
n'h:an tret la ccuiseqüència que tota la dreta encara no sóm prou distintes a la couscicncia
catalana ja , ós anti-autonomista. 	 A	 Barce- pública i no es pot atacar un detall sense que
lona mateix per donar un caient ridícul a la en pateixi el conjunt.
tragèdia Iliguesça _—, la Peña Blanca i el Altrament; quin sentit pot contenir la pro-
senvor Bertran i Musitu Junior retornen a la testa? Es nina maniobra per a fer fracassar
doctrina	 d'una	 descentralització	 molt	 ben el rodatge de l'autonomia en plena època de
entesa	 i	molt	 dosificada.	 Realment,	 don traspàs de serveis? Els protestataris (lema-
Francesc d'Assís ha fet bona feina. , nen	 l'establiment del vot proporcional. Però

Però això pertany des ele fa dies al domini també en una forma que saben que no és
públic i està ventilat en múltiples discussions, la més adequada per a aconseguir-ho. Tot
dintre i fora de la premsa. Fins a cert punt fa creure més aviat que ho demanen .així
el mal que pugui fer a la causa catalana 1'e- per retardar la solució justa a entrebancar
xacerbació de les fòbies dels nostres etern., la	 bona marxa dels esdeveniments polítics.
enemics és sempre relatiu. Si no haguessin El senyor Cambó i la Lliga, en suma, fan
tingut	 aquest	 pretext,	 bé n'haurien	 trobat d'advocat del diable contra la nostra au tu-
d'altre. Té més importància l'escàndol donat nnmia. Aquesta	 posició	 no és gens airosa.
a casa nostra, la demagògia que hom fa en- Sembla, però, que els	 és imposat,:	 per la
tre la gent de dretes i l'adulteració del san- I mateixa	 natura dels fets.	 Des del dia que
timent	 patriòtic i	àdhuc	 del	 sentit, comú, entre les masses esquerranes començà la idea
Cert escriptor que ele tant en	 tant alterna de constituir	 forces de govern, la Lliga	 no
amb els polítics (le!	 Passeig ele Gràcia,	 ino tenia àmbit per bellugar-se ni créixer. Lla-
ha gosat, agàs, de parlarnos sovint d'un jri- sors, com totes les minories quan saben que
ntum vivere esporuguit, en nom del qual es mai més no sortiran ele llur	 posició mino-
podia fer mans i mlmegues de tots els ' a- ritària, automlticament ha esdevingut clema-
lors espinlyals de la nostra terra? D'on s'lci gbgica i revolucionitria. Però la seva dema-
tret	 aquestes	 lamentables	 falbrnies	 aquest gògia i_ el seu revolucionarisme, adreçant-se
home,	 si no_ és ele les prèdiques poc medi- a gent dé dreta, no pot anar Binó contra la
tades def senyor Cambó? 1 darrera els es- llibertat	 i	 contra	 el	 poble.	 1	 a ea52i nostra
criptors " esparuadissos i catastròfics hi ha tot aquestes Blues coses es contenen dins el nom
un sector de gent que a hores d'ara ano sap de Catalunya. Fatalment, doncs, els que se-
per on va ni on la menen, i que pot arribar- gueixen el senyor Cambó,	 i ell que també
se a creure de bona fe que treballa per Ca- segueix la seva fatalitat, s'han de veure em -
talunya fent la guerra als seus organismes pesos cada dia més a posar-se enfront de la
autònoms, per la raó mateixa que són autb- pàtria i de l'autonomia.
noms i, per tant, difícilment controlables des

"AH! ÇA IRA, ÇA IRA"
Qui fusta primer, fusa dos cops.
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MIRADOR INDISCRET

Els articles del senyor Cambú ;ingulm"-
ment aquell tan extravagant sobre l'ordre
públic a Catalunya — i les seves tresques per
Madrid, en cerca d'auxilis per imposar-se
des d'allí estant a casa nostra, han aixecat
una gran polseguera tant al territori ele la
Generalitat com a fora. Hom ha remarcat
la falta de sentit català que signifiquen
aquestes maniobres. A Madrid, La Nación,
A B C i òrgans similars han cuitat a pro-
clamar el desengany d'un ^ex-catalanista i

de aiadrld, on la Lliga creu exercir una dic-
tadura espiritual.

De bona fe no creiem que això sigui el
programa de la Lliga. Perd també s'ha re-
marcat sovint que aquest partit no pot pro-
moure cap mo invent que no en sigui des-
bordat. Això és símptoma de revelliment.
La Lliga Catalana perd la facultat d'adaptar
els seus actes a les circumstàncies. Com
molts vells, es torna curta ele vista i no sap
on posa el peu. Com més vol subjugar les
dretes, més són elles que se li imposen i li
dicten la desaparició çlel sentiment catala-
nista.

Els dirigents fan la sensació d'estar mo-
guts de sota mà per una força oculta i baixa
de sostre que els empeny a situar-se fora de
la realitat. La retirada del Parhunent català
n'és un exemple típic.

Com a protesta, no té cap calor. Aquesta
institució naixent, encara no ben situada dins
la memòria de les nostres masses ciutadanes,
malament pot ésser l'escenari d'un d'aquests
cops de teatre que fan trontollar els homes
d'un règim. Manca esclat a l'acció. Tot l'e-
fecte útil es redueix a posar el nostre Parla-
ment en parangó amb el de Madrid amb una
nota pejorativa. Si això és una finalitat ben
catalana, ni cal pensar-ho.

