
El míting de Bilbao. — Acte d'afirmació, republicana

nuats per no perdre contacte amb el poble,
mentre que, a casa nostra, el governant, per
poc que es distregui, ha de donar excuses al
poble o l'ha de fer .passar amb raons per un
lapse de temps.

Per això el problema ddl tercer any de
República és diferent ací i allà.	 Allà, més
aviat preponderen les qüestions d'ordre pú-
bbc	 ací,	 d'estructuració	 administrativa.

A
(^;

Allà, impedir que no deixin fer ; ací, mirar
de no impedir que les coses es facin. IEn
una paraula : a .la resta d'iEspamya hi ha un
problema de poble; a Catalunya, de govern.
I, clar i català, mentre els nostres veïns te-
ten un govern superior .a la mitjana de la
massa, nosaltres tenim un partit al govern
on, salvant alguns flams, cadascú és infe-
rior al pdble que representa.

'La raó d'aquest ritme históric encontrat
és molt complexa i ; en línies generals, pot
expressar-se d'aquesta manera. Com que a
la resta d'Espanya no hi havia un poble tan
Conscient, per força la República havia d'és-
ser obra d'uns homes,	 superiors,	 natural- ,.	 /
ment, al poble que orientaven i dirigien. A (
Catalunya, era el poble qui feia la Revolu-

davant (/	 Ució ; tant se valia que hi hagués al
En	 Pau o	 En	 Peie:	 la casualitat podin
obrar lliurement : no hi havia perill. La mas-
sa s'encarregava de tot.

Ara,	 els	 resultats	 d'aquests	 desp'laça-
ments ham estat molt curiosos. 'En nèixer
l'Estatut,	 expressió del	 voler del poble de
Catalunya, s'ha vist recollit pels republicans
del Govern de la República, els quals l'han
imposat i defensat contra els merament an-
timonàrquics d'Espanya i a despit de la fe-
blesa de la major part dels representants ca-
talans. Per una afinitat electiva, en un mo-
ment tan vital, la part més sana de Cata- ^a
lunya, això és, el poble, s'ha vist assistida
per la selecció de la	 resta d'Espanya,	 els
homes del Govern Azaña. Els enemics de
Catalunya no hi han pogut res, i els parta-	 — Com és això? Andorra també es vol democratitzar ?...
mentaris catalans tampoc no hi han fet cap
nosa. Ni creiem que ara en facin a la creixen-	 0 n a n i r e m a p a r a r? ...
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MIRADOR INDISCRET
Segon aniversari de la República. Segueix

l'educació política de les masses. Els gover-
nants fam llur tasca tenaçment. Al marge
es belluguen elsvnadaptats de tot color i
matís. Si abstraiem de la fluència del
temps una mena d'instantània, no refleeti-
rem la realitat. Per ara el fet més impor-
tant de la República, és anar fent-se. Plas-
mant la consciència del país. Encarrilant
les impaciències --•no pas jovençanes — de
mant polític. Demos trant l'anacronisme dels
anarquistes, antics avançats. Reduint el pb-

ça del règim autonòmic. Per sort hi ha dins
l'ànima popular un convenciment absolut
de la mostra missió com a catalans i unes
ambicions de plenitud cultural i política que
no permetrien que ningú, ja no diem les
contradigués, ans encara no fos prou ama-
tent a serviries. De manera que, plens de
fe, girem els ulls cap al tercer any de Re-
pública a Catalunya, i veiem dibuixar-s'hi
fermes esperances. Sabem que la nostra ter-
ra té una voluntat i que aquesta voluntat,
alhora destructiva i creadora, fa com els

vents de tardor que duen les llavors i se'n
duen la fullaraca.. Sabem també que a la
resta d'Espainya creix cada dia l'esperit de
•llibertat i democràcia i que aquest esperit
segellarà 'les mostres llibertats i la mostra
germanor amb els pobles d'una Ibéria lliure.

I, tret d'això, què hi ha més? Les tene-
broses forces de la reacció; què hi poden?
Cada cop més impotents dintre llur ràbia,
sempre veuran coit els desordres que pro-
mouen per sotraguejar la República, els ca-
uen damunt la testa. Fixeu-vos, si no, amb
aquell movimant del io d'agost que, corn
per un miracle, estroncà il'opòsició anti-
estatutista presidida per Lerroux i secun-
dada .per tots aquells que ara s'han tornat a
aplegar a les ordres del veli Emperador des-
tronat del Parallel, amb la consigna obs-
truccionista. Fixeu-vos com ara, també,
hom parla de conxorxes dels enemics del
règim, convergents amb 'les campanyes dels
inconscients, del cobejosos i dels malignes.

Però no hi fa res. La' República es va
fent i ells, desfent-se a fur i a mesura. Pre-
cisament tota l'agitació que ells voldriein do-
nar com a símptoma desesperançador, vol
dir tot a: contrari. 'Es un procés, de recu-
peració, tant més llarg i treballós com més
profundes eren les nafres que patia la col-
leetivitat per culpa dé] passat règim. A me-
sura que ixen a flor de terra, les iinjustícies
van liquidant-se i els mals humors s'esbra-
ven. Som al segon aniversari de 1a Repú-
blica : tot just al segon. I la República és
per a sempre més,

Cada .any, n'estem segurs, en commemo-
rar aquesta data que assenyala un tombant
de la història de Catalunya i de la d'Es-
panya, na haurem de fer sinó constatar,
junt amb la indestructibilitat del règim, els
aw:unços d'aquest procés llarg i treballós,
però fecund i vivificador, que, gràcies a la
República, f enova tat un país.

De Dijous -
- aDijous

Triïn, senyors...
Si no tinguéssim altres raons per creure

que el senyor Azaña és un home eminent, ens
bastaria per a fer-nos-ho pensar aquesta seva
giácia especial a despertar odis. A l'actual
cap del Govern se 'l'odia, se l'insulta molt
més del que se'l discuteix.

Si la Santa Inquïsició pogués ésser reints-
taurada, com n'hi ha que ho desitgen, el se-
nyor Azaña seria curosament cremat de viu
en viu davant d'una mnititud entusiasta, en
la qual no mancarien els carlins, ni els ler-
rouxistes, ni els anarquistes, 'ni els monàr-
quics, ni cents catalanistes...

Si, també hi ha catalanistes que voldrien
fer firetes del prestigi i de la pròpia pell del
senyor Azaña. Són Aquests catalanistes emi-
nents, que per una, banda cultiven un ele-
gant escepticisme i per l'altra una passió
desfermada. Barrejá estranya d'anarquistes,
de reaccionaris, d'artistes i de conservadors.
Catalanistes que no són — diuen — antire-
publicans, però que fan exactament com si
ho fossin. Catalanistes que prediquen una
doctrina equivalent a la que un dia Lerroux
presentava a la plaça de braus de Saragossa
i que més tard havia de florir en el famós
ro d'agost de Sanjurjo a Sevilla... Catalanis-
tes que, almenys de bon principi, veurien
amb simpatia que un general qualsevol vin-
gués a arreglar tot això...

Catalanistes! Ho són, no se'ls pot ttiegar.
Ho són, però no ho semblen. Catalanistes
que des de Barcelona cooperen a la cridòria
anarquista i confusionària de les oposicions.
Què volen qquests senyors? Que se'n vagi
el Govern Azaña? Perfectament. I.., qui l'ha
de substituir?

Agrairíem que algun dels enteniments frre-
clars de la Lliga o algun dels almogàvers de
la primera plana de La Veu fes el favor de
contestar-nos. La resposta, que és fàcil per
un lerrouaista, per un maurista, per un amic
del senyor Martínez de Velasco, per un fe-
deral, per un comunista, ha d'esdevenir par-
ticularment compromesa per aun catalanista
de dreta. Per qué aquests no nés saben bé
unq cosa: que odien el senyor Azaña. Ara
com ara, no s'han atrevit a adir que el que ells
volen és que governi el senyor Lerroux, o
el senyor Mcura, o el senyor Franchy Roca,
o el senyor Martínez de Velasco, o el senyor
Alba, o el senyor Mel gíadçs Alvarez... Per-
què,- que es désen ttnyin, es entre aquests
noms que han de triar el seu candidat — la
cosa potser encana no està prou madura per-
què un bon dia el President de la República
cridi per formar govern el senyor Duran i
Ventosa.

Curiosa situació la d'aquests catalanistes
de tota la vida que, portats per llur passió
f anàtico - aparco - conservadora combaten a
sang i a foc els únics governants espanyols
que han facilitat i aconseguit l'autonomia de
Catalunya i, de reto, hagin de fer causa
comuna amb tots els capitostos de t'anticata-
lanisme !

Què volen, en definitiva, aquests senyors?
Que ho diguin clar d'una vegada. Que di-
guin, per exemple, que prefereixen un govern
que obstaculitzi el traspàs de serveis a la Ge-
neralitat, a canvi que permeti fabricar <<chaa-
treuse» i benedictina als frares, i aleshores
ens entendrem.

Ara com ara, sembla que aquestes dues
aspiracions són antitètiques. Els catalanistes
poden triar.

J. M. P.

Llegiu a la pàgina 7, els articles sobre

el 1 Saló d'Art Mirador que

s'inaugura dissabte 15 d'abril,

El deserti municipal
Un amic del setnpre satisfet Pere Comas

anà l'altre dia a fer-li una recomanació en
favor d'una mestra. Com és sabut, Ert Co-
mas forma part, en la seva qualitat de re-
gidor, de la Comissió Municipal de Cultura.

En Comas, que, a desgrat del que molts
fan córrer, és un home xarmant i acollidor,
el va rebre amb els braços oberts.

-,Sí, heme! Miraré l'expedient i faré el
que pugui, però d'entre la més estricta jus-

-Vols dir — féu l'altre — que no hi po-
dràs donar l'empenta definitiva?

—Et repeteixo que faré el que sigui pos-
sible dintre la més estricta justícia. A Cultu-
ra, noi, rutlla tot amb la màxima serietat.
Les in fluències no serveixen allí per a gran
cosa.

—No serveixen les influències, a l'Ajun-
tament?

—Jo no t'he parlat de l'Ajuntament. T'he
parlat de la Comissió de Cultura...

I afegí rient :
—IEs un oasi !

El Sr. Vilalfa es venja
Dissabte passat, tal covi dèiem, va haver-

hi junta general al Col•iegi d'Advocats per
tal de discutir la construcció d'una nova
sala d'actes.

L'assemblea va ésser una mica borrascosa
i no gaire a to amb la dignitat del Collegi.
Hi havia, evidentment, parers favorables a
la construcció de la nova sala — encara que
en minoria, i parers en contra, però el debat
es mantenia a un nivell correcte.

E1 que va esguerrar ho tot fou el primer
tinent d'alcalde senyor Vilalta, que va portar
al Collegi els procediments de discussió de
l'actual Ajuntament. I com que no era ma-
joria, sinó minoria, per a combatre la junta,
presidida pel senyor Afbadal, posà en pràc-
tica el procediment obstruccionista del senyor
Sagarr.a i aconseguí que, a moments, 1a re-
umó s'assemblés força a una sessió munici-
pal,

En Vilalta, però, no era sol a l'oposició
li feia costat En Vidal Salvó.

Era de les Borges!
En l'homenatge que es celebrà diumenge

al doctor inencàs, hom obligà ala joves es-
camots la romandre llarga estona yuietets
escoltant discursos. AI cap de tres hores d'a-
brandada oratòria política, lesojoventuts»
començaren a sentir desigs d'estirar. les
cames.

La feina era •pol sanyor Alavedra, secre-
tari polític del senyor Macià, que provava
de deturar tots els que volien pujar a la
presidència :

—Això és democràcia — li respongué un
jove escamot que passà a ocupar el llac re-
servat al conseller d'Agricultura.

—No sabeu allò de Dejad que los niños
se acerquen a ml — contestà un altre.

El més decidit, però, fou un jovenic que,
impellint a les seves carnes un movirnent
de tisores, saltà ipel dret.

Qiuè feu, home? — va dir-li l'Afavedra.
—Ei ! Sóc de les Borges, jo!
—Ah!

Un desencamina4
El dia de Sant Josep era la festa ono-

màstica del flamant diputat al Parlament de
Catalunya senyor Farreras i Duran.

Hom ha parlat molt de les pretèrites ac-
tuacions d'aquest •parlamentari, no sempre
coincidents amb l'actual. Prova que devien
ésser totalment oposades a les d'ara, l'ha
donada una ;persona de la seva família que
ha d'estar i està realment interessada per la
salut material i moral del jove diputat.

Anub motiu de la festa de Sant Josep, el

familiar del senyor Farreras i Duran feia
aquest 'prec a un capellà:

— Aquest noi va desencaminat ; pregui,
avui que és Sant Josep, perquè me'i torni
al bon camí.

Cerimonial artísfic
A la inauguració del concurs de cartdlls

de la Rambla de les Flors va assistir-hi l'al-
caQde autèntic, doctor Aguadé. L'artista Mar-
tínez Surroca (guanyador del primer premi)
va ésser dels primers de notar la seva ar-
ribada i amatent, avançant-se a tots i arnb
un gran gest cerimoniós, va cridar

—Pas franc al senyor alcalde ! ! !
Un altre dels artistes concursants, en veu-

re's sorprès per aquesta frase tan solemne,
va dir

—Que passi. No hi ha cap inconvenient.

Excés de zel
L'anècdota és passada, però ens la venen

com autèntica.
Nacionalista acèrrim d'ençà que tingué ús

de raó, coneixedor de totes les delegacions
de policia i ex-assistent a tots els mítings
catalanistes donats a Barcelona durant
aquests vint-i-cinc anys, un bon home tingué
d'anar a veure, per un petit favor, un regidor.
Un .amic d'aquest Ii féu una lletra de reca
menació.

El regidor llegí la lletra.
—Bé, està bé... Mirarem d'arranjar-ho.
—Gràcies, moltes gràcies.
Una pausa.
- Escolteu, sou d'algun centre de l'Es-

querra, vós? — preguntà el regidor.
—No, francament.
--Bééé, es-té bééé...
L'endemà, el regidor trobà el seu amic,

el qual, com és de s tposar, li preguntà si
havia vist el seu recomanat.

—:Es un monàrquic! Serà atès per la teva
cara.

Massa zel, senyor Vinyals, massa zel l Al
capdavall, tampoc li havia de valer.

Ei! no és En Marsà
L'Angel Marsà se n'ha amat de La Noche.

Tots els periodistes ho saben, però, obeint
a una consigna, tots s'entretenen, un darre-
ra l'altre, a mida que el troben, a comuni-
car-li.:

—Ja he llegit el teu artióle de La Noche.
—Perdona'm ; na hi sóc.
—Ah, no? I aqueixa inicial M, doncs ?...
--Amic .meu, aquesta M deu voler dir Mon-

tero, o potser...
Aquí una paraula mal olent, després de la

qual reprèn el nostre borne
—Perd mai Marsà! Mai!
I se'n va renegant.
La facècia ja fa dies que dura.

La invasió pacífica
La invasió pacífica pot tenir diversos as-

pactes, i entre al tres el d'anar agabellant
càrrecs a les directives, per tal que en un
moment donat es pugui donar el tomb sense
que ningú se n'adoni. Això ons ho ha sug-
gerit la lectura dels noms elegits per a fer-
mar part de la Junta d'un Centre d'IEsquerra
del Parallel. En la candidatura hi figuraven
deu noms, dels quals n'han sortit set que
porten cognoms carn aquests : Ibáñez, Fer

-nández, López, Pérez, Gómez, Ramos i
hbáñez.

No és que siguem maliciosos, però talment
sembla •una directiva de qualsevol Unió Pa-
triótica dels temps d'en Primo.

Un Sanf (i pa4ró) sindícaf
Es fama que, anys enrera, a Mainlleu exis-

tia una entitat anarquista posada sota l'ad-
vocació de la Mare de Déu del Carme.
Actualment, casos per l'estil abunden a An-
dalusia, en les idees anés extremistes s'han
sabreposat a les creences religioses.

Per exemple, els sindicalistes de Trigueros
(Huelva), per quedar bé amb el patró del po-
ble, Sant Antoni Abat, l'ham fet sindicado
primero i li han omplert la fitxa en aquesta
forma : «Nombre : Antonio. Apellido : Abad.
Profesión: Santo.,, 1 tothom tan content.

Compte amb els números
La població dlEspamya, en juliol de 1932,

era de 28.719,177 habitants, segons una no-
tícia d'agència, treta del darrer número del
Boletín Demográfico de España, que alguns
diaris de Barcelona han publicat entre la
informació de Madrid.

Doncs bé : això no és veritat. IEl redactor
de la notícia ha sofert un error. Ha sumat
els resultats de dos quadros : un de la po-
blació total d'Espanya (23.656,300) i un altre
de la població de les capitals de provincia
(5.o62,877), sense adonar-se que aquesta dar-
rera partida ja estava englobada en aquella.
Seguint el procediment de l'anònim i precipi-
tat calculador, la provincia de Barcelona tin-
dria 2.799,898 habitants (r.8o8,636 fa .provín-
cia i 991,262 de la capital), i la de Madrid
2.233.824 (1.337,313 1 896,5ti, respectiva-

ment).

Una frase massa feliç
En una reunió de literats i periodistes, es

parla de l'Institut-Escola. Siguem francs : no
se'n parla en termes gaire falaguers, ni molt
menys.

—(Pobres alumnes ! — salta un dels reunits,
famós per les seves frases cinglants —. Arri-
aran que es podran mocar amb les orelles.
La frase fou molt celebrada. 'En Josep

Maria de Sagarra, sobretot, s'hi féu un tip
de riure. La trobà tan bona, que l'endemà,
a l'Ateneu la primera cosa que se 11 va ocór-
rer fou repetir-la a un amic.

Planxa ! Els fills de ]'amic són, precisa-
ment, alumnes de l'Institut-Escota!

