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LA CATALANITAT EN MARXA

L'Estatut
De Dijous	 MIRADOR INDISCRETa ujous

Els diaris ens han portat la notícia de la Luxe a Eof gas... carbònic
El nostre Parlament ha consagrat amb el

seu vot l'Estatut interior de Catalunya. Ca-
talunya, doncs, ha rebut la seva Consti[ó
dins el règim autonòmic definit per ]'Estatut
aprovat peo Parlament de la República. Per
bé que un avenç complementari, ja contingut
implícitament dins el que representa l'Estatut
«exterior», l'Estatut interior representa un
nou avenç de la vida històrica de la mostra
terra. Tenim des d'ara un Parlament, un
Consell i un President. Aquests tres termes
s'estructuren cadascun i tots en combinació

els uns amb els altres. Del seu joc ha de
néixer tota la vida autònoma del país. No
discutim si són més oo menys de que es me-
reix Catalunya. Però són suficients Si els
catatains volem, i tuW v,u +a

1t d reixent de la personalitat de lawna p em u c	 terra ferma.

temes de política de tràmit, algú ha pogut,
i l •lusòriament, parlar de la mort del catala-
nisme, just el moment que ens donem una
Constitució autònoma ; que el català penetra
als graus de l'ensenyamenï. Que, quant a la
història, no estarem condemnats més els ca-
talans a guaitar amb envor al fons del pou
màgic del passat, si ja no és per cobrar-hi
energies per fer la història de; nostre present
i atansar-nos a un gran esdevenidor.

1 si certes formes de cultura vulgaritzada
es marceixen, què us direm? Comença, en
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Aquesta setmana es posarà à la venda cl
catàleg que hem editat del 1 Saló MIRADOR

organitzat per aquest setmanari i dedicat a
Cent anys de retrat femení en la pintura be-
talana.

Aquest catàleg forma un volum que serà
recercat pels:col•leocionistes, acuradament im-
près, amb . la relació_ detallada de les obres
exposades, succintes biografies dels pintors i
cinquanta reproduccions sobre paper couché.

Per als subscriptors de Mtanbott i les per-
sones que es subscr-h4ren ál-eatàleg, dl preu
d'aquest és de 5 pessetes. EI seu • preu en
llibreria serà de 6 pessetes. -

detenció del cèlebre bandit cors Spada, que
ha pogut ésser hagut després d'onze anys de
Viure al maquis, com tot bandit cors que s'es-
timi. Ni aquella gran batuda d'ara fa un
parell d'anys, amb cooperació d'avions i tot,
no va aconseguir de posar zn mans de la
justicia l'anomenat «bandit d'honor,,, que se-
guie amagat menjant castanyes, matant gent
i més o menys encobertament protegit per
gent del gais i per influències politiques mis-
terioses.

La veritat és que del banditisme a Còrsega,
les persones que en tenen una idea la deuen
exclusivament a la literatura. Tothom que en
sap alguna cosa, la deu a Prosper Merinaée,
per les seves obres escrites en temps que a
Espanya mateix hi havia els tan reputats
bandits generosos d'Andalusia. Com aquests,
els de Còrsega eren també tots honorables
bandits, que tenieu un concepte de la justícia
una mica diferent de l'oficial. Però de gene-
rosos — allò de robar els rics j,er donar-ho als
pobres — no en podien tenir gran cosa, per-
què a Còrsega, segons sembla, tothom és

obre.
De totes maneres, el bandit cors, portador

d'una herència de venjances que es transme-
tia de generació en generació, puntillas i
primmirat en qüestions d'honor professional
i familiar — cosa molt corrent en gent que
viuen al marge de la llei -- quedava voltat
d'una aurèola romàntica, molt literària i molt
del gust del segle passat. Era ]''últim repre-
sentant en terres civilitzades d'una espècie in-
compatible amb la civilització. Per trobar-ne
d'altres espècimens calia traslladar-se a les
tribus de beduïns del desert, que sembla que
també tenen molt sentit de l'honor, a la seva
manera, s'entén. En utnvi, els bandits xine-
sos no frueixen de cap prestigi des d'aquest
punt de vista, i potser és una mala fama que
els han penjat, o potser, al contrari, és úna
excessiva bona fama aquella de què fruei-
xen els bandits generosos.

Prou s'ha explicat qué els bandits corsos
no eren .pas atracadors ni saltejadors de ca-
mms, sinó bona gent tour, pel ;éu e:xc1gerat
U.14G3^ Hotw^rbÈL ....... -	 ':	 c ^v'" "-	 _
gava a fugir de la justícia i internar-se al
maquis. pf4ixò els provenia l'aurèola litera-
ría i uz4;'certa simpatia.

Per ç fet és que am tot això s'ha esvait,
a pel g=sembla, la qüestió del banditisme a
Cò1i és intrincadlssima i a penes ningú
en f,òf treure l'aigua clara. Tot el prestigi li

-,eran ha. desapaaegut, i un bandit cors és,
actualment, un agent de tèrboles combina
cimzs- electorals.

Si ens semblava que aquesta «institución
típica de Còrsega era, si més no, una cosa
desplaçada en els temps moderns, que ja no
tenia raó d'ésser i que era molt natural que
el govern francès fes tots els possibles per tal
que desaparegués, am, que ha baixat tant de
categoria, és més comprensible que mati que
es vulgui eliminar aquesta tara d'un patis eu-
ropeu.

Encara hi ha força diferèncip, malgrat tot,
d'un bandit romàntic a un electorer que arri-
ba a extrems no assolits encara per cap de
les versions del lerrouxisme. , R.

La nota sensacional de l'Exposició de l'Au-
tomòbil, que té lloc actualment a Montjuïc,
l'ha donada, com a tot arreu, un opulent
fabricant de gas carbònic que segueix essent
]'únic ciutadà d'Europa que encara no sent
la crisi.

Com sempre, ha adquirit el més gros i
dl més costós : un imponent sedan Rolls
Royce per anar a pendre l'aperitiu a la ter-
rassa del Colon. Per tal de donar una sor-
presa a la seva muller, l'acompanyà a l'Ex-
posició sense dir-li la seva adquisició, féu
semblant que veia el cotxe per primera ve-
gada, simulà un desig de provar la mollesa
deis coixins i hi: féu pujar la seva elegan-
tíssima i platinada companya per tal que
ho comprovés. Aleshores, la rossa platinada
asseguda, remarcà un luxós estoig de per-
fums i. colors, propis per maquillatge, que
apareixia emplaçat en un costat. L'obrí, i
veié que bi havia una tarja que deia: L,,.
C.., a su señora,..

Sembla que d'entremig de la gent que pre-
sencià tota aquesta tramoia, des dels volts
del stand, sortí un comentari sobre la poca
originailitat del present, ja que la seva com

-panya, de cotxes com aquell, en disposa de
tres més i el nabucodonosóric industrial que
ho sentí digué un xic molestat:

—No hi ha manera de passar desaperce-
but. IEstd 'ben vist que no serveix de res ser
discret!

L'aesprifn de la gasolina

Al peu dels stands de l'Exposició de l'Au
-tomòbil, es cu11 alguna frase graciosa que

val la pena de registrar. Com aquest tros
de conversa

—Qué fa el beu os?
—L'he pelat i ar' no m'agrada. Només

m'ha quedat el xassis.

Caldes desi rac o Caldefes?

S'ha fet prou rebombori a Q'entorn d'a-
quest dilema. El que no s'ha dit és la diver-
tida facècia de la qual va ésser protagonista
el simpàtic alcalde d'aquella vila del Ma-
resme.

August M. Argimon, aquest és el seu nom,
féu rma visità, una de tantes, a la Pon` ncia
l'arbitr 'ieT t, a, yér ° ^,a ., ;, . _ --,: .
nom de Càldetes en lloc de l'ancestral Cal-
(les d'Estrac.	 -

Demostrant, millor dit, volent demostrar
que per aquest darrer crom és coneguda arreu
aquella simpàtica població, va donar per aca-
bada l'entrevista, convidant els seus contra-
opinants a fer una visita d'enquesta .als veïns
caldetencs, amb aquestes paraules

--.Si us en voleu convèncer, veniu diumen-
ge que ve a Caldetes i ho podreu veure amb
els vostres ulls.

Té reó!

I)i^zendresy, al jardí de l'A'teneu, un dels

joves redactors de La Veu del Vespre rebo-
tia per terra el seu propi diari.

-Què us passa?
—Home, aquest Pellicena ! Amb un mes li

he comptat cinquanta ,nissagues, i cent-tres
((és evident que...,,.

—Es evident que... repeteix molt.
—1 us les engega sense engaitar : quan no

sap a qui carregar cl mort, el carrega a la
((nissaga)).

Hi ha precedents

A Badalona hi ha un indret anomenat el
Clos de la Torre, els terrenys del qual són
de .propietat del manqués de Barberà, on

sembla que hi ha vestigis romans molt apre-
ciables.
Ara l'Ajuntament pensa fer-hi passar un

carrer i, per això, cal posar a nivell els ter-
renys del Clos de la Torre, la qual eosa vol
dir que cal terraplenar-los i :per tant colgar
les possibles riqueses arqueològiques que
contenen, a0gunes de les quals s'ofereixen
actualment quasi a flor de terra.

El Centre Excursionista de Badalona ha
demanat a l'Ajuntament que; abans, li deixi
fer les excavacions que es pertanyen, però

cls edils de la clara Bètulo — molt dels
temps moderns — pensen que és cosa més
urgent viabilitzar el pas dels automòbifls que
no pas extreure documents , de l'art i de l'en

-giny de llurs antepassats.
Al cap i a la fi, moltes de les autoritats

de la dictadura també pensaven igual.

Provisió
Un amic arriba a l'estudi del pintor Ra-

mon Calsina — la vena humorística del qual
pintor és 'ben patent en les seves teles — i

el troba tot amoïnat a causa d'unes butllo-
fes que li han sortit" a les mans degut a
haver fet un treball amb massa d'entu-
siasme.

—I doncs — fa l'amic — ; què és això que
tens a les mans?

—iSí, mira, butllofes d'aigua —contesta
En Calsina,

1,, afegeix:
—Es que penso d'anar a fer la travessia

del Sahara i faig provisió...

L'acuivifaf de la inacció

La raó de les butllofes sortides a les mans
del pintor Calsina obeeix al fet de preparar
amb grossos pinzells les pintures d'un fresc
mural que el senyor Josep M. Roviralta li
té encarregat per a la seva senyoria! mansió.

Però el bo del fet és que aquest fresc, en
el qual tant d'abrandament i d'activitat mos-
tra el joya pintor discutit, ha de glossar pre-
cisament — segons encàrrec — «la mandra),.

-E1 jove redactor plega el paper i, per talque no desconfiem d'ell, ens llegeix : Peròés evident que no podia votar el text de llEs-
tatut interior.., d'on són absents les carac-terístiques més vives de l'ànima catalana...i el sentit juridic de la nissaga„ ! ! 1

Shokíng

Que som gent d'engrescaments fugissers,
és una cosa que la sap tothom. Perd nocrèiem que el concert-homenatge de ]'OrfeóCatalà al Mestre Vives resultés tan depri-ment. A més de les autoritats, gairebé sola-ment hi havia les indispensables famíliesamigues del difunt, i tot respirava un aire
d'indiferència. Fins els cantors desafinaven,
encara que ja fa un quant temps que esdediquen a aquest plaer.

Una senyoreta volia explicar el fet de :aindiferència dient que en aquesta època depiscines, de golf i de cruises, això de les ses-sions necrològiques és bastant tronadet.—Si ho arribo a saber, no m'hauria deixatpas escapar la partida de bridge ! --. deia.

Hi Isa guíllofjna i guillofína
Potser és tard, però no ens en hem ado-nat abans. L'Indépendant de Perpinyà, deldia ri de maig, entremig de la ressenya del(íebat al Parlament de Madrid sobre les con-gregacions religioses, intercalava aquesta no-tícia que traduïm fidelment
«L 'ADOPC'I'0 DE LA GUILLLOTINA

COM INSTRUíIvL'ENT DE SUIPLICI, —
Es llegida la proposició relativa a fer servirla guillotina com instrument de suplici delscondemnats a mort,

')Després de la proposició relativa a laguillotina, la Cambra adopta l'article gr dela 11ei sobre les congregacions religioses. ,>
Això recorda alllò d'aquell diputat d'un

país sudamericà que, en ple Parlament, ofus-cat per les paraules garrote vil; va dir quea Espanya els condemnats a mort.eren exe-cutats a garrotades.

Refrospecfíva

Aquesta anècdota es d'aquells temps he-Toics de la dictadurar tiquan molts catalans
qjâue ara són figures representatives vivien a
l%SnrU"^ntdñ
entre altres IEn Carner-Ribalta i En Joan 

-Marlés. Aquesta mena de cenadle bohémi te-
nia esverats tots els veïns amb les seves ex-
centricitats. Un dia era una processó amb
pendons de paper, ciris encesos i cants litúr-
gics a través del jardí i sota la pluja, un altre
dia era un tros d'àpera cantat •à les dues del

matí i una vegada que es descuidaren la
porta oberta, hom els va veure asseguts a
terra, amb els Ilums apagats i escoltant En
Gasol que els llegia la Bíblia a la claror
d'una bacina d'alcohol inflamat .

Un dia, En Gasdl convidà a sopar una
poetessa parisina d'allò tan fi i tan esllanguit
t que semblava una visió immaterial. En Car

-ner-Ribalta corregué a cercar flors. 'En Ga-
sol portà un litre d'aigua de Colònia i en
regà les habitacions. En Marléss prometé
lluir-se amb el sopar.

— Sobretot — li recomanava IEn: GGasol -
fes un sopar de qualitat, urna cosa fina.

Al segon plat !En Gasol veié horroritzat
com iEn Marlés posava triomfalment damunt
la taula una palangana de conill amb allioli.

canvi, allà on ha de començar, una cultura
de veres. Una cultura que afirmarà el valor
universal dels catalans. No enyoreu massa
les coses que només fan passar l'estona. À

nostra pàtria. Tot depèn de l'ús més o menys

encertat que sabrem fer de les nostres ins-

titucions.
La causa de Catalunya, com vèiem, va

fent la seva via. El camí .avençat .és mot.

Algú, guiant -se pel sentimept, el trobarà en-

cara escàs. Però, dins la pràctica, arriba 'a
sorpendre la ruta ascensional de les nostres

llibertats. I també de les nostres responsabi-

litats, de les nostres obligacions.
Aquesta reflexió ens dóna peu a. tractar

d'una opinió 'bastant estesa per certs sectors,

, que atribueix un descens de to als sentiments

catalanistes dins l'hora actual. Per a nosal-

tres, aquesta opinió, inét• que a una realitat,

respon a uña illusió d'òptica.
Realment, n'hi ha prou amb considerar

allò que calia per a ésser catalanista als ini-

cis de la costra renaixença i el que avui cal.

Tot es reduïa, llavors, a escriure poesies ca-

talanes i  sospirar damunt els infortunis de

aa nostra 'pàtria, sobretot a la guerra de

Successió. No negarem que aquest estat

a'ànima, força intens, produïa obres mera-

velloses. Però nosaltres no discutim pas les

excellències de tal o tal altra fórmula de

catalanisme a través de la història. Cuitem

a dir, all contrari, que totes han estat per-

fectes i necessàries al seu temps: Només es-

tablim una gradació de dificultat i comple-

xitat. En aquest sentit l'obra del catalanisme

polític, primer teòric i elegíac, més endavant

més pràctic, assenyala un progrés. També és

més difícil i llença la mostra pàtria , a alter-

natives vidientes d'illusió i depressió. Es clar

que com a ideal treballant a l'oposició, el

catalanisme encara té totes les facilitats i tors

els reclams del sentiment. Amb tal que vibri

el cor sota la paraula de l'orador i l'espinguet

de la teiora, un hom pot creure's perfecta-

ment catalanista.
Però de la República ençà, el catalanisme

ha fet una nova creixença. Ha pres un altre

aspecte. Per ésser catalanista és necessari
saber què és el que pertany al bon govern

de Catalunya. Resten com a coses lloables,

i àdhuc necessàries, el culte a la nostra poe-

sia ; però :nés aviat com a forma d'alta cultu-

ra estètica que no pas massa lligada a festes

oficials. Oficialitat i poesia són dos termes

que solen repellir-se. També aquell baticor

patriòtic, aquell entusiasme d'on surten la

força i 1a perseverança. Però, a més, hi ha

tasca grisa, obstinada, a través d'inevitables

errors, fruits de la inexperiència. Tasca d'or-

denar i estructurar. Feina de cada dia. Fins

ara, el catalanisme sovint ha estat una cosa

dels dies de festa. A present s'ha de portar

cada dia. De la contemplació hem passat a

l'acció.
- Per aixòÇ veient que minven les tirallon

figues líriques — i potser encara no prou, per

al nostre gust — i, en canvi, sovintegen els



turalment, sempre s'exagera, per bé que 1a
cuina de cal Bustamante és acceptable.

