , en jac tota l'eficàcia que
pugui tenir la nostra condició de ciutadans
i de patriotes, .per humil i per insignificant
que sigui aquesta eficàcia. La gent estima
la política en tot allò que té de melodrama,
d'espectacle., de xaranga o de gran orques-
tra. La .política en aquest sentit 'afecta tot

-hom, és útil a 'tothom, perquè serveix per
omplir les converses, per omplir cis.pensa-
ments i per .pintar de determinats colors la
inèrcia quotidiana.

Aquest és el terrible sentit tràgic de la
política al nostre país ; jo estaria molt con-
tent si això que veig ara a Barcelona i
arreu de Catalunya, , aquesta :passió a tot
gas, portés cua un cop acabades les eÍec-
clons , i portés cua sobretot ert el moll d'a-
questa massa gris només excitable amb els
espetecs del castell de focs d'un míting elec-
toral. També estaria content si la gent anés
a les urnes amb urna idea, , per .primària,
per mansa que fos, en lloc d'anar-hi amb
una al-lucinació o amb una escorria-lla de
despit o d'odi estúpid. Hi .ha persones que
voten una candidatura pequé un veí seu
que té una antipàtica ,piga al nas vota la
contrària. El nostre món va una mica així.
Políticament hi ha una inconsciència lamen-
table, i valdria 1a pena que ens comencés

-sim a mirar la baralla electoral, no com
un tema gratuit per posar ,plomes al nostré
avorriment, i que un cop passada tornarem
a embolicar amb un turbant ocre les nostres
idees descolorides, sinó que valdria la •pena
de considerar les eleccions com a un punt
àlgid, una mica més roent que els altres
punts, d'aquesta tela del nostre esdevenido r
en la qual tots estem obligats a treballar.

Josep MARIA ne SAGARRA

E.STEVERIEI?,4
Confiter i Pastisser

Pa de Luxe
RAMBLA DE CANALETES 9 i O.

CARRERDE MALLORCA .707; 309:
PORTAL DEL ÁNGEL, 18

BARCELONA

Part posterior de l'església de Santa Eulàlia
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LES BALEARS DESENCALMADES (*)

Els !! descobridors" d'Eivissa 1no som els catalans
Els que hi han estat només n'expliquen

quatre vaguetats. Veureu, tots per un igual,
quan .posaren els peus a l'illa, tingueren
l'íntima sensació que havien descobert tot
un territori ,per a llur gaudi particular. Potser
no arriben a ]'egoisme de no 'oler veure cap
més foraster, però l'afluència turística fatal-
ment apuja els preus. 1 a Eivissa m`hi ha
uns que és pecat divulgar. Encara es pot
entrar a una botiga, posar sobre el taulell
una peça de cinc cèntims — se'n diu un
Canet—, tat dient :	 ' •

—Tot això de sobrassada...
Eivissa és tot un petit món perfecte. Po-

dria viure en una total autarquia econòmica.
Demà què tota la resta del planeta s'esfon-
drés, Eivissa podria .passar-se d'adonar-se'n.
S'hi cullen tots els fruits de la península i
s'hi ;pesquen tots els peixos del Mediterrani.

Degut a això, 'Eivissa pot viure aïllada, i
hi ha viscut. Per les seves úniques forces
s71a defensat déls pirates i, si un dia --
com succeí en època de fam ,— un vaixell del
govern anàva a cercar-hi ipatátés, éls eivis-
sencs s'arrengleraven al moll ganiveta en•
mà;
-cap eivissenc no li ha de manar una

patata per tirar a l'olla !	 •
-r &cies a aquestes •coses es pot -contemplar

avui — a . dps ., cents quilòmetres de Barce-
lona — una , de , les societats més purés,
menys contagiades ; una societat els costuàls
de la qual poden ésser bàrbars o civilitzats,
perd sempre d'una singularitat total.

CATALUNYA.IGNORA EIVISSA

Quina idea tenen dlIEivissa un vuitanta p^ r
cent ddls catalans?

Cal saber-dho : a despit de les influències
i deis costums que hem alludit i que alludi-
rem, Eivissa Es molt més catalana que re-
gions senceres de dintre Catalunya.

Eivissa és la més meridional de les Ba-
lears. Mireu el. mapa : dessota València, a
cinquanta anilles del cap de Sant Antoni.
Més prüpera a les costes d :África que no
pas de Barcelona. Està collocada en un punt
equidistant d'Alger, de Sicília i de Barcelo-
na ; en temps de les naus corsàries estava a
unes trenta hores de navegació per a cadas-
cun d'aquests Bocs. Malgrat això , el llen-
guatge dels eivissencs s'assembla més al
català de la metròpoli que no pas al mallor-
quí. Usen l'article :mallorquí, cosa, d'altra
banda, que també fan poblacions costeros
nostres.

La iinfluéncia de València? Nul•la en ab-
solut. Vaig fer innombrables .preguntes en
aquest sentit: «Quan heu de comprar un
auto, on aneu? Quan heu de fer operar un
familiar, vers on embarqueu ?e La resposta

Dones eivissenques

és unànime : «A Barcelona !», malgrat que
Palma i València siguin més a prop. Es
perquè són essencialment catalans? 0 per-
què estan contrapuntats amb Mallorca?
Ambdues raons podrien influir-hi

Quan la sirena us eixorda tot entr.ant
port, per les cares de la gent que surt a
guaitar a les finestres de les cases aixecades
en la vertical damunt l'aigua i per la dels
marrecs que al moll belluguen com xanguet,
us adoneu de la seva gran identitat amb els
catalans. Us sembla trobar-vos a Sant Feliu
o .a Cadaqués.

^(*) Vegi's MIR woR, núm. 246.

•Les Balears scín un arxipèlag ben caracte-
ritzat. Doncs bé ; com succeeix sempre entre
\eins, les tres grans illes Balears es desco-
neixen ; no s'interessen ni tenen gaire més
relació que l'estricta oficial i comercial.
L'únic punt de coordinació que tenen és el
cacicat d'En March. Fora d'això, cap altre
tret d'unió entre els balears ; bastaria re-
produir els epítets amb què s'apostrofen els
uns als altres.

L'opinió de Mallorca està enverinada per-
la propaganda dels diaris d'En March—que
gairebé és com dir tots— d'atac constant a
Catalunya. Ens ,presenten com gent que vo-
len remenar les cireres, quan l'únic que iu-
teressa ks mantenir l'esperit i la llengua.

Res ,d'això no ,passa a LEi•vissa..S'hi nota
una atracció envers Catalunya, superior a
la de tota altra comarca. iEn canvi. Catalu-
n ya no sap res d'Eivissa. No hi ha ni una
sola escola catalana, a penes hi arriba cap
publicació catalana. Al costat d'aquests fets,
què vol dir que s'hi facturin quatre peces
de teles i un parell de motors hidràulics?

Quan ens n'adonem, ja so serem a temps
de contrarestar l'obra d'IEn March, realit-
zada pel seu escuder Matute — quin nom!
— cacic de l'illa,

LA INVASIÓ CONTEMI'ORÁNIA

Colles d'estrangers s'aboquen sense •parar
damunt les Balearic Islands. Aquests, tras-
Iladant-s'hi, la majoria, des de Mallorca,
han descobert Eivissa. Tant a l'una com
a l'altra, els primers que hi anaren foren
oficials .permissionaris o convalescents de l'e-
xèrcit colonial anglès. El gentleman britànic,
després d'haver rnort tantes llargues estones
a Lahore o a Nigèria a cops de iwlhislcy, ha
d'anar a reposar i fer la cura del préssec,
del raïm, de la fruita de la temporada. IEx-
cellent client : pacífic i benestant, pesca,
fuma, pren el sol i juga al bridge.

Es diu que hom volia adquirir terrenys
a iEivissa per a convalescents i jubilats de
la Navy ; els' ei•vissenos diuen que el govern
espanyol no ho va veure massa bé...

Després d'aquests turistes, en vénen d'al-
tres de tota mena. No s'installen a la capi

-tal, sinó peis pobles. A Santa Eulàlia, pre-
dominen els anglesos ; 'a Sant Antoni, els
alemanys. (lats els poblés duen noms de
sants. Es diu que seguint tota f'i'lla es gua-
nya un jubileu.)

l cert és que cada dia es venen més ter-
renys,, i seria curiós fer una informació amb
dades del cadastre. Els estrangers compren
cales baratíssimes ; tenen els illlòts que, coni
els pollets la lloca rodegen 'Eivissa, a cap
preu. D'iEivissa a Formentera hi ha aun ro-
sari d'illots, uns deshabitats, altres habitats
per famílies robmsonianes. 'L'hivern passat,
una família francesa havia acampat en urna
cala arrecerada de cara al sud, de Formen-
tera ; un cop per setmana anaven a Eivissa
a proveir-se. Llocs aïxí constitueixen la mà

-xima aspiració de la colònia estrangera, més
nombrosa cada dia.

Gràcies a Hitler, aquest arly hi ha anat a
parar mont alemany, sobretot .molt jueu. Ja
ï'any .passat, un fort contingent teutònic ha-
via desembarcat; eren grups de turistes tan
carregats de salut i de motxilles com descar-
regats de moneda. Dormir? A l'estiu i a
Eivissa, no és problema. Menjar? Anaven
camps a través aa la f ga», «al raïm(, «a
l'albergínia» i

través, 
((a la garrofa». Fent

vida sana i tenint salut, tot es paeix.
Pel que fa a aquesta invasió estrangera,

Eivissa no és anés qué' un reflex de Mallorca,
i se'n tractarà més extensament en parlar
de !'illa gran. Ara només vull contar algun
detall

La costa de la banda oposada a la capi-
tal, al redós del dilatat Portus Magnus —
cales solitàries, aigües tranquiles, pins pro-
picis —, alguns trobaren que era un lloc
indicadíssim per a fer nudisme. Els pagesos
dels voltants — potser descendents dels fa-
mosos foners balears — decidiren fer-s'hi a
cops de.pedra, i l'alcalde competent els reco

-manà que abandonessin el lloc a l'acte,
—Quin remei ens tocaya ! — em deia un

dels apedregats —. Sàpiga que aquests sa9-
vatges avui han tocat un company meu al
bell mig de l'esquena , amb un roc llançat de
cinquanta metres.

A ciutat són visibles espècimens d'una gent
abillada en consonància amb la seva manera
de caminar. El rnés discretament guannit
porta pantalons vermells sang de bou ; els
ca.bélls, quan no els amaga un ample barret,
són llargs, ondulats i engomats, tallats tots
al mateix nivell del clatell. De vegades, una
boLneta blava o roja, posada de gairell, que
només tapa un parietal i una orella. Duen
samarretes llises o ratllades, però sempre vi-
rolades — sobretot, policromia—, i un moca-
dor ili^gat al coli i .penjant esquena .avall a
estiil de hnanisero.

Aquesta indumentària contrasta violenta-
ment amb la dels eivissencs. Sort que
aquests són pacífies i aquells no són escan-
dalosos, sinógent més aviat culta, artistes
i tot. Tenen un .punt de reunió, el 'bar d'un
francès, al moll d'IEivissa, decorat estil mo-
denn i posat amb moiit ban gust. Són gent
refinada, amistats de Jean 'Cocteau, i al-
guns es diuen artistes.

ARQUITECTUKA I INDUM1 NTÀRIA

Hi ha dues coses a 'Eivissa que reclamen
un estudia fons, dues rases que a tat arreu
són iprou autòctones, però que ipotser enlloc
no tenen un segell tan característic carn en
aquella illa.

Aquestes dues coses són l'arquitectura i
1'indumentària.

De l'estudi de la (primera se'n ipodria. fer
Un petit afer. Sense que a penes se n'adonés
ningú, a (Eivissa, des de tota la vida, s'han
posat ea pràctica els principis i els estils
m•oderníssims de ('arquitectura.

Es podria publicar una sèrie de fotogra-
fies de construccions eivissenques al costat
d'una altra sèrie de fotografies de realitza

-cions modernes. Entre elles, sobretot la
d'una casa d'IEivissa acompanyada d'una
que publicà recentment una revista de Stutt-
gart. Cal dir que per les Balears corren uns
quants arquitectes, entre ells el famós Men-
delson, que s'hi inspiren per a les grans
creacions que encanten els ipartidaris de l'ar-
quitectura moderna. Abunden en tota l'illa
les edificacions que podrien ésser signades,
sense retocar, pels amics del G..A.T.C.P.A.C.

Tot de cases emblanquinades per dintre i
per fora. Línies rectes, superfícies rectan-
gulars, i, fent-hi joc, els imprescindibles
porxos seta dels quals l'eivissenc té la veri-
table llar.

Res d'aglomeracions urbans. Cases es-
campades, A vista d'ocell, •una colla de daus
escampats entre el (paisatge verd. Dintre
d'aquests daus, sobre la blancor de les pa-
rets, la taca de les ibigues pintades sovint
de vermelló, o les penlarelles de pebrots i
bitxos posats a assecar.

Eivissa és una quatricromia : blau de l'ai-
gua i del cel, -blanc de les cases, verd de la
vegetació i taques de vermell dels fruits que
s'assequen.

Les esglésies tenen uns rudiments de for-
tificació per a prevenir-se dels atacs dels pi-
rates, (però no por això s'aparten de l'es-

tructura i del color de la resta de ]'arqui
-tectura autòctona.

Dissortadament, ha començat a sor t ir al-
gun mestre d'obres o arquitecte que empas-
tifa d'illa amb cases de .pur estil d'Eixample
barceloní.

L'altra cosa característica d'Eivissa, la in-
dumentària, ofereix un evident contrast amb
l'arquitectura. Parlem, és clar, de ila indu-
mentària femenina. Allà, senzillesa ; ací, ri-
quesa. Deu i dotze metres de tela .per dona.
La catégoria social es mesura pel nombre
de faldilles superposades. Quan les eivissen-
ques s'asseuen, les repleguen en escala, de
manera que es -poden comptar totes ; com
que cada faldilla és de color diferent, la tasca
és fàcil. !Els dies de festa es pot veure doná
que n'arriba a portar set.	 .

Afegiu-hi mocadors de tots els colors,
aquells sumptuosos collarets com ells de la
Dama d'Elx i altres joies. Un company meu
es va creure que allò era •bisuteria i es de-
cidí a despendre uns quants duros en tines
arracades exhibides en l'aparador d'una bo-
tigueta (petita carn un cop de puny. L'home,
que amb -gest magnífic anava a posar-se la
mà a la butxaca, en sortí amb les mans al
cap : aquelles arracades valien dues mil ges-,
retes.	 .

Al costat d`aquesta' fastuasitat, hi ha uns
costums comfdicàts, d'arrels primitives.