LA PURIFICACIÓ

El tercer any de la República

•it monàrquic. Fent impossible el domini
de fes dretes conservadores, que voldrien
conservar, reviscolant-les, totes les calami-
tats de la nació. Discernint la democràcia
del desordre. Acabant de fer republicans els
reppblicans mateixos.

Per a Catalunya, aquest segon universa-
Ti, al costat de la seva significació política,
en té una de .patriótica. La consagració de
la nostra llibertat, si no en els detalls, al-
menys en esquema. L'aparició en 'el' poblle
català d'una visió cada cop més- clara del
seu ideal i de les seves ambicions. La se-
lecció que va fent-se d'una manera silen-
ciosa, però certa, dels polítics, segons llur
aptitud o manca d'aptitud a servir amb efi-
càcia aquells ideals. E1 trontoll de les apa

-rentment inderrocables demagògies., La
identificació dels idealls patriòtics amb les as-
piracions democràtiques i, .per •con següent,
el fracàs die la intentada revifalla de la Lii-
ga, partit oligàrquic, ideat amb vistes a un
pacte amb qualsevol tipus de govern perso-
nal, sigui monàrquic, sigui pseudo-republi-
cà (teoria de la indiferència davant les for-
mes de govern).

Diferència dels ritmes republicans a Ca-
talunya i a la resta d'Espanyat a la resta
d'Espainya, et govern té la idea de la Re-
pública i ailiÇona les masses. A Catalunya,
al revés, el roble té més consciència que el
govern : aquest el mira de seguir de 11uny,
com ,pot. I és natural la diferència. Cata-
lunya, país de republicanisme difús, té una
consciència (profunda netament democràti-
ca : un .polític no té .més feina que .anar-la
seguint, si no es vol veure deixat enrera.
La resta d'Espanya, més antimonàrquica o,
amb més exactitud, antiallfonsina, necessi-
ta depurar el seu democratisme purament
negatiu, de reacció, i virar-lo en un franc
republicanisme. Operació intellectual, que
necessita ál pensament d'un ,polític, d'un
home de govern, Per això a 1, resta d'IEs-
panya el governant ha de fer esforços conti-
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La reproducció d'un cafè madrileny

Descansant de filmar exteriors

nedora de dècims i el clàssic guàrdia com-	 rar un diàleg .magnífic i seixanta metres de
pleten, amb tota minuciositat de detalls, l'as-	 pellícula. Cal tornar a començar. I així fins
pecte de la terrassa d'un cafè a l'hora de	 a la una de la tarda. Després de dinar, se-
l'aperitiu. A batuda i banda, els figurants es- guien treballant fins que Sa manca de claror
,eren el senyal de «passar Opel carrer)). Im ipe-	 ens obliga a tornar a l'estudi ..Si el 'bíblic
rio Argentina ja seu davant d'una de les tau-	 Josué, que .podia deturar el sol en lla seva
les. 1-leus .así Chevaiier amb el seu insepa-	 cursa, encara visqués, es faria milionari.
rabie barret ,de palla. L'acompanyen Rosita I	 DECARLO

^L UQ 1.

es posarà a la venda la 2. a edició de

U R ^?
L	 Treb^aUDad©r

per J. TERRASA
G°^ p c^^lo 3 pc^^^c^f C^^

LÄI'E IITIY
Martínez Montañés. -- Aquests dies que

he estat a Sevilla he tingut ocasió de veure
tot d'imatges religioses abra de Martínez
Montañés I dels seus deixebles. Una tarda
vaig agafar un cotxe de punt i vaig dir aI
cotxer que 1'a mey a intenció era contemplar
tots els Cristos, que ell mateix anés fent i
que no m'estalviés cap església. El cotxer
va complir al ,peu de 'la lletra, i a i'hora de
sopar ja tenla una erudició escultòrica de
la qual jo era el .primera meravellat. Les
famoses imatges de Montañés em varen ser-
vir perquè trobés una interpretació i un sen-
tit a la forana peculiar de la pietat sevillana.
Tothom ha sentit parlar de la setmana
santa a Sevilla, i molts fins t'han anada a
veure com a turistes. IEs comenta .la qua-
litat d'entusiasme, d'emoció, i fins d'histe-
risme, que hi ha en l'ànima dels sevillans <
quan passen les imatges religioses pals car-
rers ; també es fa notar la pompa, la ri-
quesa i la gràcia amb les quals es celebren
aquestes processons de setmana santa. A tot
arreu d'Espanya, i en alguns llocs del nos-
tre país, el dijous i el divendres sants han
tingut — fins a 1a .present època laica —
aquest to teatral, de vegades brutal, de ve-
gades completament d'Espanya negra, que
ha fet parlar tant als periodistes i a les
agències de turisme. Jo he vist en el :poble
de Rupit, anys enrera, celebrar la Passió
de Jesucrist en una forma ,pintorescament
vandàlica i rupestre que a mi em va fer
una gran impressió.

Però enlloc com a Sevilla aquestes festes
no tenien tanta gràcia i tant tipisme. Això
ha d'ésser conseqükncia d'alguna cosa, això
ha de .provenir del fet que les imatges re-
ligioses més importants de Sevilla exercei-
xim una fascinació, una mena de terror o
de pietat especials. Aquesta gran gernació
d'homes i dones agenollats .als peus de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que
jo vaig tenir el gust de veure a l'hora de
fer-se fosc, té de tenir alguna causa, per-
què .no hi ha cap raó .per què, sense més ni
més, els sevillans siguin més afioioinats a
resar i a fer escarafalls davant d'unes imat-
ges de fustapintada que la resta de les
poblacions espanyoles. Per mi la causa es
té de trabar en la qualitat de 'les imatges,
i per mi el veritable creador d'aquesta tea-
tral i im ipressionant devoció sevillana és i'es-
cultor Martínez Montañés.

Els espanyols del segle xvl i del segle xvlt
varen introduir en les coses de la imagi-
nació un realisme —de vegades fotogràfic
no aconseguit ni superat per cap mona d'art
ni de literatura. El realisme del Lazarillo,
del Coloquio de los perros de Cervantes, del
Buscón de Quevedo, encara ens fan escruixir
a nosaltres, i això que ens espanten molt
poques coses. Els escriptors místics varen
fer el mateix, barrejaren el cel i l'infern
amb la cuina i els hospitals, utilitzaren
imatges d'un naturalisme foll. Alguns sants
ho .posaren a la pràctica. De Sant Francesc
Xavier — uin dels homes de més empenta
que hi hagut al món--es conta una anéc-
dota e1 oaneixement de la qual és per ,posar
a prova l'estómac mís ben orgainitzat.

Doncs bé, aquest realisme deis pintors i
deis poetes arreplegà de ple un home tan
dotat com era l'escultor Montañés, que tenia
la gràcia i la delicadesa de l'andalús més fi
i més desa^busat. Montañés s'encarà amb el
tema humaníssim i allucinant del Crist cla-
va^t a la creu i del Crist ,portant la creu al
coll, amb urna .mena de ferocitat i al ma-
texi temips amb una mena d'olegàneia, fins
aquell moment desconegudes. Els italians,
Fra Angèlic sobretot, havien imaginat un
Crist de l'altre 'món ; fins aleshores les fi-
gures del Crist, o bé tenien la monstruosa
barbàrie d'un art primitiu — com la Ma-
jestat de Caldes —, o bé estaven voltades
en el seu dolor .per una simfonia de violins
sobrenaturals. No s'havia fet un Crist que
es queixés de debò, que es morís de debò,
que portés ,la creu al coll i demostrés tota
la fadiga. D'això se'n cuidà Martfnez Mon

-tañés, i va agafar ,per model de les seves
figures la gent que feia més cara de patir,
que anava més tipa d'anar descalça pela
camins i que tenia el sistema nerviós més
a prova. Una vegada va veure un gitano
que ii deien El Cachorro, li va donar un
ral, el va fer despullar, el lligà a una creu,
i comenà a copiarlo sobre la fusta amb
una ferocitat de cirurgià i amb una passió
de gran inquisidor. I com que aquest Mon -
tañés era un artista formidable, li va sortir
un Crist impressionant, una cosa que fa
obrir els ulls i atura ell respir. Es el Crist
que hi ha en una església de Triana, i tot
Sevilla li diu El Cachorro en memòria dei
gitano que serví de model. Aquest realisme
tan cru i tan bategant del Crist de Triana
és el mateix del del Cristo del Divino Amor
i del Cristo del Gran Poder. Les imatges
de Montañés deurien produir un efecte bru-
tal a a seva generació, un efecte de- deseo-
briment, Montañés acosta cis seus contcm-
poranis al dolor i a la ,passió del Crist, i
aquest fenomen .patètic s'ha transmès per
herència i s'ha mantingut amb la presència
de les imatges meravelloses.

Jo m'imagino que quan aquestes imatges
passaven pels carrers de Sevilla, negra nit,
voltades de milers de ciris, tenien de fer
un efecte màgie. Em faig càrrec de totes
les saetas, dels histerismes i fins de les grams
torrades, que agafaven alguns nazarenos
completament allucinats. Sense Martínez
Montañés, estic segur que a Sevilla les coses

'haurien anat d'una manera molt diferent.
Josop MARIA DE SAGARRA

., I ,

Per fer la becaina
Un periodista anglès visità, dimarts de la

passada setmana, el Parlament català.
El majordom del Parlament, senyor Costa,

que és ]'amabilitat feta carn i ossos, mostrà
al periodista el model dels cadirals que hi
haurà a l'hemicicle del saó de sessions quan
aquest estigui enllestit.

Él periodista s'hi assegué.
—Magnífic ! — exólamà —. Només tindran

aquestes cadires un defecte : que molts di-
putats hi faran la becaina. S'hi està mas-
sa bé!

—No és el primer que ho observa — féu,
somrient, el senyor Costa.

En efecte, el primer d'observar-ho fou el
ministre d'Obres Púibliques senyor Indale-
cio Prieto.

Model d'homenafges

L'altre dia, els alcaldes de barri del dis-
tricte IV reberen un avís per tal que es pre-
sentessin a la Tinència a l'objecte de rebre
ordres del tinent d'alcalde senyor Velilla.
No n'hi va mancar ni un deis convocats,
però en comptes d'ésser rebuts pel tinent
d'alcalde, eren rebuts pel seu secretari, el
qual els manifestava que calia amar a visitar
tots els industrials del districte un per un,
a l'objected'obrir una subscripció <<voluntà-
ria» per tal d'obsequiar al senyor Velilla amb
un bastó de tinent d'alcande amb empunya-
dura d'or i brillants.

En escoltar la proposició, s'inicià una des-
filada d'alealdes de barri.

Una aura fracció

Roc Boronat, enfant terrible de l'Esquerra
i comissari de Beneficència, malgrat d'ésser
l'hom que ha pres part en més actes pú-
blics del seu partit, sembla no haver assolit
encara aquella confiança que mena als càr-
recs d'elecció popular.

Et doctor Riera i Puntí deu estar en el
secret quan ha dit

—iEn Roc Boronat, diputat o regidor, es-
devindria tot seguit cap d'una nova fracció
dintre l'Esquerra. I a l'Esquerra, com ni
cal dir, el que li manquen no són fraccions.

Decepcions polítiques

Aquest Roc Boronat és aquell que, en pe-
ríode preelectoral, va presentar-se en 1'avant-
votació d'un centre del districte X.

Va fer-se fer uns centenars de candidatu-
res per lliurar-les a tots els socis. En fer-se
la votació va sortir elegit un soci d'aquells
que s'inscriuen socis d'un casino l'endemà
d'una victòria electoral.

Dos prohoms, dos vots

En fer-se l'escrutini, Roo Boronat va te-
mir un vot, que era el del repartidor. El propi
Roc Boronat, amb un gest desinteressat I
generós, va votar amb candidatura oberta
pel seu amic suplent del Congrés de la Co-
marcal i àdhuc diputat, doctor Riera i Puntí.

Eufemisme

Nomenament d'un candidat a regidor em
la reunió general d'una entitat de l'Esquerra.
Parlaments inacabables, nerviosisme, 'lluites
internes, crits i votacions nominals . Un ora-
dor fa l'elogi en tons dítiràmbics d'un pro-
bable candidat

—...perquè dl, home modest, treballador,
també pot fer quelcom en mig dels homes
intelligents que aniran al Consistori.»

L'alludit restà força complagut de l'eufe-
misme que '''orador hagué d'usar per no ha-
ver de dir aquella paraula que un dia, al
Parlament espanyol, Puig i Ferreter aplicà
a Royo Villanova.

A L'ESTUDI N.° 4. FILMANT ((Luces DE BUENOS
AIRES))

—Are you ready?
—Moteur !
—Partez !
La veu del director — Adelqui Millar —

ressona clara i distinta. Som al camerino
d'IElvira (Sofía Bozán). Els dos operadors,

darrera llurs enormes càm•eras, segueixen el
moviment dels artistes ; el micròfon es groin-
xa al llarg de la giráfa• La script-girl pren
nota de lla posició dels artistes, de llur indu-
mentória i fins de les dimensions del cigar-
ret que fumen. Noies boniques •en vestit de
nit i homes d'etiqueta es mouen amb desim-
boltuira dintre ('espai que els ha estat desti-
mat. Al costat de les cámeras, el director, el
director del diàileg i els assistents vigilen
atentament l'acció. 'Es tracta de filmar l'en

-trada d'Anselamo (Carlos Garde") al camerino.
L'escena es repeteix per vintena vegada.
Sembla mentida que sigui tan difícil obrir
una porta!

Un soroll de passes.., la porta s'obre i
Carlos Gardel, vestit de gautxo, apareix al
llindar.

—Coupez ! —crida el director.
—0. K. for carnera-diu l'operador.
Un deis assistents, que ja ha interrogat

l'enginyer del so, anuncia l'0. K. — )(està
bé» — d'aquest.

—A revelar !—diu Millar.
Tothom deixa sentir un sospir de satisfac-

ció. Fa quatre hores que s'està filmant una
escena que dura trenta segons!

* #

As estudis es reben cada dia milers de
cartes de futurs astres de la pantalla atacats
d'allò que en diem ida febre del celluloiden.
Unes d'absurdes, altres de patètiques i al-
tres, les menys, de vegades, d'iinteressants.

Entre altres, en recordo una, d'un marrec
de set anys dient que, a1 seu pobie, tothom
li trobava urna gran semblança amb Jaokie
Coogan, que tants diners guanyava amb el
cinema, i que, de família pobra, amb el seu
pare mort de poc i trobant-se tot sol amb 'la
seva .mare, perquè aquesta ino hagués de tre-
ballar, volia guanyar molts diners, i dema-
nava al «senyor cap de pellículesn que e1 fes
famós com Jackie.

Una altra, d'una noia ja més gran, afir-
mava que se li havia aparegut l'ombra de
Rudoilfo Valentino, anunciant-li que seria fa-
mosa en el cinema i, per tant, volia dar-nas
«l'oportunitat» que la contractéssim com a
protagonista de :a próxima pellícula.

UN i(SI{ETCH)) AME MAUIucE CHEVALIER

El popularissim i famós actor francès, de
pas per París, va a filmar a Joinville un
sketch en espanyol amb Imperio Argentina,
Rosita Díaz i Carmen Navascués. Dick Blu-

lxit en la mida

Corbates inartuçables

'	 Pijames a bon preu

JAUME I, si

'	 Telèfon 11655

menthal, el simpàtic producer, molt gran
amic dels artistes espanyols, i Claudio de la
Torre, autor del sketch, conversen en un retó
de l'estudi, convertit en terrassa d'un cafè
popular de Madrid.

En el seu camerino, Maurice Chevalier
acaba de maquillar-se, i mentre li embadur-
nen la cara, repeteix dòcilment al director de
diàleg, assegut al seu costat, les frases en

castellà que li eorrespoinen i que li ha calgut
apendre de memòria sense saber què volen
dir.

Tot, en el set, ja està a punt. Una clien-
tela variada i elegant omple g es taules dei
cafè. L'enllusl.rabotes, la imprescindible ve-

Díaz i Carmen Navascués. Només fa pocs
minuts que han estat presentats i ja sem-
blen amics de tota la vida.

—En lace !---crida Blumenthail.
—,Silence! Fermez la porte! —diu l'assis-

tent.
Un Ilum vermell i un cartell lluminós a

l'exterior recomanant silenci indiquen que
dintre aquell estudi s'està rodant.

A les quatre de la tarda, després de set
hores de treballar, amb només cinc minuts
de descans de tant en tant per a pgndre un
xic d'aire i fumar un cigarret, acabem de ro-
dar. I • quan, morts de cansament, anem a
dinar, Rosita Díaz, infatigable, Manolo Rus-
sell, Tany d'Algy i altres elements espanyols
s'apoderen del decorat per pendre un aperi-
tiu de debò.

IExmRIORs

Les sis del matí. Ensunyat encara, salto
del llit i miro àvidament a tràvés dels vidres
de la finestra. Facinc dies que faig el ma-
teix, i com jo tota lla companyia, esperant
un bon dia per a «sortir d'exteriorsn. Avui,
a l'últim, sembla que el sol es decideix a fer
una tímida aparició.

Quan arribo a l'estudi, ja està preparat
l'equip elèctric. Els ajudants carreguen les
càmeras seta la vigiilància dels operadors.
El camió del so, veritable cotxe-saló, el ca-
mió de càrrega i uns quants autos esperen
l'ordre d'engegar.

Encara no han tocat les vuit que la cara-
vama es iposa en marxa. impero Argentiná,
Russell i Florián Rey ocupen un cotxe ; Fer-

1 nardo Soler, Carmen Navascués i Vico, un
altre ; els extres i tot l'altre personal omplen
un autobús.

No anem ,gaire lluny. A penes mitja hora
de camí i ja hi som. El lloc ha estat triat
per endavant. El maquillador s'afanya al
voltant dels artistes : una mica més de colo-
ret i de pólvors per a arranjar els desperfec-
tes ocorreguts durant el viatge.