ALS NOSTRES LECTORS

Per raons purament aleatòries,
hem ajornat fins la setmana
vinent la publicació del núme-
ro extraordinari amb motiu
d'haver entrat MIRADOR en
el sisè any de la seva vida.

En canvi del poc efecte que ha fct el cop
a Catalunya, -és immens l'arsenal d'armes
que dóna" als mals catalans per combatre les
nostre; institucions. En aquest sentit, 's
magnífic. Com per a contribuir a l'augment
(tel confusionisme entre les tradicionalment
confusionistes classes conservadoresele casa
nostra.

Perquè ja es p(.)t repetir que una cosa es
el Parlament, l'altra l'Estatut i l'altra l'au

-tonontia. En un moment inicial les nocions

De Dijous -
- aDijous

L'anècdota és coneguda. En la solemne
visita cotlectiva que els intellectuals coste-
¡loas feren, Pmiy 1930, a Barcelona, alguns
d'ells anaren a menjar, amb Pompeu Fa-
bra, e,E un restaurant popular de la Bar-
ceioneta. A la sortida, uns Passants s'adona

-ren de la presència de Mestre Fabra i i.
feren una mena d'ovació.
--Conc: —es digueren els intellectuals de

.lfadrid—. A Barcelona hom aclama els ti-
lòlegs bel carrer? Estranyi magnífic país!

La història, que fou ràpidament divulga-
da, prodaif una rara impresszo entre ets d-
lustres hostes.

Cal no sorpendre's d'aquesta... sorpresa.
El cas de Pompeu Fabro, filòleg popular,
figura nacional de la nova Catalunv i, rep:re-
senta, dintre la seva simpatia i la seva gran-
desa, un fet d'una evident originalitat. Gili
quin país del món trobaríe;n un cas sem-
blant? A quina banda del planeta ens Poden
oferir l'exemple d'un filòleg estimat i res-
1ectat, no per una minoria d'intellectuuls,
sinó per la massa, magníficament diversa,
de tot tan doble?

La tosca científica de Pompeu I"abra va
tant lligada a.nzb el renaixement polític de
Catalunya, que ja mai més la seva figura
de filòleg eminent no podrà desaparellar-se
de la d'una mena d'heroi que ha articulo!
i disciplinat el més gran Tresor espiritual
d'un 15oble : la llengua. Aquest paper, d'una
noble grandesa, Poinpeu Fabra el manté amb
la millor gràcia d'aquest móra. La. seva. ¢o-
j alaritat, la seva límpida figura de patriota,
lza estat considerada en certs moments coiii
la solució rnés adequada per resoldre, corn
jrer art de taumatúrgia, delicades situacions

F
bassionals i oiitiques. El nona del filòleg

abra ha estat proposat per exercir les fun-
cinns rnés altes del país. Per què? Ah!
L'enorme prestigi n'aquest home — us deien
— unànimement respectat i estimat, que
està per damunt de les lluites dels ariils...

Pompeu Fabra no hcq tingut niai altra
ambició que la de portar a bon terme, d'una
manera quieta i constant, la seva alta iaEis-
sió d'ordenador de la llengua catalana. I.a
seva tasca era massa irn thortant, massa ín-
tima i massa grandiosa alhora, perquè l'ew-
mirallament d'una noble popularitat bastida
sobre l'entusiasta agraiment d'una multitud
dr gtviotg-s- el desvi.s_de , la .s&^ r vis.Fió.
Mestre Fabra ha vist clar el "destl que l'alt
interès de Catalunya li assenyalava i s'ha
lliurat a complir-lo ainb una f errnesa i una
iliusió en la qual el,geni de l'ho";ne de cièn-
ria es confon i s'enardeix amb l'escalf del
niés. pur jatriotisrne.

Diumenge passat, la ciulat de Badalona
ha tingut el gest admirable de donar el tito!
(le fill adoptiu a PorJieu Fabra. Aquesta
vegada, la cerimònia oficial ha perdut tota
la fredor protocollària. La ciutat sencera,
)oni un eco vivent de tot Catalunya, s'ha.
sin nat a l'honaeaatge i hi ha portat la vida
i la siinpatia del carrer.

Itíestre Fabra fa anys que viu a Bada-
luna. La seva forta silueta d'esportiu, amb
la famosa pija als llavis, és familiar a tols
els badalonins. llorne sociable en extrem,
que sent el gust de la conversa i la devoció
de les ao^hles amistats, desment; físicament
i moralment. l'aspra llegenda dels cientifirs
encarcarats i llunyans . Res niés lluny d'a-
quest mestre de filologia que la resclosida
inenlalitat de l'home de despatx i de lobo-
ratori. Mestre Fabra sent un gust intens
per la vida, i cada dia li descobreix noves
gràcies i noves meravelles, 1 aquesta eterna
joventut es reflecteix en la seva figura i en
el seu tracte.

Corn no havia de guanyar el car deis ba-
daloirins aquest veí, illustre en ciència i en
simpatia? Per això, el pergamí que li lliu-
raren diumenge, no el rebia pas d'un Ajun-
tanent. Era una ciutat sencera que, emocio-
nada, l'hi posava a les mans. — P.