Els festeigs són complicadíssims. La noia
manté relacions amb deu o dotze xicots a4;
hora, que s'esperen al carrer i entren d'un
a un a parlar amb ella. A d'hivern, entren
tots i s'estan a la vora del foc, menys un
d'ells que s'està al mig de l'habitació a par-
lar amb 1'atlota.

Ve un dia que la noia es decideix. Tot
està llest si no es casa amb aqúcll xicot,
la noia es queddr&'tota la vida per vestir
sants. L II vagand de fer-ho ':.Ja longevitat
dels eivissen••cs és la més elevada d'Espanya.

En el, aiatrimoni, existeix una reminis-.
cència del rapte. Formulari, és clar, però"
rapte fet i fet,; Ja dintre l'església els ,nuvis
són perdonats •pels" pares respectius, després
d'uns tips deplorar que es fa tothom.

IEIs dols són eterns : set anys pe] marit,
quatre pels fills; tres pels pared. Natural-
ment, al costat dé eles dones de vestits ipoli-
cromats, se'n veuen moltes d'endolades.

x#^I

Precisament el dia que complia noranta.
anys, vaig poder parlar amb un vell que,
tot sol en una barqueta com un esclop, fu-
mava sa pipa.

—Quina posta, eh? A Barcelona no veiem
mai el sol amagar-se a l'aigua,

---Ah! Sou de Barcelona? Heu vingut a

Casa de camh a.l caní de Sant Fralrcesc

fer vidassa, no? En vénen força de,foras-
ters a fer vidassa. 1 què, per Barcelona?
L'altre dia per ací um deia que havien llan-
çat una .bomba i que hi havia una vaga
molt llarga.

—Sí, perú ja s'ha acabat,
—Ah, viaja! Tranquil-iitat hi hagi. Sigueu

bans minyons, que no costa res.
I després d'una (pausa imposada per la

pipa
—Ja quasi es fa fosc. Voleu dormir ací?

A vila—gla ciutat d'IEivissa sempre és ano-
menada així—és molt 'lluny, a l'altra (part
de món.

Tot és relatiu. IEf diàmetre menor d'Eivis-
sa té 12 quilòmetres; el major, q5; Iqa qui

-lòmetres de perímetre i Sfis quilòmetres qua-
drats de suiperfície..
Sabeu quiins saben totes aquestes mides i

moltes més? Els comandants de les esqua-
dres mediterrànies, comptant-hi l'anglesa.
Han vist l'illa i l'han mesurada per tots
cantons. 'Els avions italians passen sovint
i també deuen saber-ho. D'aparell espanyol,
els eivissencs no n'han vist mai cap. Per
algun recó, un aficionat sonda cales.

(Espionatge?
CARLES SENTIS

Cristalls de Bohèmia, Vidres esmaltats

GALERIES SYRA
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DIADA DELS MORTS

E pitaf igra fia barcelonina
Vm biòleg francès, el nom del qual, de VISQUI:'. PERENNE SON NOM,

tan ipròxim com és,	 i410 recordem,	 deseo- PERQUE CONEGUTA TOT HOM
breix que cada una per si i totes elles en Ais RECOLCxs AGR. HITS.
idèntica correlació , les fases de l'agonia són
les mateixes de l'anestèsia	 total. No cal dir que en els anteriors i següents

Les	 iidees	 cientifiques	 sabre	 la	 mort, epitafis ara	 transcrits hem canviat tots els
promeses que no prometen cap paradís de noms propis, llevat del nom	 realment ve-
rendista immortal .per a després del trànsit, nerable de don Antoni Brusi.	 De vegades
tenen la virtut almenys de no prome tre tam- no cal fer aquesta	 reserva, perquè l'epitafi
poc cap galera perenne, 	 i us asseguren la és tan lacònic que no té temps ni espai per
més immediata gràcia de llevar verí a l'hora a esmentar cap nom ; així, iper exemple, en
.del traspàs. Tot això s'acorda perfectament aquest recordatori, tan breu com l'ésser re-
amb la concepció de la vida que la.
biologia i àdhuc la metafísica moder-
nes semblen a punt de faisonar, 'això
és : que la mort és tan indispensable
a la vida que aquesta, de no ésser
transitòria, no la .percebríem , o bé no ?.
la saborejatfiem. ILa transitorietat de
la vida individual és tan necessària,

-doncs, , com la fugacitat, com la in-
estabilitat de la vida universal 	 i	 Li
de casé àtom. Aquesta inestabilitat
.que-Jéu vessar tantes llàgrimes de
desconhort als perdularis de totes les

°loteries	 líriques	 i	als	 .pretendents v
marrits de mantes pubilles riques, és
element de vida tan indispensabje 't	 '
.que, .en	 cessar, també sobtadament
cessaria la vida. áts n7s

Així :ho degué creure 'l i ge'neraciiS a
barcelonina del senyorlEsteve,. Aque-
lla generació, que	 posseïa .tantes	 i
tan	 fonamentals	 virtuts	 vitalistes,
degué també tenir en latència més o
menys llorençbàrbica el do de filoso-
far sobre les causes i .finalitats	 de
l'acanador i els seus	 satèllits comp-
tables i incomptables, ,perquè és el
casque ens ha deixat documents ben
deníostratius d'un pregon menyspreu
de 1a mort. El Cementiri Vell, que
aleshores era el Nou, fou construït
a	 l'última	 moda,	 en	 estil	 Imperi,
potser no tant per a sebollir-hi un
sens G de barcelonins guamyapáns,
saltataulells,	 escanyapobres	 i	gats	 e 1	 .
dels frares, com .per a deixar gra-
vada sabre el marbre etern llur filo-
sofia òptima de la mort.

Val a dir irerò que, com totes les sir	 t.r r
metafísiques primitives, aquesta del
mantegalre al qual ,la mort fa riure
Inés que plorar, o que fa .per manera que faci cordat, probablement	 un nadó, o un juga-
riure els descendents fins a l'enèsima genera- ior de redolins
£16, iés puna metafísica implícita més aviat que AQUí INOCENTEe aplicita en 1'epigrafia del Cementiri Vell del ESTOY DESCANSANDO

y A MIS PADRES
Poble Nou. Aquell moment fou arreu, ja ho AGUARDANDO.
he tet constar en altres 'llocs, "apogeu del tea- Altre nadó innominat no és tan lacòni-
tre teatral , i de retop, el moment més tea- ciment epitafiat
tras de la humanitat. Però a Barcelona de-
:g'úé ésser moment més teatral que en tot

PASA UN RAYO CON I ROR
altre lloc.	 I	 en les manifestacions	 funerà-

y SIN RESPETAR EDADES
CAUSA MIL ATROCIDADESries més teatral que en cap altra manifes-

tació de 1'època d'or de l'estevisme ; 	 època
DESTRUYENDO Lo MEJOR

que es prolonga fins a un desenni almenys
TAL LA MUERrE ¡ AY QUE DOLOR
CoRTÓ EL lllt0 DE LA VIDA4espnés de l'Exposició Universal de Rius i ATaulet.	 Tan	 teatral	 fou	 la	 necrofília d'a-

JOVEN RECIEN PARIDA
QUE DEL sBCSO ERA LA FLOR.leshores — perquè es tracta d'una	 apassio-

EI general Johnson presidint wia manifestació en favor de la N. 1. R. A.

c,J L

Miran

a ^o^•a

nada necrofília-^, que d'aquells dies ar-
renca el costum d'anomenar pompas fúne-
bres el sebdlliment més infecte.

Com é1 teatre d'aquelles hores famoses,
la literatura funerària també era versifica-
da ; i era retòrica, i era sulblimadora de tat
ï de tothom. Tothom era més que sant des
4e1 moment que es decidia a travessar l Es-
tígia.

Per això la Commemoració de Tots els
Sants era a Barcelona' .molt més grandiosa
1 gustosa que la dels Difunts,perquè calia
-commemorar difunts de Barcelona, no .pas
de tot arreu. Fins els fabricants esdevenien
sants immediatament de cessar de bleixar

RESTOS DE 'DON JUAN SAU CUBRE ESTA LOSA
QUIEN ARQUITECTO Y FABRICANTE SIENDO
No FABRICÓ JAMÁS SINO CEDIENDO

' IEN BIEN UNIVERSAL. ALMA PIADOSA,
ETC.

L'epitafi menys còmic (;perquè, ja ho hau-
xàs remarcat, lector del meu oor : es tracta
de teatre còmic), i que fins fa respecte , és
el que commemora aquell gran ibarceloní
que fou l'impulsor de la Casa Brusi. El
reprodueixo .pel que té d'informatiu en
aquest reportatge de les nostres grans coses
pansides, i per tal de distingir-lo expressa-
Tinent de% macarronisme genèric d'aquesta
apigrafia.

DETIi LO PAS, VIATJADOR,
y PÁRAT EN ESTA LLOSA:
AQUÍ EN SANTA PAU REPOSA
D. ANTONII BRUSI, IMPRESOR.
EN SA PATRIA INTRODUCTOR
Fou DE LA LClOGRAFIA ;
^DE IMPRESOR LA NOMERADIA
LOGRA DE SA MAGESTAT ;
PREGA AL DEU DE PIETAT
QUE EN ETERNA GLORIA SIA.,

Les forces vives d'aque'll temps estaven
meravellades de la florida poètica que en
els marbres del Cementiri traspuava de la
floridura interna. No .se'n sabien avenir;
ni més ni menys que les forces vives del
començament del segle actual, que esde-
venien boges d9emodió admirativa davant
de l'arquitectura floridfssima que brotava
a l Eixample de la ciutat. 1 així com aques-
tes forces vives.,. no en tenien prou de les
cases pre, in i post-gaudinianes, i les feien
reproduir en àlbums i revistes, com per a
trametre llur. admiració a tot el món, així
mateix les forces vives d'antany editaven
en edició de bibliòfil una selecció d'aquests
versos a llaor i ;a glòria eterna dels barcelo-
nins adinerats de tota fortuna. Es tracta
d'un in-4.° imprs en 1842 a la pròpia Im-
premta de Brusi, i s'intitula Colección de
los epitafios naás notables que existen en el
Cementerio General de Barcelona, segui-
da de un catálogo de las personas más dis-
tinguidas cuyos restas yacen efa los nichos
del mismo cementerio. La idea de la Jun-
ta Administrativa del Cementiri Vell i Nou,
segons llegim en el prefaci, és la d'oferir
pautes per als successius epitafis, a fi de

u' yace, ací jau i"rar el monòton aquí aleste	 q	 )	 jau,
així aconseguir que totes les inscripcions,
com les sèleccionades en el llibre, arran-
quen lágrimas de ternura per^étua.

INECSORaBLE LA MORT
DEL •PARE NOS SEPARA:
AB TOT AIXè NO LOGRA
DESV.ANEIXER SON RECORT;
EN TAN TRISTA Y DURA SORT
VOLÈM SOS FILLS AFLIGITS
QUE PER TEMPS INDEFINITS

En comptar més d'un abril els morts ja
són anomenats amb nom, cognom i altres
dades precioses, com és el cas següent

YACE DEEAJO LA LOSA
QUE MIRAIS AQUI, MORTALES,
DIOÑA EULALIA PUIGNADALES
QUE DE SALOM FUL LA ESPOSA.

OCHENTA ABRILES CONTÓ
SIN SABER QUE ERA INFORTUNIO
HASTA QUE EN EL SEIS DE JUNIO
i OH CRUEL, DOLOR ! FALLECIÓ!

Molt més informatiu rés aquest altre epi-
tafi, segurament perquè la •persona que ens
hi és recordada comptava més abrils que
l'anterior. Com que els abrils són tants i
aquest mes ja es porta molta poesia, 1'e-
1)itafi ara serà en prosa vulgar:

NI^CHO DE RAMÓNPIQUE
AQUÍ DESCANSA EL CADÁVER

DE SU MADRE ROSENDA •AROLAS Y CUFI, VD:1.
NATURAL DE SAMPEDOR

FALLECIÓ EN 3 DE ABRIL DE 1830,
DE EDAD 82 AÑOS,

'¡ MESES Y 19 DÍAS, HABIENDO DEJADO
DE SU ÚNICO MATRIMONIO

VIVOS	 MUERTOS
s 111305	 8 ]ulos

42 NIETOS	 32 NIETOS
46 BISNIETOS	 43 BISNIETOS

TOTAL
93	 176	 83

I els homes? Els homes encara fan més
^honic en el Cementiri Nou i Vell, com és el
cas d'aquest senyor BaÍlesté, que encara que
no commemora la seva mort almenys com

-memora la seva vida de vidu respectable
NADA ES LA QUE ANTES FUIl

I)E HIJOS Y ESPOSO QUERIDA,
A QUIEN CONSAGRÓ SU VIDA
DON 'CAMILO BALLLSTÉ.

Fins notaris arribaren a morir en aquella
época que, ai dolor!, no tornarà mai més.
1 .per taE que ningú no cregui que invento
o que exagero, en dono fe amb la transcrip-
ció lapidària que segueix

AQUÍ JAU QUI'S VA FERÍ
UN PROCURADOR NOTARI
QUE FOU DEVOT DEL ROSARI
DIT DON RAMÓN CAMPRUBÍ P
OH -LECTOR QUE EM VEUS AIXÍ,
IEN JAMAY T'OLVIDARÁS 	 e
QUE, QUAL JO, TU TAL SERÁS,

-	 ETC., ETC., ETC.,°

L'epitafigrafia barcelonina començà a de-
caure quan El Loro, El Busilis i altres fu-
lles satíriques començaren a fer-hi gatzara,
bo i inventant, perla diada de Tots Sants,
epitafis en vers, perfectament enquadrats i
precedits del signe de redempció ; però
aquests falsos epitafis eren dedicats als vius
massa vius d'aleshores que la diada de Tots
Sants i la següent de Commemoració de
Difunts eren de colors solemnement morat i
groc ; de quan, abans d'amar a commesno-
rar els difunts amb llànties i corones, els
Commemoraven amb àgaps delicats, copio-
sos i suculents, epilogats amb bons vins i
amb algun d'aquells formidables ramilletes
de pastisseria complicada, els quals durant
el matí hom rifava als cafès més cèntrics
triomfals i monumentals arquitectures su-
periors a les millors de Domènech i Monta-
ner, i que eren per a fer morir de gelosia
el propi Salvador Dali, si hagués arribat a
conèixer,les. -El genial Picasso, que no les
oblidà mai, els és deutor de la seva glòria,
també perenne i, no cal dir, immustigable.