Insistint sobre aquest aspecte, també es
pot fer un elogi dels mariscos que es fan
a Mahó i de la varietat i qualitat de la
rebosteria mahonesa. Les escopinyes, espe-
cialment, són un marisc dels més recoma-
nables, dels que us fan quedar millor. Dins
un .pla de manifesta inferioritat,.damunt les
escopinyes resten els peus de cabrit, que és
un musclo abundant, gras i ple de ressorts
gastronòmics, molt conegut a Mahó per

eador, una vegada instalaat a Menorca, es-
perés a donar el cop només dos dies després
de la seva arribada, per obra i gràcia de
l'ambient i la meditació (la meditació, se-
gons teoria de les companyies d'asseguran-
ces, és l'obstructora de suïcidis més eficaç)
no sols desistiria dels seus tèrbols projectes,
sinó que fins hi hauria un marge infinit de
possibilitats que comencés a agafar afició a
les pesqueres, als -peus de cabrit i acabés
cedint la ((star)) (suposant que a Mahó in-
teressés a algú un estri semblant) a canvi

Un tros del port

acompanyar ]'aperitiu. L'aperitiu sol con-
sistir en una capeta de «palo, una beguda
espirituosa del país que té una certa ma-
lícia. Qivaint a la rebosteria, l'habilitat es
manifesta amb eloqüència, àdhuc en les més
vulgars especialitats. El pa de pessic de
Mahó té una flonjor wmca t la crema denota
una dignfssima responsaibilitat de mitjans.

Resten encara a exaltar les famoses so-
brassades i el formatge blanc, no menys
aipreciat.

Però el nostre ipropòsit no obeeix precisa-
ment a fer un treball de marqueteria a l'en

-t•nn d'aquest gaoriós 'bodegó menorquí que,
això no obstant, ens ha semblat de justícia
deixar ténuament siluetejat des d'aquestes
columnes.

L hhora de sortida del port de Barcelona
de les motonaus de la Transmediterrània
que fan el recorrégut Barcelona-Mahó, és a
les set en punt. Mitja hora abans, però,
l'animació de viatgers i acomiadants t gent
d'aquesta que només trepitjar fusta de vai-
xell ja els tonifica la nostàlgia, és tan ex-
traordinària que arribeu a creure en una
possible anticipació de l'horari de sortida.
I res de més inexacte : el Ciudad de Mahón
engega el darrer esgarip de sirena a les set
del vespre en punt i comença a deslligar eon-

bé encetar una conversa indiferent, tat im-
pregnant-vos de la incomparable fresqueta

- marítima que esbandeix el tufet de pintura
i vernís calent que sempre flota per coberta.
Barcelona, al lluny, desapareix soterrada —
permeteu-me aquesta expansió — per la boira
carmí dels anuncis lluminosos, i el far encara
posseeix la força lluminosa suficient per .anar
ferint-vos la parpella.

A la cuina comencen a fer truites a la
francesa i a expendre cafè amb llet a través
d'una finestreta amb aires de bar americà.

Assegut vora unes cordes, en-
cara regalimants, un soldat es
taca l'uniforme amb sardines
escabetxades. De tant en • tant
passa un gat anèmic miolant
espines que no vénen.Algú,
des d'un lloc arrecerat de co-
berta, es sepulta sota una
manta tractant d'adormir-se.

1 com •que a quarts de deu
de la nit sou l'únic passatger
que s'embadaleix amb les cal-
ligrafies blanques de les ona

-des que vénen de popa, 'baixeu
d'esma a la cabina, amb la in-
contenible pedanteria -policíaca
d'esbrinar pel color de la cor

-bata i l'aplanament del barret
la mena de veïns que us dor-
men a la vora.	 •

..	 MIRAD R

FOTOMUNTATGE TU RISiiC

D'un viatge a l'illa de Menorca

Mahó és una ciutat si^m^pàtica, malgrat
alguns dels seus carrers siguin accentuada -

aP ta Qst' i ° á é bsèpér daYm úñisaé 
jardins

gràcia de la calç, ò, més exacte encara, la
passió per la ca:ç, puix els mahpnesos'en
aquest sentit són d'una constància exem-
plar : cada dissabte 'les voreres resten gra-
ciosament poblades de dones enfilades dalt
d'una -cadira, la brotxa a la mà, la galleda
de calç al costat, emblanquinant febrosa-
ment ditades i gargots imaginaris de la
paret.

Les cases són ipoe altes i rarament amb
balcons. Predominen les finestres ainb per-
sianes de fusta pintades de verd. Vora la
porta d'entrada constateu una finestra baixa
que solean utilitzar els enamorats per a fes

-tejar sense cap compromís — ells així s'ho
creuen —.per a les respectives famílies. Això
fa que cap al tard certs carrers estrets de
Mahó ofereixin totes. les característiques ro-
màntiques del barri de Triana.

Abans de sopar, el passeig obligat és al
carrer del pintor Calibo. Hi acut tothom, es-
pecialmernt l'element jove i l'oficial. Perquè,
dit sigui de passada i fent honor a la veritat
més estricta, di militar és el material humà
més abundant de Mahó. A la fonda mengeu
al costat d''uin tinent; al cafè us enllustren
les sabates amb un atapeïtteló de fons de
sargents perfectament antifotogènics ; al ei

-nema us guarda espontàniament les espatlles
un voluminós capità; a l'autàmnibus us
disputa els centímetres de seient reglanein-
tart un caporal aporrinat, magnífic comsu-
midor de cacauets... IEl militar a Mahó és
molt considerat i fins i tot se l'admira. El
cas de la noia que només obre la finestra
per a escoltar els piropos ensucrats d'un ti-
nent planxat i iperfu^mat que diu «Estoy de
semana)) anb un aire de marcial disciplina,
ens sembla prou eloqüent.

Aquesta abundància d'element militar ha
inflúit d'una manera evident en e1 lèxic dels
mahonesos, els quals en iben rares ocasions
us presenten tota una frase sense mistifi-
cació. 'El iaca,1 hombre !», el «buenas !» i
tantes altres exclamacions no habituals a la
mateixa illa (a Ciutadella, per exemple, hom
pot comprovar totalment eliminades aques-
tes incorreccions verbals) no són més que 1
evidents demostracions de la facilitat amb
què ham s'apropia el llenguatge aliè i de"
com ]'orella arriba a creure'n absolutament
perfecte.

Entre l'eloment que contribueix a la mag
-nífica arnimació del carrer del pintor Calbo

convé no descuidar la marineria, sempre de-
corativa i simpàtica, amb les inscripcions
importants a la gorra : «Submarino BN»,
«Torpedero.., tat), etc., etc.

Quan heu pulsat a consciència tot aquest
ambient compreneu perfectament que hi hagi
un botiguer a Mahó que no es cansi de ven-
dre uns mocadors de seda, amb unes mans
en actitud de cordial encaixada i um cor
encès i tremolosament brodat, amb aquesta
lapidària dedicatòria: «Recuerdo de mi pro-
metido en Mahón».

iEls mahonesos són d'una cordialitat a tota
prova, d'una bondat difícilment superable.
Empenyen una vida tranquila, sense pinyols,
però •també neta de tragèdies melodramà-
tiques. Els atracadors, per a fer una decla-
ració oportuna, si tractessin d'operar-hi fra-
cassarien laancmtablément, Contribuirien a
aquest fracés el ritme del país i la psico-
logia de la gent del país. Volem dir, per si
no hem estat- prou explícits, que si l'atra-_.

 A quarts de sis del matí e
le^á=, , ,t^ k ^R;^ °xa 	 vaixell llança un toc de sirena

que dls passatgers solen ima-
ginar triomfal, i automàtica-
ment la marxa esdevé pausada
i silenciosa. 'Es l'entrada 

—magnífica, no li regategem
l'adjectiu -. al port de Mahó.

k	 - -T; i1 La coberta s'o:mple de gent
^y^;	 que s'extasia esguardant 'el

castéll de ]a Mola —que és uny	 c	 w	 castdll-que té el fel sobreei-ti: f̀ ^^ ^ ^	 xit —, el poble de Villa Cornos

" km
simb ú^ns balandres molt joves

r v	 ,çt	 que li tremolen als peus, tota
^^^ 1'arquitoctura, en ñ, que

p	 xec(( damant les pedres fredes
i disgustades del país. 'La se-

Un vaixell que el senyor Marí desguassa	 gana impressió neix amb la
contemplació de] :primer molí
de vent i tota lla processó de

tactes de cordam amb el port de Barcelona cases blanques que li segueixen al darrera, en-
en aquesta hora precisa. Els comiats no són cimbellades dalt d'tma muntanya amable i
patètics i aquesta inelegant paròdia del vo- sense complicacions, que es fa la clenxa da-
leiár d'un colrnn blanc; que són els moca- munt mateix de les verdes aigües del part.
dors febrosament accionats pel que es queda	 El.,porC de Mahó és acollidor i semblà fet
o bé se'n va, difícihrteant es fa consYatabile.^	 aposta per (( jubilar-hi vaixells: Un vaixell
Aquest estalvi d'entendriment i de desfici és que hagi .pasturat per damunt de totes les
absolutament perdonable, perquè quan hau- mars del món i a sota ve ventre	

ull
porti arra-

rfeu aconseguit asserenar-vos, quan 1'emoció	 gats aquests musolets aventurers que pu-
us hauria afluixat definitivament els nervis,	 len per tots els parts c tràfic inaernaar i a
l'altre, el que s'ha emportat la blanca mo- quan les màquines li comencin a fallar ço-
tonau de la Transmediterrània, qui sap si	 fer una digestió lamentable de •carbó forço-
la ;es , tróbarr sucant u!na flon'a ensaïmada	 sament caldrà enterrar-loa les aigúes d'un

a a, ^^^^^ yu^ v,^^^e uenyuca- oe lvlahò e^ aquesh sentit és	 troballament, fins a cert punt ho és de llàstima . La ja , en veu de vaixells, però són modestos.travessia és ingrata gairebé sempre. El golf	 D'aquí l'aire de mística resignació dels vai-de Lleó difícPment es resigina a deixar pas-	 xells que hi fan vida i mort.sar tranquilament una embarcació sense sot- A l'arribada de la motonau, malgrat lametre-la a una sessió més o menys despie- relativa inoportunitat de l'hora, podeu comp-tada de balanceig . Quan s'esdevé aquest ma- tat--hi un nombre important de ,professionalsrítim su.p:ici, a l'interior de la motonau que	 i aficionats en l'art d'esperar forasters, totavança camí de Mahó s'inicia un persistent plegat illustrat amb la caricatura d'unsconcert de timibres i .a cada cabina hi ha quants Ford -1g'ermans dels Renault del 1900ún passatger (quan no són " dos) demanant - que pretenen enfilar-vos fins a Mahó anibun vas d'aigua o una tassa de flors cordials.	 polideses de tartana. Mentre un carraibinerTampoc no falla mai un crit anguniós," trac- us ensuma la maleta, un xicot jove anunciatant de fer-se escoltar de les autoritats mà-	 servicial:
ximes del vaixell :	 -Hotel Bustamante !—Torneu-me a terra!	 Aquesta fonda (quan arriba el vaixell, aanbAra, però, en ple esclat de primavera, cl	 lícites doctrines de publicitat, se'In diu hotel)mar rés d'una mansuetud acollidora i el vai-	 es troba- íntimament lligada amb el prestigiveli difícilment es veu obligat a rectificar	 cuilinari de L'illa .menorquina . A Barcelonala soya .perfecta posició horitzontal. No cal	 algú us parla de cal Bustamante posant elsel conyac, ni "les pastilles uFiven, ni una	 ulls en blanc i acariciant amb els dits de laobligada permanència a la llitera desespera-	 imaginació cuixes de pollastre, peixos se'rà-dament trepidant. A la sortida del ,port de	 fies, mariscos de l'altre món i vins com .perBarcelona podeu encendre una cigarreta o	 a meravellar e: paladar .més insensible. Na-

d una sobrassada' de les millor perfumades.
Totes aquestes històries. i moltes altres

que es podrien escriure; a semb:ança dels
manaments de la llei de 'Déu, poden con-
dansar-se perd en una candiusió: que el
mar és una de les muralles més inexptug-
naibles, l'única, potser, contra la qual no
valen descuits de carcellers, ni influències
polítiques, ni oratòria d'advocats genials.

Mahó, rara i magnífica excepció 'en els
temps que vivim, encara pot adormir-se
tranqui'lament, si li escau, amb les portes
del carrer visiblement esbatanades.,.

**,*

Ma^'.grat el nombre considerahle d'habi-
tants, la ciutat de Mahó respira una mani
festa captivant intimitat. Hom sap les tra-
gèdies i els goigs de cada casa, esdevé fàcil
de retenir les fesomies més populars de 1
localitat, en una paraula : pels naturals de
país quan surten de passeig els resulta
Llu .acVt ^o rl l :^,f^,'11niPa 11? ieSUar'vm
tenir ocasió d'assaborir -:o en forma d'anun
ci, on un dels principals cinemes de Mahó
Deia textualment així: «Si su aparato d
radio no funciona bien, deje aviso en la ta
quilla y pasará el mecánico de esta casa
se lo arreglará perfectamente.»

En penso que puc cometre la immodèsti:
de felicitar-me per aquest apreciable do
cument.

e**
De la meva curta estada a Mahó, la co-

neixença amb el tractant en vaixells senyo
Marí és — em sembla — una de les cose
més agradables de deixar anotades entre 1
simfonia d'intranscendentals i vagues consi-
deracions d'aquest reportatge.

El senyor Marí, en una de les reconades
més desolades del port de Mahó, posseeix
un magatzem davant del qual s'arrengleren
dos vaixells i un submarí de la seva pro-pietat . Pel senyor Mart, aquestes fantàs-
tiques adquisicions no tenen, precisament,
una accentuada importància. «N'ha comprat
tants... !» us diuen.

M'explicaré : quain aquest amabilíssiim tra-
ficant en vaixells s'assabenta que una deter-
minada companyia ha decidit excloure de
servei, degut a les serioses reparacions a
qué caldria sotmetre'V, algun dels seus vai-
xells, cuita a personar-s'hi per a .posar-hi
preu. Fet el regateig del cas; el senyor Mar]
surt del despatx de la comipanyia marítima
en qüestió exclamant, amb aplomada natu-
ralitat :

--iPenfectament; 'ja me'ls podeu enviar.
Un cop els té al port de Mahó, uns quants

homes llogats ad hoc comencen a desguas-
sar-los, o sigui amar-los desmuntat pausada-
ment. Als pocs dies de treballlar -hi, cel ma-
gatzem resta literáhnent atapeït de cordes,
mobiliaris, ventirladors, salvavides, banyeres,
làmpares, bots de salvament, 'bateries de
cuina... Quan s'ha despullat totalment Fin-
tenor del vaixell i desmuntat totes les seves
màquines, hom comença el treball d'anar
desfent les planxes de ferro de les parets
fins a deixar-lo convertit en unes inconfes-
sables fustes negres, totes clivellades de claus
descomunals, que suren tràgicament per da-
munt les aigües verdes del port.

Aquesta perfecta organització destructora
excuseu la paradoxa—és la causa que gai

-rebé totes les llars senzilles de Mahó mengin
en una taula de departament de tercera i
l'habitació conjugal emani el tufet caracte-
rístic de pintura i vernís calent que alludíem
en començar aquestes ratlles. Em aquesta
especialitat de «vendre vaixell a la menuda))
el senyor Marí sembla que gaudeix d'uns
popularitat i serietat difícils de vorejar.

Actualment, demés de dos vaixells de .pas-
satgers, e1 senyor Marí ha adquirit per a
desguassar el submarí Isaac Peral, el segon,
si les dades no ens fallen, que es construí
a 'Espanya. Hem estat temptats d'assaben-
tar-nos del com i el què d'aquesta histórica
adquisició, però, en definitiva, no ens hem
atrevit. I és que tractant-se d'un comprador
tan fantàstic - mai, com en aquesta ocasió,
tan just l'adjectiu —, qualsevol s'embolica
a exterioritzar una admiració massa desme-
surada ! A la millor tot obeeix que un bon
dia va sortir de compres i per taJ de decidir
la venda li varen cedir aquest voluminós
submarí senzillament en qualitat de torna...

Maxust. AMAT
,(Acaharàl
-i

LÄI'E RITES'

Notes biblíogràfiques. — Després de la
proclamació de la República, quan es va po-
sar de moda a Espanya això que en diuen
comunisme llibertari i que 'jo encara no sé
bon bé què significa, a la Rambla de Bar..
celona es produí en els quioscos de llibres i
periòdics una erupció de 'literatura comunista
o que si més no en tenia les pretensions.
Les persones que passaven per la Rambla a
l'hora dolça dell xup-xup del dinar i havien
adquirit un pom de. flors o una faixa de caut-
xú per a la família, veien amb justificat es-
verament aquella agressiva exhibició de ta-
ques vermelles ï negres en forma d'estrella,
de prisma, de falç o de martell, i llegien uns
títols que feien contraure l'estómac. Tota
aquella paperassa de propaganda subversiva
tenia un gran èxit. IÉIs autors d'algunes
d'aquestes obres que es venien a la Rambla,
eren pobres diables incapaços de matar un
pollet, amb una gana espremuda i recargo-
lada per la concupiscència i la mala fe d'uns
quants editors desesperadament capitalistes i
amb un tant per cent considerable de brètols.
En els moments de les vagues, de eles revol-
tes fracassades i de les trabadles de bombes;
l.t invasió des escrits comunistes tapava ma-
teri:alment el quiosc de dalt a baix, i les den-.
tádures, les cabelleres esperitades i les cari-
catures de tòraxs proletaris, amb proa feines
deixaven espai perquè una giri ensenyés l
seva cuixa fotografiada o un nudista ensenyés
una mica mica , les anques. Aquesta insen,
sata exhibició comunista, deien que era con-
seqüència d'una forta campanya de caràcter
internacional, i que cus soviets estaven inte-
ressats en aquestes coses i engegaven diner
llarg. Es possible que hi hagués alguna cosa
de tot aixà, però jo em penso que més que
res influía en la Rambla comunrtzada• biblio-
gràficament, aquella barra i aquoll esperit re-
dnadament comercial de la gent d'aquí, que
treu partit del que pot, i en qüestió del ram
d'editors hi ha cada animeta que es porta
l'oli.