La vara del Sr. Companys

Un periòdic parisenc, de collaboració i
presentació brillants, ha dedicar un solt al
senyor Companys amb motiu d'haver estat
elegit President ele la Generalitat.

EI solt es titula : La vara del senyor
Companys.

Es llegeix en ell, entre altres coses, que
el senyor Companys va proclamar la Repú-
blica el 8 d'abril. «Enarborant una bandera
roja — diu — es dirigí a l'Ajuntament, se-
guit d'una munió de badocs que trobà al
seu pas.» 911í, el senyor Companys es féu
remetre la vara d'alcalde, de la qual, se-
gons l'autor del solt, no se n'ha separat ja
més fins que ha hagut de passar a la casa
del davant.

Sempre segons el periòdic alludit, el se-
nyOr Compayns no volia deixar la vara per
creure que potser li faria servei per a con-
tinuar bastonejant els enemics ele la Re-
pública.

EI solt va il•lustrat amb un torero que
porta la capa penjada a l'espatlla i una
rosa a la boca, com Carmen.

El periòdic en qüestió, és un periòdic que
pretén ésser modern. Es un periòdic que es
glorieja d'informar al dia.

Es titula ¡934.
Així, simplement.

La veracifa4 d'una frase

No hem volgut parlar fins després d'uns
dies de respectuós silenci, dels comentaris
i discussions a què ha donat lkw toa frase
que alguns periòdics varen atribuir al Pre-
sident Macià moribum(l.

Aquesta frase, que àdhuc féu escriure un
article a Charles Maurras, és la següent
«Catalunya està pertlu(la... No tenen fe !
No hi ha unión

EI doctor Jacint Vilardell negà rodona-
ment que l'il'lustre malalt T'hagués promm-
ciada.

I)oncs, bé : la frase és certa a mitges.
Es cert que el plorat Francesc Macià, en

Un dels seus darrers moments, exclamà, da-
vant d'uns familiars :'«No tenen fe! No hi
ha unió h,

La frase fou reportada per cm dels fa-
miliars alludits, i a nosaltres ens plau aro
reproduir-la i sostenir la seva veracitat pre-
cisament perquè per algú s'ha vingut a dir
yud Maeca cilu rpta 'üiti irüó en ic yúal
ell va pensar fins la mort.

El que el primer President de Catalunya
no digué foren les paraules : «Catalunya
està perduda». Aquestes paraules les pro-
nuncià, en comentar les altres, un diputat
a Corts, a la residéncia presidencial.

Uns corresponsals que conversaven amb
el diputat enllaçarem involuntàriament, a
causa de la precipitació en pendre les notes,
les paraules del President amb les del
diputat...

Heus-ho ací tot!

Un personafge mític

La popularitat del senyor Cambó és un
perill. Ja ho era durant la passada cam-
paroya electoral, puix la sola allusió susci-
tava aldarulls que allargassaven considera-
blement els mítings ele les Esquerres.

Davant la temença (l'ésser interromputs,
alguns oradors moderats, com Pi i Sunyer,
Duran i Reynals i Martí Esteve, van haver
d'inventar un personatge mític, i cada cop
que s'havien de referir al senyor Cambó,
deien :

—EI líder de Lliga Catalana...
1 no passava res. Podien fer el discurs

(l'una tirada.

EI mort que ressuscita

Fins ara la Lliga temia arreconat el se-
nyor Puig i Cadafalch, aquell president de
l'extingida Mancomunitat que es va declarar

ell mateix difunt en una conferència pública
que donà.

Perú és el cas que la setmana passada,
pues dies després d'haver perdut els regio
nalistes les eleccions, a les pàgines de La
Veo de ('alalunva ea aparèixer un article
signat amb els autèntics nom i cognoms del
suïcida voluntari.

Un pronoi de la Liga — que no era, na
-turalment, Manuel Brunet — ho comentava

així :
—Veureu, cal provar-ho . tot... Potser el

senvor Puig és una esperança. Potser és la
nostra mascota ele la sort. No recordeu que,
en 1923, fou ell en persona qui va facilitar
als dictadors la presa del poder?

Una minoria d'oposició

Al nostre Parlament, amb la retirada dels
diputats de la Lliga, només queda, com a
m inoria d'oposició, la de la Unió Democrà-
tica, integrada pel bo de Pau Romeva.

L'altrè dia, hom parlava de la convenièn-
cia de trobar una minoria d'oposició més
agressiva, i un jove polític deia

—Caldria convèncer En Simó, perquè, si
no, el ele la Unió Democràtica no és capaç
ni de dir aquesta boca és... Romeva.

La solució correcta
La qüestió sobre la indisciplina dels bu-

ròcrates de la Generalitat, • nascuda arran
d'haver suprimit les estrenes de Nadal, ha
acabat de cop i volta. Tothom s'estranya
que ningú més no n'hagi dit res. «Què ha
passat ? >) , es pregunta la gent.

Diuen que alguns empleats van amenaçar
a fer un míting en el qual s'explicarien cer-
tes històries d'alts funcionaris ï s'hi diria
el que és i àclhuc el que no és.