JOAN SACS

L'intèrpret tímid

L'interminable procés dels suposats incen-
diaris del Reichstag s'arrossega nionotòna-
ment, i els periodistes d'altres paisos que
anaren a Leipsic esperant assistir a deba-is
emocionants, no amaguen llur decepció.

Les audiències es' desenrotllen presidides
per la mala fe i l'avorriment. Els moments
dramàtics són rars i ben pocs incidents in-
terrompen la monotonia.

Aquests incidents són provocats, gairebé
sempre, per l'intèrpret que tradueix les 'es-
postes de Tanef f i de Popoff, el qual s'atura
tot sovint al bell mig d'una frase idiu

—No vull dir el que Taneff in'ha encarre-
gat de traduir.

Després de fer-se pregar una estona, l'm-
térpret es decideix :

—Bé — diu —, l'acusat declara, senyar
/resident, que dieu mentides.

La divisió del treball

Toscanini, el cèlebre director italià que no

1'ot tornar al seu país, és extremadament
miop. Per això no iot dirigir ballets. Quan
es deixa les ulleres, és incapaç de res.

Ell mateix corita una petita anècdota que
li ocorregué en un restaurant dels Estats
Units, un dia que s'havia deixat les ulleres.

—Llegiu-me el menú — va dir a l'amo,
un irlandès que declarà amb franquesa

—Us diré, senyor; na he anat a estudi.
Però cridaré el groom, que n'acaba de sortir
i encara no ha tingut temps d'oblidar, com
nosaltres.

El gran músic somrigué, tot admirant la
franquesa d'aquell ¡some, alhora que les se-
ves qualitats d'organització, les quals li per-
metien de dispensar-se d'escriure — la cai-
xera omplia aquestes funcions -- i de llegir.

—V etaquí tota la superioritat d'Arnèrica 
conclou Toscanini.

si. I tota la seva inferioritat també.

A les GALERIES SYRA trobareu els
presents de més bon gust i qualitat
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UN BON ABRIC
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Les exigències de la propaganda han fet
que el llibre de Roosevelt, Loo ping forward,
h	 s.	 d'1	 b	 d ' ,4	 r'

Cuiten a dir que el llibre no vol ésser un
nou assaig .polític, sinó les bases d'una fu-
tura actuació. Com a home die .partit, l'ac-
tual president dels Estats Units retreu lla
tradició demòcrata de Jefferson, i, sense
caure en la vanitat de creure que una polí-
tica iniciada a principis del XIX pugui servir
avui de norma de conducta, elogia ,aquell
esperit de. Jefferson que veia el govern com
un sistema basat en una comunitat d'inte-
005505. El partit demòcrata, amb unes elec-
cions memorables, imposi a la ,vida de l''Es-
tat el princiipi de l'individu oposant-se al
sistema. Però del 1800 ençà, els iEstats
Units han evolucionat de tal manera que si.
bé l'esperit jeffersonià — iper ésser una regla
moral — illustra encara una política, les no-
ves exigóncies han superat les velles .doctri-
nes. Ací comença de parlar Roosevelt en
nom pro u, Recorda com Woodrow Wilson,
demòcrata' també, havia intuït els perills a
qué •corria ]'industrialisme ianqui i ja en,
1912 intentà de salvar la nació de les forces
oligàrquiques que l'amenaçaven. El destí,
però, volgué que la gran guerra, no sola-
ment trenqués 'l''obra iniciada, sinó que, con-
tràriament, aquelles forres contràries a la
independència de '."Estat trobessin un camp
ampli de desenrotllament. La vida econò-
mica dels (Estats Units domina, llavors, les
altres activitats socials. Totes les forces mo-
rals, les simpaties populars, cristallitzen en-
torn de la prosperitat i, per un moment, ni
la vella civilització europea pot desfer-se de
Pildusionisme americà. Com ha remarcat
André Siegfried, en el seu llibre indispensa-
ble Les Etats-Unis d'aujourd'hui, la religió
calvinista, religió d'elegits, que concep la
prosperitat material com un signe diví de
beneplàcit, ajudà en gran manera el boom
material de la nació i introduí 1''elememt ètic
en l'americanisme. Només la realitat eco-
nòmiea de la post-guerra pogué fer recular
l'optimisme desenfrenat dels Estats Units.
IiIlavors comença el trist percgrinatge de la
gran nació a la recerca d'uns mitjans que
mantinguessin la prosperitat a Ini nivell
jutjat necessari. Es llavors que comença a
dibuixar-se la felblesa dels mètodes de la
prosperitat iper sempre. Per afavorir els de-
sigs d'una oligarquia es va recórrer a un
pla d'estímul. Estímuls industrials i agrí-
coles, estímuls crediticis. La qüestió era nio
tallar el ritme de .producció. Aquell vertigen
portà a l'abús de l'especulació sobre la pro-
ducció, al fet gairebé monstruós que els
trusts —que Wílson es veié incapaç de con-
trolar — s'apoderessin de les forces vitals
de l'Estat i el dominessin. Paul Warbury 
gran ciutadà ^, dl creador del Federal Re-
serve Bank, llençà el crit d'alerta en 1929,
quan el daltabaix de l'especulació era inevi-
table.

Roosevelt no vol ésser un revolucionari.
Vol ésser un moralitzador. Loo ping forward
és el crit d'angoixa d'un patriota que ,veu
els mals profunds i els vol remeiar. Veu
els Estats Units com a nacionalista i creu
en la joventut de la nació, amb totes les
possi'bi^litats del país nou. Vol convèncer, di-
rigir, imposar sacrificis, car tals són les fei-
nes d'un govern. Vol establir un pla de res-
tricció que respectant el necessari sigui
abans que tot realitzable. Al revés de Hoo-
ver, home de partit, gran sectari ;de l'indus-

trialisme, vol imposar la idea de la unitat
nacional, la concurrència de les forces eco-
nòmiques de la nació. Per dir-ho en un llen-
guatge polític, Roosevelt vol, com a .pro-
grama previ, arribar a un ordre econòmic
constitucional, a una declaració dels drets
eçonòmics.

Sis mesos d'experiència han estat prbu
instructius per a evidenciar 'l'espai que hi
ha entre la teoria i la ,pràctica del pla Roo-
sevelt. En el nostre país molta gent s'ha
preocupat de l'assaig ele la N. 1. R. A. Ma-

lauradament, els que n'han parlat han estat
economistes i cal confessar que a la majoria
d'ells se'ls I)at aplicar la frase .de D'audet
tels economistes, aquests carrabiners». Afir-
mar que Roosevelt és un audaç, fer veure
els perills de la temptativa, no és donar cap
mena d'explicació a les exigències materials
i moralls que Feren néixer la N. I. R. A.
Sense desatendre les explicacions de les re-
vistes tècniques, - volem remarcar la manca
de lògica dels impugnadors de la temptativa
de Roosevelt. Un conservador o un marxista
demostraran` amb càlculs que el «capitalisme
planificat» —a frase de darrera hora — és un
impossiblle. Si l'economia, •però, no és altra
cosa qpe , l'prganitzáció material d'un ,país,
i si aquesta organització és sempre un pro-
ducte d'un, conjunt de eircurmtàncies nacio-
nals, born de convenir que Roosevelt no és
altra cosa que un continuador de la moralitat
ianqui, i que el seu assaig no difereix, quant
a procediments, del del seu antecessor.

No ens serveix gran cosa ací la tècnica.
Més que un economista ens cal un huma-
nista, un Georges Duhamel que copsi l'es-
perit del fet econòmic, 'En realitat què era
l'economia nordamericana? Bernard Fay ho
ha dit : «L'economia americana estava or-
ganitzàdaen el buit, .per sobre un món que
no havia acabat de conèixer i de regir».
L'alt salari no era res anés que un mitjà
de •prosperitat ,per a les empreses, i una ve-
gada esdevingut insuficient, s'establí la ven-
da a crèdit. La darrera fase; doncs, del
capitalisme americà ha estat Ci domini ban

-car1, és a dir el domini més abstracte que
sigui -.possible. Així es creava aquest poder
de compra enorme, però fet i fet fictici. Amb
ei daltabaix bancari, vingué la crisi del mè-
tode. Però : Roosevelt ha reaccionat contra
aquesta ficció? No del tot: La depreciació
de la moneda, què és sinó acréixer fictícia

-ment els mitjans de compra? La inflació
monetària, com la inflació bancària, és un
augment anormal del poder de compra per
la multiplicació dels símbols de canvi. Una
vegada més, l'economia americana entra, erl
el món del joc i de l'artifici,

Per això ni un conservador •burgès ni un
marxista no ens .podrien 'proposar remeis.

1 Carel , daltabaix econòmic prové de causes
morals. ,Es tot .el . concepte de civilització
americana el que esté en joc. Una vegada
més, amb Bernard Fay, hem de convenir
que els Estats Units, amb el seu menyspreu
per la vida i la humainitat concretes, havien
edificat una enorme abstracció i que, ahir
com avui, les seves lluites són la revenja
del real contra l'imaginari. Es la mort de
la llegenda del realisme americà que dos
joves autors — Un d'ells mort recentment —,
Robert Aroin i Armand Dandieu, havien pre-
dit eh Le Cancer américain i que s'ha can-
firmat d'una manera. absoluta.

F. VERGES

Exit ea le mi3e

Corbates inattugablu

Pijemee a bon prea

JAÜME I, u

'	 Telèfon 11655

LA N. I. R. A.

Una economia i una moral

agt sortit aIlILi um .rema a sur esp es
de Mussolini i Hitler, Roosevelt, Aquest as-
saig d'interpretació de la vida americana res

La corrida no té a veure amb el feixisme, italià o nazi.
I Com que tenim l`avantatge de poder recen-

.lhuris de la sessió en que el govern Dala-	 sionar aquest llibre al cap de sis mesos de
dier havia d'ésser derrotat, Vincent Auriol	 lada en pràctica l'experiència que dóna
deia :	 a conèixer, ens caldrà sobretot comparar la

—Això s'acaba. Bellu arena els draps ver-	 teoria i la ràctica	 r tal d'assenyalar-ne
mells davant Daladier i després (fent el gest 1 l'èxit o el fracàs.
del matador), 1'eslocada... 	 1

1 fet és que quan Léon Blum anuncià que
els seus amics i ell votarien contra el go-
vern, Daladier tenia l'aire d'un toro dispo-
sat a envestir. 1 a tall de toro envestí Blum

—'No tinc, jo, ni capitals ni capitalistes a
defensar...

Renaitdel exclamà
—L'ha rebentat!
1 com que Blum, socialista, porta una vida

de burgès opulent, els radicals declaraven,
l'endemà de la crisi

—Amb la frase de Daladier, ja tenim lema
contra els socialistes en les Qròximes elec-
cions !

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

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

Neurastènia, Impofencia (en fofes lea seves manifesfaáansl,
mal de cap, censemenf menfal, perdua de

.	 SS, pal ef clon., hi f.diga corporal ne nerviosos en enero' de les
•a, palpi4acions, biEerisme i freaforns nerviosos en ¢aneul de lee
lonco

n
 i fo

iós
fs els frasfone orgánica que U nguin per causa o ongen esgofr

ment erv,

Les Grágees potenclals del Dr. Solvré,
més que un medicament són un element saenciel del cervell, medul'la 1 fot el sistema nerviós, regene.
ranf el vigor sexual propi de l'edat. conservan  la ssluf 1 prolongant le vida; indicades espe cialment ais cago.
fats en la seva joventut per tota mena d'exceaaos, ala que verifiquen treballs excessius, fan( Hsics com moral,
o infel'lecfuab, poea rfiafes, bornes de ciències, financiera. arfbtes, comerciants, industrials, pensedore, efc.,
aconseguint sempre, amb lea Gragees pofenciala del Dr. Soivró, Lote ela esforços o exercicis Eédlmenf
1 disposant l'organisme per rependrela sovint i amb el móxin resulta4 arribanf a "extrema velleaa 1 sens.
violentar I'orgenieme amb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer se'n

Venda a 6`60 ptas. flascó, aa totes les princlpals farmàcies d'Espaora, Portugal 1 Amé^ca

NOTA. –Dlriglet• o t tramefeet 17 25 pt. se ,.geli de correu pro al rraaquelg a Oftois , Laboceforio Sdka•
farg, carrer del Ter, 16, Barcelona, rebreu graflr un !libre explica Nu sobre rodgen. deunroilament 1 tnctua
mear d avuann malalt,.:



1.5itges, 1 I ;rnnl t(Susana tiene un secreiD }t

■ ira BUDAPEST

AVUI 1 TOTS ELS DIES ¡ ¡ÈXIT!! DE

No deixi de veure -la, que es divertirà

Una creació de FLORELLE, dirigida per ALE-
XANDRE KORDA : Distribuïda per ART-FILM

E
UNA PEL'LICULA DE PEROJO	 UN FILM D'EPOCA

!Cusana tiene un secreto"
« La dame de ehez Maxim"

Benito del Perojo és un home que sap
què és el cinema. En coneix la sintaxi i pos-
seeix alhora aquella experiència ta neces-
sària i que no s'adquireix sinó en la pràc-
tica. Podríem dir, doncs, que en mans d'ell
la ¢;roducción nacional està en bones mans
tant és així, que tots estem a l'expectació
del que fa. Però malauradament, per ara
no ens toca altre remei que anar esperant,
perquè el seu darrer film, Susana tiene ui

secreto en el cas més op ti^mista no pot ésser
per nosaltres sinó un motiu per no alterar la
nostra actitud enfront les activitats de l'es-
mentat director, actitud, com hem dit,, teta
d'esperança - en el dia de demà, güéno acaba
d'arribar, .mai.	 :.. -

L'assumpte del film ;és d'una inconsistèn-
cia lamentable.

Voldríem saber si és que Perojo lla triat
ell mateix ,l'assum l)te o 'bé si és que els
productors l'hi han imposat perquè el rodés
com millor li semblés. Diem això perquè és
visible que hom ha .anat a cercar una his-
tòria que permets la inserció abundant de
coses que her égnviugut d'anomenar essen-
cial•ent cinematogràfiques. Efectivament,
la majoria de les situacions d'aquest film les
hem vistes mil • vegades ; i consti que ano
ho critiquem. Podríem repetir ara allò
que diu Màütua pal mt de les seves 'obres
a,Això • no pot fallar, perquè ja ha estat t'ro-
vatn, ;(,retenti'gtié á Montjú c aquesta fal-
ler.a no és utn mala tàctica. Ja és :plou de-
idir-se a fer el n ateix quc fan els altres

amb è dt. Es una actitud modesta, però
sensata.