Ara, d'uns quants mesos ençà, la cosa ha
minvat una mica; o un bontros, i s'ha anat
substituint per la pornografia més imbécil i
més estúpida que s'hagi conegut mai.

No és la pornografia franca, descaradís-
sima i en certa part innocent d'altres èpo-
ques ; allò que escandalitzava, feia riure, o
excitava d'una manera directa segons els tem-
peraments o segons- l'educació de les perso-
nes. La major part de pornografia que es
ven a la Rambla, vol ésser científica; histò-
rica i transcendental. Sobretot abunda la
pornografia de :caràcter clínic. Els preus d'a-
questa literatura vergonyosa són a l'-abast de
tothom. Els títols són d'una certa suggestió
pels badocs ; el contingut d'aquestes obres és
ell més vulgar material de les clavegueres
servit sense gramàtica i sense res. L'adoles-
oència i la joventut del país i moltes persones
madures s'ho empassen a cremadent ; el títol
els promet un paradís o la solucció de tots
els problemes. Un cop han llegit unes quantes
pàgines impreses de la manera més infame,

1 els pobres desgraciats que s'han gastat una

pesseta traben que el llibre. no condueix a
a	 altra cosa que a despertar les notes canalles
I	 dc1 pacient o l'exercici dels vicis solitaris, 'En
a les casernes, aquesta literatura de les Ram-

a1• c s  t éida i comentada com aúnica vàl-
vuja de la imaginació sexual d'una colla de
xicots. He vist molts chasseurs — que aquí

' els diuen botones - que dintre de la gorra
Q porten exemplars d'aquesta pornografia de les

Rambles, els quals, molts cops, en lloc de
y	 complir ]'encàrrec einaomanat, s'entretenen,

amb la lleugeresa que els caracteritza, llegint
a	 aquestes coses a la llum d'un fanal, ç hi

perden la salut i als pocs quartos.
Jo no he fet mai de moralista, perquè no

és el meu ofici, perd com que passo molt per
la Rambla a totes hores, i parlo amb els
venedors dels quioscos,i m'agrada saber urna

r	 mirà com rutlla la cultura del pafs, he pogút
s adonar-me que., en aquestes darreres èpo-
a ques, l'abús de la pornografia ha arribat a

un extrem asfixiant. 'Eis homes dels quioscos
emn diuen que, només es venen escrits d'a-
questa mema, que els llibres decents i amb
una mica de suc a dintre na els compra
ningú. 'Les publicacions amb el truc del nu

-disme arriben a la puruilèn•cia més .revoltant,
i no parlem de tot .allà que té per tema les
aberracions sexuals, les que existeixen de fet
i les que s'inventen aquests pobres di.aibles
inofensius en llur vida privada i que per una
quantitat ínfima de moneda escriuen les por-
queries més insospitades.

1 fa pena, perquè per altra banda és faci-
líssim d'evitar ; jo en vint-i-quatre horas hau-
ria acabat tota la pornografia de la Rambla.
Només que per bon gust i per higiene, em
fa 1'afecte que ells que estan encarregats de
les funcions policíaques tindrien 'de netejar
els quioscos de tanta imbecillitat i de tanta
estupidesa. A mi no em fan gens de 4làstima
ni els autors ni els editors d'aquests impre-
sos, si un acte policíac una .mica rigorós eis
tanca l'armari del pa. No em fan gens de
llàstima, perquè per mi sóin uns criminals
vulgars, que impunement exerceixen un ofici
reprovable. Si no tenen altra manera hono-
rab:e de fer diners no és culpa meva i seria
ridícul que davant d'un cas així ens aturéssim
per qüestions sentimentals.

Jo ja sé que la majoria del públic té con-
dicions de moltó, que en el nostre públic hi
ha zones d'árr'eductible estupidesa ; però em
sembla la cosa més vil tolerar que uns quants
poca vergonyes explotin i fomentin la més
baixa i la més canalla de :es estupideses del
públic.	 .

JoSEr MARIA DE SAGAR.RA

RESTAURANT
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Bacallà Costa Brava
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Hisforíefes alemanyes
Coro dèiem la setmana passada, ara és la

voga de les . historietes representant Hinden-
burg en ple repapieig. Ací en va una altra, i
algunes més d'actualitat a Alemanya :

Corre per Berlín el rumor que el president
Hindenburg ja fa?iaolt de temps que és mort.
Ell és l'únic que no ho sap: Hitler ha prò.
hibit que li ho diguin.	 .

	

**+	 ..

Un periodista nazi i un de jueu es troben
al cafè.

EI jueu. — Ara que les coses estan fallà qn
estan, es pot parlar obertament de la influèn-
cia dels jueus en la pèrdua de la guerra.

El nazi. — Gràcies a Déu que compreneu
que Hitler està carregat de raó. Hauríeu de
fer un article sobre el que m'heu dit. Us pot
fer un gran servei.	 .

El jueu. -- Teniu raó. El començaré així:
«Es a causa dels generals jueus que Alema-
nya va perdre la guerra..,»

EI nazi. — Com? Dels generals jueus?
Però si no hi havia cap general jueu en l'e-
xèreit alemany ! . . .

El jueu. — No, no n'hi havia en l'exèrcit
alemany. Però n'hi hataia als exèrcits ene-
mies.

***

Al carrer Kurfiirstendamm, s'ha instal.lat
un captaire, que duu pef4at al coll un car

-tell tan gran com pot amb aquesta inscrip-
ció

uCec. No accepta almoina dels jueus.»
Un ric israelita se li acosta i li allarga

discretament deu marcs tot dient-li
—Aquí teniu deu marcs, Toqueu-los. Ac-

cepteu-los encara que jo sigui jueu. Però us
demano que feu el favor de treure-us el car

-tell dei coll.
El captaire, tot embutxacant-se els deu

niares, respon en el més castís yíditx
—No m'heu d'ensenyar res del meu ofici.

***

El dia del gran boicot contra els jueus,
Goebbels havia donat ordres precises en una
circular dirigida a tots els burgmestres. No
solament els encaria la necessitat que el boi-
cot fos D efectiu, sinó que demanava que, li
trametessin un informe privat.

Diuen que un burgmestre d'una petita ciu-
tat prussiana, quan hagué rebut la circular
de Goebbels,va telegrafiar deseguïdá al mi-
nistre :	 ;

«Envieu jueus. Si no, boicot impossible.»

p	 1

•po(1 dei seu rostre ha perdut la tersor
-	 q

cma Tokalon, aliment del cutis,]are lEnel dibuix més amunt reproduït,
i el cutis la seva frescor, els seus ema de calor de rosa, la famosa crema pa- el	 primer	 cristall	 fel	 de	 l'esquerra)
luments minven un gs per roo. 'Però risenca. Exerceix també una acció di- conté tres paraules ;	 el segon	 (el del
després	 del descobriment recentment recta sabre els porus, estreny els dila- centre), dues paraules, i el tercer, dues.
fet per	 professors .metges de Viena, r tats i	 procura	 així	 una	 pell	 bonica . Colloquin-se les lletres de manera que
poden conservar-se joves només per suau, ferma i jovençana. 	 • formin les paraules precises. Les lle-
algunes pessetes l'any. Al contrari del Es el major descobriment de bellesa tres de cada paraula estan reunides
que generalment es creu, s'ha demos- fet des de fa un segle i el més espe- en el mateix cristall. No s'han de can-
trat que les arrugues no provenen de cialment necessari a les dones que de- viar les	 lletres d'un	 cristall	 a	 ]'altre.
l'edat, sinó perquè el cutis manca de sitgen arribar a la riquesa. Ara la dona Se'ns han de trametre ptes. o'90 en
la quantitat suficient de teixit biocel.

I
que vol obtenir un gran èxit en socie- ' segells de correu de o'3o a Secció 78-A

Aquest teixit biocel del qual depèn la tat, així com an els negocis o en qual- ! Productes T. K., Via Diagonal, 388,
frescor i la bellesa de la pell és extret sevulla professió, ha de semblar jove.	 ; Barcelona, amb la solució: Si_ aquesta.
d'animals joves i combinat amb subs- Una dona vella i arrugada no té pràc- j arriba abans del zq de juny de 1933,
tàncies extremadament nutritives.	 El ticament cap esdevenidor ni en la vida	 1 i si és exacta, trametrem un estoig es-
professor Stejksal, de Viena, ha rea- ni en cap professió envejable. (Empreu	 1 pecial de ibellesa de luxe •novetat que
iitzat	 sorprenents	 experiències	 clfni- la crema Tokalon de color de rosa a totes les dones desitjaran). La suma
ques en dones de cinquanta-cinc a se- la nit, que procura al cutis una pre- de ptes. o'go ks per a despeses de ports
tanta-dos anys ; les arrugues han des- ciosa	 joventut,	 desenrotllant el	 teixit i	 embalatge,	 essent l'estoig	 gratuit.
aparegut a les sis setmanes de trac- biocel vivificant que l'alimenta durant Ha ajudat centenars de dones a trobar
tament	 (iillegeixi's	 l'informe	 complet el son. Produeix una transformació de el camí que sol portar a grans éxits
en eí periòdic mèdic de Viena). !Els la i11 . quasi increïble àdhuc en una en la vida ; encantarà i sorpendrà. Si
músculs relaxats i flàccids de la cara sola nit. Empreu la crema Tokalon la solució no és exacta, com a premi
han recobrat la seva fermesa i la seva blanca al matí ; és tònica i astringent, de consolació trametrem un estoig de
frescor i el cutis mustigat s'ha rejove- fa que la .pell sigui ferma i que es tan- bellesa perquè per bona o dolenta que
nit ràpidament ; les dones de cinquan- quin i desapareguin els porus diilatats. sigui la contesta, totas les dones que
ta anys .en poden aparentar trenta i Assoleix també que els pólvors restin han concorregut rebin un premi:

CREMA TOKALON (BIOCEL) el millor aliment del cutis descobert fins ara

Assageu aquesta nova manera de semblar jove

EVOCACIÓ NO GAIRE LLUNYANA

La mort del Greco

Una ascelsió al Turó

a il. vagoneta de les inuittaiñyes russes teníeu
e1 pressantiment que començàveu a rodolar,
ua venia la necessitat d'una darrera mirada
a l'espaí.

Del Greco, res. Endut per la tirànica força
de ]'.atracció, arribàveu a la deducció que
potser estava amagat darrera un núvol, cap-
ficat pensant com s'ho faria per anar a sopar
després de l'aterratge.

ENRIC F. GUAL

ì'ÁW&t)JL

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

El Pacte dels Quatre
Els arbres del Turó s'havien enfosquit una

mica,. renaixia el soroll metàllic de les ba-
luernes de la distracció, els pulmons dels
músics -militars s'oxigenaven i per l'ambient
general.del pare passava l'eufòria del desas-
tre no realitzat.

EI cert era, però, que tothom duia una
mena de recança. En el moment que installat

QUE SERA EL SEU- ESDEVEN

mil ç p Re 1å PRIMERA?

Si só.i exactes les notícies que arribem, el
famós pacte de Roma seria d'imminent con-
clusió. No ens volem ocupar de'tota la tasca
que s'ha desenrotllat per tal de poder-hi arri-
bar, amb mitjans deplorables que recorden
aquell sistema de la diplomàcia secreta que
la institució de la Societat de les Nacions
hauria haggt de fer. acabar per sempre.

Doncs, amb totes les modificacions possi-
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bles aportades al primitiu projecte de Mus-
solini i Mac Donald, ens trobem davant d'una
entesa de les quatre principals poténcies euro-
pees; entesa, però, que no hauria de tenir
res a veure amb aquell cdirectori europeu»
que el Duce havia ideat amb el fantàstic
propòsit de feixistitzar tot Europa, com anun-
ciaven seriosament diaris del tipus del Cor

-riere della Sera.
Quins són els objectius que es prefixa

aquesta agrupació de les quatre grans na-
cians? Quines relacions pot mantenir amb
la Societat de les Nacions sense violar-nc el
pacte, no sols en la lletra, sinó també em
l'esperit? Per quins motius França haurà
acceptat d'entrar en un quadrumvirat del
qual formen part principal governs reacoio-
naris i bellicosos? .

L'objectiu anunciat per Mussolini de man-
ténir la pau durant deu anys — i per què fixar
aquest temps? — és poc convincent. Em^n efec-
te, si es va de bona £e, ,per tal d'evitar éon-
fliçtes armats ja basten la S. de les N. i el
pacte Briand-Kellogg. ,Si, en canvi, es va de
mala fe, cap (<club) nu conjurarà el perill.

IDOR?

màgic

uxe GRATIS

solució exacta

ut d'animals joves

E 30 a PROU ARRUGUES
ldherits i siguin invisibles en el cutis.
Demanin avui mateix aquestes dues
cremes al seu proveïdor per tal de
emblar més joves demà

Amb el laconisme de les noves que porten
les desgràcies, ha arribat a la ciutat. El fa-
mós paraxutista Greco s'ha matat en una
acrobàcia de l'aire.

El Greco, per a la nostra generació, re-
presenta un dels punts dolços.

El Greco era aquell home que els diumen-
ges a la tarda, des de: Turó Park, s'enlaïrava
en el trapezi d'una bomba his-
tòrica. 'EI desaparegut parc
d'atraccions, dotze anys ente-
ra, havent dinat, prenia aquell
to rosat i innocent idoni del
temps. Per tots els caminets
i sota els arbres hi floria la
gran.. educació, les enormes
barretades i pertot s'advertia
una greu preocupació de por-
tar les criades .a esbravar-se
Iluny dels cataus de la ciutat
i dels camps d'esport que ales-
hores començaven a fer bellu-
gar els primers fanàtics.

Aquesta lana i preconcebu-
da tranquillitat dominical s'es-
colava discretament entre les
esquerdes dels mitching-iwa-
wes, entre les corbes eurítmi-
ques de les muntanyes russes,
davant el dinamisme dels tren-.
ca-plats... Solament hi havia'
un moment transcendental d'e-
moció al roig : l'ascensió del
Greco. A la plaça gran del
Turó s'arremolinaven tots els
pares de família a.mb la prole
endiumenjada. S'hi veien els
millors vestits de mariner i les
trenes més fantàstiques. (Entre
els senyors de categoria es
creuaven parauiles sonores so-
bre el dogma del montgolfier
i de mica en mica, anàloga-
ment amb el fogó que produïa
el fum, l'atmosfera admirati-
va anava creixent i prenia un
aspecte d'interès succedani. El
Greco de tot això n'estava una
mica assabentat, i amb el seu
jersei d'aventurer de pellícula
barata es passejava rondant
les arrugues del globus i ema-
nant una pavería descomunal,
i de les seves dures faccions
fisonómiques s'escapava de tant en tant al-
guna llambregada cap a una senyora impo-
nent que assistia .a l'espectacle amb el deix
angelical de tot plegat. De tots als recons
del Turó venia una remor sorda, metàllica,
algun crit de mámyona enfarinada que dalt de
qualsevol atraccïó tenia la sensació de l''ago-
nia; el xisclet de la casa dels misteris que
és el xisclet que feia pensar més manament
i que era el que semblava més l'esgarip de
l'ensorrada de nervis.

. Mentrestant anava venint més gent adale-
rada. Els de les darreres files, sense veure
res, opinaven de mala manera Mes seves
apreci.acians arribaven a davant com el con-
cepte de 1a ignorància i tothom l'escoltava
amb una superioritat rellevant. La bamba
s'inflava peresosament, per la seva epidermis
apareixien uns grans clots que es difumaven
per a sortir a un altre lloc. La lentitud d'un
espectacle sempre ha contribuït a fer-lo bo.
Permetia fer-se càrrec del perill, contemplar
per tots quatre cointorns l'uniforme sudame-
rtcanitzat de l'aeronauta, fer prediccions so-
bre.els vents i càlculs d'on cauria aquell des-
graciat amb el pes de la bomba a l'esquena.

De subte, quan la cosa ja estava endavant,
una banda militar collocada en un templet
lamentable engegava el seu repertori .mons-
truós i les enormes bufades de les trompes
posaven en l'ambient un to béllic i grandi-
loqüent. (Els ma sics militars, que són uns
personatges híbrids que es miren el món amb
la inconsciència dels seus programes, es dis-
treien sovint mirant el Greco i la banda es
transformava en un galimatias, fins que el
director s'enfadava i amb un cop de batuta
genial feia arrenglerar els soldats dintre el
pentàgrama.

El conjunt era unia litografia amable on
jugaven els colors més delicats, els gestos
més acadèmics i on la burocràcia i la petita
burgesia deixaven anar el seu barcelonisme.

Les sensacions d'aquest aiguabarreig
culminaven, pero, en els moments darrers de
l'estada a terra dél globus del Greco.

Aleshores semblava suspendre's tot, el re-
guitzell d'homes que aguantaven l'aparell ja
tenien d'aguantar de ferm.

E1 Greco donava e1 darrer cop d'ull i pro-
vaya el trapezi, 'iEra l'instant just que apa

-reixia a la quitxalla com un heroi universal
i que matava d'un cop tota la història.

Inesperadament, un crit gutural de l'aero-
nauta. S'enyoraven els timbals repiquetejants
del circ i els manobres sostenidors de la bom-
ba erecta deixaven les cordes en el mateix
moment que el Greco amb un gran salt del
peix s'enganxava a la barra del trapezi.

Per sobre la multitud era com si hi tires-
sin una espolsada de pebre. Tot el públic es-
xava commós i les eriatures s'entusiasma

-ven hi havia un arremolinament general i
es veien centenars de cares descrivint una
trajectòria ascendent, amagant-se els barrets
i quedant en posició encarada al blau del cel.

A cent metres, el Greco es lliurava a la
primera acrobàcia. Consistia a donar un tomb
a la barra agafat per les dues mans. Des-
prés, a mesura que anava pujant, es desfeia
en proeses temeràries i la gent que s'ho mi-
rava des del Turó, inconscientment estrenyien
el braç a la família horroritzada.