1 s'afegeix que Ventura Gassol, quan va
saber aquest propòsit, com a bon conseller
de Cultura que vetlla constantment pel pres-
tigi i els bons• modals del Cap i Casal de
Catalunya, va poder reeixir a fer que les
coses quedessin arranjades... com abans.

per un arròs

Quin èxit, diumenge féu cuit dies, el del
tenor Hipòlit Làzaro, amb Rigoletto I Tres
vegades es veié obligat a cantar La.donna
è mobile.- .;

Va! a eoufessar, perú, que la tercera no
fou ben bé en obsequi del póblic entusiasta
que l'aplaudia.

—Repeteix! — li demanava al famós te-
nor el director del Liceu, senyor Mestres.

-- -Amb dues vegades ja en tenen prou.
—T'ho prego pel que més vulguis. No

veus, no sents com piquen (le mans?
—Et dic que no.
—Per l'amor ele Déu i dels Sants!
—INo i no...
Tot (l 'una, En Lúzaro es repensà
—Si em pagues un arròs, hi torno, vaja!
—Fet!

"No ens podem prodigar"

I)esorés de hi satisfacció de trobar-se prc-
miada la seva comèdia Els homes forts, li
rdia li cal encara, per dir-ho millor 

—al novell autor Albert Piera el plaer de veu
-re-la representada.

Aquest plaer, el tindrà. Sembla cosa de-
cidida, i és lògic, que la temporada de teatre
català que patrocina la Generalitat comenci
amb l'obra alludida.

Això, si més no, esperonarà Albert Piera
a continuar escrivint per al teatre.

Almenys, aquesta era la suposició que es
va fer un born amic seu.

Però.,.
—Bé, home ! — preguntà l'altre dia aquest

amic a Albert Piera . Suposo que deus
preparar ja una altra comèdia,..

Albert Piera féu un gest mig negatiu.
—Els autors com jo — contestà — no ens

podem prodigar massa.

Autorifa4

Com molta gent sap, el senyor Fernández
Puig, redactor-cap de L'Opinió, uneix a les
seves diverses activitats ele periodista i fun-
cionari de l'Ajuntament, la de propietari
d'una granja a Sant Celoni, destinada a la
cria de gallines i a la recapta d'ous.

Els dissabtes, l'home fa «el pont, aldiart
i pren el tren de Sant Celoni per a passar-se
el diumenge i mig prop de les seves gallinesi els ous llurs.

Aleshores entra en funcions el secretari
ele redacció sen yor Serinyà, qui, demés de
secretari de redacció, és una pila de coses
més, entre elles crític musical.

Dissabte passat, el senyor Fet nàndez Puig,
com ele costum, era a Sant Celoni, i al
Liceu feien el Parsifal. El senyor Serinyà,
ficada la seva opulent humanitat dintre un
enlluernador smoking de vint refléaes, sortia
a quarts de vuit de la redacció de L'Opinió,
camí del teatre.

A la porta es trobà amb el redactor de
Generalitat, que arribava. El senyor Serinyà
es quedà parat, i bufà:

—Quines hores de venir! No se pas qué
us haureu pensat que és un diari!

I tirà escales avall, molt decidit, camí
del ?.iceu.

Nen prodigi
En el programa d'un dels últims concerts

de l'Asociació Obrera de Concerts, don an t
detalls sobre la personalitat d'un composi-
tor, deia : «...nascut en 1844..., l'any t890
e1 nomenaren tercer director d'orquestra...,
en 1892 del Concert del Conservatori..., i
en 1893 esdevingué primer director de l'Or-
questra :de l'Opera.n Però el prodigi arriba
al "màxim quan diu : «Eh 1879 fundà la So-
cietat de Música de cambra que dirigí fins
el 1884)).

Hi ha equivocacions que fan rodar el cap.

FEINA DE POC LLUIMENT

Els tràfecs tic! Sr. Carnb6



Natura. cuita - La mestressa de Can Solé

Visió g'argantuesca	 «Tyfiical Dishes»

z

La vogá del tipisme gastronòmicLÄI'EI!ITIY
De molt temps ençà, és -de bon to comen-

çar el fil d'aquestes nits en les quals es
celebra alguna cosa, si més no el bon humor,
amb un sopar en , un lloc típic on sigui per-
mès, sense fer-se mal veure, regalar-se amb
una ainanida pairal i amb uns quants plats
pigallats d'all crn i regats de vi pastós del
raig d'un bon porró ele rabassaire.

Els nostres esnobs s'hi han dedicat tant
que han aconseguit influenciar el turisme,
el qual, per les orientacions de cicerones,
coníluctors de taxis i personal de les agèn-

cies de viatges a preu tet, també s'hi ha
donat i afavoreix aquest matís ele la indústria
restauradora.

El millor que ve a Barcelona visita, men-
ja, i fins i tot se'n llepa els dits, a Can
Solé ele la Barcelaneta. Allà tro falta qui els
expliqui, tot devorant un plat d'estornells,
que els millors artistes, polítics i altra gent
(l'anomenada d'ací i fora de. casa honoren
l'establiment. Heus ací el retrat de Làzaro,
(ledicat al patró. Més avall hi trobeu el de
l+ieta... Un dia, Carlitos Gardel aprofità el
temps curtíssim d'escala d'una motonau a
l'estació marítima per baixar i venir-hi a
degustar els popets amb ceba i la sarsuela
marinera... Tal i tal altre amb un sic de
celebritat no han passat mai per Barcelona
sense deixar-s'hi caure i signar-hi un retrat
per collabbrar. al decorat dels murs.