E '	 d'-Es des aquest punt de vista, doncs, que
cal afirmar que el director ha tret partit
del que tenia entre mans. Però, què 's el
que tenia entre màns? Ah! aquí ve la part
sensible !	 •

Parlant de moltes pellícúles que han obtin-
gut èxits falaguers, nosaltres podem haver
escrit : 1'assum^pte és del tot negligible. Però,
entenem-nos ! Hom pot negligir l'assumpte,
'en si, ,quan hom compta amb una Super-
a^bundáncia d'ingredients que vindran, no
sols a dissimular la insubstancialitat del te-
nra, sinó àdhuc a tedïñiir loi traient li ha-
nalitats i fent plausibles les coses rics gea-
tuites. Aquest és II'éxit d'un cast d'eminèn-

fantasio

AVUI,
DIJOUS

Estrena

Un rail H sorpre-

nent en un marc

de la natura

cies, d'una tècnica llampant i d'un domini
del ritme que opera com una força hiipnb-
tica. Perojo sap perfectament que no po-
seeix res de tot això, i no precisament per
cu)pa d'ell. Sap perfectament que no li és
possible fer trampa, que sempre haurà de
jugar net i als ulls de tothom, i heus aquí
per què la inconsistència del seu tema és
fatal per al seu film. El públic no pot inte-
ressar-se massa per unes aventures així.

Les possilbilitats materials de Benito del
Perojo són Iimitad PI eusament per això
cal salvar-se per l tte amí, el é imi ofert
por un scenarió intelligent,(com el de La Bo -
(1èga, ó el de La aldea mcddita de'Florián
Rey). Estem convençuts. que per • aquest ca-
ml es rP0t trobar L'èxit, que é's- l'ambició,
ben legítima, dels •productors de Montjuïc.

Respecte a l'assumpte dels films, que
seins permeti una indicació. Si el secret de
Susana no fos revelat al ipáblic fins al final
de la pellícula, creiem modestament que il'in-
terès de la cinta augmentaria, i sobretot al-
ganes escenes serien més versemblants per
tal com l'espectador n'ignoraria els ressorts
secrets. Al final, 1'espectador podria rebre
una decepció, però ja no seria a temps de
refer-se de la bona impressió d'intriga que
la històriahauria provi cat en ell.

**"

Des del punt de vista deia tècnica mate-
rial, en conjunt el film té totes les aparen-
ces d'una cosa normal. 'Els exteriors són ex-
cellents. IEn canvi, alguns interiors sofreixen
d'una mala illuminació. Un excés de llum
frontal provoca unes- ombres al fans, que
fan lleig. L'escena del mirall és un encert
formidable, :però cal lamentar que s'hagi
reallitzat tan Imperfectament. Les primeres
figures del film

` 
mall discretes. Apuntarem

la simpatia i la gracia de la jove protago-
nista, Rosita Díaz. Dels altres no en ,par-
lvim Ens fem càrrec del difícil que és im-
pioVtsar bé aquestes escenes de conjunts.
Mentre hom no elisposi d"uu personal nom-
brós i fixe, ben seleccionat i disciplinat, les
escenes amb extres seran .molt difícils de
treure amb la suficient discrecïó.

Joser PALAU

Les ]nostres sessions. _ «Si jo
tingués un milió»

No hem tingut mai la •pretensió d'aca-
parar amb les riostles sessions tots els tons
films que arriben a Barcelona. 'Encara que
poguéssim fer-ho , no ho faríem, -per tal com
la tasca fóra les més de les vegades del tot
ineficaç, i diem això per sortir al .pas dels
que tot veient algun dels' films que aquests
dies passen pels nostres cinemes, podrien
dir : «Heus aquí un film digne d'una sessió
MIRADOR». No ens mou a organitzar una
sessió la sola circumstància de trobar-nos
enfront d'un bon film; per bé que, aquesta
sigui una condició necessària per portar-la
a cap. Cal encara que, a més d'un film in-
trínsecament bo, ens trobem davant d'una
obra tipus, d'una pellíoula remarcable sota
un caire o altre, presentat una .peéuliaritat
nava i fins ara no remarcada o 'bé que
vingui amb un contingut d'excepcional sig-
nificació. Creiem que, per exemple, Noies
d'uniforme, Sóc un fugitiu, Topaze, El car-
rer qa, •cada un .per motius diferents, han
estat films que responen a aquesta orientació,
i respon també al sentit de les ,nostres or-
ganitzacions la pellícula Si jo tingués un
milió, que segurament farà 1''ohjécte de la
nostra :propera sessió.

Si jo tingués un milió és una pellfcula
difdcil de classificar, ja qúe éy obra de set
directors diferents, els quals han operat amb
perfecta independència, imprinii.nt diverses
tonalitats al curs de la pellícúla. Podríem
dir tanmateix que la mota d'humor és la
dominant i que ,Si jo tingués un milïó és
abans que tot un triomf del cinema, més
que còmic, humorístic.

Es aquesta que acabem de fer; una dis-
tinció l.a importància de la qual •no escaparà
a des persones que saben el que volen dir
les paraules.

Film humorístic, • Si jo tingués un milió,
i humanissim en tots els seus múltiples epi-
sodis, na dubtem que serà tan ben 'rebut
ací com ho ha estat a fora.

No .podem encara fixar la data de pre-
sentació d'aquesta pellíoula Segurament
serà el mes que ve. I Hem volgut avui només
informar-ne' als nostres lectors ` als quals
prometem des d'ara una ressenya més com

-pleta de la pellíeula en dia més' gportú.'

Un film de René Clair

S'ha .dit que René Clair aniria a Londres
a rodar Sir Tristvam se'n va n l'Oest• .per a
les produccions Kordá.

Com que tot el que fa Clair és d'interès
por als aficionats al cinema, hom ha volgut
saber del cert els pïojectes ;d'aquesta gran
figura del cinema euràpeu,

Doncs ibé: Korda, en efecte, ha ofert ,`a
René Clair 'de rodar aquell filni, i el director
francés s'ha interessat per la proposició, há=
vent-li agradat el 'sc^nario del film. Però
com que té dos compromisos ja contrets, un
d'ells amb la Tobis, aquest film de Londres
no seria començat abans de dei mesos o un
any.

--d ja sabeu — ha dit René Clair — com
són de fràgils els projectes cinematogràfics
fets un aiiy per emlavant'	 •
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EI film de l'any, 9 mesos
d'èxi4 al "Sfudio Efoilefe,

i encara continua

Exi1 en la mils
Corbatee inarrugables

'	 Pijames a bon	yreo
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Peaaeiy de Grècia, 57. — TI fos 79681
De les 3 tarda a la 1 matinada

CURIOSITATS MUNDIALS
Interessants Reportatges Fox Movietone

La Indústria de I'Eternit (Documentas)
NOTICIARI FOX SONOR

Notícies d'Espanya
Arribada a València de les restes

de l'insigne Blasco Ibiíex
NOTICIARI FOX SONOR

(lntaraaa.onal)
Descarrilament de l'exprés Paris -Cherbnrg. — La crisi

del Govern Daladier i abres
Cel luloide ranci

Cuando los bomberos aman
ua 61n de començament de segle, comentat en tipa-

arel per E. lardiel Poneela

Quan Paul Morand publicava el seu ¡yen,
olia descriure+tels usos d'aquell poble llunyà

que duia barba i circulava en tiacre» ; era
com una mena de viatge que, emprenia, tcdes-
tinat a fixar la geografia d'un continent en-
fonsat del qual només emergeixen alguns bar-
rets de copan. Un dels països d'aquest con-
tinent era el Maxim, en el guarda-roba del
qual s'havien penjat els copaltes més illustres

trària i unes situacions en vistes a la comi-
citat sense transcendència, el film conté una
descripció d'ambient evocat amb tota la in-
tensitat de què només el cinema és capaç, i
interessants detalls sobre els costums de
certs medis. El món de la disbauxa d'avant-
guerra i el de la bona societat de província
yuan l'auto i altres avenços materials no
l'havien despersonaiitzada tant com arar

i :blüxiiïl

són en aquest film uns quadros de costums
que faro :mesurar la• distància enorme a què
ens trobem d'aquella època «ridícula i enci-
sadora», que ara ja ens podem mirar no sols
amb curiositat, sinó també amb una simpa-
tia del tot desinteressada, perquè per res
del món no •voldríem tornar-Id i - no correm
aquest perill. 	 .

Però fóra manifestament exeessiu. cridar
l'atenció tan sols sobre l'aspecte de docu-
ment moral i de la història 'dels costums ele
La dame de diez Maxirn, tort i que és molt.
important, rom també ho és com a recons-
titució de les modes i de la decoració dels
temps del ;modern styl.

Si el film només contingués això, només
podria plaure als pedants, i: precisament La
dame de ches lVlaxim és una obra destinada
a no agradar als trainscende.ntalistes empes-
oadors d'elucubracions tan buides com obs=
cures que es crien entre els teoritzadors del
cinema.

^Es, sobretot, un film divertit, de comi-
citat específicament francesa i com noms
pot produir-se a França- i amb element,
ír encesos. ,1-Fi ha sobretot ,aquesta deliciosa
Ilorelle, que en el db la Mame Crevette
troba un paper fet a mida per a ella , i de
la qual es .pot dir, sense demèrit per als
seus companys de ,repartiment, que per ella
sola val la pena de veure aquest film, molt
cinematogràfic .malgrat ésser tret d''una
obra (b teatre. .

X. Y.
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d'aquella època de , trenta anys enrera que
semblen tres-cents.	 -

Cavalcada, film seriós, volia mostrar-nos
l'evolució realitzada en aquests trenta anys
La dame de chez Itíaxim, film divertit, no-
més pretén fer reviure un aspecte d'aquell
temps.

Alexandre Korda i Henri Jeanson, adap-
tant al cinema la cèlebre, obra de Feydeau,
prou coneguda dels barcelonins de certa edat,
han procedit a una, minuciosa reconstitució
històrica, impressionant de fidelitat i cura
dels detalls. Adhuc,. per tal de millor situar
l'espectador, recorren a escenes d'aire lliure,
algunes d'elles fetes amb retalls de films
d'aquell temps, la qualitat fotogràfica dels
quals és . l'inic que en delata l'origen, tant
entonen amb la resta.

Com gairebé tothom deu saber, La dame
de che^ au M xlin és un vodevil, 'en el qual,
com en 'tots, a base d'un malentès, l'autor
es proporciona eina sèrie de situacions di-
vertides, més impensades unes que altres
rebuscades amb enginy i en les quals el
còmic del personatges va de bracet amb el
de les situacions. De vegades, una certa•
exageració .passa ells límits de la versem-
blança. Però no importa ; no és pas això
el que ;cal remarcar.

Sota l'exterior frívol d'una obra. com
aquesta, que a :midts no els servirà més que
per a passar agradablement l'estona, hi ha
alguna cosa capaç d'interessar l'observador
i el mor alista. Albura que una acció arbi-
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Aquesta pelllcula no es projectarà en cap més local de
Barcelona fins I'any vinent

E S U n film    PA R A M 0 U N T Es 
despatxen localitats

amb 4 dies d'anticipació
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PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MART]=

Màxima rapidesa 0 Màxlma qualltat

AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELONA
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Escena típica del bar del Pera

en la llàgrima que li fa caure galta avall -	 SEBySTL1 GASCH
el sentimentalisme delirant que el jove de
les ,patilles	 posa en les notes , de	 Carretera
castellana...

EI bar del Peret és més vell que ]'anar E:tc en la mida
a peu. Data de l'any de la picor. Però com Corbatee iuerrugablee
que, si ano anem equivocats, només se'n va •	 puamee a boa preuocupar fa temps una revista de ràdio, i són
moltíssimes les persones que n'ignoren 1'e- JAUME I, ii
sisténcia, crèiem que ós interessant de par-
lar-ne.	 I,	 feta	 aquesta observació	 per	 tal •	 Telèfon st655

L1 ULL©l a C©L°II A©Cuó
ABRIC RECLAM, a . .
ABRIC SUPERIOR, a .
ABRIC FANTASIA, a
ABRIC AUSTRALIA, a
ABRIC ESPORT "CUTTING"
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75 Ptes.
100 Ptes.
125 Ptes.
150 Ptes.

a .	 175 Ptes.
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Vialges &A..

Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

Viatge d'exploració donant la volta al món

Hemisferi Austral amb el cèlebre escriptor

HENDRIK WILLEM VAN LOON

75.000 kilometres -142 dies
Sortida 12 gener 1934 amb el súper paquebot

s/s FRANC 0 N I A de la Cunard Une

DEMANI OPUSCLES EXPLICATIUS
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EL. TEATRE
Les estrenes La taverna dels tenors

Al carrer de Robador, entre dues cases
de gomes cridaneres i al davant d'un pros-
tíbuil silenciós, hi ha l'Antiga de cal Peret.
Li diuen la taverna dels tenors. Però no
és ben bé això, perquè hi ha tants baixos i
barítons com tenors, i ,perquè no és taverna
sinó bar. Uo bar del Peret qualsevol. Un
de tant,. Un dels molts que hi ha escam-
pats pels suburbis barcelonins. La rajdla de
València, el mirall, el taulell amb la bola
de l'orange i de l'orxata, la gran cafetera
exprés i la caixa registradora... Un bar del
Peret qualsevol. 'Estandarditzat. Impersonal.

Es .parla constantment de la decadència
del circ, de la mort dl circ. Res menys cert.
:fra mateix, l'Olympia ha obert les seves
•portes, segons costum de tots els anys en
aquesta època, i la gent, lluny de desertar,
com deserta dels teatres, hi acut en més
nombre i més entusiasta que mai. IEn el
que va de temporada, jo hi he anat a cinc
diferents represes, i cada vegada he vist el
públic lliurat de .ple a l'espectacle, seguint

-lo amb el màxim interès, posant-hi tota
l'atenció. La veritat? Heus -la
ací, la veritat. Heus-la ací en
el treball dels artistes i en
moçtó i :les rialles dels espec-
tadoés:

Nç cregueu que els ,progra-
mes hagin estat o siguin . ex-
cepcionals. No penseu, tam-
poc,- que -hagi. figurat o figuri
on •elis 1 atriaccio que fa córrer
tothom. No: Però dintre el que
permet la forma com han d'or

-ganitzar-se a casa nostra les
temporades de circ, els pro-
grames •han .estat; fins avui,
força variats; i els números,
més que discrets "els uns i de
positn'a vàlua els altres, han
estat .presentats i combinats
de manera de treure'n tot el
partit possible. No hi ha ha-
gut cap altre secret. E circ és
diversitat i tradició, i l'Olym-
pia, enguany, n'ha sabut ven-
dre. Una de les atraccions que
més ha admirat èf públic ha
estat la trapezista Rita de la
Plata. 1 bé : té el nervi d'una
Miss Tan ara? té la gracilitat
d'una Lluïseta Leers? Rita de
la Plata es 'llença a. l'espai,
com víctima d'un accident,
amb els ipeus subjectes a unes
cordes •que la 'balancegen per
damunt del Ipú•blic. Però això
ho han fet, abans, al Tívoli,
el trio C'ollins i al mateix
Oly^mpia dls Hartweil Bross.
No és cap 1novetat. La novetat
consisteix en la :preparació del
número respecte del públic i en
la seva collocació com a final d'espectacle.