La silueta del Greco s'anava difumant,
prenia la qualitat de ninot de cartó-pedra i
quan el globus estava a una alçada conside-
rabile, a l'atzar dels corrents dels vents, de
] 1 plaça del Turó ja m'havien sortit anatemes
i panegírics.

Hi havia senyors enfadats que per darrera
dels vidres de les ulleres deixaven anar unes
fosforescències indignades, menjant-se vius
els més tous, que sols ho comentaven amb
un somriure de maniquí.

El Greco havia desaparegut. Amb la cons-
ciència del diumenge a la tarda, el públic es
dividia per anar a l'atracció favorita.

Exit en la mida

.Corbates inarrugables

'	 Pijames a bon preu

JAUME I, ut

'	 Telèfon 11655

Per tal de resoldre les divergències existents
entre r es nacions, hom opina que ha de con-
sideratl.se normal la via de les negociacions
diplomàtiques. Hi ha qui sosté que si el pacte
ce clou, no podrà ésser inscrit a la Societat
de les Nacions, perquè aquesta no el pot re-
conèixer com a legalment constituït,

Però — i aixa ég el punt més deliçat -
el fet que Anglaterra ha cregut haver de re-
colzar la idea de Mussolini, la qual originà-
riament és de Rosenberg — i França no ha
refusat de participar-hi, és una mica estrany
en aparença i en certa manera incompren-
sible. Dissabte passat, John Simon ha con-
firmat altra vegada que .Anglaterra pot ocu-
par-se molt limitadament de les qüestions
del Continent, i França està sòlidament lli-
gada amb la Petita Entesa i amb Polònia,
que totes han de témer d'Alemanya i d'Itàlia.
La constatació d'aquests fets justifica la in-
comprens ió çIe molts sobre l'acord que hauria
tingut lloc per a la formació del quadrum-
virat.

Les suposicions més lògiques i més benè-
voles porten a creure que Mac Donald ha
volgut donar al govern italià una satisfacció
de principi, amb l'esperança de calmar el
perillós mal humor de Mussolini per la nube
consideració en què el tenia el món polític,
i amb la convicció que el pacte no passaria
de l'estat d'idea. Aquest últim desig del pri-
mer ministre anglès pot deduir-se del fet que
és precisament de Londres d'on surten ara
les majors dificultats per a la condlusió de
les negociacions, Després, Mac Donald no ha
pógut deixar de tenir en compte l'hostilitat
de l'opinió públiea britànica:
Es pot preveure des d'ara que si a la fi

s'estipula el pacte, la participació anglesa
serà molt fluixa, i quan es tractaran qües-
tions d'una certa gravetat que no toquin di-
rectamemt Anglaterra, aquesta conservarà
una rigorosa neutralitat que pot ésser con-
siderada com un perill per França, la qual
es trobaria sola contra dos adversaris que
no semblen pas disposats a cedir terreny.

França s'ha trobat en una de tes situa
-cions més difícils de la seva història con-

temporània. Berlín i Roma, amb un pla que
volia ésser maquiavèlic i que ha resultat pue-
ril, han provat de posar-la en una situació
amoïnosa des del punt de vista polític, men-
tre a Ginebra es lluitava per tal de privar-la
d'aquells mitjans de defensa que són l'única
garantia de seguretat.

Roma i Bertfn han dit a França : u0 colla-
boració amb nosaltres, o serà la guerra.)) El
primer impuls del governi francès era de re-
butjar desdenyosament, però després s'ha
imposat la prudència. Daladier, d'orador
sincer i impulsiu, s'ha transformat en hàbiil
diplomàtic i borne de tàctica. Però ha fet
entendre clarament que França no abando-
narà mai els seus amics i aliats. Perquè
aquest és el veritable objectiu a 4uè tendien
Mussolini i, Hitler: separar França de la
Petita Entesa i de Polònia, per poder .així
desmembrar amb llibertat aquestes nacions
i, si cal, llançar-se al moment oportú sobre
França,

Consegüentrrfent, Daladier ha fet arribar
a Roma un projecte, compatible en tot el
que es pot amb l'actual organisme ginebrí,
t que no admet el sacrifici de les nacions
petites.

Però així i tat no s'han .esvaït els motius
de .preocupació. Admetem, en efecte, que el
pacte dels quatre sigui conclòs seguint estre-
tament les línies traçades de París, com sem-
Ida que hauria d'ésser. Però tota assemblea,
petita o gran, pot, quan la majoria ho vol,
canviar el seu programa i mudar de tàctica.
La majoria del grup resta assegurada a Ale-
manya i a Itàlia, les quals saben que poden
comptar, si no amb el concurs d'Ang:aterra,
almenys amb la seva abstenció. L'aïllament
de França apareix doncs com una conse-
qüència inexorable. E1 govenn de París hau-
rà previst aquesta hipòtesi i condicionat la
seva entrada all club» de manera que pugui
sortir-se'n quan les direetives d'aquest si-
guin contràries a la seva política i als seus
interessos?

França està lligada per precedents com
-promisos d'amistat i d'aliança amb la Petita

Entesa i amb Polònia. Si el grup de nacions
decidís alguna acció contra aquests països,
França es desfaria automàticament de tot
vincle. Sbn segurament .aquests els motius
que han induït — pel que fins ara sembla —
la Petita Entesa a no obstaculitzar la forma-
ció del grup. Però en tal cas és evident que
aquest grup perd tot valor, perquè l'única
finalitat per a la qual es constituïa era la
revisió de tractats i la rectificació de fronte-
res, coses a les quals el govern francès no
es podrà adherir mai.

Com es veu, els dubtes, lles conjectures i
els perills que poden derivar de dissensions
que encara es podrien aguditzar més, no
manquen a propòsit de l'anunciat pacte dels
quatre, idea d'homes que semblen haver-se
donat la missió de destorbar contínuament
la tranquillitat europea.

De totes maneres no és exagerat d'afir-
mar que del «Club de la Pau» sigui possible
que en surti la guerra.

TIGGIS

L'home elegant

visita aquesta

temporada
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Ronda de Sant Pere, z,, pral.

Miri's a través de! cristal

Un Estoig de bellesa de
a totes les dones que trobin la

BIOCEL - Prodigiós producte obting
LES DONES DE 50 ANYS ARA PODEN APA RENTARaN

Moltes són les estrelles famoses de 1 conservar un aspecte jovenívol per
la pantalla que a Hollywood despenen mitjà d'una senzilla aplicació diària
cent mil pessetes l'any per tan de con- d'una petita quantitat d'aquest nota-
servar un 1s Acte 'avenívol Quan la	 ble +eixit biacel iii p es troba ara en	 s



LES ESTRENES

Films d'aquesta setmana
La ^quálifat dé1s progr,ah es á'aqugstis ,dies el ,ritme ,1,ni telx ;Eisensteiñ i tots es rus

ens mdiça,.a les clarts .que som la á les aça- sos han súper aque7l;cmema enorme; dins
badeas. çle la tempò -a4 Les cases estan fiqui- la seva espgntánettaT, però el film conserva
dant el que els queda encara, i per .altra encara avui gran part de la seva força i la
banda.. reserven per a millors temps els •bons	 seva sugggestió al•ucinant.
films que poden tenir. Es així que films com Petit Cèsar també és un film que ve massa
Cavalcada, La fira dç la vida i El signe de tard. Una obra de Mervyn Le Roy que va
la creu, que esperàvem veure aquesta tem- revelar .el gran actor Robinson, film de
porada, no seran estrenats fins a la pròxima, gangsters que val sobretot per la curiosa
Esperem tanmateix que l'estrena d'Una ira- figura del protagonista, un home que es fa
gèdia americana, bon film, per bé que poc un lloc dins la xurma de la ciutat i que
comercial, no serà retardada més. 'En con- s'arriba a creure tot un oersonatée. D'una

El muntatge i aures coses

Fi)e lots els serveis que eoUaboren a la p- exeinple, no.Po4er veure l'en4emà•ma-
realitzac3q d'un, film,,ael muntatge , -es., si no	 tet ., almenys ; el: treball: efectuat, el` dia abans
el més important ,'un dels niés,importánts; i y'eure's obligat ,à. desfer-un: set sense saber
i, al mateix temps, la millor escoja: per apen- si les escenes qué: 'hi han filmat han resul-
dre de fer pellícules. Muntar una pellícula tat bé o no. Ei públic ha de, jutjar amb una
consisteix a combinar, segons el guió, els certa indulgència aquesta i altres pellícules,
diferents plans de cada .escena, intercalant en el que representen d'esforç sincer d'uns
tots aquells elements que han de donar mo- quants cineastes per tal de crear una pro-
vi.ment a la pellícula. Encara que el mun- ducció independent.
tatge és finalment responsable del bon aca- S'ha de tenir present que la indústria ci-
bat d'un film, no hi ha dubte que la bondat nematogràfica és una gran font de riquesa,
d'aquest treball depèn delmaterial que rep que fins ara ha estat en mans de cases es-
del set, i a aixa em referia en dir que el	 trangeres. I al nostre país es .poden fer pellí-

Els protagonistes del film »El hombre que se reía del amor», el director Perojo
(el segon, d'esquerra a dreta), periodistes, etc,
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EL CINEMA

«Amor

junt, sigui com sigui, l'espectacle cinemato-
gràfic aquests dies no té res d'excitant i els
que van sempre desitjoses de notes sensacio-
nals passegen llur tedi d'un cinema a l'altre.
Bon moment, doncs, per a oferir-los grans
films, encara que siguin reestrenes. Heus-vos
aquf, que el resultat del concurs de cinema
organitzat per nosaltres, ens permetrà ani-
njar el panorama cinematogràfic barceloní
amb unes sessions, la primera de les quals,
que té lloc demà, significarà la consagració
definitiva de Noies d'uniforme, conceptuada
com el millor film sonor que la immensa ma-
joria dels nostres aficionats al cinema.

Les estrenes d'aquesta setmana? Films
que a Barcelona són d'actualitat i que en
termes absoluts són quasi vells ! 'Es una ano-
malia haver de parlar, en una crònica que
vol anar al dia, de films com Octubre, que
té almenys sis anys i de Petit Cèsar, que és
de l'any 31.

Fa mdlt temps que vàrem parlar de Octu-
bre d'Eisenstein, creient aleshores que el film
s'estrenaria tot seguit. Dificultats de censura,
fa poc vençudes, han retardat fins ara aque-
lla estrena. Un film remarcable, com dub-
tarane! Un document impressionant sobre les
jornades d'octubre de l'any 17. Ara el film
apareix dur de fotografia, un xic pueril en el
découpage i vio:ent d'una manera bàrbara en
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per
Clíve Brook
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Peggy Shannon

•
El drama commovedor
d'un home vulgar que
en el silenci 4roba la
expiació i la glòría

•

Es un fílm Paramounf

perillós»

vanitat ingènua, cruel d'una manera repug-
nant, juga en perfecte comediant inflat d'ell
mateix el seu rol de petit César . Hi ha en
el curs del film aquella desfilada d'escenes i
tipus obligada en els films d'aquest gdnere,
barreja de puerilitats psicològiques i d'encerts
cinemàtics.

La casa distribuidora del film, desaprofi-
tant el considerable reclam fet a l'entorn
d'aquest film per la premsa estrangera, sem-
bla que ha volgut que passés del tot desaper-
cebut, canviant-li el títol : l'original, tan sug-
gestiu, ha estat substituït pel d'Hampa do-
rada.

Amor perillós és una barreja de film cò-
mic, film policíac i comèdia sentimental cent
per cent americana, tot pegat ben dosificat
per Franli Tuttle, el cèiebre director de Co-
mèdies de saló, molt temps al servei de la
Paramoumt. Una interpretació del tot justa,

Mi i	 ord n i Warner Baxter,a càrrec de r am J a ,
una diversitat d'episodis que tracten amb la
seva amenitat de distreure l'espectador de la
insubstanciallitat de l'anècdota, fan d'Amor
perillós un espècimen d'aquest film americà
de tipus mitjà que viu còmodament recolzat
damunt dels tresors d'una tèoniea prodigiosa.
Tothom el troba insubstancial, però niingú no
s'hi avorreix. I creiem que la crítica està
autoritzada a'constatar aixa darrer.

JOSEP PALAU

FEMINA
Gran succés de la producció de

SAMUEL GOLDWYN

El Paraíso del Mal
per Ronald Colman, Fay
Wray i Esfelle Taylor

Film dels

ARTISTES ASSOCIATS

CAPITOL
Avui esErena del film senfimenfal

amb

Regio Toowey i Zasu Piffs
Producció COLLIMBIA PICTU=
RES presentada pels ARTISTES

ASSOCIATS

Ses;^n Mirador

.Hezna, Ñoies d`ur fotmïe"
i "Melodia fet rnón"i

El- millor; .elogi que podia fer-se' de ! N'o;es
d'uniforme i'.han fet els nostres lectors yo-
tant d'una manera tan unànime per aquest
film, designant -lo així com el millor film so-
nor. Com que nosaltres el vàrem presentar
a Barceiona en sessió especial, aquesta com

-penetració espiritual amb els nostres lectors
ens afalaga i ensems ens encoratja.

Hem cregut que els que han concorregut
al concurs veurien amb grat una represa
d'aquest film, una represa que els permetés
reveure'l una vegada més, en un local con-
fortable i sobretot en un ambient de gran
comprensió artística. En una atmosfera així,
com estem segurs sempre d'assegurar en les
nostres sessions, és on l'espectacle aconse-
gueix la màxima emotivitat.

Al mateix temps, .per completar la vetlla,
ens hem assegurat la projecció del gram film
Melodía del món, l'èxit màxim del film es-
trictament sonor. Documental insuperable
que és com una volta al mdn en un ritme
cinematogràfic, a la caça de les visions més
sorprenents de l'home i del móra de la cultu-
ra. Un film d'una, riquesa inexhaurible; no-
tació ràpida d'espectacles impressionants,
que demana ésser vist diverses vegades.

Pensaments gairebé sublims
Cada u neix per alguna cosa determiinada

en aquest món. El cas és saber quina és
aquesta cosa.

Qui negarà que Ramon Nouarro té al seu
haver alguns bons films. Perd també té, per
desgràcia, unes declaracions publicades a
Pour Vous, en les quals diu coses així

«No tino de què plànyer-me. IQ, millor dit,
ho hauria hagut de fer si les faccions del
meu rostre i els mvsculs del meu cos no
fruïssiin d'una harmonia particular.»

«...,provar a tots els incrèduls que un té
talent — sí, senyor ! -, un talent de. debò
que, malgrat que un sigui bell, no és com

-pletament estúpid.»
eHe d'afrontar, tot sol, fràgil i tímid, l'as-

salt de les meves admiradores. 'E1 contacte
entre ges representants del bell sexe i la
meva modesta persona es converteix de ve-
gades en un joc — com ho diré? — brutal.»

^^	 A
w

•
pA►
Paueig de C^r a, 57. — Teh4oa 79681

De les 3 tarda a la 1 setinada

Reportatges Cineae de París

Bosco nàufrag
Dibuix animat sonor

Notician Fox Sonor
Reportatges d'actualitat mundial

i el film documental

La veu del Vaticà

Rambla Catalunya, 37 • Tetèton 11701

• Gaumonf Super News
Un passeig pel món.

i C:inal de Casfella
Documental en espanyol.

• France Aefualifés número 37
16 reporíatges d'acEuah aE, entre ells desfa.
ca el bon humor de Franca.

• La Ciutat Uni rersi4àris
Reportatge d'aqueaEa formidable menífesf,a-
ció del geni espanyol, explicada rn espanyol.

Eclair Jeurnal
Viatge del Presiden  ALCALA ZAMORA
al creuer «Jaume 1,, a Santander.

. Notícia especial
Proclamació a Madrid de .Miss Europa« en
el Concurs de Belleses. VISIONS C1 NE.
MATI QuLS.

Programa de rigorosa exclusiva d'aquest Saló.
Aparells Wesfern•Elècfric

Sessió confinua de 3 farda a 1 de la nio
Enfrada única, 1 peesefa
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PEL TELEI'ON

muntatge és una bona escola per als di-
rectors.

Durant la meva estada a la Paramount,
vaig tenir ocasió de passar algun temps en
aquest servei, i allí em vaig adonar de les
enormes dificultats que la manca de mate-
rial adequat representa per al perfecte aca-
bat del film, així com de la inutilitat d'un
gran nombre de plans i d'angles que alguns
directors, per extravagància o per desconei-
xement, fan filmar, ocasionant despeses in-
necessàries.

Cada estudi posseeix un cos especialitzat
de muntadors i, ajudants; però, .en general,
encara que se n'anomena un per a cada
producció, el postor en escena sol dirigir
persogá:ment el muntatge de la seva pellí-
cula. -

Qracies al muntatge es pot convertir una
pellícula 'bona en dolenta, i viceversa ; tot
depèn` dels coneixements i de la traça de
l'encarregat d'aquesta tasca.

El laboratori és un altre complement im-
portant en la realització d'un film. Revelat,
transparències, títq:s, etc., són a càrrec del
laboratori, d'om ha de sortir el film per a
ésser lliurat als serveis de distribució, que
és l'encarregat de presentar-la al públic.

La darrera pellícula de Benito Perojo, El
hombre que se reía del amor, editada per
Star Film, representa, malgrat els seus
molts defectes, un notab e avanç de la pro-
ducció nacional. Sense arribar ni de molt a
la perfecció i tenint en compte les condi-
cions i dl '.material amb què l'esmentat di-
rector ha hagut de treballar, cal assenyalar
elogiosament la fotografia i el so. S'ha de
considerar el que representa per un director,

Cautxú Català
Corts Catalanes, 615
Renda Sant Pere, 12
Paeselg de Oràcia,127

Gorres per al bany; selecció de mo-
dels des d'una pesseta.