El dia es presenta més esplèndid del que

1

 esperàvem i tothom sent satisfacció de res-
pirar aire pur. Comencem a rodar... «Cou-
pes!»... Un aeroplà inoportú acaba d'esguer-

JOINVILLE-LE -PONT

LA CIUTAT DEL CINEMA

Viatges Marsans,S. A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf9611111111111illllli61111111611111111111111{IIIIIIIIIIIIIII111161111111111111{{III^

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA 5

-=	 ANTONI MARTI E
Màxima rapidesa 0 Màxima qualltat

AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELONA

tllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllli^lllIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{IIIIIIIilllllllllllilllillllllll:

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

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

tografia necessària.

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

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

turisme.

Organitza: també: Viatges individuals a preu fet, Excursions,

Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de noces: a Roma utilitzant els bitllets reduits del

70 0/o que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat

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

Si voleu tenir una visió exacta de la
Rússia actual, llegiu aquesta obra
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No tot és per Ilençar
IEs general la idea que, al segle passat, 1 gles. Després, es voldran pasar les coses aBarcelona era una ciutat ,provincianíssima, 	 lloc, descomptant 1a generació immediata-sense a ipenes res d'allò que dóna dret a dir-	 ment anterior, que sempre és víctima delsse capital, tret de les funcions administrati-	 blasmes de la que la segueix tot seguit, sin-ves de tal. Petita, voltada d'un cercle de mu-	 dran vaioracions més justes, més conside-ralÍes, amb carrers tan estrets que tots els	 radas.

,transports es feien per camàlics, amb 'la mei-	 En la arostra adolescència, quan començà -tat de la seva àrea ocupada per edificis mili- rem a veure el món per un forat, 4robàremtars, esg ésies i convents, les processons i	 copioses invectives contra el segle xtx. Sem-els sermons eren els únics esdeveniments a blava que fos una època totalment negativaassenyalar. De nit, no hi havia altre llum	 en la història de la humanitat. No se'n sal-que alguna llàntia davant d'aquestes cape-	 vaya res, ni idees, ni fets, ni homes. Després

Edifici exprés per a exposicions d'art, alçat a la Gran Via prop del passeig de Gràcia'
(dibuix de ]. Lluís Pellicer)
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Demani llibret i mostra a
SOCIEDAD NESTLÉ, A. E. P. A. (Secció B 32) 1

Via Laietana, 41
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'-_5.A PARA LOS

El «Club de la Pau» o la «belotte» dels quatre, segons «Mariannen

filetes que encara es traben per la ciutat vella;
el Teatre de la Santa Creu acabava les seves
funcions a les mou del vespre; una empresa
que volgué fer òpera de nits, hagué de ple-
gar de seguida. Basta fullejar el Brusi d'a-
quell temps iper a adonar-se ben bé de la pla

-titud i ensopiment d'aquella Barcelona de
primers del seglepassat, tan menestral, anés
ensopida i resclosida que no ;pas molts polles
•'ara.

La vida social és inexistent. Tat al anés,
quatre gats es reuneixen en tertúilies sense
importánci.a. La Junta de 'Comerç crea, a
Llotja, tímides càtedres que per l'època ja
deuen estar prou bé, 'La Universitat encara
és a Cervera. Posats a no fer res, no s'edi-
fica gram cosa de bo. Tret dels porxos d'En
Xifré, l'arquitectura de .bona part del xtx ha
deixat mostres tan poc ibrillants com les cases
dels carrers de Fernando VII, 'Ponent, Men-
dizábal, Unió, Princesa. L'Estat no cons

-trueix edificis públics perquè aprofita con-
vents. En canvi es destrueixen sense remor

-diments les restes arqueològiques. Ningú no
s'escruixeix de veure .aterrar portals de la
muralla romana, ni ¡pateix per 1a pèrdua
d'uns quants convents valuosos cremats, ni
per l'enderroc de can Gralla de la Portafer-
rissa, ni s'indigiaa Perquè d'una casa de 'la
Rambla és esborrat u.n fresc de Montanya i
substituït per un arrebossat. No sembla pas
que sigui la mateixa ciutat que el segle an-
terior havia alçat edificis com la Llotja, la
'Virreina, can Moya i can March.

I totes les altres manifestacions artístiques,
si fa no fa, són igualment descuidades. So-
lament en pintura es fa algun retrat. !En la
literatura, d'un castellà tronat, no val pas
la pena d'entretenir-s'hi gaire.

Mentrestant, guerres civifls, bullangues i
•epidèmies s'escalonen tot al llarg del segle,
'desensopint a temporades 'la monotonia me-
nestral. Uns quants còahnencen apreocupar-
se del que passa al món, i les .primeres ma-
nifestacions del progrés material fan la seva
aparició : el daguerreotip, la illuminació pú-
blica de gas, anés tard l'elèctrica, s'obren
carrers, es construeix el ferrocarril de Ma-
taró, el de Vilanova, el de Sarrià, el de Saint
.Andreu, es planeja l'Eixampe, s'agreguen
els pobles veïns, etc.

De mica en mïca, la cosa es va animant.
Comença 1'èlpoca industrial i comercial. E1
progrés material no deixa d'anar açpmpanyat
d'un altre esperit més desencongit. Barce-
lona fa, una mica •més cada dia, cara de ca-
pital, perquè les millores materials i la crei-
xença van acamipan^yades de totes aquelles
coses que no són indispensables .per viure,
però que són lla sal de la vida. I entre elles
l'art.

IEs comprèn que hi ha coses que valen
més la pena que les cavalcades que s'orga-
nitzaven quan l'arribada del rei, i les vet

-llades literàries dels collegis de jesuïtes. 'La
passió política aviat farà sortir, periòdics i
.pamflets, i uns homes obscurs comencen a
escriure tímidament en català, sense adarvar-
se molts d'ells que estan preparan un llevat
de neguits que tardaran un segle a trohar
una mica d'apaivagament.

El Teatre de la Santa Creu estrena façana
quasi al mateix temps que s'inaugura el Li-
ceu, que es cromarà quinze anys més tard
i serà reconstruït.

D'altres teatres seguiran, fins arribaran
a representar obres en catailà.

Cap a meitat de segle, la Junta de Co-
merç, que té cura de l'ensenyament artístic,
fa una ewposició anual al primer pis de Llot-
ja, en un local sense cap bona condició, amb
mala llum, omplint les parets de qualsevol
manera.

El bon barceloní s'interessa per la pintura,
i cinc mil persones els dies de festa, i mil
els de feina, visiten aquelles exposicions, les
quals és de protocol que siguin presidides per
Un retrat d'Isabel II, obra de Lorenzale, de
Martí i Alsina, de Fluixeneh. Els amnilistes
remarquen que l'exposició de x866 fou impor-
tantíssrma : hi havia 315 quadros i 36 escul-
tures. Més tard, s'hzbilità un local .prop d'on
hi ha ei palau del marquès de Marianao. Era
d'una sola nau amb bona llum, i al davant
seu hi havia un jardí amb un brollador. Es
el que reprodueix el gravat adjunt,

'Els .pontífexs de la crítica eren Pau Milà
i Fontanals, Josep Puiggarí, Josep de Man-
jarrés. Però llur .prestigi no és pas unàni-

j
mement acatat. Ja puge¿t tot d'artistes més
oves que tracten, aquells crítics i els seus
pintors preferits, de patums i de miloques.
Més endavant, uns altres s'encarregaran de
tractar-los a e11s de la mateixa manera. I així
successivament fins a la consumació dels se-

a oraa
Pronòstics a''Einstein

Einstein, com tants altres esperits lliures,
no pot viure a Alemanya. Un anglès ja li ha
ofert una casa a Londres per tot un any. No
saben, a què és degut aquest termini, però
el cas éi que el cèlebre matemàtic no té gran
confiança en la perennitat del nazisme.

El govern espanyol li ha ofert una càte-
dra, sense fixar-li temps, com el protector
anglès deconegut.

—Hitler — ha dit — viu sobre l'estómac
buit d'Alemanya. Quan l'estómac sigui ple,
de Hitler ja no se'n cantarà gall ni gallina.

ÏJrnam ificmo
—Desitjar la pau no assegura la pau 

—objeetava un periodista americà a Mac Do-
nald.

—Es veritat — respongué el primer minis-
tre anglès —, com tenir gana no la fa pas

-sar, però us encamina cap un restaurant.

El Maraton del Nou Testament
Els Estats Units no s'estan de res, trac-

tant-se de batre un rècord.
La darrera pensada ha estat la d'un ma-

raton del Nou Testament, que ha tingut lloc
a l'església metodista de Steamboats Springs.
Setanta cinc a^rpirants a carnpió han pres la
sortida a les sis del matí : es tractava de
veure qui feia la lectura íntegra del Nou Tes-
tament en més poc temps.

El guanyador ha estat el Rev. Porter, que
ha llegit tretze hores seguides, amb un sol
descans de dos minuts.

Versió moderna
Pregunten a Tristan Bernard els seus pro-

jectes.
—Penso escriure — declara el conegut hu-

morista — una obra de teatre per l'estil de
L'escola dels marits. Ja sabeu que en l'obra
de Molière hi ha dos marits, un molt sever
i gelós amb la seva dona, l'altre molt liberal
i molt dolç, i el primer és enganyat i l'altre
no. Doncs en la meva obra gairebé passarà
el mateix; també hi haurà dos marits, l'un
gelós, l'altre liberal: el primer serà euga_
nyat.., i l'altre també.

loca=solta ¡ufurisfa
Marinetti, fundador del futurisme, actual-

ment acadèmic, junt amb Prampolini, Mo-
narchi, Somenzi, que deuen tenir tan poca
feina com ell, ha publicat un manifest, pecó
no un manifest d'aquells de la bona època,
que almenys eren pintorescos. Els futuris-
tes, dels quals ja a penes es parla, i tan re-
volucionaris que s'lian fet feixistes, ara blas-
men els capells usuals. i. obren un concurs
per a crear vint tipus de bcewets nous, adap-
tats als usos actuals : el capell ràpid, l'aero-

1 esportiu, el r4diotelefònic, el terapèutic,
l'auto-saludador, el de senyals lluminosos,
etc., etc., fins a vint.

I per això el van fer de l'Acadèmia d'Ità-
lia?

Qui observa atentament el que ha succeït
aquests dies, i coneix certs homes i 'llurs
mètodes, haurà comprès fàcilment que la .pro_
posició de Mussolini, a la qual s'ha adherit
MacDonald, no constitueix res més que una
ofensiva de gran estil empresa pels revisio-
nistes. Són coneguts els acords presos abans
entre els governs de Berlín i Roma i entre
aquests i Hongria, el ministre de la qual era
a Roma durant d'estada que hi féu el pri-
mer ministre anglès.	 •

Però encara hi ha alguna cosa més. Basta
llegir el text Vublicat del pla de Mussolini

0

— altrament prou illustrat pels articles de la
premsa italiana, especialment del Corriere
Bella Sera — per a adonar-se per quin perihl
- potser no ben esvaït encara — ha passat
Europa. Figurava entre els ,propòsits 'del
Duce — demés de la qüestió revisionista --
la creació a Europa d'un directori, compost
per les quatre grans nacions occidentals, el
qual hauria hagut d'instituir el principi je-
ràrquic, segons la teoria feixista. Era, en
resum, una mana de feixistització europea
que per un moment es pogué concebre a
Roma i a Berlín; i ésser ajudada a Londres,
en contradicció amb totes les tradicions libe-
rals angleses. No tots els governs democrà-
tics, educats en una escola .política civil, han
comprés el que amagava él projecte de Roma,
i no han tingut aquella reacció que hauria
calgut, encara que les ,protestes no hagin es-
tat escasses, 'El govern espamyol, afirmant,
segons les recents declaracions del Sr. Zu-
lueta a la Comissió parlamentària d'Estat,
que tot acord ha d'entrar en el marc de la
Societat de les Nacions, ha vist ]'únic mitjà
per a poder conjurar dictadures europees i
riscos de conflictes.

Però hi ha països que han demostrat una
indiferència inconscient, ja per no compen-
dre el perill corregut o .per un sentit de fata-
lisme que no és pas eQ que escau en matèria
política.

Herriot, que durant molts anys ha demos-
trat, en el suprem iinterés de la pau, un aspe-

nit de conciliació àdhuc envers governs anta-
gònics dels principis democràtics, no ha po
gut contenir-se, r amb articles als diaris i
la seva veu a la tribuna parlamentària ha
cridat la seva indignació contra la tempta_
tiva de crear una distinció entre grans na-
cions i petites nacions, i ha dit, confirmant
la seva gran fe democràtica, que avui ja no
existeixen països petits o grans, sinó pobles,
els quals han d'ésser tots posats al mateix
nivell, i no classificats segons la major o
menor grandària del territori.

Herriot ha estat aquests dies el veritable

intèrpret del pensament i del sentiment de
tots els demòcrates del món

Revisió de tractats. Què vol dir això? No
cal amoïnar-se gaire per saber-ho. Significa
senzillament : represa a França de 1'Alsàcia
i de la Lorena ; a Polònia, de la Pomerània,
de !'Alta Silèsia, etc. ; a lugoeslàvia i a Ro-
mania, d'aquells trossos de llur territori afe-
gits després de desennis de separació del
tronc matern, per tal de refer Alemanya i
Hongria com eren abans de 1914. Hi ha tam-
bé les fronteres del Tirol i les minories ale-
manyes que un dia pensaven molt en Ber-
lín. Però, quant a aquesta frontera, res no
seria modificat. Judas fou pagat amb trenta
diners, el germanisme pot pagar el gest de
Mussolini amb les muntanyes tiroleses.

Però no tat és conegut dels projectes del
cap del govern feixista. D'altra banda, re-
munten al 1927. Aquell any ja intentà de ju-
gar la carta jugada avui, i s'oposà tenaçment
a l'obra de Briand .per a un acord general
entre totes les nacions europees, per sostenir
com ara la formació d'un grup de les quatre
grans .potències occidentals. Chamberlain,
que en aquell temps era cap del Foreign Of-
fice, anà a Liorña per trobar-se amb Musso-
lini, se l'escoltà però — ell, conservador 1 —
no ,se'l .prengué seriosament -- com ha fet
I'ex-laborista Mac Donald — i tornat a Len-
dres no donà continuació a les proposicions
que li havia fet Mussolini.

E1 cap del govern italià havia comunicat
al govern de Varsòvia —.per mitjà de l'am-
baixador, el famosíssim sgaadrista Bastro-
rini, creador dels anomenats feixos a l'es-
tranger— que Itàlia estaria disposada a
contraure més estrets lligams amb Polònia
i garantir la integritat del territóri polonés,
persuadint Alemanya a desistir del moviment
en pro de la rectificació de les fronteres de
l'Est. Es prometé, després, a Polònia de fer-
la entrar en l'anomenat «Club de la Pau»,
cosa que d'urna banda hauria hagut d'elevar
la nació al rang degran ,potència, i de l'altra
assegurar la seva integritat territorial. Pro-
bablement Mussolini mirava de neutralitzar
Polònia en el cas d'un conflicte franco-ale-
many, IEl Sr. Bek, ministre de 11Exterior po-
lonès, no era partidari de separar Polònia de
la Petita 'Entesa i oblidar els lligams amis-
tosos amb França. Amb tot, ,per les obliga-
des convenïéncies diplomàtiques, entrà en
relacions directes amb Roma. Tot d'una surt
el pla d'Os-ti-a, amb el qual no solament Po-
!hnia no tenia res a veure, sinó que compor-
tava la rectificació de la frontera de l'Est en
el sentit volgut per Alemanya, cosa que cons-
tituïa un nou esquarterament de Polònia.

Es fàcil d'imaginar com han quedat de
sorpresos a Varsòvia pel canvi d'escena veri-
ficat, i quin sentiment de disgust s'ha expe-
rimentat per la política romana. E1 capteni-
ment de Polònia ha estat enèrgic. No tran-
sigeix eA matèria de revisions, ni permet tan
sols que es discuteixi la possibilitat d'una
rectificació de les seves fronteres. Les rela-
cions oficials amb Roma gairebé s'han inter-
roanput, i a l'ambaixada de la capital ita-
liana només hi ha un senzill encarregat
d'afers. En canvi, totes les simpatiés s'han
girat cap a la nació que fou màrtir, i les
clares paraules dites per Norman Davis a
Hitler sabre aquest propòsit demostren que
els Estats Units són a l'avantguarda d'a-
questa solidaritat amb Folónia.

'J'ambé ha d'ésser remarcat que l'acosta-
ment russo-polonès és cada dia més gran.
No per res el representant de Litviz of ha
sostingut una entrevista llarga i cordial amb
el mariscal Pilsudski...

L'actitud de França davant de l'ofensiva
revisionista ha estat abans que res prudent.
Daladier, home combatiu i habituat a ex-
pressar les seves idees sense restriccions, ha
demostrat un tacte diplomàtic que ningú no
li suposava gaire. Però ha comprès immedia-
tament a qué es tendia i que, fet i fet, se li
volia posar un veritable parany, perquè el
dile^n presentat era : o acceptar la proposi-
ció i sacrificar no solament als ideals demo-
cràtics, sinó també amics i aliats, am'b els
quals França té lligams morals i materials,
o no acceptar i assumir la responsabilitat
d'una guerra eventual.

Rarament un govern s'ha vist .posat en
una situació tan difícil. Però, pel que sem-
bla fins ara, Da'.adier i Paul-Boncour, con-
tinuadors de la política briandista, han sabut
sortir molt bé del parany preparat, i a la
proposta d'un directori europeu han contra-
posat la més lògica i pacíficament útil Fede-
ració europea ideada per Briand.