Saber vendre... Es, aquesta, una frase
molt corrent entre la gent de circ. Equival
a valoritzar. La jongleuse Jeriny Jaeger,
que formava part del primer •programa, és,
en el seu ram una artista extraordindria-
ment destra, però no sap donar brillantor al
seu treball, na el sap vendre., En canvi, fi-
xeu-vos en els lilli,putenes Zolly-Rolly, en i
els trucs d tllusionisme de Comrtrè, en el
postilló que presenten els G'ermains amb els
cavalls de Rancy, en els equilibris de la
parella brasi !lenva Rola-Rola, en les excen-
tricitats dels Morriss i lord i en els exer-
deis de contorsionisme de Dora Wetemberg.
No són números de l'altre món, però Zolly-
Rolly saben aprofitar llur deformitat física
P' a fer-nos empassar com bresques un
combat còmic de boxa ,que data ddl temps
del rei Amadeu ; Comitre sap posar en pràc-
tica la seva extraordinària loquacitat anda-
lusa per a il•lusionar-nos 'amb jocs de societat
de barriada i per a repetir-nos; molt rebai-
xat de qualitat, el miracle de convertir. l'ai-
gua en licors, que Ryss, el malaurat Ryss,
ens féu en aquesta pista ; l'alemany senyor
Germain, cavallista de tota la vida, sap cx-
cellir, ajudat de' les seves dues filles i un

GUTEMBERG, S. A.

Maquinària, Tipus, Filetatge de

bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Agullers, 1 1 VIa Laletana, 4
Tel. 15524 • BARCELONA

seu fili, a • oferir-nos amb vuit cavalls un
número vistosíssim que Truzzi presentava
amb cinquanta o seixanta ; Rola-Rola saben
exploteu- Ilurs .magnífics  tipus de negres de
revista i un vestuari de gust depurat per a
donar un major lluïment a Ilurs exercicis
d'equilibri, per als quals els peus del por-
tador recolzen només en una planxa d'acer
que oscilla en llibertat damunt d'un cilindre,
a tres metres d'alçària; Morriss i Ford 

—un danès i un alemany que no ho semblen

F'ls Naittó'

-- saben amanir amb bon humor, simpatia i
divertides facècies de clown ànglès, unes
danses de claquette senzilles a més no podes
i unes composicions de banjo de curs ele-
mental ; i Dora Wetemberg , una contorsio-
nista amb partenari; sap convertir en 'belles
actituds plàstiques uns exercicis que gairebé
sempre — un Chestei' Kingston o uns Kar-
rey- són- excepcions — resgltei . ;ingrats ala .
insta.	 •

Per .a alguns artistes de circ, atès llur trc-
ball, no és fàcil, però, !ni de vegades pns-
sible , esdevenir brillant als ulls del gran pú-
blic. En aquest cas es troba el belga Sano,
el quid executa, d'una manera impecable;
l'exercici, molt dur, de mantenir-se a ]'espai
agafat •per les dents a l'extrem de la corda
d'una corriola mentre €41 mateix, iagafant
a plom l'altra part de la corda, es puja fins
a la cúpula. No es presten tampoc. a fanta-
sies de cap mena éls exercicis dels perxistes
tiatsuma, lurça notables. Quina diferència
amb els -dones, del primer programa !
4quests, un home i una dona, alemanys,
treballaven a la persa fixa, i encara fe:nt
exercicis rudimentaris, mentre que en els
tiatsuma hi ha el doble treball de 1'antipo-
dista, que aguanta la perxa lliure, i de l'e-
quilibrista. Els Satsuma estigueren a PO-
Irmpia al mes de gener de - il'an} passat,
1J'aquells, ara, reata. únicament l'alemany
que actua d'antipodista; l'equilibrista és:uh
xicot madrileny, voluntariós en extrem, qué
jungla molt bé. Han actuat durant tot les-
1 jasl Circo Nacional, per tot Catalunya.
A darrera hora se'ls ha afegit el japodès
Yakota, els mèrits del qual, com equili-
brista i antipodista, vaig remarcar en aques-
tes columnes fa cosa d'un any (i).

(i) Vegi's MlxnnoR del ag de desembre
de t93z:,

(Acaba a la página '8,)

Gastó A. Màntua, la Ben Plantada

(Romea)

Si no ens fos prou coneguda ja la :penú-
ria d'obres que aquest temporada sofreix 'la
companyia de .Romea, se'ns hauria delatat
amb l'estrena que ens ha estat donada aques-
ta setmana passada.

La darrera producció del •popular Gastó A.
Màntua és una cosa de tan poc gruix intel-
lectual, de tan mesquina envergadura tèc-
nica, de tan poca consistència humana, que
ens permetria suposar, i amb les més graus
probabilitats de no equivocar-nos, que si al-
guna altra producció haguessin tingut en
cartera la senyora Vila i el senyor Daví,
no ens haurien pas ofert aquesta.

'Es cert, com ha fet constar Domènec
Guansé, que potser en La. Ben Plantada han
estat eliminades bona .part d'aquelles expres-
sions excessivament .pintoresques que dona-
ven al teatre de Màntua un cairegroller i
plebeu que el distingien de tot altre ; és cert
també que-el fraseig d'aquest autor ha es-
devingut força més correcte que no era an-
teriorment -- tot i continuar deturpat per
una sèrie de tares ingénites que li són con-
substancials ---; és cert, igualment, que
aquell caient ingenu i intranscendental que
caracteritza les creacions,. de Màntua, se-
gueix essent en aquesta seva obra darrera
la qualitat més estimable. Però, tanmateix,
en allò que també tenim una certesa abso-
luta és que encara que tot això pugui ser-
vir ;per qualificar i'obra que motiva aquestes
ratlles, no serveix pas per a constatar cap
aportació estimable al repertori del -inostre
teatre.

Potser totes les esmenes que hem pogut
notar en l'estil teatral de Màntua poden te-
oir — i tindran, efect'iv'áment — algun va-
lor en allò que representin ún guany per a
la personalitat d'aquest autor, perd vénen
a obrar damunt una capa tan espessa d'in-
substancialitat i d'insignificàmcia que el seu
resultat és completament negligible per poe
que hom vulgui considerar-lo tenint present
alguna cosa més que les anteriors produe-
(' ions d'aquest autor.

^Màntua cultiva-el teatre més primari que
es produeix avui en llengua catalana. Pri-
man, no primitiu. En el primitiu podrem
trobar un doll vital que porti en potència
totes les virtuts. En el .primari només hi
trobarem indigència i puerilitat. 'Pots els
trucs dramàtics més simplistes i espremuts,
tots els recursos eómies -més grossers i ci-
xarreïts es donen cita en la literatura 'teatral
mantuesca per a .produir els seus efectes
d'una manera completament mecànica i ar-
ti'ficial.

Aquesta és, per á nosaltres, la tònica per-
manent del teatre 'd "aquest rntoi-. La" Ben
Plantada és produïda per obra de la mateixa
concepció •que les anteriors ; per això — a
despit dels guanys que Ii hem assenyalat 

—no creien que puguem feli ci tar-nos-en. Hem
de dir, però, què tota l'obra és escrita d'una
manera cursiva i espontlnia, i no desproveïda
d'aquella ingenuïtat que en les arts ^plàs
tiques serveix .per fer la fama de tants i
Inris pintors i escultors que no arriben més
enllà..

La. companyia del Romea treu tot el par-
tit que és ,possible treure de la banalitat de
l'argument i la .pobresa' de l'acció ... Ramon
Batlle ña .pintat uns decorats de molt bon
oferte.	 -

. JOAN CORTES

Les -vaci!'Iacions de Pagnol

1)os ocrits, Fdouard Giard i Pierre Bérès,
han estz:t. encarregats de subhastar , al eo-
negudíssim -Hotel Dtouçt, ia, )biblioteca de
J. 1r4 13ien,1Xi , ctpntsta de lletres russes al
Llercure de France, autor de(ri'bmbroses tra-
duccions d'autors russos al francès i colla-
bórador de l'humorista Curnon$ky en unes
quantes recopilacions humorístiques.

Però la subhasta encara ha de tenir una
segon  .part,; aquest mateix mes. (Entre les
peces que encara na Iian passat per na sala
de vendes hi ha, entre "altres curiositats, tm
thanuscrit original de Topaze. Bienstock fou
l'encarregat de traduir al rus aquesta obra
de Pagnol, i l'autor marsellès, agraït, li re-
galà el manuscrit (l'una versió de Jazz, i el
primer estat dels dos primers actes de To-
paze. Hom hi troba situacions que l'autor
no ha mantingut en la versió definitiva.

Un detall curiós : Marcel Pagnol sembla
haver tingut força feina a batejar el sou
regidor. Al llarg del ,manuscrit canvia de
nom gairebé a cada escena: passa per Lau-
rent-Verneuil, Durant-Vernon, Laurent-Ver-
net i Castel-Brissac, abans d'anomenar-se
Castel-Bénac.

Um autor català que .pensa fer una mena
de Topaze barceloní, es trobarà potser en
aquestes vacillacions, qui sap si motivades
per la .por de semblances amoïnoses?

que no ens acusin de descobrir, en 1933,
una casa fundada en 1912, anem al gra. En
aquest bar hi ha, dispersos, tots, absoluta-

1 ir va a ru-1	 ics que René C ament tots els tòpics q	 g
par per a crear el resum i compendi, l'ar-
quetipus, del tenor : aquell d'El milió.

Perú mirem-nos-ho bé. El .pianista, amb
unes ulleres de memorialista i una loqua-
citat que li dóna la copa de caçalla, que va
i ve de la seva boca a un retó del piano
on reposa el caliquenyo, és tot un poema.
Tots els elients saben el número de les pe-
ces de memòria, 1 els ¡osi'm el 38, a el qo

o el 2•5, senyor Borràs, abun-
den. Ell obeeix amb docilitat.
1 s'asseu -alpiano,polsós i des-
afinat amb:un venga! estimu-
lant. Després, no para un mo-
ment d'interrompre 1a cançó

: amb un Molt bé, noi ! o un
'Vèaga, àninzus! o 'un esten-
tori ole! Quanel noi fia aca-
bat de cantar, el senyor Borràs
li confia, •paternal: Bé, molt
bé Í Amab tot; podia anar mi-
llrrr.
: Però heus ací que s'aixeca
aquell de la bata de taxista

' què no havia- piulat en tota la
nit. 1. heus ací que comença
udá cançó que fa i Al Capone,
pone, pone,.. pone cara de ru-
fián... Aquest minyó, quan
cárrta torça violentament la
laica, anib aquell "rictus horri-
ble de venedor de diaris, i, en
acabar, subratlla la frase final
anib un panï de boca immen-
sament 'oberta,- que vol ésser
somriure triomfal i és rialla
sinistra i cruel d'aquelles, com
la del •còmic cinematogràfic
Jim•mv Durante, que us glacen
les sangs... Aquest minyó no-
niés •e a n t a - cu:ptlets. 1 els
amants del be canto i de la
sarsuela gran .=1a majoria de
clients — se'l miren de -reüll
amb un aire mig avergonyit
mig despectiu...

Però silenci ! (Prou comenta-
ris! S'acaba d'alçar' un per-
sonatge important i monu-
mental. iEs el •baix de la casa.
Aquest baix, alt com un Sant

Pau—perdonin !—, demana amb to imperado
el Rigoletto al senyor Borràs. T amb una veu
de tro, plena i potent; que sembla que hagi
d'ensorrar tot I'establimnnt, vomita una don-
na é mobile apoteósica. Mireu-lo 1 Quina pat-
xoca fa! Lq testa de 'Neró enrera, l'ull boví,.
el sotabarba voluminós, el tors inflat i els
braços en creu, va de banda a banda de la'
sala bramant com tm desesperat amb una au-
toritat i un èmfasi que no admeten réplica...
Però, de sobte, una criatura es posa a plq-
rar a llàgrima viva. 1 el nostre baix, con-
trariat i amb aire de dignitat ofesa, es clava
un cop de puny al cap tan tràgic com des-
comunal. Terrible,eòlera, ]a del baix alt com.
un Sant Pau!

Dlecididament, el bar del Peret del carrer
de Robador és una prova paipable que, en
el nin, malgrat la bandarreria general, en--
cara•queda bona fe...

LA TEMPORADA DE CIRC

A l'Olympia saben vendre

Cap caràcter. L'atmosfera, però, hi és, •La .
creen els cantants aficionats que, cada nit,
s'esbraven, s'esgargamellen i engeguen pi-
nyols fins a quedar rendits, davant un piano
polsós i desafinat.

E1 bar del Peret és una prova palpable
que en el món, malgrat la bandarreria ge-
neral, encara queda bona fe. Aquesta' bona
fe, aquell xicot anyolit la porta escrita
en la mà que kc posa al pit quan llença
el sobreagut fins de 1'Esclavo soy de I.a
virgen morena. Aquesta bona fe, aquell
home alt i gros de la brusa blava la porta
pintada en ila 'boca que s'obre i es tanca
subtilment i tremolosament, mentre repeteix
en veu •baixa la lletra del Don Gil de Al-
raid que canta aquell noi guenyo. Y aques-
tà bona fe, aquella dona del carrer que,
lassa de mi fer cap home, ha entrat al 'bar
a descansar' una estona, la porta retratada
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qüències polítiques que havien de néixer d'a-
quelles migrades manifestacions literàries.
Fou Menéndez y Pelayo el que escrivia Q'any
1889 : aLa poesía arqueológica que en prosa
o en verso cultivaban con tanta gloria Pife-
rrer, Carbó, Aroles, Ouadrado y Aguiló; a-
rece haber sido el numen inspirador del ro-
rnanticisnro catalán, y una de sus manif es-
taciones es sin duda el catalanismo.a

Balaguer obrí els primers recels a l'espa-
nyolisme integral.