Santa Rosa de Lima, en rajola de Valèn-
cia incrustada a la paret, hi dóna aquell séc
de barri mariner que envolta el lloc.

1 la cuina? Quina cuina! Una blancor de
clínica. Bates blanques com la neu. La mes-
tressa sembla una infermera arromangada.
Lina estesa de cassoles de metall i uns mars
de pops entrellaçats negats en una samfaina
roja. Uns pous de llegums fumejants, pla-
tes plenes de llenguados, culleres, xemeneies
de plats, rotllanes roents i escletxes de foc
d'un infern (le coc que cou un munt de
menges sucoses,..

Enardits per aquelles menges explosives,
els turistes recerquen nous recons i els tro-
ben. Les Set Portes, un local vuitcentista,
tot amarat encara d'aquell perfum de les
escasses floretes del Tardí del General ï
d'aquella atmosfera de redingotes, plastrons
i refajos que hi prenien la xocolata, el xarop
i l'aigua amb bolado a la sortida de la Plaça
de ''oros Vella, la tarda dels diumenges...
Avui el ]lloc aplega una gentada variada
cada nit. , Advocats, imtellectuals, homes pú-
blics en voga, tractants de bestiar i fins
senyores entretingudes i sense entretenir.
Gran barreja. Es fàcil veure una taula plena
de senyors Canons i al costat una altra
amb la Bella Dorita acompanyada d'un jo-
vincel amb cara d'haver-se escapat del Co-

Comitès
].'altre diumenge, a la tarda, davant el

Tívoli, hi havia un luxós cotxe particular el
qual, a la finestreta del darrera, portava una
petita bandera de les quatre barres amb I'es-
tel solitari, .

En sortir, el propietari de l'esmentat cotxe
va trobar en el parabrises un paper dob'.egat.
L'obrí i va llegir-hi textualment :

((Al propietario del coche nil,nero... se le
hace saber que será objeto de rui alentado
dentro breves días por los de la Palange Es-
j miola. El Comité.»

I a sota, com una postdata : « Abajo la es-
trella 1»

Heus aquí, segons veiem, un comitè de
la F. E. a la nostra ciutat. No en teníem
prou, els pobres barcelonins, amb els comi-
tès de la F. A. I.?

Despeses funeràries

LI senyor •j acme Valls, propietari del cotxe
que ha atret les ires del comitè de la F. E.
a Barcelona, en acabar de llegir l'anònim
amenaçador, va reaccionar tal com escau al
caràcter xiroi del bon barceloní. Deia, gal-
rebé a crits, on ple carrer de Casp

—Perfectament, seré víctima d'un atemp-
tat... Però bé podien, aquests senyors de la
F. E., acompanyar-me amb l'anònim un bit-
llet de mil pessetes per despeses de 1'entcr-
rament.

Botiguers i "marqués"

La desaparició de Miquel Utrillo, o Utrell,
segons parer més catalanista de Francesc
Pujols, ens recorda una anécdota de fa molts
anys, la qual val la pena que retreguem.
Eugeni Ors havia acabat els estudis, i; a
manera de grans i definitives vacances, es
dedicà a pintar a l'oli sobre temes de Mae-
terlinck i a fer comèdia. N'organitzà una
al cafetó dels . Quatre Gats en collaboració
amb els xicots de la seva promoció, una
companyia que havia d'actuar amb antifaç,
companyia que s'i intitulava Les Bardes Mm.
qués, La sala dels Quatre Gats s'omplí de
públic més que encuriosit. 1 s'aixecà el teló.
Els bardes rasqués eixiren a recitar cada
un el seu paper més o ments improvisat,
vessant a torrents idees d'allò més revolu-
cionàries : contra les miloques, contra els
Jocs Florals, contra Llotja, etc, El futur
Pantarca era el més atrevit de tots els bar-
des nasqués : fou particularment eloqüent
en fustigar el botiguer i el fill del botiguer.
Però heus ací que de sobte ix d'entremig
del públic silenciós i atapeït la veu escar

-clalenca ele , Miquel Utrell que xiscla
—Val més ésser fill de botiguer que fill

de masqué !

Ün sopar d'homenaEge

Divendres passat, un grup d'amics del
jove pintor català Miquel Ferrer va obse-
quiar aquest amb un sopar d'hómenatgc
amb motiu d'haver guanyat el primer premi
en el concurs d'aquarellistes celebrat recent

-ment á Madrid.
El 'non Grau-Sala, que asistia a l'àgape

artística, va ésser l'heroi de la reunió. Es-
tava loquaç, cor obert, xerraire... Tant, que,
a l'hora de marxar, eufòric de benestança
i alegria, s'acomiadava dels altres reunits
amb aquests mots:

—Us agraeixo molt la vostra assistència
a l'acte...

Miquel Ferrer, prudent com sempre, que-
(lava a segon terme tot obscurit,..

Efemèrides

En la nodrida biblioteca ele ]'Ateneu Bar-
celonès, la nit mateixa del az de gener,
aniversari de la decapitació de Lluís XVI,
vàrem descobrir una inapreciable frase. Es
troba al començ del quart acte del melodrama
d'Oriol Molgosa, La Revolución francesa,
popularitzat anys enrera a l'Odeon i al Cire
Barcelonès.