TIOGIS

MII.an^ L'ofensiva revisionista

hem vist que no n'hi havia ,per tant, ni de
molt ; que el segle xtx — en el qual, d'altra
banda, no ens agradaria gens de viure 

—havia .portat el seu, i sobretot a Barcelona
i a Catalunya en general. Tota ]'empenta
que, en tots els ordres, ha Pres el nostre
país, tingué els seus començaments en aquell
blasmat període, viscut per urna colla de gent
igualment blasmada. Aquell menestral baix
de sostre, aquell Senyor Esteve estalviador,
van fer una gran ciutat, en la qual fou pos-
sible la tècnica, la ciència i l'art. Hi fou pos-
sible la renaixença material i espiritual de
Catalunya, cosa que, per fatalista que es
vulgui ésser, cal reconèixer que no poden
tenir lloc sense intervenció dels homes.

De vegades ens queixem de l'esperit del
segle xix..Hem fet bé de superar-lo, però no
podem condemnar en bloc un període tan
llarg.

Ara, amb prou temps entremig, podem veu-
re les coses amb una certa claredat. MtxA-
noR no s'ha proposat pas de procedir a una
revisió de valors, ,però ha cregut interessant
de fer conèixer un aspecte prou desconegut
i també prou valuós com la pintura catalana
irnmediatament precedent a l'actual, i per
això ha organitzat la seva exposició de re-
trats femenins catalans, d'aspecte més ama-
ble de tots.

JUST CABOT
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EL CINEMA
NOTICIARIS 1 REPORTATGES

Imatges
Upa visita setmanal als dos locais que

avui tenen á Barcelona especialitzats en la
projecció de documentals i reportatges, és
el complement més adequat a la lectura dels
diaris. iEls noticiaris americans ens peraneten
amb tota comoditat, assistir a les magnes
manifestacions polítiques del moment, els
espectadles\més emocionants de la vida públi-
ca dels aQtres ,països que avui, que les dis-
tàncies s'aibreugen en gran manera, ens han
esdevingut tan pròxims que les commocions

que els agiten ens emocionen com a cosa
pròpia.

Que en som de Iluny d'aquella primitiva
revista Pathé — rho veu tot, ho sap tota 

—que vèiem .amb els nostres ulls de neòfit!
Avui el noticiari ha esdevingut d'una impor-
tància primordial dintre la indústria i l'es-
pectacle anematogràfic, i els cameramen ri-
valitzen entre ells en aquesta professió de
caçar les imatges, feta d'enginy, coratge i
sentit de l'oportunitat. Dos films, i per cert
dos films excellents, El cameraman i El re-
pòrter llampec, ens han fet visible, entre bro-
mes i ironies, aquesta tasca àrdua del came-
raman atent sempre a d'actualitat en •els seus
aspectessensacionals.

S'han fet més d'una vegada crítiques de la
forma com aquests noticiaris estan compagi-
nats. Excés de manifestacions bèlliques,
massa manifestacions esportives!, hem sen-
tit dir a apersones que irritava la soviinte,sa
d'aquests dos ordres de reportatges. Però en
això el noticiari no fa sinó dir-nos impassi-
blement la veritat de les coses, i la veritat
és que l'esport, di mateix que les parades
militars, les solemnitats destinades a exal-
tar l'esperit patriòtic, ocupen dins l'actuali-
tat mundial el lloc que el noticiari els con-
cedeix : un lloc de ,primer ordre.

El darrer programa del Publi-Cinema és
un bon exponent de les característiques re-
gulars d'aquesta classe de programes. Rè-
cords de velocitat, i gent armada. Es l'espec-
tacle que s'ofereix amib més freqüència, i

DISSABTE AL

Un film meravellós!

per M. Ladron de Guevara
i Rafael Rivelles
segons l'obra de Pere Mafa

Un Triomf de la
indústria cafaiana

EXCLUSIVA SÚPER FILM

tant l'un com l'altre en el cinema fan bonic
de debò.

En el domini de les coses pacífiques que
pertanyen al món alegre i confiat, hem vist
una remarcable exhibició de cotxes de l
cipis de segle a París, automòbils que circu-
len lentament pels carrers de la capital fran-
cesa, evocant un temips que ja no tonnarà.
1 tampoc tonnarà el temps que la joventut
del Cairo ha volgut evocar, amb una desfi-
lada de vaixells i carros dels temps faraònics

conduïts per gent adequadament abil lada.
Aquest és el món alegre i confiat, del qual
ens ve a foragitar una imatge d'Alemanya,
imatge sota el signe de la creu hitleriana que
apareix per totes bandes com un mal somni
i on veiem el kronprinz somriure complagut
davant els exercicis, perfectes de disciplina
i entrenament atlètic, de la policia berllimesa.

El món de l'excentricitat, quasi sempre
de procedència americana, no falta gairebé
mai en aquests programes. Podeu veure en
aquest darrer quelcom que és, no precisa-
ment excèntric, sinó bàrbar i poca-solta : urna
nova lluita la regla de la qual és no haver

-hi regla, i on per tant tot és pepnès. Dos
homes que lluiten per tots els mitjans pos-
sibles, un espectacle d'una feracitat exces-
siva. La manca de respecte a la persona hu-
mana i de tota pudícia és palesa en aquesta
atracció que té lloc a la .pista d'un cabaret
i mitjançant la qual les dones de 1'estahli-
ment són sortejades entre els clients. Poques
coses hem vist al cinema més depriments que
aquest petit reportatge, depriment per 1a im-
pudícia i el mal gust que revela.

El reportatge del noticiari té la brevetat de
la informació telegramàtica i de cap de les
maneres exhaureix, moltes vegades, la cu-
riositat de l'espectador. 'El reportatge d'una
bobina tipus Ferrocarrils americans o bé El
circ, que són els darrers reportatges presen-
tats, són la prolongació lògica del noticiari .
Més amplitud a la informació, més detall,
més problemes ja de tècnica, de composició,
i diguem com Ferrocarrils anzericans, Fonts
d'argent, Broadwuy, Potpourri neoiorquí són
mostres reeixides d'un cünema de gran classe.

El públic sembla que s'ha haibituat ja del
tat a un espectacle en el qual el cinema és
estrictament document. Es un pas vers l'es-
pecialització de 1'espectadle, i és un pas pre-
cisament volgut pel públic, un pas que res-
pom a una necessitat i que diu molt en favor
del cinema en la seva funció informativa i
cultural.

J. PALAU

"To aze"p
en Sessió "Mirador"

D'aquí dues setmanes, el día '28 d'abril,
ai cinema Coliseum, tindrà lloc la Qresen-
tació del film Topaze, basat en la cèle-
bre obra teatral de Marcel Pagngl. En
aquesta sessió, es projectarà la cinta origi-
nal, sense rètols, per tal que la lectura d'una
traducció superposada no perjudiqui el per-
fecte diàleg de l'obra.

Un programa de complement realment in-
teressant contribuirà a l'interès d'aq asta
sessió, per a b qual es poden adquirir lo-
calitats, a. partir del dia zo, en la nostra Ad-
ministració.

Una retrospectiva Pabst
Com a preludi de la presentació, a París,

del Don Quixot de Pabst, ha tingut lloc
una retrospectiva de films del mateix di-
rector.

No tots eL realitzadors de pellícules po-
den suportar una prova d'aquest gènere.
Però. en Pabst, la cosa és fàcilment facti-
ble. Pocs directors corn ell mostren una per-
si;téncie més seguida en les seves recerques
cinematogràfiques. Pocs, també, una rein-
cidèrcia més constant en certs errors ; però
errors siLmpátics. IEl que hom ha reprotxat
a Pabst és la seva excessiva afició a 'la plàs-
tica. L'autor troba gust, en determinats mo-
ments, en una escena, en un paisatge; s'hi
complau i insisteix, retardant el ritme del
film, art tot ell de moviment. Però aquest
retret que alguns li fan té circutnstáncies
atenuants de molt de pos. Pabst no surt mai
de l'atmosfera del film, amb aquests «qua-
dros ; al contrari, ells .ajuden poderosament
a crear-la. Res més lluny de la fotografia
«artística), que aquests pretesos mancaments
de Pabst a l'estètica pròpiament cinemato-
gràfica. Quadros influïts de literatura o de
pintura, s'ha dit. Tant li fa. 'En principi,
cap art no ha de refusar les aportacions d'un
altre, si .aquestes són de valor.

I ara que parlem de Pabst, diguem que les
portes dels estudis alemanys Ii són tancades
d'ençà de la dictadura hitleriana. Un home
que ha descrit els horrors de la guerra en
Quatre d'infanteria, que ha exaltat la con-
fraternitat humana em Carbó, que ha realit-
zat la sàtira cruel de L'Opéra de quat' sous,
no pot ésser ,persona grata al pafs on el doc-
tor Goebbels, ministre de la Propaganda,
declara que el film és lliure... si està inspirat
en la moral nacionalista.

Actualitat de Lilian Gish

jJ	 Passeig de Gràcia, 57
Telèfon 79681

Quinzena de l'aniversari del Publi-Cinema
■ Sedó contínua de g tarda a la r de la matinada

Reportatges Cineac • A les ribes de l'Adriàtic (documental)
Camí de Bagdad • (Catifa Màgica Fox) • Un dibuix sonor
Noticiari Fox sonor, interessants reportatges mundials

La Catifa Màgica • L'ombra del Vesubi
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Els Briatore, l'any 1893
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Dissabte de Glòria
r̂ 	 •	 A la nit en SESSIO de Gala

Director: Joseph von Sternberg • Es un film Paramount
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EL. TEATRE

IEIs Briatore ccrrien per terres escandina-
ves ; fa d'això uns pocs anys. Vaig restar,
per tant, sorprès de debò en topar-me tot
d'una, a la Ronda de Sant Pau, amib el
simpàtic senyor Pietro, cap de la troupe.

Teníem uns dies lliures — m'explicà 
—i els he aprofitat per a donar un tomb per

Barcelona. Visc ací a la vora, al xamfrà
del carrer del Parlament, al .pis del meu
germà Alex. 'E1 es troba ara a Koenigsberg,
amib En Rico. Està ja esperant 'l'entrada

de l'estiu .per a venir, com de costum, a re-
posar-se en terra catalana.

Amb aquestes paraules, 'En Pietro Bria-
tore, millor dit :. la família Briatore, aca-
bava, ,per mi, d'adquirir definitivanrnent car-
ta de ciutadania a casa nostra. Elles i la
presència em aquells moments d''En Pietro
Briatore a Barcelona, constituïen una de-
mostració evident de l'amor que sent la fa-
mília Briatore per la nostra ciutat.

Es comprèn, .però, aquest amor ; es com
-prén que Barcelona exerceixi sobre els Bria-

tore una forta atracció. Els Briatore - com
G-ock, com l'Antoinet, cuan •els Frediani,
com molts d'a l tres artistes estrangers de circ
— guarden de Barcelona, .potser, els records
més càlids de llur carrera, r els Anés alegres,
els més volguts i els més dolorosos de llur
vida íntima. A Barcelona, en els temps es-
plendorosos del circ Alegria, veieren els Bria-
tore emplenar-se 1a pista de flors a honor
seu, i a Barcelona adquiriren saba i ufana les
branques de llur família.

E1 fundador de la dinastia fou Giuseppe
Briatore, nascut en 1831 a1 poblet de M'an-
dovi, prop de Torí. S'escapà de casa als dotze
anys per a anar amb un circ ambulant. Gim-
nasta fiins els vint anys, en tornar del servei
militar treballà alhora com a clown. Es casà
als vint-i-vuit anys amb una ecuyère, i als
trenta-vuit, o sigui en 1869, presentava ja uns
jocs icaris amb els seus tres fills Angela,
Enrico i Giovanni. Fou aleshores que els
Briatore començaren, amb circ propi, llur
peregriinació artística .pel món. L'any 1878,
després d'urnes triomfals actuacions a Hon-
gria, Rússia, Dinamarca, Suècia i Noruega,
debutaren Giusep^pe Briatore i la seva família
a Berlín, al circ Solomonski. Els tres fills
abans esmentats crearen enaquella ocasió la
columna de tres sobre dos cavalls ; Angelo
feia de portador,, Enrico anava al mig i Gio-
vanni, que només comptava tretze anys, co-
ronava el pilar. Tres altres fills integraven,

a més, la troupe, sota la direcció del pare
Adela, Pietro i Alexandre.

Els germans Briatore, mort el pare, vin-
gueren per primera vegada a Barcelona, al
circ Alegria, en 1882, i hi varen romandre
tres anys. Eren uns acròbates-saltadors re-
marcables, i també uns exce}lents cavallistes
llur número dels gladiadors a cavall fou ací
molt celebrat. El dia de llur benefici reeixi-
ren, sembla, la columna de quatre altures,
però assegut l'un sabre les espatlles de l'altre.

De Barcelona anaren els Briatore a Portugal
i Alemanya, i l'any 1893 tornaren al circ
Alegria. Hi feren llarga estada. Ja havien
beg it l'aigua de Canaletes. Ja estaven «em-
metzinats,).

Quan vingueren per segona vegada a Bar-
celona, els Briatore només eren quatre : En-
rico, Giovani, Pietro i Alexandre. La ger-
mana, Adela, feia molt temps que s'havia
retirat de la pista. Viu encara. Té setanta
anys i resideix a Tort I Angela havia mort
cine anys abans, o sigui en 1888, a Itàlia.
Angelo era el pare de l'actual clown Rico —
Enrico Briatore—, casat amb Maria Alegria.
Uina germana d'aquesta, (Emília, es casé annb
Alexandre, que no és altre que el clown Mex.
Rico i Alex són, doncs, nebot i oncle. Alex
és home ara d'uns seixanta-dos anys ; en
els seus temps de gimnasta fou un dels mi-
llors saltadors eqüestres de l'època.

Dos anys més tard, en 18g5, morí Giovam-
mi a València, i en 1904 deixà d'existir En-
rico — el creador del 'salt mortal amb doble
pirueta — a Palma. La troupe quedà reduï-
da als germans Pietro i Alexandre, com fi-
gures bàsiques, amb un fill de l'Alexandre i
dos nebots. Un d'aquests era el fill d'Angelo.
L'altre, fill .d'Enrico, era el conegut malaba-
rista Roberto Briatore, que forma .part de la
troupe actual. Anys enrera feia els focs ma-
laibars a cavall. !Es molt ban caialbsta.

Pietro i Alexandre Briatore anaren junts
fins l'any 1907. Foren els creadors deit núme-
ro dels xinesos flemàtics Buza i ñosca, gim-
nastes a tres taules. Crearen també, a Mata-
ró, el número dit dels viatgers de Londres,
d'un ritme acceleradíssim, que durava set
miinuts i els deixava sense respiració. Uama
volta separats, Pietro Briatore, amb la seva
senyora, les seves gentilíssimes filles Elvira i
Elena ï el seu nebot Roberto, va muntar el
cock-tail art que sovint podem avui aplaudir.
Es una atracció en la qual es troba tota la
diversitat i precisió dd circ i tot el ritme i
entrain del music-hall. Com s'endevina l'ar-
tista de circ en aquell servidor de les cent
perruques que interpreta e1 pare ! La senyora
Briatore ha deixat darrerament de treballar.
Té ben merescut el desoans. Gimnasta i ca-
vallista excellent, la senyora Consol Jarque
pot, com el seu marit, allegar un bell hista»
rial de tiré.

--Cap accident greu? — li hem preguntat
a Pietro Briatore.

—No, per fortuna. Ni el meu pare, ni els
seus fills, ni els fills dels fills. Moltes cai-
gudes ; això sí.

—Cap anècdota, cap nota remarcable?
—Hem estat i som gent de treball, bohe-

mis en la forma i una mica burgesos, en el
boa sentit de 1a paraula, en el fons. Com a
cota remarcable, que els Briatore ens ho
hem arranjat tot en família. No ha actuat
mai amb nosaltres ningú que no portés el
cognom Briatore.

-^Uo orgull...
—JEl .nostre major orgull.

JOAN TOMAS

Les possibilitats d'execució musical per
artistes nostres han estat incrementades per
l'aparició del Quartet Català.

Un conjunt com aquest, aconseguit pel
renunciament a la professió de sdlista en
profit d'una personalitat collectiva, és pel
domé i per les possibles creacions un ins-
trument difusor i un segur receptor d'elogis.

Les qualitats diferencials del solista : so
i sentit, són ordenades per ]'ètica del quar-
tet en un joc en el qual la intensitat és
sempre premi i penyora. Podria dir-se ju-
gar a sorpendre intensitats que sobreviuen.
Això fa que la interpretació en el quartet
siguá un imprevist — la interpretació ins-
trumental —, i com l'imprevist és inadmis-
sible, cal que l'articulació sigui preparada
per assolir-1a automàticament. Pensar que
una depressió o una excessiva intensitat pot
donar lloc a seixanta cinc posicions que re-
solen l'equilibri en una diferent fórmula, ex-
plica la flexibilitat possible del quartet.

IEl Quartet Català és equilibrat i té un
joc precís, gairebé automàtic, altrament co-
mença a desplaçar aquesta hiena de cortesia
que tenen els grans conjunts en passar la
frase de veu en veu cedint-la a l'alè del
receptor.

EI nou quartet, un dels millors deU mo-
ment actual, camina vers el np perfectible
li serà però molt difícil 1'equihbri, car juga
potents forces i intensitats.

Em semblaria bé que els compositors la-
boressin pensant en ells per ésser pagats als
mercats de fora.

RAMON BORRAS-PRIM

Raya Garbusova
FFn el concert que l'Orquestra Pau Casals

donà a l'Associaoió de Música «da Camera»,
en el qual collaborà la violoncelista Raya
Gazibusova, aquesta concertista russa ens va
fer wou bona impressió, per sentir tots ple

-gats el desig de poder-la oir de bell nou i
d'ésser possible en un recital d'obres estric-
tament per a violoncel, mitjançant el qual
poguéssim fruir encara més del seu .art i
apreciar amb tota justesa l'abast de la seva
tècnica . Per això cal considerar un encert
que 1'Associaoió de Música «da Camera, or-
ganitzés el recitan d'aquesta violoncellista
que tingué lloc dilluns en el selecte ambient
del Casal del Metge.