El setmanari valencià El Museo Literario
publicava un sever judici crític de Rafael
Ferrer sobre el calendari català de 1866, en
el qual Balaguer havia publicat Los quatre
pals de sang. Deia : «La musa catalana lan-
za su grito de exclusivismo local por medio
del intencionado canto de Víctor Balaguer
que exclama con rencoroso acento

Ai, Castella castellana,
si la terra catalana
no t'hagués conegut mai !»	 .

i Ruiz Aguilera des del Museo Universal,
escrivia: nSi mal no recuerdo en toda la
colección (Lo Trobador de Montserrat) ape-
nas se nombra dos o tres veces a España,
y cuando Balaguer no se inspira en su pa-
tria, prefiere inspirarse fuera de ella y can-
tar las desgracias y la resurrección gloriosa
de Italia, a girar sus ojos y su pensamiento
en España.., Balaguer, que ja l'any r86r
des del periòdic El Saldubense replicava a.
Manuel Lasala escrivint: «Si és Catalunya
ma pàtria natural, la Corona d'Aragó és ma
1'àtria històrica i he consagrat tota ma vida
a parlar bé de ma pàtria, fins a l'exagera-
ció segons uns, fins a la idolatria segons al-
tres, però sempre amb una mira elevada i
patrïótica, amb unia mira històrica política»,
contestà les crítiques amb un excés de sus-
ceptibiQitat potser.

Balaguer tendeix a convertir el moviment
literari en moviment de reivindicació patriò-
tica. No el segueix quasi ningú. Els literats
d'aleshores no es decideixen a sortir del
camp de la investigació científica i defensem
l'art per t'art. 1E11, .però, s'acara amb tots
i escriu : «Per a mi, digui's en contra lo
que es vulla, la literatura catalana moderna
és l'expressió del sentiment vivament des-
pertat d'una nacionalitat i d'una llibertat
perdudes, i al mateix temps l'esperança de
temps millors.»

Anys més tard, la ,popularitat de Bala-
guer serà un eco llunyà. Els rccords l'aju-

daran a viure. Els retalls de periòdics que
parlen d'ell i que guarda, són l'agredolç
d'aquells dltims anys del poeta romàntic
que ha tastat les crítiques més severes.

J. M. MJQUEL I VERGES
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L'Arxiu Municipal Històric i la Taula de Canvi Víctor Balaguer, romàntic
Un dels joiells més valu o del_ nostre

viure inte1I duaü és segs, dubte l'Arxiu Mu-
nicipal Històric,, installat á . Ia Casa de 1'Ar-
diaca, ella mateixa altYe joiéll arquitectònic
barceloní,

Aquest Arxrq ,'va esSer , , , desglossat dé
]'Arxiu Ádniuirstrptiu de 1a cilat l'any 1921,
després de; quatre vráys .de . ,preparació., Él
desgloss mgnk i la nova installació. a Ip Casa

de ]'Ardiaca fou obra dei .primer- i actual
director de l'Arxiu (i que per •molts anys!)
sonyor ,Duran i •Sanpere. Als seus coneixe-
ments, al seu entusiasme i al seu tacte es
deu la magnífica installació, l'admirable or-
ganització . Ja conservació i l'acreixement
constant de l'Arxiu. Avui dia aquesta ins-
tituçió ha donat tants fruits que ja es troba
en primer rengle entre els arxius pentnsu-
lárs, molts dels quals tenen segles d'exis-
tència. De tots aquests serveis destaca per
la constància de cada dia el que es .presta
all ;públic de lectors ^i consultors barcelonins.
L'estadística de l'any passat compta 7,500
lectures i 12,000 consultes.

Cal fer saber que d'Arxiu Miuni-cipal His-
tòric té muntat un 'bon servei de fotocòpies,
un arxiu fotogràfic, una discoteca i una fil-
moteca. Aquests darrers organismes han ser-
ti'ït durant l'any passat r3o sollicitants. Ul-
tra ell fons d'obres antigues, manuscrits va-
luosos la majoria i que ja eren coneguts a
l'Arxiu de la Casa de la Ciutat; es troben
a ïa Casa de d'Ardiaca la 'biblioteca Mas-
sana, espocialitzada, ,com tothom sap, en iq-
(lumentària ; l'arxiu. de bibliografia baroe-
lonina; la biblioteca folldòriça d'En .Serra
i Pagès, la biblioteca hispanista donada 'pel
gran .patrici don IEduard Toda, una deib-
ciosa colleocióde joguines barcelonines, al-
guns arxius corporatius i notarials, un ar-
xiu de gravats i l'arxiu de diaris, setma-
naris i revistes barcelonins; que és el ma-
jorment sollicitat. Hi despunta la collecció
sencera dcl 'més que centenari Brusi. Ara
aquest immens gavadal de dades barcelo-
nrnes està essent pacientment despullat en
c duies berñ classificades ; i es dóna la feliç

_, : _ , cgincidençia qué el despullador sigui el dar-
rer descendent dels Brusi. L--'arxiu periodís-
tic rep z<) diaris 'barcelonins : 8 editats en
la nostra llengua i zr en llengua castella-
na ; 679 revistes catalanes, , de les quals
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437 són de llengua castellana i 242 de llen-
gua catalana, ultra zo aatres revistes bilin-
gües i estrangeres.

Un dels arxius especials que integren 1.Ar-
xiu Municipal Hístòric, 'potser el més cu-
ris si no el més important, és el que com

-prèn la comptabilitat de la Taula de Cambi.
Cada un dels arxius i biblioteques especials
de la Casa de ]'Ardiaca donarien tema per

a una informació com la present, ço que
ja deuran fer un dia o altre informadors
exercitats en cada una de les especialitats.
Ara com ara aquests 'arxius proporcionen
matèria sovint originalíssima a alguns au-
tors de llibres i fins a ;periodistes. Però se-
gur2ment cap dels arxius i biblioteques es-
mentats no =proporciona matèria tan nova
i rica, .tan abundosa i apassionadora com
la que els erudits extreuen de 1a Taula de
Cambi e de Comuns Deposits. Això ',pervé
del fet que d'uns anys ençà s'ha iniciat una
nova branca de l'erudició històrica, el que

n ,podríem dir 1'arquedlogia del comerç i
les finances . D'una manera més particular,
un sector d'aquests nous erudits s'ha de-
cantat cap a la història del Capitalisme.
Per a tota aquesta nova arqueologia la nos-
tra Taula de Canvi som, bla ésser una mina
preciosa i pròdiga, el més important arxiu
comercial conegut.

Molts an ys enrera cap allà els anys 1905,
quan gairebé ningú no es , preocupava en-
cara d'arqueologia comercial o fnnanoera,
aquell home fi i complert que es movia en
l'Economia com un artista, vull dir IEn
Frederic Rahola, a'interessá intelligentment:
per la 'l'aula de Canvi i M'estudià. A'la Rus-
tració Catalana en donà una bona informa-
ció, i, més extensa, en forma de conferòn-
cia, a l'Associació de Banquers de la nostra
ciutat. D'aquesta conferència, editada en
1912 (Tip. «El Anuario», Passeig de Sant
Joan), es conclou que la Taula fou el pri-
mer 'banc públic conegut, banc d'Estat, de.
dipòsits, de préstecs i d'emissió, garantit i
intervingut Opel Consell de Cent. iEl seu crè-
dit sembla que fou molt gran : els nostres
reis anomenaren la Taula : Insigne, CèIe-
bre i Tutíssima, ço és : Seguríssima ; i el
cert és que perdurà fins a l'any 1853, su-
pnantada .pel Bane d'Espanya, als 450 anys
de vida.

La Taula de Canvi fou fundada pel Con-
sell de Cent l'any r4or.

El Dietari de la Ciutat parla de la fun-
dació el dia ao de gener de r4or en la
forma següent:

«Aquest dia fo posada e asagurada per
la ciutat de Barchinona taula de cambi en
la . lotge nova per descarregar la dita ciutat
de la qual taula foren regidors los honrats
en Miquel Roure et en Guillem Colom.
E los honorables consellers ab alscuns pro-
homens ciutadans mercaders e menestrals
se ajustaren en la casa del Consell e anaren
ovr missa del Sant Sperit a Santa 'Eulalia.

E puys anarensen ala dita lotge ab VIII
entre trompes e trompetes.,

Diu Frederic Rahoia que els bancs pú-
blics més antics, el de Sant Jordi, ..a Gè-
nova ; el del Rialto, a Venècia, el d'Ams-
terdam i el d'Anglaterra, daten de a4oq,
1587, 1609, i 1694. Pcl que fa a la banca
privada ja és coneguda a Itàlia, i també a
Catalunya, en e1 segle xmu i molts segles
abans ja preludia a Roma i . a Grècia. .El
suposat banc venecià del segle xrt;, conegut
amb el nom de Montevecchio ; no era banc
sinó consorci de ,prestamistes forçosos de
l'Estat, «els quals rebien les quantitats a
percebre en concepte d`interessos.i .posaven en
circulació els títols representatius del Deute».

La majoria dels erudits en fa matèrià
s'avenen a posar l'origen del Capitalisme
en el segle xttt, segle que també veuria .la
invenció de la lletra de canvi. Aquests his-
toriadors del capitalisme, alemanys, france-
sos, anglesos, nordamericans i italians, no
s'han posat encara d'acord sobre el ,poble
generador del complex i atrevit sistema d'o-
peracions mercantils i de crèdit a distància,
d'emprèstits, transferències i altres combi-
nacions d'enginyosa civilitat. Per ara sem-
bla que Itàlia té la majoria dels sufragis,
com per la tesi de l'origen genovès del des-
cobridor d'Amèrica. Però un dels especia-
listes més ben armats per a tan original
contesta, un americà també, com on el cas
de la catalanitat de .Cdlom, un nordamericà,
sustenta la tesi raholesca de l'origen català
de la banca pública i d'altres qüestions d'e-
conomia, com és el cas, aquest ben ilncon-
testat, de les assegurances marítimes i de
la legislació marítima que es conté en el
Consulat de Mar. 'E1 dia zi de novembre
de l'amy 1 435 es Publica a Barcelona l'Or

-dinació de ,Seguretats de. Navili -e altres fus
-tes e fer assegurar mercaderies, robes e

altres havers, codi primer en el seu génere
en tot el .món, el qual regí 'no solament a
Catalunya i València, situó que, diuen els
historiadors, si a les darreries de ]l'Edat
mitjan regí per tota la Mediterrània,,

L'actual defensor de la ,primacia bancà-
ria de Catalunya és el senyor Aboot Payson
Usher, autor de diversos treballs sobre la
tesi susdita, el més decidit deis quals és
dl que amb ]'enunciat 1)eposit Banking in
Barcelona 1300-1700 publicà en .1a revista
nordamericana ournal o Economic ad.1	 f

mateix Antoni Puigblanc i fa arrencar d'a-
quell moment la Renaixença, encara que re-
coneix amb aquestes paraules la superiori-
tat de l'Oda : «..,,pus molt ans que ella exis-
tien les d'En Puigblanc, nies és tal volta la
primera en mèrit. D'En Puigblanc fou la
semenfa ; d'Aribau lo cultiu». Encara de-
fensava Balaguer que, ambdós poemes, eren
molt coneguts ja d'any 1 8 1 4. La moderna

crítica ha donat la raó a Ru-
bió i Ors, el qual •rebutja
enèrgicament aquella a•firrira-
ció. Malgrat tot, •però, semibla
veritat que en els reduïts cer-
cles literaris, precursors del
romanticisme nacional, era co-
neguda la ,poesia de Puigblanc.
Darrerament, Rubió i Lluch
escrivia en ocasió del .primer
centenari de l'Oda: «En efec-
le, va usar en ella del metre
alexandrí anzb normes fixes i
constants. Aquest metre el va
apendre probablement de l'An-
toni Puigblanc, que va voler
donar més nova i més noble
entonació a la nostra Ilengua.n

Balaguer té, en aquell mo-
ment de vacillació, l'empenta
d'un poeta popular que fàcil

-ment impressiona. El renom
del «Trobador de Montserrat,,
va superar el de tots els altres.
Balaguer, primer mestre en
Gai 'Saber, és l'ídol de eles mul

-tituds i el mimat de la glòria.
No hi fa res que els seus com

-panys el jutgin severament;
Balaguer, pel poble, és el poe-
ta deis ulls clars, de la gran
cabellera i de la :pallidesa ro-
mà'ntica; és a Catalunya la
primera encarnació del tipus
romàntic a la manera que el
poble veia el romanticisme ; és
l'arrogància de la joventut i
la preocupació de la .pose; és,
pel retrat que publiquem, un
prapens a morir del mal du
siècle.

Entre tots els literats d'a-
quell moment li correspon la
glòria d'haver predit les con^e-

seient del ministeri d'Ultramar. Balaguer,'
home de brega, defensava una tesi literària
amb la mateixa .passió que escrivia un arti-
cle polític. Difícil a la rectificació, sovint
s'entestava a creure, .potser a contracor i
qui sap si a causa d'aquell exáltament que
assenyalàvem , el que, sense comptar amb
raons suficients per fer-ho, havia defensat
des d'un principi. La incomprensible mania
denegar la influència de Rubió i Ors en la
Renaixença, l'enemistat amb Bofaru!l, la
divisió entre els restauradors dels Jocs Flo-
rals, tat, evidencia la fogositat del seu tem

-perament. Cal però reconèixer-li l'entusias-
me per la llengua catalana que feia dir-li
en el discurs pronunciat als Jocs Florals de
862
«La llengua catalana morta! Bé se'n par-

la de morts en aouest seçle! Bé se'n parla
en esta època de filosofia i crítica, que sem-
bla estar en sos moments de feore r de de-
liri, com los seus de deliri i febre tingué un
dia el romanticisme, i ne obstant, per on
valla que girem los ulls trobem morts que
viuen i que parlen. Les províncies es re-
mouen, les nacionalitats s'alcen, les llen-
gües es desperten», i la tossuda constància
que havia posat en gla idea de la restauració
dels Jocs Florals i que ja en 1851 'ai inspi-
rava la fundació d'un periòdic, La Violela
de Oro, amb l'única finalitat de promoure
un ambient favorable a la festa. Aquestes
són les paraules amb les quals es .presentà
»la poesía vulgar en Cataluña se elevó a
tan alto grado de esplendor en la Edad me-
dia con le protección que le dispensaron los
Condes de Barcelona, mds adelante reyes
de Aragón., que no pudo menos de extender
su uso a todas los ,naciones vecinas, siendo
después el princilal fundamento de su poesía
moderna.»

El gran defecte de Balaguer fou la par-
cialitat. Això l'ofuscà ; veié la seva obra i
no comprengué la feina dels altres. Amb raó
escrivia Carles Capdevila que l'exaltada ado-
ració d'ell mateix fou la pedra que porti
lligada al peu tota la vida.