Sabatilles de cautxú; models de
gran moda.;

Joguines flotadors.
Salvavides «Flota».

Piragües de lona i cautxú.
Cèrcols de cautxú per al TENI COI T

(joc de moda a les platges)

cules, en principi, tan bones com en qual
-sevol altre lloc, El problema és purament

d'eleinents. D'aquests, n'hi ha, i si en fal-
tessin, no es podran formar mai si no hi ha
producció.

La pantalla comença a revelar els seus
valors. Així, en El hombre que se gela del
¿amor, Rosita Díaz demostra unes grans dots
d'artista i un valor real. 'Entre els intèrprets
masculins de la mateixa pellícula, cal re-
marcar Ricardo Núñez, veterà del cinema
mut, al qual es polen augurar molts èxits.

Actualment, Benito Perojo està fillmant a
Montjuïc una comedia d H.onorio M,aura,
Susana tiene un secreto, en el repartiment
da la qual figuren Rosita Díaz, Miguel Li-
gero i Ricardo Núñez.

Atentament invitat pel director, he anat
als estudis de Montjuïc, i malgrat l'enorme
diferència entre aquests i els que conec de
l'estranger, ne he pogut menvs de reconèi-
xer la propietat i serietat amb què s'hi tre-
'balla.

Perojo té ara una bona ocasió de fer un

bon film, ja que compta .amb bons actors i
amb una obra — tinc entès que li han estat
donades tota mena de facilitats per a ii'adap-
tació cinematográfica de la comèdia — que
es presta per al cinema.

De la reeixida d'aquesta i d'altres obres
que podríem qualificar d'assaigs depèn pot-
ser l'esdevenidor de la producció espanyola.

Es per això que, malgrat tot, cal seguir
amb atenció els esforços en aquest sentit que
actualment es fan.

DECARLO

: L	 Balneari
tnnai	 atCAnnó

ae

Poe'"	 Card
lPmv±a de T

ó
arragona)

Altura: 6go metres sobre el nivell del mar

Temporada oí cial: 15 de juny al 30 setembre

Prodigioses aigües, les més nitroge-
nades i arsenicals d'Espanya.

Malalties dels bronquis, pell,
budells, neurosis i diabetis.
Estació ideal dels infants.

Situació meravellosa, clima sec, esta-
bliment rodejat de bosc.

Pensió completa des de 1 5 pessetes,
Habitacions des de 4 pessetes.

Xalets per a famílies.
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REFERÈNCIES:

s. $acosó, Petxina, 3, pral. - Telèfon 18235
Farmàcia Garreta, Rambla Catalunya, 89
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Uns estrangers que, tot just arribats a mallorquí, plena de caràcter, sí, però on no-
Barcelr3nA,+no us demanen el Cuadro FM- més actua el rebuig del cante i • dol ball?
nzen o o la- corrida de tóras, sins gcié volen i flaménc àiltèntic s'ha iefugi2Carg al Pbr=
veure ballar sardanes ?.:° Conc la anat això? taV_de Santa Mádrwta. Al Bar del' Manquet.
Heus aef una petició ia^sòlita, que fa rodar Som.hi, doncs. Pel camí, ens • dediquem a
el cap vertiginosament. Apressem.nos a dir, intervivar dansarines. Comencem per la pro-
però, que aquests estrangers són gent de digiosa Irina Baronova, petita gran artista,
qualitat : Massin i la seva tropa.	 Una veritable nena, amb un rostre de cria.

Leònide Massin... Les vegades que, anys tura de bolquers i un cos flexible com un
enrera, havíem aplaudit al Liceu el Massin	 jonc, estilitzat per l'entrenament quotidià.
desfigurat pel maquillatge ï la indumentària	 —Què 9i semblen els mestres de ballet de
estilitzada ! No l'havíem vist mai fora de la seva companyia? Balanxin, Massin.;.

((Les Shcfidesn

L—	 --	 _	 -	 - .	 -	 u
EL TEATRE

ikHdlla Terra a Santa Madrona) LA MUSICA

l'escen,l. I el gentlennan, que ara hem cone-
gut personalment, no és ben bé aquell Mas-
sin que ens imaginàvem a través d'una foto-
grafia publicada en un número de La darse
do t921, i a través de! famós dibuix de Pi-
casso, les úniques imatges del Massin de
j)aisà, que teníem emmagatzemades en la
memoria. La mirada d'acer, que revela una
intellrgència poc freqüent, és aquella. Però
li atribuíem una mobilitat que no té. Rígid,
reservat, poc loquaç, d'una cortesia exqui-
sida i el rostre constantment illuminat per
una doiçor profunda i un somriure finament
irònic, se ¡'endevina cordial, Però d'una cor-
dialitat interior, molt més autèntica que les
superficials explosioins afectuoses de molts
meridionals.

Com hem dit, Massin ha volgut conèixer
la sardana. IEl flamenc, no. Ja se'l sap de
memòria . Quan va haver de muntar El tri-
corni, va sojornar llargament a Andalusia.
A Còrdova, a Granada, ens assabenta, va
ensopegar amb uns ballarins no professio-
nats — un sabater, un barber — meravello-.
sos. Ara l'interessa la sardana. La vol veure
ballar de totes passades, Conflicte. No el
portarem pas al Parc. A Sarrià, potser? Uns
amies fan gestions. Bella Terra? Dit i fet.
I ja ens teniu una gran .part de lla compa-
nyia de Ballets Russos i uns quants amics
encaixonats en un vagó del tren de Sabadell,
amb elements d'un esbart de dansaires,
acomboiats pel senyor Aureli Capmany.

Bella Terra... 'La sardana, 'bailada en
aquell recé poètic i assolellat, els fa una gran
impressió. La senyora Massin—la dansarina
Eugène Delarova — i una petita russa s'in-
trodueixen en una rotllana. I, observaint
atentament els passos dels ballarins locals,
els imiten amb convicció. La Dainilova —
tot el que té Massim de contenció, la gran
Alexandra ho té de vivacitat, a:egria r in-
quietud — malda per a agafar el ritme difí-
ciil de la sardana. 1 esbossa graciosament
alguigs punts de la mostra dansa. Massin està
molt satisfet. El viatge no l'ha decebut. La
gràcia deis ballarins catalans, tan allunyada
de la força dels flamencs, l'ha sorprès agra

-dablement... 1 ens tornem a encaixonar en
un vagó del tren de Sabadell. A la Plaça de
Catalunya, ens adonem que a algunes sego

-es parts, menys intel•igents, més riques en
esperit de turista, tot allò no els ha fet ni
fred ni calor. Volen el Cuadro Flamenco,
elles. No s'impacientin, senyores! Una nit
que facin festa, ja les portarem a veure la
Capitana i la Faraona, el Chino i el Bule-
rías...

I un diumenge que la companyia no tre-
balla ens tornem a trobar a l'Hotel Orient.
Massin també ve. Sense gaire convicció, cal
confessar,ho. Fa dues inits l'havien portat a
cal Juanito el Dorado. I no s'hi va divertir
gens. Naturalment. Per què tots aquells que
piloten estrangers tenen la mania de con-
duir-los iinvariaMement a la taverna d'aquest

Cinema Fèmina
7 juny del 1933	 Nif, a les 10

Sessió de Mueic=hall
ORGANITZADA PER

"L'Ocell de Paper"
6 films sonors d'orquesfres,

ball i skefchs de revista
RAYITO DE MADRID
ELS[E BYRON i la seva

orquestra
IDIL'LI EN UN PARC o EL
SUICIDI DE LA LLUNA,
presentat per Ignasi A gusfí i Grau

NIC=FÜSLY'S BAN D,direcíor
e. NICOLAU

LOCALITATS A PARTIR D'AVUI AL

Cinema Fèmina

---Oh, Balanxin'.... Ce n'est das naon
gene. Ho deforma tot. Té 1a mania del gro-
tesc. Jo sento profuindament la dansa clàs-
sica. Les Sílfides!... Això sí que m'agrada.
I)e totes maneres, prefereixo Massin. De-
forma, també. Però sota totes les sayas es-
tilitzacions, hi ha la dainsa d'escola! La
m eva...

Sí. Totes aquestes noies són unes dansa-
rines clàssiques com una casa. Les Sílfides,
El llac dels Cignes els tenen él car robat.
I accepten de mala gana les deformacions
que els imposen un Balanxin, un Massiii i
altres mestres renovadors. (La Dalinova es
queixava amargament que el Llac dels Cig-
nes, el ballet clàssic del famós Petipa, amés
al començament del programa. «Digueu que
ell posin al mig o al final», ens pregava;,.)

Però la clara, la rossa, la immaterial Riá-
buxinska se'ns acosta,

Què tal, Ping-pong? — li diu la Baro-
nova.

—Ping-pong?
—Sí, els companys em veuen tan lleugera,

que em diuen pilota de ping-pong. Quina
ciutat, Barcelona ! Quina animació constat!
A les tres de la pit sémbla de dia. Quina
diferència de París! jocs d'infrnt? A Patís,;
a Holanda, a tot arreu l'aplaudien çom a
folls. Ací dl públic no es dóna com allà. Li
costa molt d'aplaudir..:'

I ja som al Bar del Manquet. Solemne
expectació. Una caravana de trenta perso-
nes, que no fan cara del barri, constitueix
un veritable esdeveniment. Seiem. I els rus-
sos comencen a devorar cacauets i avella-
nes. Les mans enguantades — por del con-
tagi ! — de l'entusiasta Prats en van treient
grapats del cistell dél cangrejero. Sessió mo-
nòtona de cant. I, apaivagades les. queixes
de la sinistra Ciega de Jerez, el cuadro puja
al tablado. Ballarines i ballariins no es dei-
xen perdre un pas. 'El gran dansarí de ca-
ràcter Wbizikov ,ski es troba oo•m el peix a
!'aigua.	 .

—Que n'és de diferent de cal Juanito el
Dorado—exclama Massin—. Quina passió!
La dansa els surt de l'ànima..:

--Cal ésser gitano... o un Massin—li diem
pensant en la meravellosa farruoa que ba-
llava en El tricorni.

Somriure agraït del genial Leònide, que
afegeix :

—EI més sorprenent és la continuïtat del
ritme. Un .ritme que no decau mai. La que
m'agrada més és aquella del vestit blanc (la
Faraona). Es la que té més estil. La ,petita
(la Capitana), no tant.

Es curiós. L'Escudero, l'intuïtiu, s'entu-
siasmava davant la petita Amaya perquè la
veia, com ell, plena d'un magnífic ardor ami-
mal. Massin, per contra, el dansarí de l'ele-
gància i de la línia, s'enterneix davant la
Faraona. Precisament pel seu estil.

–.Qué prefereix; ef flamenc o la sardana?
—No es pot comparar. Existeix un punt

de partida diferent. Només li diré que l'any
que ve veuran un ballet català que vull mun-
tar.

Heus ací una notícia sensacional que, com =
plaguts, fem servir de punt final d'aquest
artiele.

SesnsTIA GASCH

Cançons de Bxs
Enguany ens içsca eommemot sa ` él icente-

nari ,de la naixença de Brahms. A Barcelona
podém ''refiar-nos 4e aquest'`esdevinintent
Serà festejat d'una manera esplendorosa; ja
que tots sabem l'erltusiasme que sent el nos-
tre Pau Casals — en les mans del qual està
bona part de la nostra vida musical — per
l'art de Johannes Brahms. Val a dir també
que el món està avui molt ben disposat en-
vers aquest gran músic, el prestigi del qual
ñero vist créixer més i més a mesura que la
seva obra era també més i més coneguda.
E1 món tot caldria dir, llevat de la seva pà-
tria, ja que Hitler no pot sofrir aquest home,
que portava sang autènticament jueva en ales
seves venes, i ha dit ben clar que estava dis-
posat en nom de Germània a aigualir la
festa que tants artistes alemanys veien amb
delit.

A casa nostra ha estat l'Associació Obrera
de Concerts que ha inaugurat els actes d'a-
questa commemoració. I no ho podia fer mi-
llor de com ho ha fet : amb un recitat de
cançons del gran mestre. Brahms va cantar
tota la vida, ano va ésser sinó molt tard que
va decidir-se per la composició instrumental
de gran envergadura, i és en les cançons on
el seu geni és més amable, i assequible i on
les seves grans dots de melodista s'afirmen
més pag eses. Aquest recull formidable de can-
çons del qual diumenge, Concepció Callao i
Concepció Badia d'Agustí ens van oferir una
petita, per bé que acurada, selecció, és un
monument artístic a posar al costat dels mi-
llors lieds alemanys, al costat de Schumann
i Schubert. Noblesa de les idees, originalitat
d'estil, varietat i fecunditat melòdica inex-
hauribles, collaboració sorprenent entre la
veu i ('instrument. A cura de Pere Vallribera
anà la part de piano. Cal assenyalar la im-
portància d'aquesta part, ja que més que un
acompanyament és com un comentari, un art
de crear una atmosfera amb una sobrietat
de mitjants definitius. Els tres artistes, com

-pletament compenetrats amb les obres que
interpretaren, aconseguiren donar-nos un re-
cital d'una rara qualitat. Brahms va acon-
seguir un èxit magnífic, sorprenent molts de
l'auditori que desconeixien aquest caire de
la seva obra.

Abans del recital, Joaquim Pena va llegir
-nos una molt substancial conferència sobre

el compositór, que el públic seguia amb una
atenció sostinguda. !El conferenciant va tenir
mots molt durs per a tots els detractors de
l'art de Brahms. Hom va remarcar tanmateix

Johnnes_Brahms (1833-r897), per J.
J. B. Laurens

(Museu de Bonn)

fue l'incondicional wagnerià que és el musi-
cògraf Joaquim Pena escamotejava un nom
difícil en el cas present, corrï en quasi tots
els casos, d'escamotejar. IEl nom de Ricard
Wagner. Wagner, que éstava convençut com
el seu .amic; el comte 'de Go^bineau, de la
penniciositat de la raça jueva, es posava fu-
riós quan veia una partitura de Brahms. Pena
no va dir res d'això. Fóra curiós avui saber
què pensaria Wagner de les cançons de
Brahms! Wagner, que avui es fregaria les
mans de content veient com en el camp del
cinema sonor ha aconseguit, amb la seva
música d'epitala.mi, foragitar quasi del tot la
dansa nupcial del vell rabí Felix Mendels-
sohn, tanmateix, si hagués estat amb nosal-
tres diumenge el matí, hauria hagut de con-
venir que les teories etnogràfiques no són
bones conselleres en les qüestions d'estètica
musical. — J. P.

Aquesta setmana
es posarà a la venda
el CATALEG del
1 SALO MIRADOR

Raquel Meller

aquesta vegada, no passi més enllà del tros
de Rambla que va des del carrer Nou a
l'estàtua d'En Pitarra. Quant a la senyora
Raquel, ai !, que cada primavera ve expres-
sament de París, disposada a enternir-nos
amb la sempiterna Violetera i a tocar-nos
el botet sentimentàl cantant cuplets d'En
Morera, ens 1a sabem de memòria. Fa més
de ,quinze anys que cada primavera ve a
Barcelona a posar el mateix disc.

I, si més no, es. tracta d'una artista de-
passada. Tant o més que es Irusta, Fuga-
zot i Demare. 1 el cuplet, tant o més depas-
sat que no els tangos... Viu damunt les cen-
dres d'un passat que ens enlluernà, i la avi

-sita anual, a més a més del propòsit elo-
gialble de recollir una quantitat de moneda
–. propòsit que compta amb totes Qes nos-
tres simpaties —, sembla que no tingui altre
propòsit que el de remoure aquelles cendres
i fer-nos espurnejar els ulls.

Hom sap que a les senyores els sap un
cert greu que els retreguin els anys, r , que
els agrada amagar-se'n. Doncs bé ; a molts
dels que coneixen la senyora Raquel dels
temps de l'Arnau els succeeix una cosa sem-
blant.

No n'hi ha epoca de diferència ontre caure
a Barcelona desconeguda i ésser descoberta
i glorificada pel país en massa — en les des-
cobertes, hom hi posa un polsim d'estima-
ció i d'amor propi, d'entusiasme —, a venir
després de París a Barce:ona a repetir-nas la
mateixa cançó, corregida i disminuïda, grà-
cies a l'ús i al temps.

Vol dir que la senyora Mellar no és la ma-
teixa d'abans. 'Que els temps no són els
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mdlt .muntades a ]-'aire dels
engrescaments populars, du-
reo fins que s'acaben. La se-
nyora Meller se n'anà provi

-dencialment de Barcelona. Si
ano ho hagués fet, s'hauria vist
engolkfa per la decadència, que

tou molt ràpida, de les varietés. A París,
s'arranjà una categoria de vedette.

1 és com a tal que compareix cada prima-
vera a Barcelona a oferir-nos la gràcia, que
no és nova, de les seves cançons que ja són
velles.

Molt bé. Si fóssim capaços, encara, de sen-
tir-nos patriotes d'aquestes coses, ens ho aga-
faríem pel cantó de l'honor que representa
pel país comptar amb una vedette interna-
cional, o prepararíem el cabasset de l'encens
i treuríe.n del quarto dels malls endreços, per
tal de desempolsar-los, el paquet, ja una
mira rebregat, dels ditirambes del cas.

Ens agradaria de poder-ho fer, si més no,
per tal de passar per ben educats. IEl que
hi ha és que no ens hi veiem amb cor, 'Es
aquesta una tasca excessiva .per al nostre ta-
ramnà, que té la mania de decantar-se pel
cantó de la franquesa. Per altra part, no
som partidaris dels confusionismes.