Un ,programa típic de concertista, és a dir
quantitat i varietat. Sobretot això darrer !
Des de t es superhes Variacions sobre un tema
de Mozart, de Beethoypn, fins al Diable verd,
de Cassadó. Volem creure que l'obra de pro-
va era la Suite de Max Reger, peça força
interessant i amb la qual Raya Garbusova
ens acabà de convèncer del seu domini de
I'instrAlendg.,ev^gnetració musical.
A desgrat de sentir-se crassa l'arquet, sobre-
tot en els temps apressats, i çe no posseir
allò que diríem un gran vdlum de so, el seu
violoncel és tothora magnífic i sobretot in,-
telligemt. En el programa abundaven les
obres d'una vàlua musical un xic restringida,
cosa que ens fóu enyorar amés encara l'ab-
sència d'alguna d'aquelles obres definitives
de la literatura del violoncel . Naturaiment
hi havia l'obra de Beethoven, i fou aleshores
que vàrem assaborir el tast més magnífic de
l'art de la violoncellista russa. Hem de creu

-re que el programa no pretenia sinó posar
de manifest les múltiples aptituds de la vir-
tuosa ; en aquest sentit tothom va quedar
complagut, com ho demostràrem tots en aca-
bar no movent-nos de , lloc i reclamant d'una
manera inequívoca més música, a la quan
petició Raya Garbusova va tenir 1a genti-
lesa d'accedir ampliant el programa.

La seva germana, al piano, demostrà que
sabia acompanyar, sempre atenta a treure e1
millor .partit de la seva labor subordinada i
demostrarot-nos ensems, en la part de .piano
de l'dbra de Beethoven, l'extensió i puresa
del seu joc pianístic, contribuint amb encert
a l'èxit de Raya. — J. P.

Rambla Catalunya, 37 • Telèfon 11701

Toís els dilluns canvi de programa

■ Gaumon4 Súper=News
lo repor6tges d'actual ta .

■ De Barcelona a Canàríes
passar£ per Madrid i Sevilla. Merzveiko
viatge en avió, comentaf en castellà.

■ Magazine Atlanfic
Varietats internacionals comen£at en
cas£euá.

■ Paramoun4 News
Les últimes noticies mundials.

■ El Circo!
Paradis dels nens, Film realitzaf per veas,
presentat ea homenatge als nens de
Barcelona.

conónua des de les onze del mnfí
a is una de la nif.

LocsiiEaí única: UNA PESSETA
Aparell Wesfern Eleefric

EI matrimoni que s'entestà a tenir un noi,

(Gaszetta del Popolo

Jaury és el seu nom de guerra. Fa mdlt
de temps que el coneixem. Anys enrera, es-
tàvem tips de veure'l ballar a 1'Eldorado i al
Folies Bergère, al Lyon i al Maxim's. Tenia
la mateixa cara de Canpentier. La semblan-
ça era tan gran, que aquells que no el conei-
xien el confonien fàcilment amb el gran
Georges. Amb un sentit molt viu del ritme
i de la fantasia, conduïa amb seguretat la
seva paatenaire Ladv, una noia tota vivor i
simpatia, que es deixava portar amb suavi-
tat. Ballava un Black bottom, angu'.ós i pre-

cís, que concoruava matemàticament amb la
música, i amb unes voltes ràpides i segures
que feien gran impressió. I imprimia tota
la violència del desig i qna magnífica bruta-
litat a la chaloupée acrobàtica...

Després, el vàrem perdre de vista. Fins

que, fa das anys escassos, el tornàvem a
veure al Circ Barcelonès. IEhI i la seva tiar-
te'naire dansaven en un d'aquells Espectácu-

los que, conjuntats de qualsevol manera al
Gato Negro, s'en trenen per aque¡ts poblets
de Déu amb l'afany únic de poder realitzar
un dia o altre la seva ambició suprema : ac-
tuar un dissabte i un diumenge a la Cate-
dral de las Variedades del carrer de Mont-

serrat. Lady & Jaury executaven amb més
perfecció encara les seves danses acrobàtiques
i de fantasia. Però el que ens cridá més for-
tament l'atenció fou el ritme i la vivacitat
d'aquedl espectacle modestíssim. I sobretot la
manera intelligent de .posar en escena les
danses i les cançons. Aquestes no alternaven
amb aquella monotonia aclaparadora, que fa
insulportahles aquesta mena d'espectacles.
No. De la mateixa manera que Mamoulian,
en Estima'm aquesta nit, .per tal d'evitar la
uniformitat d'una cançó dita per un sol in-
tèrpret davant la cambra i el micròfon, i
amb el desig de donar-li més varietat, la
visualitzava 1 la feia cantar per diverses per_
sones, el postor en escena d'aquell espectacle
havia convertit cada cançó i cada ball en
leitmotiv d'un petit sketch animadfssim, en
el qual intervenien diversos artistes. Intri-
gats, no vàrem parar fins conèixer el non
de l'autor d'aquella posta en escena enginyo-
sa. I no diríeu mai qui era? Doncs el ballarí
Jaury en persona.

Heus ací un cas no gaire freqüent aquí.
Heus ací u^n minyó que, ultra dansarí nota-
ble, és un director excellent. Jaury no és
francès ni anglès. No es diu Jaury, sinó Jo-
sep Sauri i Serrano. T és català. Barceloní.
Nascut al carrer Pelai. Fill de comerciants,
les taules l'atreien des de menut. 1, vencent
tots els obstacles, va debutar en aquell fa-
mós Cafè del 'Comerç, en el qual comnença-
ren molts dels .artistes de varietats avui fa-
mosos. Era en 19X8. Jaury, que tenia quinze
anys, alternava allà amb 1'Alady, Faust i
els Juli-Fernán que, després de córrer món,
i convertits en els Elva Rey, treballaren al
Barcelonès amb Flemming el mes de gener
de Pany passat. Jaury es feia dir aleshores
Princes i actuava com transformista. Però
els imitadors d'estrelles tenen tan mala
fama,,, Al London Bar ja feien córrer cer-
tes coses. I va arreconar definitivament les
perruques de dona i la barra de carn .per a
dedicar-se als balls de saló. iEl Cartagenero
li dóna les (primeres lliçons, Amb la Mari-
chu i una altra noia formen el Trio Princes,
Al desaparegut Montecarlo, Jaury obté els
seus primers èxits. Però el trio es desfà
aviat. El nostre home ingressa a l'Agrupa-
ció Mexican amb la qual fa una llarga tour-
née Opel Norki d'IEspanya. Més tard, munta

la coreografia dels Espectacles Nelson ainb
e7 nom de Pepe Jaury que empra per Fi-
mera vegada. 1, després d'actuar al Victò-
ria en la revista El diablo verde, s'ajunta
amb Lady, una mallorquina, de lla qual ja
no s'ha separat. 1 comença el gran peregri-
natge. Els Casinos de San Sebastián, Biar-
ritz i San Juan de Luz, París, Hamburg,
Lisboa, Buenos Aires on sojornen any imig.
En el darrer teatre argentí on actuaren, fo-
ren substituïts per la parella .Missguett i
Maxly que tots els concurrents al Principal

Palaoe d'En Bayés recorden. Després, l'Afri-
ca del Nond, Casablanca, Rabat, Fez, Oran,
Tunis... I finalment Madrid i Barcelona, on
en la revista L'àguila roja obtenen un èxit
esc:ataint. Aquests darrers mesos, amb la
Mura Pavlova, germana de Ja gran Ansia,
han donat uns recitals de cançó i dansa a
València, Alacant i Màlaga. Una malaltia
greu de Mura els ha .privat de continuar.

Jaury és un autodidacte. Es Na formar a
l'escalf de les revistes del iPalace. Observant
dia darrera dia el treball de Saeha Goudine,
Jackson i Ascot es va fer una lpetita cultura
coreogràdica. .Després, unes lliçons de Wassi-
lieff. I una vocació inçolltorçNb'.e i una va-
luntat a prova de bomba han fet la resta.
Com que Jaury s'ho ha guanyat tot a pols,
no creu en les nmprovisacions. IEs per això
que menysprea tots aquells noiets —, n'hi ha
massa! -i que pel sol fet de contorsionar-se
amb certa flexibilitat ja es diuen ballarins.
No pot veure gaire tampoc les aparelles que
consideren l'acrobàcia com fi en si. Aquells
bastaixos de mall que manegen, coem si fos
un sac de patates, una noieta fràgil que han
triat expressament menudeta per a estalviar

-se ]'esforç. Jaury sent profundament la dan-
sa. No et pot prescindir. Pierò la posta en
escena l "atrau encara més ¿intensament. 'Li
té el cor rabat. Vo'dria poder muntar un
espectadle al seu gust. Allò del Barcelonès
era un simple assaig. Tsé tot 'd'idees exoel-
lents. Pensa en unes pantomimes coreogrà-
fiques a base de petits sketches amb argu-
ment. I somia arnb d'espectacle complet. Una
fusió de tots els gèneres actuals, conjuntats
amb un ritme segur. Les veritables varie-
tats. Perú, on trobar elements amb talent
i disciplina per a posar en pràctica totes
aquestes idees?

Hem volgut destacar amib aquest article
la tasca obscura, però intelligent, de 'Josep
Sauri i Serrano, dit Jaury, ballarí notable
i postor en escena remarcable, que, degut al
raquitisme del nostre music-hall, migradet i
tronadet, ha de moure's, encongit, em una
esfera modestíssima, que només amb un fort
esperit de sacrifici i d'abnegació, amb una
veritable vocació, es pot suportar.

SEBASTIÀ GASCH

GUTEMBERG, S. A.
Maquinària, Tipus, Filetatge de

bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Aguilera, 1 i llis Laietana, 4
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C^óc7C o mìrxÐta Katherine Mansfield

L'estiu passat, una notícia sorprenent va
remoure a París l'interès ddls potins dels
setmanaris i Panimació dels cenacles espe-
cialitzats en 1a xafarderia literària : André
Gide s'havia declarat marxista. Hi va haver,
naturalment, uin diluvi de comentaris de tots
colors mentre a Moscú les campanes eren
llançades ai vol. No,obstant, foren molts dls
que es resistiren a creure del tot en la cer-
tesa d'aquest darrer avatar de l'inquiet no-
vellista. Per a quedar convençuts els calgué
llegir, al cap de poc temps, la seva signatura

André Gide

impresa junt a la d'altres escrL,ptors comunit-
za'nts a9 peu d'un manifest.

^x•^

L'autor de L'Im+noraliste, sovint immora-
lista ell mateix, s'ha anat fent vell, que vol
dir feble, que vol dir accessible als sentimen-
talismes fàcils. E1 que per molts ha estat
interpretat com una demostració de deseixi-
ment i d'agiilitat, on el fons conté, segura-
ment, una dosi important de feblesa senil.
Després de l'actitud més o menys freda i
despreocupada amb què havia considerat el
món dels homes ; darrera el seu teixit d'os

-cillacions entre Epicuri, Pirró i Nietzsche, el
vell egòlatra ha sentit, sens dubte, el desig
d'intentar creure en quelcom de precís aco-
llint-se a un miratge de redempció multitu-
dinària, a un puntal de fe hermètica i con-
creta on poder a-marrar les vacil.lacions del
seu esperit tasta -alletes. La fragilitat de les
vel.leïtats nacionalistes que temps enrera ex-
perimentà en fregar-se amib Barrés i Péguy
Ii vedaven d'engrescar-se amb la massa deis
adoradors del feix. Com a ,punt de suport
dogmàtic lí quedava doncs, només, la illusió
de ferrenya intransigència que hi ha en la
mística roja. 1 s'hi ha llençat de ple — a'I-
menys aparentment — potser després d'una
penosa labor autosuggestiva. Én certa ma-
nera, la seva nova posició podria comparar-
se a la dels aincians disbauxats que un bon
dia es converteixen en terribles moralistes,
quan la derrota de'l'orgamisne ja no els per-
met fer altra cosa.

No manquen, però, els que atribueixen a
uns propòsits encara menys sincers el darrer
gest d :André Gide. Potser tenen raó. iEl
menys que se 11 pot retreure és e1 d'ésser ben
poc exigent amb els senyals exterins del puri-
tanisme doctrinari.

e**

Quan el nazisme de Hitler aconseguí el
poder ï començà a terrorificar Alemanya, a
París hi va haver una invasió, que encara
dura, de jueus, intellectuals i polítics germà

-nics, fugitius de la crema. Expliquen a qui
vol escoltar-los una renglera d'episodis d'un
vandalisme brètol, com potser no s'iiavi•ein
vist a Europa des de 1a revocació de l'edi•cte
de Nantes. Els artistes i escriptors francesos
dels partits d'esquerra organitzaren tot se-
guit un acte púlalic d'adhesió a aquests exi-
liats i als .altres perseguits que no han pogut
travessar el Rin. Per escrit o de paraula,
montalitats de difer^enta filiació ideològica —

Quan, en octubre '.passat, L'Europe nou
-velle atorgà a Charles Andler el premi Polí-

tic por la seva Vida de Lucien Herr (que
comentó J. M. Quero Molares en aquestes
mateixes ipègines), l'autor no pogué assistir
a la cerimònia organitzada en honor seu.

Malalt des de feia molts anys, Andler pros-
seguia l'obra de la seva vida, l'estudi mds
aprofundit que s'ha fet sabre Nietzsche. Pro-
fessor de llengua alemanya, volia ensenyar
als alumnes alhora, l'alemany i Alemanya.
Per ell, d'idioma no servia de gaire, si al
mateix temps es desconeixia la història, la
literatura, els .moviments d'idees. Amb l'es-
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Banbusse, Romain Rolland, Vildrac, Ozen-
fant i molts d'altres — feren sentir ]'esclat
de la seva indignació. André Gide presidia
l'assemblea. Era la primera vegada que par-
lava en públic i 'l'expectació fou considerable.
Mitja hora ábans d'iniciar-se els discursos,
a la sala Grand Orient ni s'hi podia respirar
i la rue Cadet vessava de gent contrariada
per la impossibilitat de .presenciar el míting.

En disposar.se 'Gide a llegir un plec de
quartilles es va fer un silenci religiós, com
si anéssim a sentir, baixant del cel, una veu
d'oracle. Tanmateix, potser no n'hi havia
per tant. Amb un aire tristoi, d'indolència
afectada, i una veu mate i ensopida, con-
demna la conducta dels hitlerians ; recriminà
el xovinisme francès i les brutalitats de l'im-
perialisme coloinial; pledejà per la revisió
del tractat de Versailles ; anatematitzíà els
que enganyaren els soldats de la darrera
guerxa i els que coven les futures; féu una
crida a la solidaritat internacional dels
obrers; passà, en definitiva, urna revista ba-
nal de tots els motius que poden llegir -se
qualsevol dia en les ,planes de L'Humanité.
Tot plegat en una forma més aviat grisa i
mediocre, que us predisposava a lamentar
]'estona soferta esperant entre empentes i
trepitjades. Però aquest criteri nostre devia
ésser excepcioinal, ja que a la fi del parla-
ment 1a sala trepidà d'aplaudiments.

A la sortida ens vàrem topar amb un jove
periodista conegut nostre, element important
del partit comunista francés. Enfilàrem ple-
gats els bulevards parlant de coses inútils.
Al cap d'una estona vaig demanar-li de cop
i volta què opinava de 9a metamòrfosi de
Gide en neòfit illustne de la seva confessió.
Somrigué maliciosament i em deixà bocaba-
dat amb la resposta

-ANo us fieu massa — començà dient 
—de la sdlidesa de 'la seva convicció. Només

la .part d'estetisme primmirat, de dandisme
efectista que informa un bon tros de la seva
obra ens diuen prou i massa el poc interès
que, per temperament, aquest home ha de
sentir envers les lluites socials. La seva apa-
rició en aquest camp, a fi de comptes no és
sinó una tercerilla de vell coquet, d'impeni-
tent presumit que necessita, de totes passa-
des, ocupar un lloc vistent de l'atenció ,pú-
blica, com les vedettes del cinema. Ja hau-
reu vist la visible complaença amb què no
fa gaire posava davant els aparells deis re-
pòrters gràfics. Aquests reforços estantissos
ens són tan .poc vaioritzables com a l'Esglé-
sia les conversions que recull quan una moda
literària o filosòfica bufa cap el seu costat.
Si de mi depengués, el nostre partit seria
més circumspecte pel que fa a aquest entu-
siasme amb què totes les tendències militaints
concedeixen de seguida unes grans cartes de
ciutadania als postulants d'anomenada.

No sé si heu observat la composició del
públic de la sala on érem fa una estona.
Deixant de banda la massa dels liiberals es-
querrans i la deis simples curiosos, haureu
vist, en primer lloc, uns escvmots de borde-
gassos que al començament de cada discurs
aixecaven el puny clos enlaire i ]i feien fer
dus o tres sotragadetes mentre udolaven el
Rot front! amb urna ferocitat exuberant.
Aquest és el grup dels inostres fanàtics. No
us els bescantaré perqué representem un ins-
trument tristament necessari a tots els mo-
viments revolucionaris. Venia, després, el
nucli exigu dels que creuen el marxisme com-
patible amb el bon gust i el sentit comú.
Hi havia, finalment, un sector pintoresc i
heterogeni, ple de cares que tots coineix•eim
massa. Tot el su^besnobisme cul de cafè de
Montparnasse era allí en bloc. Fracassats
que consideren els trasbalsos socials única-
ment en funció de Llurs miinúsculs egoismes
personalíssims ; infeliços que provem de dis-
fressar la seva miseri•eta íntima aixoplugant

-se sota el color més estrident de cada nove-
tat artística, política o indumentària que
apareix per aquests móns de Déu. Tant ells
com el seu flamant Gide roig, poden catalo-
gar-se en el mateix prestatge que els milio-
naris que comenten Marx tot mastegant ha-
vans en el hall d'un palace; amateurs dd'l
comunisme de salé que si no em recordessin
l'eficàcia indirecta dels artistes i dels aris

-tòcrates que en el Versailles seteentista ju-
gaven amb l'enciclopedisme, em farien pen-
sar que Courteline es va morir massa aviat.