Les seves múltiples activitats, en 'les quals
esmerçava un éntusiasme fogós, assenyalen
un desordre que pren relleu, sobretot, quan
historia, tant en el pròleg d'Esperances i
Records com en la Historia de Cataluña•
els inicis de la Renaixença. iEll mateix ens
ho diu : «lot corregint les proves de l'ante-
rior treball (fa referència al pròleg d''Espe-
canees i Records) escrit com malaventura-
danaeat tinc jo d'escriure-ho tot...» Alguns
dels punts defensats per Balaguer resten
però encara sense aclarir. El fragment del
poema Lo Temple de la Glòria que ell atri

-bueix a Antoni Puigblanc al qual empara
contra «los crítics de mala escolar, encara
no s'ha pogut .posar en clar a qui verita-
blement pertany. A més a més, creu que un
altre fragment d'un poema èpic conegut am h .
el nom Les Comunitats de Castella és del
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Business History del ;primer de novembre
de 1931. IEn aquest treball el senyor A. P.
Usher diu que labanca catalana ; és almenys
tan antiga com la italiana i que certes pràc-
tiques bancàries catalanes foren copiades a
Sicília en el segle xvi. Valencia implantaria
la Taula pocs anys després que la barcdlo-
nina. Després seguirien .Saragossa, Vic, Gi-
rona, etc., fins a l'extrem que vers l'any iboo
totes les ciutats de relativa iniportàncra de
les terres catalanes posseïen ja la ahir cor

-responent Taula de Cambi e de Comuna
Deposits.

També segueix dient el mostrè historia-
dor ianqui que en 1 349 la ciutat de Barce-
lona s'abroga plena autoritat per a inter-
vénir i regular el canvi de monedes i les
banques privades. Aquests fets, que gene-
raren copiosa documentació oficial, i per
Tant documentació salvaguardada, fan de la
soda Taula de Canvi 'barcelonina tm arxiu
cl'història bancària superior al similar de
qualsevulla ciutat italiana. E1 senyor. A. P.
Usher acaba dient que els ,procediments
bancaris de les terres de llengua catalana
eren més moderns i millor organitzats que
els de les altres ciutats no catalanes. Afe-
giu a la documentació bancària de la Taula
barcelonina la corresponent a les altres Tau-
les catalanes i valencianes, i la que. es con-
serva a l'Arxiu del Reial Patrimoni (lletres
esteses pels nostres antics comtes-reis en
garantia d'emprèstits fets als 'banquers,
anomenades, de vegades, albarà), i es com

-pendrà da importància que de totes mane-
res la nostra terra aconsegueix a hores d'ara
en la nova ciència, si es spot , dir així, de la
Histària del Capitalisme.

El senyor Abbot Payson Usher historia la
banca catalana desde fa tres o quatre anys.
Ha estat durant mesos a Barcelona i a Va-
lència estudiant sobre el terreny la matèria
que l'apassiona i que aviat apassionarà els
nostres economistes més lletraferits. Cal-
dria potser recomanar Mallorca al senyor
Usher. Per ara ha treballat de valent a l'Ar-
xiu Municipal Històric i al del Reial Pa-
trimoni, subvencionat ,per dues entitats nord

-americanes. Per tal que el lector tingui idea
de quina mena de passió sent el senyor
A. P. Usher per a la nostra Taula de Canvi
n'hi haurà prou potser amb saber que a
hores d'ara ja ha fet treure més de dues
mil fotocòpies dels documents de la susdita
Taula. Tots els viatges, estudis i fotografies
d'aquest erudit nordamericà ,no són sinó da-
des .per a un ili'bre que prepara per tal de
posar universalment la qüestió del valor
eminentment històric de la banca catalana,
i, segurament, 1a preeminència d'aquesta.

Un prec al nostre municipi •por acabar la
present informació. Caldria fet restaurar
eis sis o vuit primers llibres de comptes de
la Taula de Canvi i assegurar llur conser-
vació , perquè aviat seran molts els estram-
gers erudits que vindran a consultar-los.
A desgrat de la cura extremada que ara
hom dispensa a aquestes relíquies històri-
ques, no es pot impedir la ruina constant
que les castiga, la qual pervé justament d'a-
questa manca de restauració.

L'efectisme de Musset, la malenconia de
Chateaubriand, l'exaltació d'Aurora Dupin,
la qual escrivia que les ambicions havien
pres un caire d'intensitat febril, semblen híi-
ver influït en la complexa personalitat de
Víctor . Balaguer. L'exaltació poètica l'ha-
via dut a l'amor a la bohèmia. Passà, però,
des de la seva primera anada a Madrid, de
la nit al ras damunt un banc, al confortable

Víctor 'Balaguer



racial insospitada, que normalment, per les
lleis de les reaccions, es podia suposar feta
efectiva en l'esperit de i'alenianv r mai en
una persona que té a la pell el sol nostre
d'ençà que va néixer.

Fins aquí aquest aplec de consideracions
extrapictòriques.

La cursa dels dos pintors va flanquejada
pel petar de dents de Zampolini davant uns
vermells infernals, pel lirisme pastós de
Kraus.

^r

J. o. Kraus. — Mallorca 

Ara tenim un alemany, Joan O. Kraus,	 L'italià rebenta les cordes de la lira co-
i un italià, G. M. Zampolini, que s'han	 lorista i s'apaivaga de tant en tant com si
disposat a fer la Costa Brava i Mallorca	 sortís d'un estat patològic i es trobés obli-
amb una suposada úria meridional el pri- gat, per una honradesa professional, a pin-
mer i amb el gest de grassa suficiència de	 tar el que vent prescindint de genialitats tra-
l'indígena, e1 segon. Ha sortit la paradoxa,	 paceres.
pero. lEls rols s'han canviat.	 L'alemany pondera, mentre treballa es

Kraus, enfront les mostres latituds, no	 dóna tomps per a respirar i deixa escolar
ha reaccionat com a nòrdic, sinó que s'ha	 per la paleta tots els colors a què la força
ficat dintre la closca de la discreció i ha	 del paisatge l'obliga, i és sincer i és pintor
adoptat l'actitud de l'home aixafat .per una	 perquè davant de quelcom inèdit se'n surt

,apoteosi geogràfica i atmosfèrica, actitud de	 amb la professió de la veritat.
pintor supeditat a una grandiositat externa.	 En conclusió:' no som xenòfobs, però per

Aquest fet és el que fa simpàtica la p'vn- ara estem convençuts que a casa nostra
tura de l'alemany en donar-li l'efecte d'obra ningú de tora ens ha de venir a descobrir
encaminada al simple comentari, amb la res.
total evasió de la perillosa set d'assimilar-se	'Caldria que el que hi estigués disposat
que generalment tenen la gent del Nord i portés junt la capsa dels colors la pessigolla
que els situa gairebé sempre d'esquena a	 biológica del país, única mañera de tirar
la més elemental lògica.	 endavant si es té en compte que el paisatge

Si Kraus fos un representant d'Alemanya,	 també la té, afortunadament.
amb un títol oficial i amb el beneplàcit del
país, ja aniria bé i' potser faria rectificar	

Galeries s ramoltes coses dites.	 ^
En canvi, Zampolini, el llatí Zam!polini,

accentuant la nota del parentiu, volent-nos
fer veure les seves aptituds per a pintar-
nos, cau en un meridioinalisme estrepitós,
d'aquells que ens són tan familiars.

Zampolini té aquell grau de pintor que
tant en la seva península com en la nostra
es confereix a dojo i que ja és suficient al-
menys per a posar-s'ho sota el nom en les
targes de visita i per a ensenyar el blanc
dels ulls a la manera tradicional i patètica.

L'home ve a dir-nos que es posa a la but-
xaca tots els llum^naristes de casa, que ha
trobat 19 cèllula de la llum sobre la roca,
sobre la platja i a dalt de la branca d'un
PI, però d'una manera seca, petulant.

El seu mal és doncs un mal d'exaltació

raspalls per a tots els usos
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Galeries Laietanes

La presentació de dos artistes estrangers
a les Galeries Laietanes ens "han mogut a
un interès que de bon principi podem asse-
gurar que no té gran cosa a veure amb un
estricte interès per la pintura pròpiament
dita. Estem en una hora en què comencen
de germinar els fruits d'una sèrie de per-
sones que tot rodant el món amb els pinzells
sota l'aixella, s'han deixat caure aquí.

Alexandre Coll és un típic cas de Cata-
lunya.

La mostra terra, :pletòrica, a despit de tot,
en valors de l'esperit, compta sobte el seu
cos una imposant collecció d'aixetes de des-
fogament.

Una de les principals és la de la pintura,
i en tot momeint estan a punt de rajar per
ella un gran nombre dels paràsits que so-
nlien truites i que fan la viu-viu desespe-
radament.

Aquesta gran família que es va .passant
amb una enorme religiositat el bastó del re-
lleu, es subdivideix en diverses classes que
comencen en el rner analfabet i acaben en
el gran pintor.

ïEls primers són els que criden, els que
ho porten tot en renou, els giíe diuen que
soni una misèria i que ja vindra el momént
de la nostra confusió.

Els altres són els que deixen dir i que
a la pr imera ocasió tiren pel camí dea pro-
fessionalisme amb la convicció atlètica del
trapezista.

Hi ha un entremig, el del que encara no
esté decidit i sacrifica un tros de cada niei-
tat de vida seva sense veure el moment de
llançar-se a l'espai, com per exemple Ale=
xandre Coll.

L'exercici de lapintura esdevé una du
-plicitat atàvicament fenicia que tots portem

a sobre i sense voler 'efectuar una qüestió
d'economia, podem assegurar que la pie-
tura se'n ressent.

Cert que epidèrmicament té una gracia
efectiva, un mèrit social, .però ve que s'em-
bussa. La pintura, almenys en els comen-
çaments, com es ve dient de temps imme-
morial exigeix urja batalla intensiva i im-
placable que cal seguir atenent se a les en-
sopegades del camí. Eludir aquestes iper mit-
jà d'una posició determinada ds molt bonic,
perd generalment es presenta l'òxid à la
paleta i el pintor es troba, sense saber com,
pintant amb l'allicient del tenor de'societat,
per exemple.

Les exposicions dels diversos Alexandres
Colls que tenim ara, són gairebé sempre
bones exposicions de pintura, on es poden
veure grans habilitats, temperaments ,re-
marcables, inèrcies palpitants i condicions
suficients per a declarar-se de la colla ve-
nedora, i si una única diferència treuen a
flor és allò que en termes espanyols s'ano-
mena el empaque.

Es una llestima,. doncs , el to perdurable
de molts pintors d'aquests, com Coll.

La seva obra és molt justa de valors, ex-
plicada amb qualitats grasses, amb totes les
característiques del que en un moment do-
nat .pot sortir com a representant de la seva
classe.

No volem ésser coactius, perquè cada u
es sap les seves coses i perquè de vegades
hom es pot equivocar, però tenim la im-
pressió ferma que ocupa un lloc molt su-
perior a molts dels que tot i haver assegu-
rat que només serveixen per a cridar, ho
han fet tantes vegades i tan bé, que en
moltes ocasions ens han arribat a fer creure
que pintaven de debò i conforme unes lleis
que el temps s'ha cuidat de crear com a
legítimes.

Ewatc F. GUAL

Amb els anys la humanitat sofreix mil
variacions. Costums, carácter, civilització,
onganització social, tot es modifica segons el
ritme de les edats.

L'art, que podríem anomenar factor sintè-
tic de la constitució i percepció humanes,
s'encarrega de perpetuar l'essència caracte-
rística de cada època.

I essència característica d'una època, és
]'estil.

1 així s'ha dit que no és Miquel Angel el

cerquem el seu track personal, on descobrim
l'essència del seu estil.

Un d'aquests artistes autodidactes que ens
ha estat grat de conèixer és Adolf Fargno-
li l'artífex de les arquetes ronulntiques,
d'aquella eapseta de la .simfonia del Silenci,
del cofret de les Amargures de l'experiència,
de la Dansaire de les trenes d'ór, de la cap-
seta de la Fehcïtat "q sé toma cofrets d'estil
personal, plen', de deliradèsa de gràcia i de
poesia.

Arqueta de Fargnoli (Museu del Capitoli, Roma)

creador del Moisès, sinó la seva època, crea-
dora, de l'esperit de Miquel Angel apte per
a eiseltar aquell Moisès.

L'esperit de les èpoques pel mateix que és
de condició humana, és variable, inquiet, i
amb la seva iinquietud ens dóna el constant
vaivé, el pèndul passant contínuament de
l'idealisme al realisme, del dinamisme al es-
taticisme.
Ue totes les èpoques es desprenen figures

a voltes en pugna amb les idees i teories del
seu temps, que són les precursores de la
reacció que s'apropa.

I aquests; figures .precursores, les més de
les vegades són recloses, solitàries, la seva
psicologia especial les manté separades de la
gent del seu temps; que se les mira amb
prevenció o amb respecte, unes vegades vene-
rant-les i altres compadint-les.

Aquestes figures aïllades, precursores, re-
volucionàries, es veuen obligades a un auto-
didaotisme i és en el seu autodidactis^me que
germina M'obra personal.

Fèiem un dia en aquestes mateixes pàgi-
nes l'apologia de n'autodidactisme. Conside-
ràvem que podia haver esdevingut l'art del
nostre temps si els renaixements no hagues-
sin existit, si cada època hagués estat l'ex-
pressió pura d'ella mateixa sense mirar en-
darrera, ama anella de la cadena sols en
contacte 'amb l'anella anterior i la que li se-
gueix. Si els museus i l'art de remotes edats
no haguessin influït, tindríem un art on es
reflectirien molt més que avui les diferències
de raça, de temps ; un art amb expressió
genuïna.

La llibertat individual, sense tanta iinflluèn-
cia atemptatória a la persomalita't artística,
hauria produït obres.més espontànies, d'una
gamma més rica i diversa. Lrautodidaetisme
hauria tingut més a^preci no constrenyida
l'opinió a unes normes imposades com llei
obligada.

L'autodidacta, que és vocació, és creació.
Es per això que admirem l'autodidacta i

En Fargnoli, tot és sentiment, ja en la
paraula que dirigeix a l'amic, ja en el cofret
que decora amb la gúbia.

Escardalenc, diríem la mínima expressió
d'humanitat per a contenir el màxim filan-
tropisme ; idealista, diríem fantasiejador, des-
lligat de preocupacions socials, na sap d'es-
tus, , ní de normes, ni de lleis. Una menta-
litat capaç de posar en unes invitacions a
l'exposició que inaugura un blasmç a la falsa
amistat.

P'er. Fargnoli, l'art i l'amistat són objecte
de veneració que barreja i confon ; per això
cisella amb amor i tracta l'amistat amb sein-
ti.ment.