(Quan tot just ha pujat el teló, apareix
en escena Maria Antonieta, vestida de dol,
i diu, textualment:

—Hoy cumplen precisamente quince días
justos que falleció mi pobre Luis.

Deu ésser un eufemisme per no dir que
el seu marit havia estat executat.

llell o dels °escolapis i voler fer-ne una de
crespa. En aquest restaurant, però, el color
se'n va ele massa organització i potser de
massa netedat. Malgrat tot, el tipisme es
conserva, i ho roteu en entrar, quan el cam-
brer de la vostra taula us demana

—Vol passar a la cuina a veure el peix?
I'eró-el bo de debò, l'esnobisme ultrafresc,

de darrera hora, s'aplega en un lloc que n
podríem dir nou, encara que la seva fun-
dació data áel 1835. Los Caracoles, o sigui
Caen Bofarull, dit a tall del veïnat.

Allò és l'hipertipisme. Allà tot s'ha sacri-
icat al color. Aquesta taverna que ocupava
in lloc de quatre metres en quadro dintre
fel carrer Nou de Sant Francesc, era el cau
fe reunió d'uns quants murcians que ana-
ven a beure-hi chatos de vi de la bota del
recó i  menjar-hi unes tatas de cargols, la
qual cosa, tot plegat, chato i tapa, valia
çuinze centimets. Entre els murcians hi

anaven quatre fadrins del barri i nosaltres,
uns quants amics, amants d'allò que és eles-
conegut i enapreaat pels altres. La taverna
tal com la coneguérem, plena de fores d'alls,
de penjarelles de eebes i de garlamdes de
bitxos coents, junt a un panorama de bótes
velles encastades á una paret plena de molsa,
en feia un lloc propici com a prelucli de nits
de tràngol, a les confidències truculents i
fins a malparlar de la Dictadura i jugar
a conspiradors.

Un bon olia, una brigada de paletes omplí
els recons de la casa. El vell patró cedia als
projectes dels fills. La casa s'eixamplava
vista l'afluència, que de dia en dia auá
rentava, dels nio catalanes, fadrins i tasta

-olletes que anaven a fer-hi el gotet i els tres
cargols dels quinze cèntims.

De la nit a l'endemà la taverna aparegué
foradada en totes tres dimensions. Allò, als
fadrins del barri i als quatre esquerps que
ens hi reuníem, ens féu una pena immensa.
E1 regust, perú, d'aquell decorat i d'aquells
sostres plens de ceballots i alls es conser-
vava...

Agafaren vint-i-un xicots de poca edat,
procedents ele tots els rams dels sense feina.
Els formaren clavant de la casa, els donaren
a cadascun un davantal ele rentar plats i els
explicaren les regles del bon servir. Ja le-
nien cambrers. '.Faltava un 'cuiner. Penò
un cuiner de caràcter. Anaren als molls i
ul primer veler que' trobaren hi saltaren
dins. Era un bergantí que feia la travessia
Sicília-Barcelona duent carbó vegetal, en
èpoques de bon temps. Li feren ,saltar el
cuiner, li donaren el davantal de rentar plats
número vint-i-dos i el col.locaren a la cuina.

El noi gran ele Can Bofarull, que és tenor
d'òpera, el veiérem deixar les seves activi

-tats líriques i pegar grans cops ele tovalló
als tamborets per tal de preparar cls seients.
Aleshores Los Caracoles es convertí en
un The Snails open all night amb vistes a
fora, i la carta d'especialitats fou encapça-
lada amb un inesperat Bofarull's House,
Typical Establishment. Als murcians els
rodà el cap i els fadrins del barri optaren
per çreure que el vi de la bóta del recó els
havia let mal. La carta contenia un pla de
situació ele l'establiment en relació al Port
i les Rambles i la llista dels T3pical Dishes,
la qual venia a ésser una mena de nit ele
Sant Bartomeu de la gramàtica anglesa
Small Poul^s, Ronnanstyle Calamaries amb
molt de Sausage a tot arreu, com escau a
l'ús i costum ele la cuina de la casa ; això
acabà de fer creure als habituals del lloc
que la graduació dels vins de la casa havia

fet malvestats fins en els propietaris.
L'endemà, però, com per art de màgia,

la taverna eixamplada s'omplí de forasters.
El bo i millor ele les crnises estiuenques per
la Mediterrània hi anà a beure amb porró i
a menjar el Rabbit in All i Oli amb mani-

l'ex-primer francès 'l'arelieu, el qual, bon
vivant i ben aconsellat, hi anà a parar. L'ex-
divo s'esforçava a explicar-li que els bolets
anaven acompanyats d'un tomàquet per
amorosir la salabror d'aquells, els quals eren
ele conserva. L'home ele l'art líric, bo i
acompanyant el gest ï el tovalló amb la pa-
raula, no arribà a fer-se compendre. Tar-
elieu, no sabem ele què va creure que es
tractava. Va ter una cara molt estranya. i
va dir, mig pensatiu mig decidit : — C'esl
dróle. Apportez-le quanti méme!