ALBERT JUNYENT
París, abril.

tudi del passat alemainy, preparava elsseus
alumnes a millor compendie l'Alemanya
d'avui. Al servei d'aquesta ambició, Andler
posava una erudició poc corrent. Durant la
seva ]larga vida ano havia llegit mai meinys
d•e tres centes ipàgines diàries. Però el sor-
prenent d'ell no era la quantitat d'erudició,
sinó com aquesta era classificada en dl seu
cap, i com ha massa de coneixements aple-
gats en tan copiosa lectura, no feren d'ell
un erudit atapeït, carregat de paperetes, sen-
se un bri d'originalitat ni cap guspira vivent.

Tret de la ja esmentada Vida de Lucien
Herr i dels treballs benedictins — sis vo-
lums — sobre Nietzsche ja al•ludits, Andler
havia publicat, molts anys ha, un Príncep
de Bismarck, i, quan la guerra, Documents
sobre el pangerinanisme.

Andler fou socialista, una mica heterodox,
més inclinat a lla col.laboració que no pas a
la lluita de classes. Atent a tot el que pas

-sava a Alemanya — era alsaciú —, demostrà
una rara clarividència enfront del socialisme
alemany. Poc abans de la guerra — com re-
marca Jean Bover — dissentí ja de Jaurès
quant a la confiança que es podia tenir en
la social-democràcia .per a comptar sabre ella
en cas d'amenaça de guerra. En ioi4 publi-
cava La descomposició del socialisme ale-
many, assaig que, negant que els socialistes
fossin el més ferm puntal de la república
sortida de la Constitució de Weimar, fou
asprament discutit. Però al mateix temps que
la vida d'Andler s'extingia, es veia els fets
dar-li la raó, el socialisme alemany deixant

-se jugular per Hitler i disposant-se a aban-
donar la II Internacional.

HOSTE IL LUSTRE

Américo Castro
Aquests dies passats hi havia a la Uni-

versitat de Barcelona un rar espectacle de
fervor. Era quan el .professor Castro entrava
a donar el seu curs — extraordinari — a la
Facultat de Filosofia i Lletres. Els llocs eren
ocupats ràpidament i hom veia darrera dels
seients .molts grups d'assistents aguantant a
peu dret l'hora llarga de la classe, prenent
notes en posicions mversembíants, palesant
una curiositat i una avidesa admirables. El
professor Castro ha explicat set lliçons cons-
tituint un cicle sobre temes de literatura

Américo Castro

espanyola. Temes que, a la llum de les seves
paraules, prenen una actualitat apassionant.

Pertany Américo Castro al grup de la
Junta d'Ampliació d'Estudis que, durant la
Monarquia, es constituí en el ferment hete-
rodox que en últim terme havia d'ésser de-
cisiu de la seva caiguda. Tota la persona-
litat d'Amérioo Castro —primer ambaixa-
dor de la República a Berlín — ve illumi-
nada per aquesta seva ubicació. Des del
punt de vista científic el grup a qué fem
referència representa la rnodernitat en fa
tendència, l'actitud europea, el liberalisme
de .pensament. Aquestes actituds informen
l'obra científica i li donen um aire revolu-
cionari. Es evident que fins ara la valoritza-
ció de la literatura espanyoia havia estat en
mans dels esperits més tradicionals, als
qualls interessava de remarcar sobretot els
aspectes del contrareformisme en el qual el
culte catòlic pren un extraordinari relleu ar-
tístic. Castro, sense negar, naturalment, cap
d'aquests valors, tendeix a donar relleu a1
període que precedeix immediatament l'edat
àurea, sospitosament valorat per la crítica
tradicional de marginal i sense importància.
La tesi de Castro, exposada aquests dies
d'una manera magistral en les seves lliçons
i apuntada en els seus llibres de crítica, con-
sisteix a valorar en els segles xv i xvi jus-
tament allò que tenen de liberals, de vita-
listes, de somrients. Més encara : el profes-
sor Castro arriba a seguir com una veta
subterrània aquesta actitud fins i tot en les

èpoques de la Contrarefor ima, en les quals
semrb:ava ofegada per l'atmosfera oficial tota
manifestació d'aquests tipus.

Història apassionada, sens dubte. Servida
per una passió que té una transcendència
política i filosòfica. Aquí mateix ha estat
exaltada aquesta necessitat d'apassionar la
història. De partir de punts concrets per
arribar a línies ideals dibuixades en horit-
zons llunyans. Punts concrets. Justament la
posició de Castro consisteix a destruir una
colla de mites que de la manera menys cien-
tífica del món circulaven pels llibres de la
literatura espanyola. Un d'ells, .per exem-
ple, el mite de 1a casuallitat en la creació
de les obres d'art. Tots vosaltres haurcu
llegit, . per exemple, que e1 Quixot és pro-
ducte d'una genial casualitat En aquest

sentit l'obra de Castro ha tingut tima me-
ravellosa virtut, ja que ha intentat d'ex-
plicat d'urna manera gairebé biològica l'o-
bra cervantina. IEl mateix feia amb La Ce-
lestina en la seva primera lliçó. No, no hi
ha per a l'escola nova d'investigadors fets
esporàdics ni fets casuals. Les èpoques te-

nen, •corn un fet biològic, un períade de ger-
minació i una naixença vital ,perfectament
justificades. Les obres són filles de les èpo-
ques. No hi ha contradiccions en les figures
dels escriptors. Fins ara hi havia em la lite-
ratura espanyola una série d'escriptors 

—Jorge Manrique, Garcilaso, Fray Luis de
León, Góngora... — que s'explicaven ,per una
mena de bifaoetisme. Hi havia, per exem-
ple, un Garcilaso alegre i un Garcilaso
trist; un Góingora bo i un de dolent. Tot
aixa ha acabat definitivament. Una major
serietat científica presideix les noves actituds
i ja ino són ,possibles aquelles posicions.

Américo Castro ha viscut intensament la
vida catalana, s'ha iposat en contacte amb
les institucions catalanes de cultura i ha po-
gut valorar llur esforç. Sobre la seva ,per-
sornalitat múltiple de professor, d'assagista,
de filòleg, d'erudit, hi ha una superior pas-
sió pels fets de cultura i per la seva ex-
pansió pedagògica. IEs en aquest sentit que
esperem d'Américo Castro un segon apos-
tolat que serà sens dubte d'una eficàcia tan
viva com per a les ciències literàries ho ha
estat cl primer.

GUILLEM D'IAZ-PLAJA

Un duel Iífe rari
No n'hem trobat gaires notícies als diaris,

i a fe que la cosa s'ho valia, perquè d'esde-
veniments d'aquests no en solen ocórrer

molts. Per això val la apena de publicar una
vulgar notícia d'agència. Diu així

«Lisboa, z d'abril.—A conseqüència d'una
violenta controvèrsia literària, a propòsit
d'una recent edició de les Líriques de Ca-
moens, els escriptors Lopes Vieira i Alfredo
Pimenta s'hanbatut en duel a espasa. Al
tercer assalt, el Dr. Pimenta ha estat ferit
a l'avantbraç dret i el combat s'ha suspès.
Els adversaris no s'han reconciliats

EI passat gener van complir deu anys de
la mort de Katherine Mansfield. La seva
curta vida havia estat una lluita incessant
amb la pobresa, amb la malaltia, amb la
glòria, amb tots els entrebancs que el destí
anà posant a la seva voluntat i al seu afany
constant de trobar la veritat. Volia fer pre-
sonera damunt de les planes de les seves fic-
cians aquesta veritat que cobejava: bé devia
reeixir en bona part dels seus desigs quan,
morta als trenta-quatre anys, i havent publi-
cat només tres llibres d'històries curtes
(aquests short-stories, equidis-
tants del conte i de la novel.la,
en les quals excelleixen tants
autors anglesos i alemanys, i
que ací han estat, fins ara, ne-
gligides), él , seu nom, a través
de traducoions que han eixam

-plat extraordinàriament 9a le-
gió dels seus admiradors, ha
surat de Poib it i guanya cada
dia una glòria .més vasta. La
fidelitat dels lectors de Kathe-
rine Mansfield ha estat recom-
pensada, després de la seva
mort, amb la publicació del
Diari i de les Lletres d'aquell
temperament singular, i el seu
vidu, John Midd'leton Murry,
que és també un escriptor dis-
tingit, ha vetllat 1a perennitat
del culte de l'autora de Bliss
i The -Garden Pavty.

Adhuc darrerament aquesta
fidelitat pòstuma ha tingut un
caire una mica desagradable
arb rotiu de la publicació
d'un ili^bre de cgnverses i re-
cords de D. H. 'Lawrence, w9
altre difunt de fama creixent,
que ha estat •contestat per
Middleton Murry amb una vin-
dicació que no acaba pas de
sortir del tot de la •part indis-
creta de la xafarderia. Tots els
arreplecs de records sobre Ja
vida íntima duna gran figura
literària tenen aquest in conve-
nient d'esca^ntellar el .prestigi
mític en el qual gla mort els
estatja.(Recordeu aquell veri-
nes Anatole France en pantou-
fles, de Brousson.)

El desè aniversari de la
mort de Katherine Mansfield
ha tingut, ,però, d'altres recor-
datoris. Francis Carco, en
unes +pdgiines emocionades,
s'ha encarregat de fer reviure
q^er als lectors francesos, els
seus records personais de .l'estada de l'autora
de Prélude a París, a començaments de la
guerra. Vivia, encara soltera i desconeguda,
al Quai-aus-Fleurs, em una habitació que ha-
via tingut a^bains que ella Fraincis Canco, i
amb aquest i el seu futur marit feien 'llargues
passejades ipels barris ipopulars de París. Al-
guna de les narracions de Katherine Mans

-field, fragments del seu Diari i diverses car
-tes, evoquen l'ambient d'aquell París de 1914

i 1915, tempestejat ja pels primers esclats de
la gran guerra. Aleshores ]l'escriptora només
havia publicat un llibre, que havia passat des-
apercebut i que, escrit als dinou anys traïa
són paraules seves —, cuna fase d'amargue-
sa jovenívola i de cru cinisme que vull allu-
nyar de min. 'Era In a German Pension, i
quan, avançada la guerra, els editors li de-
mainaven permís per a publicar-lo de nou,
pensant que la càustica crítica dels alemanys
que contenia el llibre havia de fer-ne uin èxit
en aquells moments de xovinisme, ella s'hi
negà rodonament, tot i que estava mancada
de diFner, per uno afegir encara més odi con-
tra els alemanys. 'Prou n'hi havia ja en el
mén. Ella procurava defugir el record de les
horrors de la guerra, però la mort del seu
germà, vingut de Nova Zelanda per a lluitar
en els camps francesos, la colpí dolorosa-
ment.

Calia encara que els inicis de la seva giò-
ria, amb la publicació de Bliss, el seu segon
recull de narracions, fossin enterbolits .per la
tuberculosi que havia d'endur-se-la. Havia
de començar, tot just casada, una vida irre-
gular i errívola, a la recerca de la salut in-
trobable. En una de les seves estades a Eu-
ropa fou veïna d'un altre gran escriptor,
condemnat també a una mort prematura
Rainer Maria Rilke. Però en ics seves alter-
natives d'optimisme i desesperança ella es-
crivia febrosament, cercant sempre d'empre-
sonar en les seves escenes quotidianes la ve-
ritat de la vida. Una gran tendresa enclol-
cia, però, les seves visions i els seus perso-
natges humils, i el seu gust natural pol bell
li feia defugir tota sentimentalitat i evadir-

se dels entrebancs que l'excés de literatura
posa ben sovint a1 gènere que conreava. Ob-
servareu en les seves narracions un gran
amor a la natura, però veureu que mai el
paisatge no es menja els personatges, i que
llur naturalitat us els fa vívids i caracterit-
zats en dues paraules. Llegiu, per exemple,
aquella bellísima història curta que dóna títol
al seu darrer recull, The Garden Party i no
podreu oblidar mai més el patetisme contin-
gut i somrient d'aquelles planes.

Katherine Mansfield moria el q de gener

Katherine Mansfield

de 192 3, en un curiós Institut Gurdjieff,
mena de sanatori teòsof. Morí somrient. IEl
seu marit, que havia arribat el mateix dia
per passar una setmana amb ella, escriví
«Mai no he vist ni veuré ningú tan bell com
ella era aquell dia.e

La literatura anglesa — ja he tingut oca-
sió de remarcar-ho damunt d'aquestes ma-
teixes planes —, té un estol briilant de dones
que la conreen amb honor i profit. Potser
I{atherime Mainsfield, amb la seva curta i
gloriosa obra, representa el mnom contempo-
rani més destacat d'aquesta plèiade illustrc.
I jo m'he complagut a trobar la figura sug-
gestiva i la vida de lluita de Katherine Mans

-field en una novel.la d'una altra dona ain-
glesa, Clemence Dane. Aquella Llegenda,
una de les creacions més originals de la mo-
derna literatura britànica, evoca a través de
totes les seves planes un clima espiritual i
una sensibilitat desapareguda que s'acorden
perfectament amb la biografia ideal que hom
es forja de l'autora de Bliss. No sé pas, ni
m'he entretingut a esbrinar, si Clemence
Dame volia representar en aquella Madala
Grey, que fa el tema exclusiu d'aquella con-

versa de tres-centes planes que és la seva
novella, la figura esvanida de l'escriptora de
Nova•, Ze landa. Però jo hi he retrobat tan-
tes coincidències essencials, per sota de 1'a-
mècdota precisa, que sempre preferiré a cap
biografia oficial aquesta novella de Clemerice
Dane. I em lliuraré de nou a l'encís cada
vegada més vivent d'aquella que en el seu
Diari feia constar, dia darrera dia, la seva
voluntat de viure i el seu patètic i desesperat
amor de la veritat.

RAFAEL TASIS 1 MARCA

Exit en la mida

Corbates inarrugables

'	 Pijames a boa preu
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Telèfon 1i655

Ha mort Charles Andler



Demà .passat, dissabte, com prou saben es
nostres lectors, serà inaugurat a les Galeries
Laietanes el I Saló MIRADOR, dedicat a «Cent
anys de retrat femení en la pintura cata-
lanan.

;Els nostres amics, doncs, ben aviat podran
veure e'I resultat de la feina que hem dut a
terme des que per primera vegada els infor-
màvem del nostre projecte. Més d'un cente-
nar d'obres — les que materialment caben en
les distintes sales de les Galeries Laietanes,
que seran ocupades totalment per la nostra
exposició —han estat reuni-
des d'ací •i d'allà, anades a
cercar a tot arreu on sabíem
que hi podia iaver alguna
cosa que convingués per a1
conjunt que volíem fotmar.

Es un conjunt que, cons
hem dit altres vegades, no
vol ésser altra cosa que una
mena de sinopsi de la nostra
pintura durant el període que
va de 1830 a 1930. Per fer
això, hem cregut que calia
concretar-nos a un gènere
determinat que, com més %i-
mitat fos, anés 'bé podria ser-
vir per al nostre objecte.

La dispersió de directives
amb què ens hauríem trobat
si haguéssim volgut abraçar
diferents gèneres, destruïa el
nostre intent. A part que cap
d'ells hauria .pogut presentar
un conjunt considerable ni
arrodonit, aquest sentit pa-
noràmic que volíem donar a
la nostra exhi,bici6 hauria es-
tat impossible.

Dels diferents gèneres a
-luè.podíem dedicar-nos, hem
triat aquest del retrat feunen{
com a tema més agradable i
atractívol i, a rnés, com e1
gènere més representatiu en
el seu aspecte social i costu-
místic.

L'esgarrifosa manca de do-
cumentació en què, en gene-
ral, ens trobem sobre la pro-
ducció dels mostres .artistes,
i més especialment durant cls	 L
)rimers temps del .període que
hem triat, ha fet la nostra
feina molt difícil i laboriosa. Tot amb tot, po-
dem estar ben satisfets de l'èxit que hem ob-
tingut en la nostra recerca. Podem posar a la
consideració del públic un grapat d'obres que
fins avui—i més iper 'llur caràcter familiar—
li havien estat completament desconegudes.
Tamibé'la nostra gestió ens ha permès d'iden-
tificar exactament diverses obres els autors
de les quafs eren ignorats. Demés, estem se-
gurs que aquesta exposició ha de servir por
valorar .molts de noms que fins ara han estat
o bé oomp.letament oblidats o fié negligits en
excés.

Encapçalen el catàleg diverses obres d'au-
tor anònim ; unes han estat triades per llur
exeellència de qualitat, altres per llur expres-
sivitat i caràcter d'època. Obrint el període
que hem assenyalat per a la mostra ex,posi-
ció, ens trobem arrnb Vicens Rodes que, nas-
cut a Alacant en lggl, trobem ja fet un per-
fecte barceloní en 1834, ,professor de Llotja
i molt considerat del nostre públic, que es
feia retratar per ell. La producció retratís-
tica de Rodes és quasi sempre a base de pas

-tell sobre seda de color — generalment d'un
blau agrisat—. Cronològicament, però, ens
trobem amb Anton Ferran, nat a Barcelona
en 1786. Aquest fou pare del Manuel Ferran,
que nasqué en 1830, retratista que fou de la
nostra aristocràcia.