Per tot això no ens podem estar de dir,
mailgrat la nostra 'bona voluntat, que ni els
planys malencònics sudamericans, ni dl fal-
set persistent de la senyora Meller, són sus-
ceptiibles d'entennir-nos. El que passa, és que
ens submergeixen en un estat de xéverie sub-
arqueològica el qual, francament, no és gens
agradable.

JAUME PàSSSARELL

DIA 8 DE JUNY', NIT

GRAN
FUNCIÓ AL

CIRC
instaliat a
la Via Au-
gusta, prop
de l'estació
de Gràcia
del tren
de Sarrià

9.

S'admeten encàrrecs de
loca1i4a4s a

PRATS, Fiveller (Fernando), 29

CATALONIA, Ronda S. Pere, 3
SYRA, Diputació, 262

MIRADOR, Corfs, 589

VI: Fira de Barcelona
NACIONAL I INTERNACIONAL
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Barcelona i lanovelia
III. — Els te

Tots, `qui més qui menys, tenim una idea
de :és i íterióritats de la nostra política, de
les mil immoralitats que tots hem vist i dels
sacrificis que han passat davant dels nostres
ulls. Coneixem les baixes maniobres dels ad-
versaris, les •lluites pi predomini, les intri-
gues de casinet i l'agitació de les e eccions.
Recordem la degradació dels temps de la
Dictadura; . amb el seu seguici de claudica-
cions,. rebellions i ajupiments temorecs. La
gent: que conspirava contínuament, :a que
callava i només remugava quan era a casa,

mes actuals
sublimades de literatura. Tan simple i do-
lorosa com és la realitat del nostre barri de
Drassanes! D'ençà que,.fa mots auys, Juli
Vallmitjana, n'env estí la interpretació rea-
lista amb aquella novella Sota Montjuïc, visió
documentada dels baixos fons de la ciutat,
amb els seus pintorescos gitanos i randes,
tots els subperiodistes de diaris castellans que
surten a Barcelona i tots e'Is autors fracas-
sats del Parallel han volgut treure el suc
d'aquells carrers lamentables, i s'han inven-
tat una trista barreja de tota la genteta
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VARIETATS ' ^I'èpocaMaurois i la crisi de 
IIna protesta•

Segurament el. més llegit de tuis els es-
E1 Sindicat d'Homes de Lletres alemanys criptors francesos contemporanis, a , caSa nps-

a l'FEstranger, recentment constituït pes es- -, tro, és André Maurois, EI nostre, públic.culti-
críptors alemanys refugiats a l'estranger des- ,vat que llegeix françes segueix amb interès
prés d'haver-se  apoderat els nacional-socia- ' .la: seva producció. Els que :no el 1Jegeixen en
listes de 1'antic Sindicat d'Homes de Lle- D'idioma original l'han pogut conèixer . per les
tres, ha tramès el següent telegrama al Con- ..traduccions catalanes de Cl arts i Els silen-
grés Internacional del Pen Club, reunit en- ,çis d¢l Coronel. Bramble•
guany a Dubrownik, -prop de Ragusa (Iugos- 	 Cimats és sens dubte uq dels llibres que
sàvia) i'	 ha tingut més èxit: . durant: els darrers anys,

oCongrés Internacional del Pen Club. "' 	 no tant potser per la quantitat d'exemplars
» IEl Sindicat d'Homes de Lletres alemanys venuts — encara que considerable — i per :es

a ]''Estranger; representant en aquest mo- traduccions que arreu se m'han fet, com per
ment les lletres alemanyes, constata :	 la devoció que per aquesta obra senten molts

ha escapat cap :des intellectuals europeus,
per l'esdevenidor de la _nostra civilització.
Fet i fet és evident que l'estructura açtual
del món està en. crisi. El que passa — i és
el que resulta més tràgic . de tot -, és que
ningú no ha pogut .esbrinar . emcara quina
seria la nova estructuració— social, econd-
mica, .política, moral — que Pogus,substituir
l'actual

De fet, el problema debatut actualment
i que constitueix el nervi de tota na qüestió,
és un problema vell com el món ; és el pro-
blema del coniliete entre l'individu i:la , col-
iectivitat. A través de les pàgines del llibre

tead Abbey

mans Lloberola que 'agarra ens presen-
ta amb tota da cruesa de llur amorali-
tat Penseu en la sempre renovellada as-
censió, àls cercles més alts de l'aristocràcia
del diiner i en els títols de noblesa adquirits
per , banquers milionaris o fabricants sorto-
sds, amb totes aquelles conseqüències d'un
sobtat desplaçament social!. Imagineu-vos l'a-
bundosa deu de possibilitats inovellístiques
que enclouen els prcimers temps de la Repú-
blica, amb la topada violenta amb la realitat
de tots els idealismes impenitents i de totes
les follies demagògiques. Penseu en els es-
^cÍáts de triomf i els moments dramàtics del
Catorze d'Abril, en el ;ent desplaçament de
la influència dels dirigents de les masses
gbreres i e1 predomini sobtat de la F. A. 1.
arnb totes eles seves conseqüències. Ens hem
avesat massa a considerar els revolucionaris
anarquistes com a elements primaris o fe-

co
rotes, però sobretot molestos, i no voldríem

nsiderar tota la quantitat d'heroisme, o
criminal 'o suïcida, que empeny aquells ho-

capaços de sosteimr un setge d'un diga,
dh erclats per la força pública, amb 'espetecs
^de pistoles i-màusers: Quin Eñovellista sabria
desaprofitar tot aquest fons real i extraordi-
nari de violència i encegament per á una .
ficció trepidant i dramàtica?
: També tenim els barris baixos barcelonins.
Llastimosament, damunt d'ells hom ha I^
tit 1a més estúpida i falsa de des llegendes.
Hom ha creat, per a encís de botiguers dis-
bauxats o d'estudiants sense ganes d'estu-
,diar, una nova Chinatown, sense xinesos,
amb perversitats decoratives i pornografies

i

Irc del Teatre, la nit

que van a liquidar llur vida fracassada, entre
els carrerons que volten l'Arc del Teatre.
Cocaïna, tracta de blanques, inversions se-
xuals i tota la fauna de presidi. Potser en
alguns dels capítdls deslligats del tema cén-
tral de Vida Privada hi ha la millor traducció
dels, estralls que tota aquesta pseudo-litera-
tura pestilent ha fet entre els barcelonins.
Uin problema d'higiene i de policia ha estat
convertit, per un afany 'de cosmopo:itisme,
en una atracció internacional de turistes
morbosos. I si almenys això ens hagués do-
nat urna bona literatura policíaca ! Però
aquest 'gènere sembla estar molt lluny deis
gustos o de l'abast dels nostres novellistes
i no recordo cap altra interpretació literària
del inostre districte cinquè que aquella Rossa
de mal pèl, que ens revelava en J. M. Fran-
cés un novellista de fantasia i entrain, però
mancat de mesura. I, en un altre aspecte, la
darrera novella de C. A. Jordana Una mena
d'amor, que és, amb la Judita de Trabal, la
sola mostra de literatura eròtica que tenim
en català, i que ens dóna unes finíssimesim-
pressioins del Parallel i del món bigarrat i
pintoresc que s'hi belluga.

Malgrat que una part de l'argument és re-
lacioni també amb la vida nocturna de la
nostra ciutat, es, naturalment, impossible
classificar sota l'etiqueta districte cinquè la
deliciosa Eanny, de Cares Soldevila, estima-
ble penyora d'un barcelonisme en la novella
que ja feien pressentir les narracions aplega

-des en El Senyoret Lluís i que Eva ha vingut
a confirmar. El caràcter essencial de totes
aquestes obres les fa emparentar, en canvi,
amb aquella novel•lística moderna que especu-
la amb els canvis de la psicologia collectiva,
les variacions del codi moral de la nostra
societat, la insolidaritat latent de la nova
generació, dinàmica i despreocupada, amb ales
que l'han precedit. Es el contrast que carac-
teritza la vida d'aquella Maria Lluïsa de
Lloberola que ens presenta Sagarra en la
seva darrera obra. Es el mateix conflicte
que, exp^sá't en to menor i amb una sensi-
bilitat més`púdica,"fa n'essència d'El Camí
Reprès ï les 'altres novelles de Maria Teresa
Vernet i de la Teresa de Carme Montoriol,
les dues esperances més autentiques de la
»nostra migradíssima literatura femenina. Es
també el nervi de les vacillacions dels pro-
tagonistes.'d 'Albada de Josep Selva.

Avui som lluny del clima moral dels nos-
tres pares : e1 'trontoll de la guerra no ha
passat debades per a nosaltres, i tota la
taula de valors de gla conducta humaina ha
estat, conscientment o no, revisada i muti-
lada d'una manera implacable. I la nostra
rovella no sabria veure els mil drames in-
tensos que suscita aquest divorci essencial
de pares i fills, en tantes ànimes i en tantes
famílies de Barcelona?

Rasao-a. TASTS I M'ARCA 1

boumg, Le;;; Feuahtwmger, Jaroslav H:asek,
Walter H,asenclever, Egon Erwin Hirsch,
Heinrich Mann, Erich Mr. Remarque; Lud-
wig Renn, Arthur Sbhnitsiler, Ernst Toller,
Arnol'd Zweig, Stefan Zwcig, com a literats.

Max Adler, A. Bebel, E. Berstein, Kauts-
ky, F. Lassalle, Lanin, Karl Marx, Karl W.
Liebknecht, com a sociòlegs.

Otto Bauer (autor de La Revolució aus
-tríaca) i Karl Tchuppik (autor -de Luden-

dorfj), com a historiadors.

Una enquesta

sobre la nostra època

El nostre amic G. Charensol ha dbert des
de les •columnes de Les Nouvelles littéraires
ma enquesta sabre aquest tema
eSi des de fa algun temps es parla força

de iyoo,•les -opimions sobre els anys que pee-
cediren la guerra són ben contradictòries.

aPer uns, aquesta època fou la de la joia
de viure i oposen el seu encís a la febrosa
activitat del nostre temps.

,)D'altres, al contrari, no tenenprou iro-
nies per als darrers anys del segle xrx i els
primers del xx. iLlibres, exposicions, obres
de teatre i .films recents semblen dedicar-se
sobretot a subratllar el ridícul de igoo.

»Creieu que la ruptura entre l'avantguerra
i la postguerra és tan total, i .quina d'aques-
tes dues èpoques us sembla haver estat la
més feliç, gla més rica en valor intellectual
i artístic?»
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OBRA NOVA

CALÍBAN PARLA
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de JEAN GÜTHÉNNO,	 =_
E	traducció de S. Sarrà Serravinyals

$l llibre ea el qual el poble català retrobarà
la eeve pròpia fe revolucionària

Pteu: 5 pessetes

Administració i venda:

Llibreria Cafalónia

5 3, Ronda de Sanf Pere, 3 ._
Telèfon 12456

:Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli;

dels seus lectors: CUmats és un dels comp-
tats llibres contemporanis que es réllegeix as-
sfduament i que és citat encara, com una
autoritat en certes matèries, en moltes con-
verses.

'Doncs bé; els habituals lectors de Mau-
rois hauran quedat un xic decebuts amb el
seu darrer llibre. IEn comptes de la novella
o biografia acostumada,` Maurois : ens ha do-
nat aquest any un llibre d'assaigs, company
d'aquells altres que li han proporcionat uins
lectors fidels diferents dels que li ha propor-
cionat Climats, d'aquells llibres que s'ano-
menen As 15ects de la Biographie, Etudes en-
glaises, Dialogues sur le Commandement.
El llibre aquè ens referim s'anomeina, en
homenatge a Montaigne, Mes e songes que
uoici, títol que deriva de la cita de l'autor
dels Essais, que porta coma lema : <<Tamtost
je resve, tantost je dicte en me promenant
mes songes que votcta»

Com els Essais de Montaigne, el llibre de
Maurois és constituït per una sèrie de dis-
quisicions, assaigs ï discursos sobre temes
variats. Predominen, .però, els que tracten
de'l nostre temps i de 'les seves interpreta-
cions. lEls qui hagin llegit detingudament les
novelles de Maurois, t sobretot els seus dos
inoblidables llibres sobre Anglaterra i els an-
glesos, Les silences du Colonel Bramble i
Les Discours du D7. O'Grady, hi hauran
vist tota la importància i ]'interès que tenen
per Maurois els temes de psicología social.
Aquest darrer llibre seu no és més que un
conjunt de anotes i d'estudis sobre psicolo-
gia collectiva, i darrera de síes inevitables
concessions que Maurois fa al seu públic,
es pot endevinar tota la preocupació i la ten-
sió espiritual de ]'autor davant dels ,proble-
mes que tracta, problemes que veiem plan-
tejats diàriament i que constitueixen l'emg-

Quatre llibres nous

1. er Nofes d'un estudian4
que va morir boig, de S. Juan
Arbó (autor de TERRES DE
L'EBRE.) Un volum relliga]
pessetes 3,50.

2 6, Memòries d'un IIU de
matrimoni, de Lluís Capdevila,
5. a edició, pessetes 2.`0.

3.er La Pecadora, del ma=
feix autor. Edició popu 1 ar,ptes.1.50.

4. e AI marge,novel la de Ro
sa Maria Arquimbau, pessefes 2.

Demaneu-los a totes les llibreries i a

MUNTANER, 42

de Maúrojs traspuacañstamtment la preocu-
pació de l'autor per aquest tema.

Aquesta preocupació per 1a sort de l'indi
-vidu enfront de les noves' tendències socials,

és tan sols el tema prihcipál de la simfonia
més vasta de la trahsformació del món ac-
tual. 'En el pla polític i social les seves con-
ciusioins no ex 15osades directament, encara
que es poden llegir entre línies, 'són les ma-
teixes =.amb lleugeríssimes 'variants — que
tan sovint s'han repetit en aquests darrers
temps : ha passat el temps de les democrà-
cies pures i ha arribat el temps d'una nava
estructuració político-social. Spengler parla
del nou cesarismo. Aquesta tesi fo!n.amental
de Spengler la trobeu ara_represa en un to
atenys transcendental en e1 llibre de Mau-
rois.

El cesarismo actual pren; però, una forma
peculiar : estatisme. Feixisme o comunisme.
El Roma o Moscou de Giménez Caballero
en els seus •curiosíssims llibres Genio de Es-
paña i Manuel Azaña. Entre la intel.lectua-
litat de tots els països guanya terreny aques-
ta idea del canvi dels temps, i de l'estruc-
turació social del món. Renaixement o deca-
dència ddl món actual, o tan sols crisi de
creixença, però en realitat època de canvis
: de noves orientacions. '.EI que manca, perd,
és• el que ha de substituir l'estructura del
mórí actual. !Ens trobem abocats, potser; a
una nova IEdat mitjana, com . pretén Ber-
diaeff?

La realita t és que el tema apassiona. E1`
que s'interessin per aquesta polèmica poden
llegir la darrera inovella d'Aldous H,üxley;
Breve New World, om trobaran un altre as-
pacte de 'la qüestió palpitant : la crítica de
les modernes utopies t sistemes de felicitat
a data fixa. Però aquest és un altre tema
i ja se n'ha parlat aquí mateix.

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebca4ta t tapis-
I. Objectes d'art t de faatasta per

a obscquts. Sales d'E.x•
ooIfcions di Belles Arts.

Mapes i Guies

per a Automobilistes

i Alpinistes

Llibreria Francesa

RAMBLA DEL CENTRE, 8 i io

Sucursal:

PASSEIG DE GRÀCIA, 87

BARCELONA

GUTEMBERG, su A.

Maquinària, Tipus, Filetatge de

bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

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

ELS MILLORS
MATERIALS PER A LA

CONSTRUCCIO SON ELS DE

hi ha latent la preocupació; ^de la qual no i	 RaMON 'Ia (2Ur1 KKN
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BARCELONA: Plaça Antoni Lòpez, 15 - Telèfon 16553
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Lela Anglada. — El Passeig de Gràcia

var-se algunes cristalleries i alguns i-elligats
per a bibliòfil, La resta ano se sap. si fa riure
o plorar. Costaria de trobar un exemple més
complet de fins on pot conduir la poca-solta
incontrolada. Trobeu ventalls que volen ésser
caràtules, esearbats que són rellotges, ser,
pents i "libèldules transformades en joies o
estris de" tocador fòts de sis o set matéries
diferents, - L'estil tapisser fa naufragar els
interiors entre brodats i passamaneries irrt-
possibles. Els rars mobles originals 'no ts po-
den descriure, i quan topeu amb un Setial
de roten daurat guarnit de seda' brodada en
un collegi,de monges, podeu estar segur qué
dues passes més enllà en descobrireu un altre
de molt, pitjor. Els altres són pastitxos ee
tremorientals, sovint - inspirats ien les jap.o-
nenes dels Goncourt i de Loti, o ^bé adapta-'
cions-arbitràries d'estils clàssics, especialment
del Lluís XIV, del roçocó i del Lluís XVI'-;
Cap objecte no guarda la més petita relacl
raonable amb el del' costat i són tau abpti.
dants que representa tot un. problema eitc
lar entremig. Quan aquestes coses eren manis
puíades per ,gent fantasiosa s'aconseguleñ
filigranes horripilants, gairebé bones' de tari
monstruoses. Edmond de Goncourt podia dir
que l'estatge de Maupassant semblava el drirn
souteneur canaïbe,.El seu mateix; però; con-
tenia alguns recons no gaire menys divertits.