No infiluït per cap escola, amb estil ben
personal, Fargnoii és un producto del nostre
temps qual fa aquelles arquetes que són la
plasmació d'un moment líric. Malgrat el re-
gust de gòtic que tenen, hom veu que són
filles d'un moment del nostre segle, i se-
guint parallel anvb el temps, evoluciona pas-
sant del noble art de la fusta al treball en
metall cromat d'acord amb el magñ•inisme
actual. I així el tenini ara dedicant les seves
áctivitats a un art d'aplicació, decoratiu, tan
modern que èncaixa perfectament amb el
mobiliari més avantguardista.

En Fargnoli segueix essent, doncs, amb
els seus mares m,etíàiics, un autodidacta,
expressió pura de la èpáea actual, que ha de
fer les delícies d'urn hall illuminat amb la
suavitat d'una llum .per reflexió, amorosint
l'ambient tancat .per unes parets llises, unes
portes sense incrustácions ni relleus i amb
uns mobles que no tinguin més elements for-
mals que els que estructuren les seves ne

-cessetats. funcionalistes.
P. CÁTALA I PIC

Un present que us farà quedar bé.

Visiteu les GALERIES SYRA
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Rops, encara
Un amic bibliòfil no ha quedat gaire con-

tent del comentari que sobre Félicien Rops
apareixia en aquestes ,mateixes columnes.

Per si li spot servir .de consol, assenyalem
uns quants comentaris que diversos crítics
d'art han escrit recentment, en ocasió de
l'exposició commemorativa d'obres de Rops
organitzada per la revista Beaux-.9rts. Pas-
sem de allarg el de Raymond Escholier, les
opinions del qual com a crític d'art ens inte-
ressen "ben poc lamentem no tenir a ml
les dures paraules de Claude Roger-Marx,
i reprodumi el que sota el títol L'enterre-
ment de Félicien Ros ha escrit Fra'nçois
Fosca al darrer número de Je suis partout
(28 d'octubre):

«Que n'estic d'agráïtja. Beaux-Arts d'ha-
ver organitzat aquesta exposició Félicien
Rops 1 A l'últim, aquest fals gran home sera
desemmascarat, aquest usurpador sera aco-
miadat per l'escala de servei. Davant aquei-
xes feixugues i •pre:tensiòses pornografies,
davant aqueixes obscenitats complicades,
aqueixos gravats fets am!b apena, freds, el
públic es veus obligat a constatar quin me-
diocre era Rops. Durant més de mig segle,
aquest comediant pesat ha beneficiat de la
sova anom€riada d'artista ;per • a museu se=
tret, del misteri teixit al voltant de la seva
abra, dels xiuxiueigs, dels somriures mali-
ciosos i còmplices. Els costums han canviàt ;
el que abans passava sota la• capa, .ara •és
éYhrbit. Les diableries i.11ibertineries de Rops
ja no esveren ningú, i recorrent aquesta ex-
Posició hom acabarà preguntant-se : «Com,
aquest Rops només és això?»

nl en efecte, ara que el fum del sofre bar-
rejat a la fortor de patxulí s'ha esvait, es-
bravat, què queda? Uns aiguaforts d'un
caci estúpid, d'un dibuix fred, aplicat, sen-
se esperit ni vèrboia, un dibuix que ,put a
academisme. Cap sentiment de la línia, del
volum, de la llum ; tara cabdal, aquest gra-
vador no sap servir-se del blanc del paper.

oEm trobeu sever, injust? Compareu
Rops, ben entès, no als més grans, sinó
'ben modestament a artistes de tercer o quart
rengle; a un Brébiette, a un Saint-Aubin,
a un Helleu dels començaments. Quina di-
ferència ! Qualsevulla que sigui el lloc que
hom els atribueixi, aquests tres han tingut
això de comú : que són artistes, que saben.
el valor d'una ratlla, de la relació dan ne-
gre o d'un gris al costat d'un blanc. A llur
costat, Rops no és sinó un grosser mano-
bre, persuadit , en la seva espessa infatua

-ció, que seu enmig dels grans satiristes, que
és un Juvenal del gravat. Se m'objectarà
que en algun dels seus vernissos tous ha
volgut, deliberadament, obtenir uns gravats
on fos suprimit el blans, del paper. Poseu -neo
un el sou Porto Rrat' "'peres, P	 exemple, al
costat d'una bona manera negra anglesa
comipondreu de quin costat es troba " la venï-
table virtuositat tècnica.

))Passem ara á les seves litografies? No
sótl sinó pobres imitacions de Gavarni, del
qual copia impúdicament el dibuix a facetes.
Les seves aquarelles demostren que estava
del tot desproveït del sentit del color, que era
ho tot al més per a colorir capses de bom-
bons ; el més petit croquis de Guys , negli-
gentment acollorit, és tota una altra cosa
com a accent i vèrbola. Només alguns dels
seuspaisatges a l'oli ofereixen una matèria
i un color bastant plaents.

))NO, ja és hora de reconèixer-ho. La glò-
ria usurpada de Rops és deguda a unes
quantes generacions de quinquagenaris verds
que satisfeienllurs salacitats dissimulades
pretenent servir la causa de l'art. Bèlgica
és iprou rica d'artistes perquè hom .pugui
refusar de treure's el barret davant d'aquest.
Rops és mort, ben mart ; que roposi en pau,
i que no ens en parlin més. 1 gracies sin-
eerament, a Beanx-Arts d'haver-nos convi-
dat a l'enterrament.n

1)ur, pei just. La mota que motiva els
retrets que particularment ens feia di bibliò-
fil amic, no era de molt tan violenta com
la implacable crítica de Fosca.

IEns ha interessat sobretot de reproduir-la,
no tant perquè confirmava la nostra opi

-nió, sinó .per considerar que es refereix a un
cas particular' que podria molt bé genera-
litzar-se: el de la 'fama exagerada, sur faite,
dels artistes i escriptors pornogràfics. Que
ben poques vegades llurs mèrits són propor-
cianats a la fama de què gaudeixen ! Res
de més escàs valor literari que un llibre iii-
bertí, i poques coses més el guanyen en en-
sopiment. Res de més poc artístic que les
obres de museu secret. Les excepcions es
póden comptar amb ben ;poques xifres.

Són coses que s'aprofiten de la clandesti-
nitat en què viuen. Conegudes de poques
persones; la fama de les peces d'infertt de
biblioteca o de museu secret corre d'oído i
és acceptada a ulls clucs por tothom que no
les ha vistes mai. Quatre aficionats, moltes
vegades més interessats per motius que
cauen en el domini de la psicoanàlisi que
no pas per veïita'bles i inte•ligents raons ar-
tístiques, n'han fet l'anomenada.

Això, però, no vdl dir que siguem parti-
daris que aquest gènere surti de la clandes-
tinitat en qué viu, perquè tothom es pugui
convèncer de la seva infelicitat fonamental.
Només volem que no ens tornin a servir
els tòpics més rebregats sobre el valor d'una
cosa que no en té cap.

Joan Busquets
Mobles i Objectes d'Art

Pròxima lnaugnraeio dels Nous

Salons d'Exposició d'Amoblaments
complets

PASSEIG DE GRÀCIA, 3 6



PRE ,

TE RII

s

L	
panyols, fan equilibris de mà a mà i tam-

a temporada de circ I'é, combinats amb tres cadires, dalt d'una
plataforma de mig metre quadrat de super-
fície, a tres metres d'alçària. Són àgils i
elegants ; resolen els mà-a-mà més difícils

(1'e de la pàgina 5.)	 arnb una gran simplicitat i serse aqueixa
, afectació d'hèrculkes de .parada de fira dels

He deixat expressament per al final els	 atletes alemanys ; jo, personalment, els pre-
números d'envergadura. Són la troupe xine- fereixo veure'ls a la catifa que a la plata-
sa Naitto, els equilibristes Morgados, els	forma, i, tat i que ells pensin potsér el con-
malabaristes D'Angolys i els ciclistes Klein.	 trari, crec que és a la catifa on, .per ésser
Els Naitto — el pare, "xinès, i quatre. filles,	 els exercicis de menys duresa i sense acces-
de mare polonesa — acompleixen amb admi- sonis, poden vendre millor llur treball. !El,
rabie perfecció arriscats exercicis de jongle-	 1)'Angolys presenten llur tradicional número
ria i d'equilibri sobre el filferro. Una de les de .malabarisme molt hàbilment combinat
filles hi dóna un salt mortal enrera (z).	 arub acrobàcies de catifa ; entusiasma en ells

Cal lloar d'aquesta lroupe, tant o més	 llur ritme accelerat :prodigiós ; un número
que la dificultat dels exercicis, I'homoge- com el dels D'Angolys indica a molts ar-
neïtat i la precisió. Els ,Morgados, dos es• 	 tistes de circ la pauta a seguir. iEls Klein...
—	 Els Klein són uns ciclistes de ,meravella,

(z) IEl salt mortal sobre. filferro T'hem vist	 sobretot l'excèntric, cap de la iroupe. Arthur
a Barcelona pels germans Mijares i .per Paul	 Klein ; poden resistir el record de Rodella
Gordon, eptre altres, però mai per cap dona.	 Ruiz i dels Deblars (Olympia, febrer de
Existeix un alambrista, Colleano, que dóna	 tggo), i aquest és el millor elogi.
el salt "mortal endavant; molt més difícil.	 Per la pista de l'Olympia han .passat i
I al circ Ringling, dels !Estats Units, hi h;i	 passen altres números, encara. Alguns, com
un indi, anomanat Cayo Bombayo, que dóna I'home-simi Nathal, fill d'aquell Nathal que
un doble salt : endarrera i endavant.	 veiérem per .primera vegada al Palace ; com

Auca del LLAt^
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els óssos del senvor .Batty, molt inferiors als	 ressent ; té qualitat d'arpillera, és bast.
de Berg, que actuaren a'1'Olympia, i als de	 Què més? Un aplaudiment per a l'incan-
Brecker, que feren les delicies del públic sable Silva — el veterà Silva de la perruca
de Novetats, i.com el ximpanzé trapezista	 verda i les panpeíle; metàlliques—, un per
Djibo, ens eren ja coneguts' i gairebé res de	 a'I tonto Senyalada, pels seus salts, i un, sin-	 L

nou em farien dir: Altres com els ciclistes	 cer, per a l'empresa i especiaQment per a	 4 "

Djim 1 J3ill del primer programa, 1'excérí- 	 Manuel. Sugranes i William.Parish, els seus
trtc dels quals presenta una còpia burda de	 animadors.	 \	 _r
Joe Jackson, no paguen el tret. Altres, rom	 JOAN TOMAS
els rifenys de Stito, qualificats, no sé per	 (	 3	 ' r
què, de «diables del desert, ens els sabem
també de memòria ; compleixen llur objec-	 !
tiu de movimentar amb llurs salts i castells	 i	 r
el final de la primera part, i prou. Altres,	 ^,, ^^ 	 I	 j	 ^-- f(
com e1 d'alta escola de l'arrogant Miss Wa-	 / ^ á.. ,1 .	 s ^	 i	 (	 ^	 ^	 t
leska — una filla Germain — són de tenir
en compte per llur distinció més que pel	 ¿	 '	 -
relleu que tenen en el programa ; Miss Wa-
leska em "plau molt més, •per exemple, en
la presentació dels cavalls en llibertat.	 ^-	 '	 `	 i( 

M'oblidava els clowns. Hi Jha, de parella 
de clowns, PEnrico Albano, que actua d'au -
gust com sempre, i Nino,''antic. august de	 ELS HEROIS	 LA UTIL1TA'l' DEL PACTE DIELS
Vincent, que treballa ara d'enfarinat ; amb	 UA"I`R!E
olls actuen tres fills de 1'Albano. Nino és p w	 —Però... salveu-lo

t
.	 Q

senyor, i cota que, així anateix, entre les co- 	 —II;mpossible. 'Estic sindicat i ja fa deu	 .11ac Donaid. — Sempre podrem fer un
ses bones de I'Enrico All ano. tampac s'hi	 minuts que he acabat les vuit hores.	 bridge.
compta precisament la finor, el número se'n	 (Ric et Rac, París)	 (Mucha, Varsòvia)
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En temps d'Homer i Plató — ja era conegut ui	 Perú el pobre que en gastava — feia un olor	 Però un dia, com un bòlid — en el segle dels	 • les dames elegants — es guareixen les neuràl-
líquid — que en deien embrocació,	 penetrant — i tots el dits se n'untava.	 invents, — sotgí aquest producte insòlit. 	 gies — sense embrutar-se les mans.

/

J
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Aquest producte tan fi — el duen al moneder	 Els pares tranquils estan — y quan senten crits 	 Sigui cop o luxació — l'autor del sinistre queda	 EI jugador de futbol — no repara en sacrificis
— com la barra de carmí.	 d'auxili — hi van amb el TiERMOSAN.	 — guarit i sense dolor.	 — quan ha de xutar a gol.
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Perquè sap que si es lesiona — amb el LLAPIS	 Bronquitis i cangestions — desapareixen vençu-	 En Tunero, el boxador, — exhibeix com un
TERMOSAN —en tindrà per .poca estona.	 des — ca dues aplicaçions.	 ex-voto» -- aquest nom evocador.

Ni ell ni en La Roe s'estan — de dir que llur
resistència — la deuen al TERMOSAN.

r

i

Esquiant és molt senzill — caure daltabaix d'un	 L'esquiador iprevingut — amb el TERNïOSAN	 Fins en els esports aquàtics — i en les curses de	 L as ciclista tanyarao — res seves v rturs pro-
marge, — passant moments de peri11.	 s'arregla — i no necessita ajut.	 < traineras» —el TERMOSAN té fanàtics.	 dama — amb una visible vnçió.

E

^	 r

En un PREMI TERMOSAN — els ciclistes s'en•	 Però una vegada més — el meravellós producte	 Aquí tenim un reumàtic — després d'una aplica-	 1 uns malalts de pleuresia — que llencen els ca-
vesteixen — i contra direcció van.	 — tots els lesionats guareix.	 ció — amb un desfici acrobàtic. 	 taplasmes — i tot el que els oprimia.

in(_! ^	 1,
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El corredor no s'espanta — perquè sap que el	 La tortícolis que abans — us molestava, ara es	 No fa gens de mala olor, no irrita la pell, ni	 1 gràcies al TERMOSAN — la humanitat viu

TERMOSAN — és útil en cas de rampa.	 cura — sense embrutar-vos les mans.	 embruta, — i sempre calma el dolor.	 feliç -- i el món es va apaivagant.

IMPRESOS COSTA
Nou de la Rambla, 45
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