Però el pintor que podem dir que obre la
tongada d'aquests cent anys de retrat català,
és el barceloní Josep Arrau i Barba, nat en
1802. Després de la influència de Flaugier,
després dels Muntanya, morts quan el segle

BARRIN XS
M O B L E S

D I A G O N A L, 460

tot just apuntava — pare i fidl —, després de
Mayol, que per la seva sentor és encara en
ple segle xvui, Arrau enceta de manera ben
autòctona una tònica retratística que s'avin-
drà exactament amb la nostra societat d'a-
quell temps. Gràcies a la devota atenció que
el fill te l'artista, el Sr. Miquel C. Arrau i
Roger, ha dedicat a la memòria del seu pare,
la perquisició de l'obra d'aquest autor ens ha
estat ben planera. Hem disposat de material
abundantíssim i excellentment ordenat. En-
cara que d'Arrau, pel març de cgzg, eis bar-

orenzale. — Retrat (Col. Rogent)

celonins pogueren veure l'exposició que es
c•erebrà a la Sala Parés, en la nostra hem pro-
curat que s'hi trobés ben representat per les
raons que hem exposat unes quantes ratlles
més amunt.

Per ordre de temps, segueixen Arrau, Joa-
quim Espalter i Rull, fill de Sitges, om nas

-qué en i8og, pintor dels més importants,
l'obra del qual ha d'estar repartida entre
Marsella, París, Roma i Madrid, on morí
és 'ben ,poca la producció d'Espalter que hi
ha a Catalunya, on quasi no visqué més que
ais primers temps de la seva infantesa. Des-
prés, trobem Pelegrí Claver, nat en 1812,
estudiant també 'a Roma i passant després
a Mèxic cap allà el 4q; tornà a Barcelona
el 65. La seva producció de retrats no és
tampoc molt abundosa ; és, com la de Rodes,
executada al pastel].

Claudi Lorenzale, força més conegut del
nostre púiblic, si no com a retratista, per la
influència de les seves doctrines damunt la
seva generació. D'ell hi ha en el inostre Saló
una preciosa sèrie de retrats de petit tamany
i dos en bust de tamany natural. Segueixen
Miquél Fluixenc i Trell, nascut pels volts
de 1820 ; M. Gi:mferrer ; l'escultor Parera,
amb un pastell ; J. Serra, Molinó, Joaquim
Vayreda, Caba, Martí i Alsina, Torres i Ar-
mengol, •Bonet Mercader, Simó Gámez,
J. Franch, Moliné, etc., etc, I més cap ença,
Francesc Masriera, Sebastià Junvent, Joan
Brull, Pere Borrell, Carbonell Selva, Gra

-ner, Llimoina, Cases, Camals, Fèlix Mestres
-el darrer dels retratistes que hem perdut

—i d'altres que ometem ;per no .allargar massa
aquesta relació.

Hom podrà trobar a faltar-hi, indubtable
-ment, alguns noms. Nosaltres, ,pero, hem

jutjat que hi posàvem es més representatius
per donar una 'bona visió de conjunt d'a-
quests cent anys. Com hem dit en alguna
altra •ocasió, ens beco limitat als autors
morts per raons ben fàcils de compendre.
Això ens féu pensar que hauríem pogut in-
cloure-hi algun retrat dels malaguanyats
Francesc Vayrcda i Joaquim Llavanera. Però
hem desistit de fer-ho per tal com ells re-
presenten ja alguna cosa de mo'It diferent,
1 encamiinat iper viaranys molt distints, d'a-
quest cicle que queda tancat amb Cases, Ca-
nals i Fèlix Mestres — sense que això signi

-fiqui cap mena de va:oració, sinó una cons-
tatació de diferències essencials que de mig
segle passat ençà s'anaven accentuant de
més en més.

Jonx CORTES 1 VIDAL
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LES ARTS I ELS ARTISTES
a 1	 I	 f,'organízador 

Lapintura® 	 r a d r 	 catalana del Vuitcents0
El primer sorprès d'aquest article, sense

cap mena de dubte, serà el propi interessat.
Gràcies a una amable conspiració, gens ar-
riscada ni complicada, surten aquestes ratlles
d'elogi a un company nostre, coNaborador
de MIRADOR des dels primers números, sense
que ell en sàpiga res ni s'ho esperi. Li hem
preparat aquesta sorpresa esperant que ahir
—quan, segons costum de la majoria dels
que escriuen en aquestes pàgines, passi per
la nostra redacció a recollir el número de la
setmana —, s'haurà trobat que en aquesta
pàgina no sols escriu ell, sinó que s'escriu
sobre ell. I se n'escriu per a fer-ne un f'logi,
més desacostumat que mai quan es tracta
precisament d'algú de la casa.

Aquest elogi no , és altre que el de Joan
Cortès i Vidal, que ha tingut al seu càrrec
l'organització del 1 Saló Mirador, que demà
passat obre les seves portes. E1 públic que
visitarà les obres aplegades en aquests «cent
anys de retrat femení en la pintura catala-
na)), ja reconeixeria indubtablement la jus-
tícia de ]'elogi davant de 1'ir terès i la vàlua
de les obres exposades; però cal fer-se una
idea de tot el que ha calgut per a trobar-les
i per a reunir-les, perquè els títols a l'elogi
de l'amic Cortès augmentin consideraible-
ment.

La seva tasca ha durat uns quants mesos,
i no pas d'un treball espaiat, sinó seguit en
progressiva intensitat fins aquests darrers
dies i havent.lo de compaginar amb altres
ocupacions impossiibles de negligir.

Com ja s'ha dit en anumciar aquesta expo-
sició, queda molt a fer a Catalunya en tots
els camps de les coses de ]'espiritualitat. Ací,
al costat mateix, el ben assa bentat Joan Sacs
indica part del molt que hi ha a fer en el
referent a l'art català del segle passat. No
hi ha gran cosa d'inventariat de d'obra dels
pintors catalans. De gran part d'ells, a pe-
nes se'n sabia gaire, cosa més que l'existèn-
cia, i de gran part de llurs dbres, no se'n
temia més que vagues referències. A més a
més, pel gènere de les obres que calia reunir,
aquestes es trobaven dispersades en mans de
múltiples propietaris, ignora=ts la major part
de les vegades, sobretot donats els canvis de
posseïdor que sovint sofreix un quadro. Tret
dels que formen part de colleceions més o
menys conegudes, calia saber on havien anat
a parar moltes obres l'existència de les quals
constava d'una mainera o d'altra.

Rastrejar des obres ha estat un dels aspec-
tes més treballosos de la preparació de l'ex-
posició . Després, ha calgut veure aquests
quadros, a fi de decidir si havien de figurar
o no en el conjunt que volíem oferir, i ges-
tionar llur cessió per part dels propietaris
respeotius, lEiñcara que s'ha de dir que la
majoria d'ells no han donat sinó facilitats,
arr b una amabilitat i generositat que tothom,
i nosaltres primer que ningú, ha d'agrair,
no per això aquestes gestions requereixen
moltes hores i molts passos, més que, més
trobant-se bona part d'obres en altres pobla-
cions catalanes que Barcelona, amb el major
esmerç de temps que això suposa.

No ha estat doncs, 9a formació d'aquest
conjunt que anem a exposar, una tasca fàcil
i planera, en la qual les obres s'hagin reunit
per alluvió. Ha calgut urna gran suma d'es-
forço•s, de passos, de gestions, de rebusques,
que en la seva grandíssim. part — tan gran
que la feina d'altres persones es pot passar
per alt — ha realitzat el nostre eomipany
Joan Cortès i Vidal.

A ell, per tant, correspon l'èxit que amb
tota seguretat età cridat a obtenir prop del
públic intelligent aquest Saló d'Art organit-
zat per MIl ADOR, primera d'altres manifes-
tacions artístiques que ens proposem de dur
a terme.

*5*

Demés d'un catàleg senzill, amb les indi
-cacions de costo n, se n'editarà un altre, con-

tenirit nombroses reproduccions i succintes
biografies redactades per Domènec Guan-
sé — dels pintors que tinguin obres exposa-
des.

Així quedarà no solament un record va-
luós d'aquesta exposició, sinó també una con-
tribució útil per a la historia de l'art català
i un document que serà apreciat pels collec-
cionistes.

t_ N ERVOOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRA6EES POTENCIALS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida f eficaç la

Neurastènia. 1mpuEenc;a (en fofes Ie. sevee manlfeafaciona),
mel de cep, cansamen4 menfal, perdue da

ea, pal itacio fli. iferism corporalns nerviosos en renec 1 de les
se, palpifecions, bíEerisme i frasforns nerviosos en general de lee
dones i tols els Eraafons orgànica que tinguin per causa o origen esgofa.
ment nerviós.

Lee Gragees potencials del Dr. Solvré,
més que un medicament són un element essencial del cervell, medul'la i fot el sistema nerviós, reyene•
rant el vigor sexual propi de Pedal • conservan£ le saluf i prolongant la vida; indicades espedalmenE als esgo.
ats en la seva joventut par fofa mena d'excessos • ala que verifiquen treballs exceeaius. tant física com morals

o rnfel'lecfuals, esportistes. bornes de ciències, financiero • artisfea comerciaofs, induefriala, penssdors, etc.,
aconaeguínt sempre, amb lea Grapeea pofenciels del Dr. Suier6. tota els esforços o exercicis fàcilment
1 disposant ]organisme per rependre Is sovint í amb el mdxin resultat, arribant a l'extrema velleaa i sense
violentar 1'nrpanieme emb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer se'n

Venda a 6`60 ptas. flascó, en totes les priccipais farmàcies d'Espacya, Portugal i Amèrica

NOTA. - Din'giet.,. r rrameteet 1725 pta. e segells de torreu per el treequeig a Ofcinn Laboratorio ' ka•
(erg, cerrar del Ter, 16, Barcelona, rebreu gmflr un llibre npllcafru sobre (origen. duenrutllamenr f tracta.
ment da,aerre, ma/alt,,;

Galeries SYRA
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DISSABTE DE GLÒRIA

Inaagurack de les exposicions

JOSEP F. RÀFOLS
(PINTURES 1 DIBUIXOS)

RAFAEL SOLANICH
(ESCULTURES)

Exit en le mida
Corbatea inarrugables

Pijames a bon preu

JAUME I, 11

Telèfon 11655

MOBQdARJ D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenlcta t tap4s-
1er. Objcctcs d'art 1 de factasta per

a obscgnfs. Sales d'Fa-
posfcíons di Belles Arta.

Pm g d. üriefa, 3 TeJbM.IW/
$ARCBLONA

La pintura catalana del segle xtx és ben ressuscitar la nostra pintura amb la vogapoc coneguda, àdhuc dels mateixos catalans. dels	 temes	 històrics,	 són	 dignes d'esmentConeixem, més aviat que t'dbra, els noms es noms un temps famosos i avui dia massad'alguns pintors connacionals que esdevin- menyspreats de Ramon Tusquets, Josep Ta-gueren cèlebres en llur temps,	 molts dels piró, J. Nin i Tudó, Antoni Casanoves 'Es-quals no mereixen aquesta celebritat, i en torach, Francesc Torres i fils dels valencians
canvi desconeixem l'obra i àdhuc el nom de Josep Benlliure,	 e1 mks fecund,	 i Antoniforça	 pintors	 catalans	 de vàlua	 inqüestio- Gisbert. També caldria refer el prestigi denáble. No hi ha dubte que Fortuny és tot Joan Planella Rodríguez, pintor deliciós enun pintoràs, però la seva fama entre nosal- la pintura d'obres preciosistes, de petites di-tres	 és	 certament	 desmesurada,	 aclapara- mensions, com les de Fortuny i pintor d'em-
dora,	 respecte a l'obra d'astres pintors ca- penta en	 les composicions historicistes de

grans dimensions, sempre refi-
nat de color i gran dibuixant.
I potser escauria alhora de re-
visar la pintura diversa dels an-
teriors Planelles : Bonaventura,
Jaume, Gabriel, Nicolau i Ra-
mon, i veure en definitiva qué
se'n pot garbellar.	 1 ;poder co-
neixer una mica més a fons dei

4 w: que ara coneixem els paisatges
1 retrats de Pelegrí Clavé i de
Joaquim	 Espalter.	 Convindria
de fer e1 destriament de les co-
ses indiscutiblement dolentes del
dibuixant-pintor Josep Llovera,
i sostreure d'un allau de xapus-
series • alguns deliciosos i molt
picants retrats femenins, tal ve-
gada algun quadret de gènere
graciós com tat el d'aquest ar-
tista encara que fos dolent des
del punt de vista formal.

Després vénen els pintors a'l-
legoristes,	 els	 decoradors	 dels
edificis oficials, de les esglésies
i dels palaus que el lleu reinai-
xement dimanat de la Restau-
ració genera; la gran i la pe-
tita .pintura mural, en la qual
excelleixen	 Alexandre	 Ferrant,
Victorià Codina Langlin, Fran-
cesc Sans i Cabot, i, una mica
dintre l'ovenbeckisme, En Mira-
bent.	 El	 amés	 important	 d'a-
quests quatre artistes sigui tal
vegada En Codina Langlin, es-
cultor i pintor que aconsegueix

F. Torras. — Retrat de la Sra. Prunés (Col. J. Piera)	 notorietat i fortuna a París i a
Londres bo i pintaint i esculpint
allegories tendres i voleiadisses

talans	 moderns	 d'importància	 poc menyscom	 les	 del cdlebrat	 pintor francès	 Paul
que igual ; d'altra 'banda, els Domingo, de Baudry,	 contemporani	 seu	 i	 possiblement
València, el català Antoni Caba, posem per també èmul. En Sans i Cabot arriba a ac-
cas,	 foren	 i segueixen essent estimats en tuar a Madrid com un amable dictador ar-
diversos	 sectors	 del	 nostre	 mercat artístic tfstio :	 decora	 els palaus de	 la noblesa al-
com a déus o demiürgs del massa modest fonsina, els ministeris, els teatres que •ales-
O'limp pictèric català. hores es construeixen amb un relatiu luxe,

'Caldrlá domes fer una revisió de les anos- un 'luxe almenys inusitat; i .per torna li és
tres valors	 artístiques,	 sobretot de les nos- atorgada la direcció del Museu del Prado,
tres valors .pictòriques, per tal de posar les Alexandre Ferrant, el pare, segons tinc en-
reputacions nostrades en el 'lloc que a cada tès,	 de l'escultor Angel	 Ferrant,	 s'especia-
una correspon; també per tal d'agafar con- htza en la decoració de les esglésies neo-
fiança en nosaltres mateixos i per tal de barroques de l'estil Alfons XII.
preparar a les gèneres venidores e1 trampolí Encara hi ha a considerar un exèrcit de
deis estímuls transcendents que en tant que pintors de gènere, la majoria dels quals su-
poble europeu tots els del nostre cointinent periors als pintors decoradors i d'història
necessiten. els preeitats Torres i Casanoves, En Romà

Temps enrera,	 en	 vista	 de l'èxit acon- Ribera, que debuta amb uns bons temes de
seguit a 'l'Enciclopèdia Catalunya que pu- la vida moderna en les grans ciutats i des-
blica l'Editorial Barcino en explorar la nos- prés evoluciona cap a un gènere d'arqueo-
tea escultura	 vuitcentista,	 l'editor em pro- logisme teatral semblant al del francès Roy-
posà d'escriure dos volums	 més	 sobre 'la bet; Tomàs Padró, pintor, segrestat pel To-
pintura catalana moderna. L'èxit també era màs Padró dibuixant; el gran Josep Lluís
segur per a aquests dos projectats volums, Pellicer, gairebé	 ignorat carn a	 pintor,	 tot
i lo m'hauria llançat a escriure'ls de bona i destacar tant en la •pintura com en el di-
gana i àdhuc amb entusiasme si per cas no buix ; Antoni Fabrés, preciosista carn For-
m'hagués adonat de seguida que la matèria tuny quan reïx, i de qui Barcelona només
era arduíssima, bosc frondós i perdedor com posseeix	 les	 rampoines	 .més	 intolerables
la jungla dels tróipics. Es que pel que fa a Antoni	 Fillol Granel],	 altre	 notable	 pintor
la pintura moderna catalana, com pel que de gènere, interessant particularment per la

fa a	 tantes	 altres	 coses	 del nostre .passat raresa de la seva producció ; Tomàs Mora-
gloriós, no existeix 'bibliografia ; tot el que pues, sovint comparable a Fortuny i amb
sobre pintura catalana hom vulgui saber cal virtuts pictòriques que no es troben a l'obra
investigar -ho com s'investiguen les qüestions del pintor d'Il Contin ; G. Puig Roda, al-
d'història nledievail. tre pintor de gènere d'escassa producció i