L'any 1890 marca una fita important:. Apa-
neixen ja Fls pintors que relleveran :;' els".im-
pressionistes i els primers, assaigs per la reno-
yació de les atts decorativas ;;assaigs que en
el Tgoo fructificaran amb l'eclosió del bes-
cantat moiern style. L'argehteria, :la.vidrie-
ria, la ceràmica, els metalls, els teixits, les
illustracions, i'niçien e9 moviment .que segui-
ran més tard l'ebenisteria i l'arquitectura.
Mal temps perles ciutats que estan en ple
creixença: Som em ple triomf dels deliris fio-
reals i , de les 'corbes torturades Tothòm p
tèïx una dèria decorativist'a. Nt lápntur r
l'escultura no s'escapen del contagi. No obs
tant, es pot ésser molt m,és induhgent del tia
ho ha estat Paul Morànd jutjant aquest mò-
ment si es té ep eompte el desig de reaccion
nar contra la buidor'^1 l i ximpleria, el rp^aY
gust anàrquic de l'etapa precedent. D'altra'
banda; És molt possible que, sense la f' 1
l'entusiasme d'aquèsts "tossuts renovadors de;
fide segle, avui "nó" seríem, ni de Iluny, dllà
on hem arribat ` IEl'seu error fou el d'és8èr`
prou ingenus per creure que els estils són `un
producte especulatiu de la voluntat i no; _el
fet espontani determinat per les condicion s!
d'un medi. Ens recorden els subjectes qué
pretenen infantar una idea genial a data fixa_

'Panmateix, el desenni 1890 -1900 conté for;
ça coses estimables. Hi ha, abans que tat,;
les càustiques siluetes de.Lautrec. Hi ha ,els
cartells de Chéret. Hi ha les primeres obres
consistents de Bonnard, de Denis, de Vallot,
ton, de Vuillard de Picasso. Hi ha, en fi,
alguns objectes i ^ailguns riidbles discretíssirtís,,
obra dels escassos artistes "que saberen nedar
i guardar la roba enmig dels esgarips i dels
malsons enfebrats. En el pavelló de Maram
es pot veure una salaanenjador realttzàdz,
per Eugène Gaillard en igoo que és un
a	

vé"
table exemple de distinció i d'equilibri. i,

és, potser, l'únic interior comp'.et d'aque$t^i
època on val la pena de representar-nos l' Ul-
bertina de Proust amb el bust encotilla_i,
un gran feltre a la bòer, xarrupant delicada.
ment una tasseta de porcellana japonesa.;_;

d aquests noms illustres, els pmtois oficials
cíe l'època i els artistes de segon rerigle són	 ALBERT JUIN
implacab'.emenf eclipsats, però no pas menys	 París, maig.

j.-L. Fòwatin. = 'El bufet del ball (1884)

fons un. capítol d'història i mostrar com evo-
lucionen les tendbncies i els gastos " a través
del temps. Per això ningú no ha d'estranyar

-se de veure-hi una vitrina farcida de bibelots
absurds aparellada a una altra d'exquisides
cristalleries de Baccarat; o els -retrats de
Rodin esdevinguts veïns de l'estantís baix
relleu de Sa irah Bernhardt representant Sar-
dou; o,els dibuixos i fotografies de Rostand,
deis dos C•aquelin, de Le Bargy, de la Ré-
jane, de Mounet-Sully, de personalitats po-
lítiques i financeres distribuïdes entre les de
Çléo de Mérode, la Bella Otero i les grans
cocoties de preu; Mucha i Chéret; Fortuny
i Burne Jones ; l'efígie de Georges Ohnet no
gaire lluny de les de Barrés i France ; les
obres dels millors mestres impressionistes al-
ternades amb els temes històries de" Detaille
o el rovell de l'ou dels salons de Mme. de
Loynes i de Mme. Aubernon retratat dintre
el gènere «premi de Roman per Carolus Du-
ran. Totes :es èpoques estan compostes d'in-
gredients de diversa graduació en les jerar-
quies del bon gust i de la importància. Cal
veure reunits tots aquests elements per a po-
der imaginar d'urna mainera neta un temps
passat i, d'altra banda, no hi ha pas millor
sistema de faciiitar un treball honrat al sedàs
de la revisió .quan comença a liquidar-se la
tongada històrica que, inevitablement, con-
demna en bloc la precedent imrriediata.

Des del llindar, penseu tot seguit en Le
monde oú ¿'on s'ennuie, del qual la Comédie-
Française celebrava no fa gaire, un xic reras-
saaat, el cinquantenari• Serrells, cordons,
brodats i borses a desdir ; seients crapaud
cortinatges feixucs; palmeres d'hivernacle;
la nimfa de bronze que aguanta un globus de
gas... No hi falta sinó la joventut que pa-
teix migranyes i la bona duquessa de Ré--
ville,aficionada als mots vidriosos, per tenir
la il•lusió d'estar espiant una escena de la
j :ove república post-imperial presidida per
MaaMahon. Seguidament, les altres sales,
installades segons un ordre estrictament cro-
nològic, especifiquen les característiques de
les tres dècades que precediren el fi de segle
- un 1900 fidel i seriós, lluny de les plasen-
teries de magazine i dels can-can virolats de
cabaret, impossibles abans de -Diaghilew.
Unicament la indumentària i ets seus acces-
soris ocupen una secció a part, amb. tres
grans aparàdors vessant faldiiles.amb rósséc,
polissons, llaçades, farbalans, polaeres, mà-
negues de pernil, cintures tornejades i capells
diversament florits o emplomallats.

E1 període que va de l'any qo al qo val per
la magnificència de les arts majors. La pin-
tura impressionista i l'escultura de Rodin
brillem amb llur millor. esclat. Cal dir "que
totes les obres d'art exhibides ho són única-
ment per llur valor documental, però, així
i tot poques vegades podrà veure's una col-
lecció tan enllaminidora. Des de Manet fins
a Van Gogh veieu presents un estol de re-
presentants de la millor pintura vuitcentista.
De Renoir sol, per exemple, hi ha exposades,
onze teles ,'i diferents apunts. El seu Retrat
de dona (88o) i el retràt de Jeanne Samary
queden dues obres exemplars entre la pintura
de tets els temps. iEl mateix pot dir -se dels
Jugadors de billar de Dégas i del Dijous gras
en , el boulevard Montmartre de Pissarro. I
com a sorpresa deliciosa, cel remarcar un
formidable paravent que Rochegrosse pintà
pel seu padrí Thé , ore de Bamille. A4 costat

. Å1f,]][

LES ARTS I ELS ARTISTES
LotaÁnglada i Sarriera Evocacions vuitcentistes

Trenta anys de vida parisenca són, des de
fa tres setmanes, màgicament evocats en el
pavelló de Marsam. En anyades anteriors
aquest mateix pavelló aixoplugà dues exposi

-cions memorables : le décor de la vie en l'è-
poca romàntica i sota el Segon Imperi. La
sèrie quedarà diosa amb la que ara descriu
l'ambient de la Tercera República des de
870 a 1900.
Els organitzadors d'aquesta exhibició han

volgut recalcar que no in tentaven pròposar
exemples, sinó, simp:ement, fer conèixer a

Galeries SYRA
DIPUTACIÓ, 262 - Telèfon 18710

Actualment, l'exposició:

El Circ en les
Arts . Plàstiques
oorQcTh000mc

A 1e sa1es de l'Arxiu Municipal Històric,
installat, crnn tothom sap, a la Casa de l'Ar-
diaca, la deliciosa artista Lola Anglada ha
obert úna exposició de visions de la Barcelona
vuitcentista : quaranta-un grans dibuixos aco-
lorits a l'aquarella que formen sèrie perfec-
tament.unificada, com per a nervar.un mu-
seu de les arts modernes; o-de la Barcelona
antiga ; com per a ésser editada en forma
d'àlbum, un àlum que prefaciés o que glos-
sés, dibuix per dibuix, el barceloníssim Emili
Vilanova. A estones,. l'espectador d'aquesta

exposiciódeu dir-se, més o menys subcons-
cientment, si aquesta quarantena de gracioses
composicions no són ben a1 revés, illustra-
cions a 1'dbra d'Emili Vilanova.

Pons i Massaveu també escriví banes evo-
cacions de la Barcelona vella, i Alfons Roure,
i Artur Masriera, i aquells dos prehistoria-
dors del nostre segle xrx que signaven El
Libro Verde de Barcelona amb els pseudò-
nims Un Júan y Un José, i Gaietà Cornet
i Mas, i Nadal, i Raventós, i Rossinyol, sense
parlar deis erudits:.. ; d'altres barcelonins de
mèrit escriviren records emocionants d'una
Barcelona que fou d'ells i que ja no era
nostra, que mai més no seria de ningú si
ells no ens la revifaven per sempre en llur
prosa sincera i honesta ; cal esmentar la plo-
ma d'Apelles Mestres, el seu llibre titulat La
Casa Vella i altres llibres de records; cal fer
menció especial de Q'escenògraf Francesc So-
ler i Rovirósa en tant que escriptor, perquè
supera en gràcia i en color aquests altres més
Coneguts coment'áristes de la Barcelona vella,
fins al punt de poder-se comparar al mateix
Emili Vilanova. Tot això doncs sembla ha-
ver illustrat la nostra dibuixanta, tot reeiximt-
ho amib"in amor igual al que posaren en Llur
prosa aquells historiadors de la Barcelona pre-
tèrita. Potser fins hi ha més amor èn"i'obra
darrera de Ldla Anglada — un amor segu-
rament menys intens, perquè les coses que
Lola Anglada ens .pinta no foren en llur ma-
joria viscudes ; però sí un amor més ex-
tens, com la visió també és més extensa,
més panoràmica, planant pel damunt de
moltes dècades successives, i furgant al tra-
vés de quatre generacions. L'amor que Lola
Anglada ha posat en els dibuixos aquarellats
que ara. exhibeix a la Casa de l'Ardiaca és
com una suma de totes aqudlles amors que
ella segurament ha interrogat, i, per afegi-
dura, l'amor més enternidor dels testimonis
verbals que també , ella ha consultat per a
realitzar aquest poema del nostre pretèrit.

Encara hi ha entre inosaltres una altra tra-
dició de descriptivisme barcelonista, .de des-
criptivisme gràfic ; més relacionat, per tant,
amb la gesta de Lola Anglada, que amb el
poema de cada un d'aquells esmentats lite-
rats ; tradició forta i ja impressionant per
les valors artístiques que la van fitant : 1'es-
cultor Amadeu ; aquell avantpassat del poe-
ta Sagarra, que, tot i no ésser un artista
professional; ens donà Pencisera .processó de
la diada del Corpus barceloní que es con-
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serva precisament a la Casa de :'.ardiaca.;
i l'autor d'aquella altra processó de la Bona
Mort que es conserva al Museu Municipal
i els dibuixants i el boixistes dels romanços
i de les auques ; i Tomàs Padró, i el deli-
ciós Raig i Soler, i él massa oblidat Manuel
Moliné ; i Pau i Lluís Rigalt, i Francesc So-
ler i Rovirosa, amb llurs dibuixos impreua-
bles, que ens donen tants i tants recons d'una
Barcelona completament desapareguda ; i
aquell Battistuzzi que vingué d'Itàlia, com
portat per la Providència, per tal de pintar

nos també la Barcelona que s'esmicolava
i molts pintors que es dedicaren per atzar
a reproduir algun reconot o alguna escena
contemporània . llur, com Flaugier, Viluma-
ra, Martí i Alsina, Moragues, Fortuny, Cla-
ver ; sense comptar aquests altres erudits,
els del llapis, com Pa'rcerissa, Puiggarí i
P'ascó; o els dibuixants barcelonistes que es
classifiquen entre aquests darrers i Loba An-
glada, el conscienoiÓs':' Cardumets, l'úniç que
ha volgut especialitzar -se en aquest gènere
sobretot, l'imponderaitle Dionís Baixeres,
que ens donà aquella verament prodigiosa
sèrie de dibuixos del tros de la Barceiona
vella afectat per l'obertura de la Laietana,
dibuixos que també es conser^vn a la Casa
da l'Ardiaca. I, encara, l'obrà del mai prou
91oat Apelles Mestres i la de,i'altre dibuixant
i alhora pintor barcèloï istá que fou Josep
Llufa Pellicer.

Quin bell balanç de barcelonisne gràfrc,
i quant de talent respatllant .aquesta gesta,
no menys ta:entuosa que gràcil, de Lola An-
glada. Mai però no s'havia produït una sè-
rie tan completa i tan pregonament barce-
lonista, un cicle tan arrodonit, tan ben pla

-nejat, tán homogeni i tan ben realitzat. Loba
Anglada s'ha anat imposant del tema vast,
l'ha anat estimant, i a mida que ]':anava es-
timant l'anava comprenent fins a penetrar-
lo amb .aquella mena de vidència pròpia de
l'artista. Un dia que la dibuixanta es trobà
amb totes les dades i tots ets entusiasmes
a :a falda, es llançà de cap a la plasmació
de la seva dèria magnífica, ça que, més que
mai, era creació o re- creació, replasmació
d'una cosa que havia existit i que, en abso-
lut, ja no era ; replasmació d'aquella Barce-
lorta .amada - que els que anem fent-nos vells
encara ,percebérem en la nostra infantesa
com un perfum de líric estamtís... I per
raó d'aquest perfum encara la nostra ànima
de tant en tant plora i somriu :amb llagri-
metes de beat enyor.

Loba Anglada ha portat a bona fi una em-
presa que per a molts dibuixants de fama
indiscutible hauria estat arduíssima si no im-
possible ; i 1'ha .acomplerta amb fèHcitat, la
qual es revela en cada una de les composi-
ci ons; i sense plànyer-hi dificultats, ans acu-
rnulaintn'hi amb voler de destre compositor,
amb agudesa ï amb sensibilitat de .poeta rea-
lista, amb lilisme realista, aixa és, sense
inventar, Ini estiilit^ar decorativament, sense
fantasiejar, sense retòríca, sense el senti

-mentalisme que s'oferia com una temptació
a :a feminitat de l'artista evocador.

Lola Anglada ja era, des del seu debut
en les arts, una artista estimada ; ara ha
pujat un tan alt graó en la seva carrera d'è-
xits que de sobte esdevé la primera en totes
les ` terres ibèriques dintre aquest gènere ji-
lustrador per tants conceptes compromès i
difícil.

JOAN SACS

Els Salons
de Primavera

De sempre que teníem entès, per haver-
ho sentit dir des de la infantesa, que els
artistes eren unes persones una mica a part
de les grans batalles econòmiques del món.

Però de cop i volta, suposant supervivent
la idea d'aquesta superioritat espiritual, dls
esdeveniments s'han abocat sobre el recinte
de privilegi i li han donat una enorme pun-
tada de peu, deixant a la vista un procés
de personalismes, de politiqueries, de pica-
baraties puerils...

Ens referim concretament als Salons de
Primavera d'enguany.

Aquestes exposicions co1•lectives i més o
menys municipals s'han introduït en el bar-
celonisme amb una fúria vertiginosa, des-
fermant les passions en tots els ambients i
prenent-hi cartes de tots els colls els aficio-
nadets i aficionadassos de la ciutat. Natural-
ment, si es tenen en compte aquests factors
de barreja i es pensa que la política és un
monstre que està a l'aguait i s'arrapa a te-
tes les vísceres per on circula un doll aug-
mentat de moviment popular i a més es
compta amb l'efervescència sangufinia ]lati-
na en aquesta època, es pot arribar a la
condlusió de la revolta després de situar-hi
unes infiltracions persistents de simonia per
part d'alguna persona de la situació.

A tofos aquestes llastimoses extralimita-
cions de l'art català quan s'organitza en
nucli, hi donem una importància no exage-
rada perquè és un mal amb precedents, que
vol dir de fet una reincidència, un mal ja
crònic, en fi.

Tóthoin' recorda perfectament el soroll de
1'ainy passat. L'any passat; però', el soroll el
féu emmudir. uü' optimisme immanent que
cas va fer creure l'eliminació, en l'avenir,
dels ((casos)). Però aquest any ha estat aug-
mentat. En l'altra exposició l'escàndol es re-
ferí al seu epíleg, mentre que en l'actua] ja
s'ha iniciat en el bell començament prima-
veral i promet portar una cua llarguíssima.
Primer de tat hi ha el cas Pruna. A aquest
pintor se li ha rebutjat una tela allegant ha-
ver arribat .passat el termini d'admissió, tot
r figurar en el catàleg i sabent tothom que
amb posterioritat a la tela Pruna .es varen
presentar obres què avui són als Salons.

Creiem que si dintre la nostra idiosinorà-
siá hi ha la força secular que ens fa' saltar
les lleis, almenys en aquest salt per sobre la
jurisprudència s'hi pot anar` acompanyat de
tothom, única manera d atenuar el fet, i no
•essent així- s'ha d'atribuir la parcialitat a
simples antagonismes entre el que s'ha que-
dat a2 carrer i el que ha donat un gran pas
dintre l'organització de Primavera.

Lamentem aquesta exclusió que impossi-
bilitarà contemplar una pintura que hauria
donat un to al Saló i que ara desapareguda
no serà obstacle perquè unes pessetes d'ad-
quisició vagin a parar .a una butxaca neces-
sitada.