Quan arribà la cassola, I'ex-primer tin-
gué un somriure pie de picardia i, discreta-
ment, separà el tomàquet espurnejat d'all i
julivert. El patró havia traduït amorosir per
rendre amoureux! 1 l'ex-primer havia cre-
gut que es tractava d'un afrodisíac especial
de la casa!

Tots els caintaires de pas per Barcelona o
els locals, en parada més o menes forçosa,
honoren el cau. Algun cop es senten unes
discussions saborosissimes, fins i tot amb
illustracions musicals a viva véu.

A l'entrada hi trobareu com un altar de
eix recargolat i regalimant d'aigua ele gel.

Uln devessall de gambes navegant en una
mar ele glaç dintre duna palangana us en-
trebancaran el pas. En un recó, un sac ele
patates coranat de melons i ele pams.

En un altrc secó, urn munt de síndries i
de plats. A sota la taula, un gat esmicola
l'esquelet d'un escaniarlá.

AI sostre, pomells de bitxos i manats d'os
-sos el e pernil. A terra, fulles el'ensiam. En

l'aire una bravada d'espècies i un núvol de
fum impregnat de perfum de illagosta.

La cuina, a la vista, desprèn uns efluvis
de calor que fan tremolar la transparència
de l'aire com el fogó d'un veler, a la cober-
ta, a l'hora del ranxo de migdia...

Un dels amos porta el moviment del ser-
vei a grans crits i a un ritme accelerat. La
penetració per eco dels crits a tots els re-
cons i reconets que conté l'establiment ad-
verteix els nois que fan de cambrers que hi
ha un plat que surt del foc:
— Augusto. ¡ Aquell suquillo !
—Marxen cinc llobarros al forn... Cinc
I un zeppelin de llobarros embolicats amb

una tela de sac passa per damunt dels caps
dels comensals per aterrar en plena cuina,
al mig de dues cassoles i una llagosta que
agonitza, mentre el do de pit del divo, el
qual ha	 nanuciat el manà dels llobarros,
s'ha oit vibrar̀ de tot arreu.

A la cuina un gratacels ele plats s'ha es
liavissat en una apoteosi de árencaelissa.
Una garlanda de tomàquets s'ha despenja
i la penjarella que resta oscilla com un pén
elol. El gat ha fugit...

I una aranya ha caigut del sostre dintre
un plat...

1. E. BARTRIN.
(Fotos Barnapress.)

Cine anys. — Aquesta setmana fa cinc
anys que va méixer MIRADOR. Amb aquest,
cinc anys, al nostre país hem viscut una
mena ele film impressionant ; han passat
tantes coses, que si les volem recordar amb
un cert endreçament cronològic, no tenim
altre remei que seure unes quantes hores
en una butaca hospitalària, mig cloure els
ulls, i demanar la collaboració ele vint-i-cinc
cigarrets pel cap baix, i a mesura que ens
vagi sortint el fum pel nas aconseguirem
amb prou feines anar precisant la cavalcad a.
dels esdeveniments, ele les rialles, ele les ga-
nyotes, dels somriures, ele les llàgrimes, ele
les decepcions, dels entusiasmes.

En la vida pública i privada d'aquests cinc
anys, MIRADOR no ha Bleixat ele fer-hi el pa-
per de protagonista moelest que li ha asse-
nyalat el destí. Durant tot aquest temps, a
Barcelona s'han publicat revistes i diaris gete
han anat morint i han anat canviant de co-
lor ; amb empenta en néixer, amb ganes de
fer sang i de qui sap què, però s'han des-
inflat als quatre dies, i avui elia ja no ens
recordem del nom de moltes d'aquestes pú:
blicacions.

MIRAI)Ott gasta çencara el' matèix paper;
la mateixa qualitat de.-gravàts, el mateïie
nombre de pàgines, la mateixa divisió i dis-
posició ele matèries que en aquells dies del
general Milans del Bosch i del general Bar.
rera, quan nosaltres, els 'que fèiem MJRe^
DoR, representàvem dins d'aquell clima de
censura, el 'aporrinament, ele vergáñya ï de
fàstic, • una audàcia i una novetat. D'ales_.
httrés'ençà es pot dir que el to de MIRAOom
no ha canviat gens. Es pot dir també que,.
amb lleugeríssimes variants, i amb naturals
aportacions noves, els que ara fem Mtt?AUO1r
som els mateixos que el fèiem ata;fá cine
anys en els moments de la elictadtira.; En_.
tre les desercions, només val la peña de re-
cordar la el'un excellent amic meu, qüe va
fugir ele la nostra redacció com si fugís del
braços d'una infeliç i agosarada muller d
Putifar, per convertir-se en tm rampellut Je-
remias ele 1''anarco-conservadorisme católico_
pessimista.

Quan MIRADÓR va .venir al món, va tenir
esa cert èxit entre la joventut més endreçada
del país i entre moltes noies i senyores d'una
certa edat. Sobretot va .tenir èxit la nostra
secció d'indiscrecions i de botins ; =avarem
també celebrar-se els reportatges i en "gene-
ral tot el to del nostre setmanari. I no pe-
carem el'immodestos si diem, amb la sin-
ceritat que ens caracteritza, que Matan it
va venir a represeñtar un tipus de menta-
litat no gaire corrent fins aleshores en el
nostre país : la mentalitat del to menor.
Aquest to menor signi ficava una manca
d'èmfasi, de transcendentalisme ele patètic
i de processó de Corpus. MIRADou es pre-
senttl vestit amb un coll net, amb una ame-
ricana discreta, amb una pumta d'aire es-
portiu , i sense cap ganes de gratar l'eter-
nitat. De totes les fórmules literàries que
ens havien precedit, era potser la nostra la
que caminava més a peu pla, la que es pre-
nia les coses menys a la valenta i la més:
ben disposada por a conviure amb l'óxpo-
neut amanim, humà i comprensiu d'aquella
gent que passa pel carrer després d'haver
fet ús del raspall de les dents i altres óbjec-
tes de la higiene privada.