La història de la nostra pintura moderna de gran sensibilitat ; Fdlip Masó, costumista
no es podrà escriure amb un mínim confort deliciós a desgrat del	 seu amanerament;
fins que s'hauran organitzat una bona quan- Joan	 Pinós	 Palà,	 altre artista de gènere,
titat d'exposicions carn aquesta que ara ha desaparegut dei món dels vius de fa molt
obert el setmanari MIRADOR. No podem abli- poc temps, menyspreat sempre com si no
dar que la descoberta dels	 primitius cata- posseís m una gota del talent que posseïa
fans, aquests retaulistes que tan gratament a gavadals, i completament oblidat; IEsta-
sorprengueren tot el món, fou conseqüència nislau Torrents que ocupa dues sales el] tot

de l'organització	 d'u'na	 exposició	 d'art gó- sol ai Museu de Marsella ; els dos Miralles,
tic català. A pártir d'aquella memorable ex- particularment Francesc, bonic i graciós corn
posició del Palau de Belles Arts del Passeig un Fortuny que es dediqués a pintar la Bo-
de Pujades, dls nostres arqueòlegs i histo- I cietat de la fi de segle xix; i els valencians
riadors es ,posaren a estudiar aquell art in- pintors de gènere Joaquim Agrassot, (Emili
sospitat i arribaren a formular un molt im- Sala, Llorenç Casanova; i el magnífic di-
portant prolegomen a la història de la pm- buixant a la ploma Baldomer Galofre ;	 i
tura gòtica catalana, els	 paisatgistes	 Francesc	 Torrescassana	 i
La coneixença de la pintura catalana del Joan Roig Soler. Aquest darrer tan im,por-

segle xlx hauria d'iniciar-se amb bones ex- tant que demana un comentari a part.
hibicions dels pintors del vuitcents que ca- 'Com es veu,	 la feina a fer és molta i
válquen el noucents, tant els pintors de la bona.	 Quan la Junta Municipal d'Exposi-
Catalunya pròpia com els dels altres pobles cions d'Art començà a actuar, abans de 1a
de	 llengua	 catalana ;	 i	 així	 conjuntament Dictadura, aquesta feina fou iniciada amb
seguir estudiant, més que la pintura estric- força èxit. La Dictadura destruí aquella em-
tament catalana, la de les terres de llengua presa, la qual no sembla pas renuable a
catalana,	 almenys lles	 peninsulars,	 Catalu- curt termini. L'Acadèmia de Belles Arts de
nya a	 rb València i Mallorca, tota vegada Barcelona tenia també el pensament d'em-
que ultra la germanor lingüística hi ha tam- pendre's almenys la feina d'editar una col-
bé entre aquestes terres una indefugible ger- lecció de monografies d'artistes catalans del
manor pictòrica. Només el Rosselló es di- segle xix, perd al capdavall sembla que n'ha
ferencia a causa de la seva orientació més desistit.	 Si	 l'actual	 ex=posició de retrats	 fe-
directament francesa. menins catalans del segle passat que ara
Un programa d'aquesta revisió de valors obre MIRADOR pogués ésser la continuació

artístics seria feina llarga i tal vegada mo- d'aquella fina idea de l'antiga Junta Muni-
nòtona,	 de totes maneres poc escaient en cipal d'Exposicions d'Art, el valor de l'ac-
aquestes columnes. A tot estirar en la pre- tual exposició d'iconografia femenina seria
sent avinentesa es pot oferir una llista de de molt més llarg abast.
noms oblidats o negligits, un recompte més Joav SACSo menys complet de les reputacions ambos-
cades en les teranyines de la nostra secular
inconsciència, i això és el que ara anem a —
fer.	 Caldria doncs exhibir,	 catalogar de la
millor manera que es pogués, i monografiar m'
també tan perfectament com ho permetessin 4

'els cabals, i 1'accélerament d'aquestes exposi
cions, l'obra dels Montanya i de Salvador
Mayol, la dels valencians .Antoni Carnicero, _____
Vicens Rodes, Marian Maella i sobretot la
del gran Agustí Esteve, els retrats del qual
sovint passen als ulls dels experts per pin-
tura de Goya ; també l'obra de Pau Rigalt

li	 dels	 principals	 decoradors	 de	 l'estil	 Im- te	
______

peri, aquells pintors que decoraren els sostres
de la Junta de Comerç, l'actual Cambra de
Comerç ; i sense oblidar tampoc la pintu-
ra d'aquell	 altre	 valencià gairebé descone- raspalls per a tots els rocs
gut a Catalunya que s'anomenà Josep Ri- articles de neteja—objectes per a presents
belles	 Helip.

Després de llargs anys de decadència, en rambla catalunya, 40



Una ex osició d' artistes bascosp
La necessitat de publicar aquesta setmana

els articles sobre el I Saló Mrenuos, ens obli-
ga a passar ací el següent treball, inaÍor-
nable.

De l'Exposició de l'Associació d'Artistes
Bascos que ha estat oberta fins fa pocs dies
a les Galeries !Em'pòrium d'aquesta ciutat,
MIRADoR ha de recollir un record i una no-
tícia.

Bé ho mereix l'Associació organitzadora,
entitat que ha mantingut durant mots anys,

Josemani de Uzelai. — Pescador

caràcters diferencials entre elles. Però sobre-
tot, de les últimes promocions de la joven-
tut, entre les quals no han faltat notes d'in-
terès, destaquen per la solidesa de llur fac-
tura les obres de Juan de Aranoa, Jesús Ola-
sagasti i Genaro Urrutia, aquest últim tan
harmoniós en les formes de les seves figures
basques camperoles que semblen recordar les
de Benozzo Gozzoli al Camipo Santo de Pisa.

D'aquests darrers mestres la premsa barce-
lonina ja ha reprdduït alguna cosa en els seus
gravats. A MIRADOR donem avui el d'una

El nou estatge de Ràdio Associació
Aquesta entitat, que des de fa temps per- l'audició cal que es concentri en un punt

segueix aprofitar el gran valor social que té determinat, on es troben els micròfons. Cal
la ràdio a casa nostra, ha curat sempre d'es- considerar, també, que el micròfon es força
tablir un nexe ben ímtim entre l'emissió i menys perfeccionat que l'oïda, que permet
els seus associats, i per això no és d'es- una selecció d'entre les diverses ones acús-
tranyar que quan els seus mitjans li ho han tiques que es produeixeri, i per això calem
permès s'hagi establert en forma digna i els entapissats, que no sols es limiten en
com call a una organització que compta per aquest estudi de Ràdio Associació a seguir
milers els seus afiliats. La mateixa revista les parets, sinó que, per mitjà d'una sèrie
que edita, Catalunya Ràdio, reflecteix tam- de bambolines situades al sostre, eviten tota
bé aquest caràcter, puix en lloc d'ésser una	 mena de vibracions i ecos parasitaris. Es
exposició freda de la ràdio des del punt de degudament separat de l'exterior per .portes

El nou estudi de Ràdio Associació

El marit que torna begut a casa.--Mira,
noia, és molt tard. Escriu el que hagis de
dir-me i ja ho llegiré demà quan em llevi.

(Ti! Bits, Londres)

Ella. — I Em va venir a demanar roba rvella.
Ell. — 1 què li vas dar?
Ella. — 'EI teu vestit d'ara fa cinc anys

i ell meu de la setmana passada.
(London Mail)

C©rcur aa M0r ©rvv
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El metge. — Però quina ;bogeria ! Deixar
escoltar la ràdio a un malalt, quan hi ha
persones sanes que no la poden aguantar!

Der reabre Jacob, Berlín)

• , [+] L

de doble mampara, en les quals hi ha col-
locats panys elèctrics que es tanquen en el
moment que actua l'orquestra.

Hi ha també el locutori anex i a mà del
locutor el repertori de discos amb un aparell
de retrains isstó, proveït d'un equip de tres
motors amb dues velocitats segons que s'ha

-gin d'emprar els discos normals de gramò-
fon o els especials de cinema sonor, que,
.perquè l'audició no sigui interrompuda tan
sovint, van a menys velocitat.

Diintre del gran estudi hi ha ois corres-
ponents senyals lluminosos que posen en co-
neixement dels executants l'obertura o tan-
cament del circuit, i entre aquest estudi i
el dels locutors hj ha la deguda comunicació
que permet saber sals uins l'.actuaaió ddts
altres.

Com que l'emissora ,està situada a la Bo-
namova, hi ha dues línies que asseguren un
servei .permanent, i demés hi ha un quadro
al qual van a .parar cinquanta línies telefò-
niques a fi d'obtenir un servei complet de
retransmissions.

Ràdio Associació té, dones, un bou ele-
ment per a expandir les seves activitats, i
molt celebraren que amb ell pugui continuar
la marxa puixant que de fa uns anys té
empresa.

L'emissora de Terrassa

Fa .pocs dies s'ha inaugurat a Terrassa
l'emissora projectada i construïda per l'en-
titat Ràdio Club Terrassa, destinada a or-
ganitzar emissions diàries, des de les mou a
dos quarts de dotze de la mit, i sempre que
algun esdeveniment remarcable ho aconselli.

E1 Ràdio Club Terrassa fou fundat en
1928. IEs dedicà, d'antuvi, a la divulgació i
ensenyament de la T. S. F. !En igzg co-
mençà la publicació de la revista tècnica
Ràdio Terrassa. Muntà després una modesta
emissora, arb l'indicatiu E. A. R. 156 (data
de la concessió : 28 de gener de 1930), fins
que l'any passat, zq de juliol, obtingué la
concessió de l'emissora E. A. J. 25, que,
construïda totalment pels associats del Ràdio
Club Terrassa, fou inaugurada dies enrera.

Les característiques d'aquesta estació són
Potència concedida en amena : xoo wats.
Longitud d'ona : 453 metres.
l reqüè ocia en quilocicles : 662.
Modulació : Sistema Barton.
De .moment funciona amb la meitat de la

potència concedida, i es treballa .perquè aviat
sigui augmentada a zoo wats ; així i tot,
actualment és audible en totes les poblacions
de 1a comarca.

''

ELS QUE NO ESTAN M!AI CONTENTS

—Voldria que m'ensenyés alguna cosa mi-
llor, senyoreta.

(Suiiatowid. Cracòvia)

Un agentleman» a l'altre. — Alça't tu ! Tu
l'has vista primer !

(Tire Humorist, Londres)

pista científic o d'actualitat, com acostumen .
a ésser la majoria de publicaciaps, similars,
és un exponent de lla vida del país a través
de la ràdio, de tal mainera que totes les
activitats hi són reflectides, fins i , tot, de
vegades, les que no hi tenen relació, pero
que ,per llur importància mereixen ésser as-
senyalades.

IE ràdio-oient tindrà 'a9 seu estatge totes
les dependències necessàries per al desenvo-
luipament de les activitats socials, però, i
aixà és el que ací més ans interessa, un
estudi capaç i apte per a radiar en les mi-
llors condicions.

La sala que el forana té nou metres per
setze, dimensions més que suficients perquè
pugui estatjar grams conjunts, els que les
emissoresd'ací prodiguen. Si no de música
instrumental, orfeons ï chors sovintegen als
estudis i fins ara no hi havia forma de sen-
tir-los, puix que les veus es confonien i con-
centraven en no poder tenir e1 ressò neces-
sari, i sovint calia recórrer a sales púibliques
per a obtenir una radiació que, d'altra part,
sempre comportava els inconvenients de te-
tos les retransmissions. Demés, les sales de
coincert són construïdes seguint una teoria
completament contrària als estudis. Les sales
uúblioues han d'ésser disposades de manera

hauran obfinguf major nombre
de vols. Els altres dos premis, als
altres dos concursants, per ordre
decreíxen4 d'aproximació. En cas
d'un possible empat, es 4indrà en
compte l'ordre d'esment dels films
en el butllefí en relació amb la
votació d'aquests.

Heus ací la llista de films que donem a
títol informatiu

Les llums de la ciutat.
El patriota.
L'exprés blau.
El comparsa.
Alleluia.
Liliom.
Cimarron.
L'última comQanyia.
L'Angel Blau.
El milió.
Anna Christie.
Jean de la Luce.
Carbó.

Els carrers de la ciutat.
Noies d'uniforme.
Remordiment.
Les aventures de SkipQy.

Grand Hotel.
La nurrxa nupcial.
M. (El vampir de Diisseldorf).
L'opéra de quat' sous.
A nous la liberté.
Tabú.

El camí de la vida.
Ombres blanques.
Clamp.

Havíem dit que dissabte vinent, dia i5,
es cloïa el termini d'admissió de sufragis per
a aquest concurs. Hem decidit, però, d'a11ar-
gar-lo uns quants dies més, 'fins el zg d'a-
quest mes, l'endemà de la sessió en la qual
MIRADOR presentarà Topaze. Aquest ajorna-
ment és degut sobretot al fet de no ,poder
anunciar concretament fins la setmana que
ve en què consistirà el primer premi que
serà ofert al guanyador. No hem cregut deilt-
cat de cloure el concurs deixant els nostres
lectors en aquesta incertesa. 1 aixà ens és
un motiu de regraciar els que fins ara ham
tramés llur sufragi, demostrant-nos així una
confiança que de debò agraïm.

A (propòsit de la llista de films que publi-
quean, ens cal repetir una vegada més que
es poden votar films no esmentats en ella,
molt més havent-se'n estrenat, d'ençà que
fou publicada per primera vegada, alguns
que podrien figurar-hi dignament.

L'objecció de anés pes ens 'l'ha feta un nos-
tre collaborador resident fora de Barcelona:
molts dels films esmentats no han estat pro-
jectats fora de la capital. Es realment un
handicap 'per als aficionats de fora de Bar-
celona, sobretot els que viuen en poblacions
allunyades ; però ja es com.pendrà que en això
no podem fer-hi res.

Recordem novament la conveniència que
els concursants esmentin visiblement la pa-
raula Concurs» damunt del sobre, i que la
nova adreça de MIRADOR és Corts Catala-
nes, 589. Telèfon i 1 430 .

i encara manté al país basc, un sentit de dig-
nitat de l'art, afranquit de provincianisme i
obert a tota innovació i a tota collabora•ió
per estranya que sembli, sempre que repre-
senti un valor ,positiu. 1, amb esperit de sa

-crifici, no admet en canvi com a talls valors
els que dbtiindrien una més alta cotització
mercantil, essent els apreciats per la massa
del públic, que en rep així una norma edu-
cadora. I aquesta tasca la porta a cap am'b
contínues exposicions als seus locals de Bïd-
bao i també fora del .país basc, entre les quals
guardem memòria de la que fou celebrada
fa alguns anys a les Galeries Laietanes de
Barcelona.

Són membres de l'Associació els més grans
noms de la pintura basca : Zuloaga, els Zu-
biaurres, Arteta.., que han concorregut a
tantes de íes seves exposicions. No ha estat
possible la presentació de cap dels anoane-
nats a la que acaba d'ésser clausurada a Bar-
celona. Els autors no disposaven d'obres que
creguessin adequades i els era difícil d'obte-
nir les que són fora de llur .propietat. Però
han vingut en canvi els joves mestres bascos
alguns dels quals encara eren desconeguts
aquí, circumstància que ha donat un venta-
ble interès a aquesta exposició.

Hi han figurat vint-i-quatre pintors, l'es-
cultor Quiintín de Torre, Ricardo i Ramiro
Arrue com a esmaltadors. Entre les obres
dels .primers n'hi havia dels ja coneguts, corn
Uranga el company de Zuloaga, el paste-
llista Losada, Gustavo de Maeztu, Alberto
Arrue, amb les seves belles composicions, i
José Arrue, el dels dibuixos humorístics i Des
historietes. Altres valors no tan divulgats
eren els de Guezala, president de l'Associa-
ció, estilitzador tan ben preparat per al car

-ttll que també cultiva ; Martínez Ortiz,
igualment cartellista ; el sobri paisatgista
Sena i el més jove i .pròdig de color, Montes
Iturcioz, elegants, tots dos guipuscoans. Són
molt construïts els paisatges t les figures
l'Hélène IElizaga, basco-francesa, car l'Asso-
ciació, coem el floreixement artístic, s'estén
a totes les regions basques, encara que amb

obra d'un dels pintors més joves i més repre-
sentatius de la inquietud de les noves gene-
racions d'artistes bascos : Josemari de Uze-
laï. Fil] d'una de les regions castisses de Bis-
caia, ha viscut a París. I en les seves obres
es fonen el primitivisme i la interpretació
amorosa i realista d'objectes a ,primer cop
d'ull insignificants i als quals dóna un sentit
simlbólic ; la prestàincia decorativa i la sug-
gestió una mica literària ; el japonisme i 'la
visió dels verds tendres de la seva terra na-
tal, que contempla amb fruïció el Pescador
que reproduïm després d'haver lluitat amb
totes les mars, encara presents a la seva ima-
ginació.

IEe així com la pintura basca i desitgem
que la de l'artista de qui recollim el record,
realitzant una frase del comte de Keyserling,
després d'haver recorregut el món, es troben
elles mateixes.

ANGEL DE APRAIZ

Sunyer a la Universitat

El Seminari d'Art, òrgan de la Univer-
sitat de Barcelona, instalià una .petita ex-
posició de tales de Joaquim Sunyer en la
qual eren compreses entre un paisatge del
Sena de la primera època i un nu recent,
exemplars expressius de la seva trajectòria.

Al vespre del dia de l'exposició, el doctor
Agraiz i el pintor Sunyer es digueren alguns
compliments, aquell explicant com e1 pintor
era feia molts anys abjecte de les seves lli-
çons de càtedra, aquest cantant retalls de
la seva vida. Tot això era dit davant d'un
públic d'autoritats primeros, professors, ar-
tistes i alumnes, els quals després foren ob-
sequiats amb música de Rave!.

L'exposició tingué lloc al saló de retrats
que aquella nit discretament s'esvaïen ce-
dint a 1a subtilitat i la gràcia de la pintura
de Sunyer.

^1. El lecior és pregaí d'escollir
els quatre films sonors que cre=
gui millors, projeefats a Barce=
lona. Més avall donem una llísfa
de films sense caràcter exclusiu.
E1lecfor pol perfecfamen4 4riar
films que no figurín en la llista, la
qual només fe un caràcter recor=
dafori.

2. El parer del lector ens hau^
rà d'arribar a la nosfra Redacció
per loo el dia 29 d'abril, i escrit
«precísamen4» en el bufilefí de
vot inseri6 en aquesta pàgina
d'aques4 mateix número i que
apareixerà en els successius fins
a la data de clausura del concurs.

Signatura

Ompliu aquest butlletí amb els quatre films que cregueu millors í tra-

meteu-lo signat clarament a la nostra Redacció.

3. Els quatre films que obfín=
quin majoria de sufragis seran
projecfafs, en quafre sessíons, en
un bon local de Barcelona.

4. Per fal de donar un allí=
cíenf als parficípanfs al concurs,
el dolem amb ,Eres premis. El pri=
mer serà concedi4 al vofaní que
hagi encerfaf els quatre films que

au(ii ició; en canvi, a l'estudi, la qualitat do j	 J. G•

CATALÀ
llegeix demà i cada dia

La Publicifaf
DIARI CATALÀ

informacions completes
Articles dels millors escriptors
Seccions especíals de Política,
Arts, Lilerafura, Música, I3àdio,
Finances, Esports, efc., etc.

Gran Concurs_de "Mirador"


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