I ara que teinim a mà aquest mot superb
d'uaflquisicions», enfocarem urpa altra de les
qüestions pròpies per a sucar-hi un pa de
malícia. Volem dir el cas d'un càrrec oficial,
cap d'un grup de-¢oulains excellentment si-
tuat en la direcció de les organitzacions pri-
maverals, i que per la seva categoria influent
cau fatalment, irremissiblement, no sabem
si amb raó, dintre la maledicèincia. IEs una
posició veritablement delicada, i si hem de
mirar aquestes exposicions amb uin caire de
certamen on aboquen tots els pintors llurs
esforços, .aquesta posició que dèiem pot re-
presentar, així per sabre, un desequilibri per
àls i b 'tutelats, per als que servint-se única-
ment del valor de la seva paleta lliuren una
pintura somiant en una équitat per les com

-pres i que per alltra part sospiten en una
adaptació d'allò de la caritat.'ben entesa, por-
tada a cap per quedar bé amb el càrrec ofi-
cial i moltes altres coses. Examinat aquest
assumpte, que ho ha estat per les ganes que
tenim de veure rutllar les coses de l'art sen-
se cap maquiavelisme i sense aquest desin

-flainent que la renaixença política ha ence-
manat a totes les activitats de casa nostra
manca un punt essencial per a parlar. Per
què dos Salons? Què volen dir dos Salons?
Signifiquen potser una separació, intellec-
tuail? Hem sentit dir que la seva existència
prové d'una separació forçosa deguda a les
incompatibilitats entre .avançats i intransi-
gents en la pintura moderníssima.

Però si és així, com s'explica haver refu-
sat el Saló de Montjuïc urna tela sobrerea-
lista?

E1 mot avançat, per tenir tota la impor-
tóncia lingüística, s'ha d'interpretar amb el
liberalisme dels Salons francesos, on és pos-
sible, all costat de coses normals; penjar els
ingents tempteigs d'uns malalts concupis-
cents, els de subjectes a la frenopatia, els
dels que no arribaran mai .i que s'esforcen
amb la truculència petulant que els fa pas-
sar per incompresos.

Encara que al liberalisme citat se li ta-
1lessi:n una mica les ales en el que respecta
a la pornografia, compendríem la vida dels
dos Salons, ben delimitats en ideologia artís-
tica, però en l'actualitat no hi veiem altra
causa que el mal endèmic del pafs, accen-
tuat ara més que mai, d'anar triturant les
coses per a servir ànsies de capitost i amb
les divisions multiplicar els mandats.

I aquestes divisions porten dïvidides igual-
ment les responsabilitats de tota mena, a 1'a
poca força de les quals cal atribuir segura-
ment l'aspecte dels Salons de Primavera.

Encara recordant la dignitat de l'any pas
-sat, els d'ara fan l'efecte d'un muntatge sen-

se cap preocupació i hi ha moments que us
trobeu amb la illusió d'estar mirant una d'a-
quelles casernes que han netejat ràpidament
perquè un generad conspicu se'n dugui una
bona impressió. Per excusa no es poden alle-
gar precipitacions ; no venia d'una setmana
pçr a fer una presentació deguda amb la
importància mereixedora d'un concurs d'a-
questa envergadura i que és la que mereix
una ciutat de la tradició de Barcelona, de
la qual els turistes que hem vigt mirant L'ex-
posició, poden pensar que l'art s'hi fa objec-
tivament de cara a la tela..

Explanats els termes de l'organització en
tot el que tenen de trist, en l'article vinent
començarem la recensió de les obres.

ENRIC F. GUAI,

interessants des del punt de vista informatiu.
L'home que construeix una obra, reflecteix
sempre, en bé o en mal, els imponderables
de l'ambient que ]'enclou. Es per això que,
vistos ara, un dibuix i àdhuc un oli de Fo-
rain, qualsevol composició de Jean Béraüd
— escrupolós cronista plàstic d'aquestat edat
antediluviana — proporcionen una emoció de
cosa viva que inútilment demanaríem a les
fotografies coetànies.

Entretant, les arts decoratives ofereixen
una impressió detestable. Tot just poden sal-
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AI mateix temps que té lloc una exposició áuin les derivades de la bellesa dels cossos i
de temes de circ vistos per artistes catalans,	 de l'habilitat dels exercicis.
alguns dels elements d'aquesta mostra d'art 	 Per aquesta veritat que és a la base ma-
parlen. d'organitzar una funció de circ, a teixa dels espectacles de circ, l'escenari hi
base, com és natural, d'elements professio- lliga malament. La pista, voltada de públic
mals, aprofitant l'avinentesa de trobar-se ac- per tots costats, és el lloc més adequat per
tualment entre nosaltres un bon nombre de als ,números de circ, que els veritables afi-
números de vàlua, tots ells força apreciats cionats prefereixen encara que no sigui un
dels aficionats al circ.	 tocat edificat, sinó una gran tenda de tela vi-

3t	 ^ Y

f	 .^ ft•	 j

1,	 1; 4	 1
`t

Apunts de Pere Ynglada

 iii	

i?;.

^	 r
.F-

rnd

El senyor que torna sobtadament de viatge,
— Que és •estrany ! La meva dona està sola !

(( 'anu de, París)
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—Sí, ens hem divorciat. Ella es queda els
nens, i jo em quedo el pis.

—I els béns, qui se'ls quedarà?
--L'advocat.

(Ric et Rac, París)

• t)li

Una funció de circCo5 de rn

Joan Llaveries a la Sala Busquets posa en
evidència un grapat de coses que hem anat,
recordant per aquest ordre. Llaveries, que és
un bon illustrador, de la pintura a l'dli no
en treu un gran suc. Li queda teatral, insis-
tida, cerca efectes, no en el 'que la pintura
ha quedat estabilitzada, sinó removent la
terra, el mar, l'espai, la humanitat sencera.

Es d'aquells pintors que per a trobar-se
en disposició de pintar neeesslten una mobi-
lització general dels elements, que la gran
xemeneia de l'horitzó escupi uns núvols alti-
sonants, aquells núvols cúmuls que són la
preocupació del nostre país. No hi ha espon-
taneïtat enlloc, i, en una paraula, Llaveries
tracta l'oli inassa insistentment amb un d'a-
quells amors entossudits i anacrònics, amors
que maten, volem dir.

Quan es parla d'aquarella, l'opinió ha de
canviar sobretot pel que es refereix a la tra-
ça. IEn aquesta modalitat hi ha un caient
més de pintura, si es vol. Em obres com la
núm. 16, Yatchs a l'amarra, Llaveries àdhuc
aboca un esperit fi, de cara a una sensibili-
tat, i per això sobta, ja creient en un valor
vist, trobar-se de cop i volta amb Ves núme-
ros 9 i 57, davant un triturament fantàstic.
Aquí Llaveries, volent fer quedar bé la nos-
tra Costa Brava, li ha donat un recargola-
ment tan gros, que fa l'efecte que el pai-
satge s'ha tornat vell tan fulminantment que
ja no hi tenen mesa fer els Voronoff més
bons que phi hagi.

A Llaveries, tota la generació que ja ens
hem començat de barallar amb el món li guar-
dem una admiració que prové dels seus di-
buixos d'animals del Patufet, quan ens ha-
via fet ballar el cap .amb l'humanisme de les
seves bèsties. Moltes vegades ho havíem so-
miat encomanant-nos la gràcia de la irrea-
litat, i per -haver-nos desvetllat aquest món,
que ja vol dir una estima, lamentem que
Llaveries pictòricament parlant no estigui a
l'alçada de la illustració i persisteixi en les
exposicions. Dit el plany d'altra manera
Llaveries i la seva pintura és sinònim d'In-
gres i el seu violí. — E. F. G.

Exposició de pintura
a Girona

El Seminari d'Art de la Facultat de Filo-
sofia i Lletres i1 'Ateneu de Girona han inau-
gurat en el saló de descans del Teatre Muni-
cipal de la ciutat una exposició que titulen
(Alguna cosa d'alguns pintors catalans ac-
tuals)).

L'acte inaugural es celebrà la tarda del dis-
sabte dia 27, assistint-hi les autoritats de Gi-
rona i bon nombre d'artistes, intellectuals ï
estudiants que s'hi traslladarem de Barcelona.
L'exposició conté obres interessants. El retrat
de la fulla de l'escultor Casanoves per Joa-
quim Sunyer, dues obres de Joaquim Mir que
es porten trenta-set anys de diferència, dues
de Joan Miró que se'n porten deu, un bon
dibuix de Xavier Nogués, dues pintures de
Joan Junyer i diverses obres de Benet, Colom,
Capmany, Serra, Sisquella, Vlllà, Bosch-Ro-
ger, Grau-Sala; Mompou; Humbert, Togòres,
Domingo, Feliu Elias, Gausaohs, Carles,
Créixams, R. Llimona, i dels gironins Adro-
her, Aguilera i Galllostra.

En la inauguració, el senyor Carles Ra-
hola va fer un parlament de recepció, i el
Dr. Angel de Apraiz va dir que era un acte
de la política universitària que ell propaga
fer una Universitat Catalana, per tot Cata-
lunya. Els senyors Rahola i Apraiz foren molt
felicitats per l'èxit de l'IExposició. Clogué
l'acte el senyor Santaló, alcalde i diputat.

L'Exposició, que és també un exemple del
que .podria fer cada ciutat catalana, restará
oberta quinze dies i ham diu que donarà lloc
a algunes conferències i concerts. — B..P.

Totes les obres del mestre Guerrero sa- tallar altres discos, com són el que omple
semblen !}' es distingeixen tot seguit. No cal el trio argenti 'Irusta, Fugazot i	 Demare,
cercar una elevació ni una inspiració extre- i val a llir que un dels tangos, Pan, no sem-
raes,	 ni	 tampoc	 complicacions	 orquestrals bla continuar aquella trajectòria de revisco-
que facin que la partitura sigui ben treba-" lament "de què parlàvem dies enrera i toma
(lada. Tot dl contrari : unes melodies fàcils a la carrincloneria de 4a sensibilitat de mu-
servides amb una orquestració reduïda són 'sic-hall, sempre atrotinada, L'altre,	 Cacha-
les	 característiques	 d'aquesta	 música'' que , cros; té uña melodia d'un qriéntalisme molt
cerca lá popularitat com a únic fi, i val a ben trobat i fins i tot sembla més bén can-
dir que l'autor,	 així,	 té la feina fàcil i el I	 tat,	 .
resultat és que no passen les temporades Per acabar, un disc de jazz amb dues ór-
sense que hi hagi dues o tresstrenes del questres no conegudes, la MçKingey's Cot-
mestre Guerrero per a cada un dels conjunts ton Pickers, agrupació poc nombrosa però
que conreen el teatre líric espanyol. Una de d'uns instrumentistes perfectes, aptes per a
Ues darreres obres i que fins ara no ha arri- conrear el jazz hot de conjunt, puix no hi
bat encara als escenaris de la nostra ciutat, ha instruments solistes. Tiger Ras és inter-
és El ama, amb llibre de Fernández Arda- pretat amb un ritme fantàstic que no per-
vín, però que a Madrid ja s'ha fet popular met seguir les acrobàcies dels instrumentis -
i que ací coneixem per aquests discos can- tes; fóra molt convenient comprimir la Bo-
tats per Lluís Sagi Vela, Maria Badia i Joan noritat dels	 instruments	 de	 percussió que
Garcia. El primer artista és la primera ve- ofeguen dis altres. L'orquestra Washboard
gada que en parlem i val la pena de fer-ho Rhythm Boys té les mateixes característi-
pel cognom que porta i també per les carac- ques que l'anterior.
terístiques de la seva	 veu	 clara i bastant J G
potent, de manera 'que és fàcil seguir la lle-
tra del que canta, però ens sembla poc fle- r .* .*
xible i amb una certa dèria a guanyar-se el
favor del públic. La millor intèrpret és Ma-
ria Badia, una de les artistes més estima- El ama. — J. Guerrero. — LI. Sagi-Vela
bles del gènere. 'El tenor Joan Garcia ja fa i chor. — Señorama. — Companyia del Gra -
temps que es prodiga als discos i ací canta nòfon, DA 4236. — Idem Id. — Cuando el
un fragment popular de ritme molt mogut, las noches de luna. — Idem íd.
potser e1 més ben fet dels quatre que ens El ama. — J. Guerrero. — Li. Sagi-Vela
porten aquests discos. i M. Badia. — Se me vería en la cara. 

La intenció de conservar enregistrades les Companyia del Gramòfon, DA 4238. — Idem
veus més famoses dels intèrprets vocals ha ídem. — J. Garcia i chor. — Tonada caste-
fet enregistrar pel procediment elèctric una llana. Idem íd.
de les veus més famoses, la d'Enrico Ca-
ruso, interpretant el fragment més popular 0 sole mio,-- Cançó napolitana. — E. Ca-
de Tàpera italiana : La	 è mobile, i tot donnaruso. -- Companyia del Gramòfon, DA 1303.
plegat ens pot sémblár ja la veu d'uns altres — Rigoletto. -- La donna è mobile. — Idem•
temps. ídem.

De l'Orfeó Català hi ha un disc que par- Vent fresquet de tramuntana;	 . Ruyra i
ta la cançó de Ruyra i Fraricese Pujol, Vent Pujol. — Orfeó Català i Cobla Barcelona. 
fresquet de tramuntana,	 amb .acompanya- a) Cap a. Betlem van dos minyons; ;b) Pels
ment de la Cobla Barcelòna.	 Te aquesta fills d'Adam i Eva, — Companyuz del Gra -
obreta molta semblança amb el Sant Jordi mòf on, DB 4200.
triomfant,	 del mateixautor,	 sense .assolir, Cacharros. — Trio argenti Irusta, R^gazot
puix també ho pretén, el caràcter èpic, però i Demare. — Companyia del Gramòfòh, GY
tenint també la forma d himne. Al dors hi 18. — Pan, — Tango. — ídem ld,
ha una nadala de Pérez Moya i urna altra
da popular francesa cantada a una sola veu, Tiger Ras. — Fox. - Orq. Washboard
d'estil senzill, però	 amable. I Rhythm Boys. — Companyia del Gramòfon,

A continuació cal donar un bòn salt i de- ` AE 4227. — Cryng anA Sighibg. — Idem íd.

Exposicions
Per manca d'espai, no es publicà la setma-

na passada la primera ,d'aquestes notes.

Joan Llaveríes

Hem remarcat que es tracta d'elements de rolada, alhb ;puntals i cordes i graderies de
l'ofici com integrants del programa, perquè fusta i el sòl de terra tova.
el circ és un espectadle que vol, per part dels Així serà muntat el circ que treballarà a
que s'hi dediquen, un entrenament i una cons- Barcelona la setmana que ve, amb un pro-
ciènda professional que no poden ésser su- grama complet(ssim que no s'ha fet públic
plerts mai per la millor bona voluntat de	 encara per mancar ultimar alguns detalls,
qualsevol amateur,	 perd que sabem que hi figuraran númtsos

El circ és un espectacle que viu de la ve- prou coneguts a Barcelona i pels !lectors de
ritat i d'una preparació acurada. No suporta MIRADOR, com la familia Frediani, perquè
els trucs habituals de l'escenari. Tot és fet a	 tota propaganda sigui innecessària,
la vista del públic, el qual considera aquells	 Veurem, doncs, organitzada per un grup
preparatius dels aparells del número, sota la	 d'entusiastes de circ, una festa amb totes les
vigr!lància de l'artista amb el barnús posat,	 característiques i tota la poesia d'a.quest
com un element més de l'espectacle,	 espectacle, el més complet de tots, el que

Aquesta netedat, aquesta bona fe que és en s'ha conservat més pur, més lligat a una tra-
l'essència mateixa del circ, va acompanyada dició, i que té encara al seu favor la com

-d'una preparació seriosa que no deixa res a plaença del públic més variat, de totes les
l'atzar, que és producte d'un exercici rigorós. 	 edats i de totes les intelligències. Perquè el

Bona fe per part dels artistes i bona fe per circ té a més a més el gran avantatge que
part del públic, el qual cerca en el circ un no ha estat víctima de cap esnobisme, i pot-
espectacle pur, d'emoció netament artística, I ser per això ha pogut manteinir-se tal com
sense barreges d'.altres emocions que no si- és, que és tal com ha d'ésser.

Víaiges

Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

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

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

tografia necessària.

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 que com Agencia emissora dels ferrocarrils de l'Estat

Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin,
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IMPRESOS COSTA

NOu de la Rambla, 45
BARCELONA

Societat Espanyola de Carburs MetI'Iîcs
Correus: Apartat 190	 BARCELONA
Teleg.: "Carburos"	 Mallorca, 232	 Telèfon 73013

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

DADIURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES i ASSAIGS GRATIS

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

GRA6EES POTEMCIAIS DEL DR. SOIVRÉ
_	 que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neurastènia, Impofencie(enEohstessevesmaoitesfo^onsl,
mal de cep, canaamenf manfal, pe:due de

. memap .. hiferis 1a room,. ner £ors epdpsiene les
■a, palpifife

c
i
on
ons, hiEersme i fresforns nervioso.a en gsnanl dee lee

doncs t Eots els frasfons orgánies que finpuin per causa o origen escota.
menE nerviós.

Lea Gragees potenclais del Dr. Solvré,
més que un medieamenf s6n un element caseuaial del cervell, medul'le i fot el sisfeme nerviós, regene•
ranc el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut t prolongant la vida; indicades especialment als eego.
Lats en la seva joventut par Sota mena d'excessos, ala que verifiquen treballs excessius, tant físics com moral.
o infel'lectuets, esportistes, homes de ciències, flnanciers, artistes, comerciants, industrials, pensadora, etc.,
sconaeguint sempre, amb les Gragees potencials del Dr. Soívrb, tots als esforços o exercicis £àcilmenf
i dispo sant lbrganisme per rependre la sovint i amb el mAn resultat, arríbanf a l'extrema velleaa i sense
violentar l'organisme amb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer•sé n

Venda a 660 ptas. flasa6, aa tofes les principals farmàcies d'Espaara, Portugal 1 América

NOTA.—Dtrlglnr•ie , rrmadrnl O 25 ptt. se aegetlr de torren per al rranquelq a OF'dner Lebor.Qorio Sóka•
faro, carrer del Ter, 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre erplicatlu sobre fungen. desenrofllameni I acere•
raent áagueefer malalner 	 -
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