MIRADOR, sota el cel de la 'dictadura, pot-.
ser representà un crit subversiu. Després de
les virades del temps i de l'explosió ele la
premsa, en les hores de les grans agres
sions, ele les grans baralles i ele les plomes
descordades, Mntnvott podia produir en eh,
paladars la reacció d'una gens corrosiva lli

-monada. El seu to menor ano arribava pot-
ser a les orelles àvides d'esgarips de gui-
nyol, ele xarangues tètriques o d'escandalós
analfabetisme. Però MIRADOR s'ha preocu-
pat ben poc d'aquestes orelles, i ha anat
fent el seu camí amb una calma britànica,.

Avui, després de cinc anys, és -possible que
els exaltats efímers i els aficionats al te
major s''a el onin ele la importància i de l'efi-
càcia del nostre setmanari.

Després de les grans barreges, ele l'espec-
tacular incandescència política, ens adonem
ara, en una estona, ino sé si de cansament
o de repòs, d'una minva d'atenció per part
de] públic obligat a totes aquelles coses que
representen si més no la mica d'esperit incoz-
ruptible que ens aguanta. A la rebrotada
d'interès per totes les coses nobles, amables.
o suggestives del món 'de les 'lletres i les
arts, que es va fer sentir en e1 nostre país
durant els últims temps de la dictadura, jo-
crec que MIRADOR va •contribuir-hi i no pus.
poc. Nosaltres, si més ano, poelem tenir l'of-
gull (l'haver creat entre el nostre millor pé.
blic, i naturalment que aquest públic no el
situo mai entre els professionals sinó entre
els aficionats, un tipus homogeni de confort.
espiritual que va contra aquella zona (1'10-
fecció estesa des del nudisme fins als Pas-
iorets i dintre la qual es troben nuclis de'
pedant onanisme que tan aviat tenen un
aire universitari, com un aire sobrerealista,.
com un aire francament descamisat.

Dient que la mentalitat de ?14IRAnoR ése
la mentalitat contrària de totes aquestes co-
ses que en el nostre país han serf'it per en-
galipar incautes, no costa gaire, per proce-
diment d'exclusió, endevinar quina ha estat
la feina i l'orientació del nostre setmanari,.
tant en política, com en art, com en lite-
ratura j en allò que simplement podríem elir-
ne passar ]'estona.

Nosaltres, quan ens hem reunit arnb els
nostres amics i amb els que simpatitzen
amb el nostre eclèctic i modest programa,
hem procurat fer-ho en una mena d'àpats
o banquets que expressen d'una manera cla-
ríssima allò que, sense que la passió em
cegui, penso que és l'exemple que MIRADOR
ha donat al nostre país. En aquests àpats
hem suprimit el xampany i el nombre ex-
cessiu de plats. Hem trencat la tradició dels
banquets polítics i literaris, convertint-las,
d'espectacles indigestos i falsificats, en sim-
ples i nutritives manifestacions gastronòmi-
ques. Em els antics banquets ele la litera-
tura, dels homenatges t els jocs florals,
s'ha usat i s'usa encara un xampany pès-
sim. Nosaltres acceptem només, i encara
amb moltes restriccions, el xampany de les
millors marques perquè les grans stars del
cinema el facin servir per rentar la cua
dels seus meravellosos gossets artificials i
perquè de tant en tant en beguin si és que
estan de bon humor. Nosaltres hem supe-
mit els discursos i les lectures de poesies.

t	 En els nostres banquets han parlat poquís-
simes persones i ho han fet sempre amb
aquell to amb què parlen els amics al voP

e	 tant d'una taula, sense aixecar la veu, sens
acalorar-se mai, i deixant sempre un marge

q . per al •somriure o per a la rectificació.
Josr:r Maxt.a ne SAGARRÀ-

cura daurada i els més delicats jugos de
rosas als llavis. La classe ele luxe, la pri-
mera, la segona i la darrera dels transat-
làntics en creuer de turisme que tocaren al
rostre port hi menjaren amb ana alegria
meridional i una gana perfectament epicu-
riana els plats nevats d'all d'una tripulació
de bergantí. Entre la sintaxi de la llista i les
galindaines del tipisme, els globe trotters de
luxe s'hi divertiren ele valent i hi feren els
sopars niés memorables del viatge.

La fama corregué. Els turistes locals, tu-
ristes d'una nit, també hi anaren i l'esno-
bisme cent per cent s'hi abocà,

El ,noi gran, el tenor, engega en rebre els
clients la seva enciclopèdia políglota d'ex-
divo a la reserva. Quan 'deixà el bel canto per
agafar el tovalló espolsa-tamborets fou un
drama pel seu temperament d'artista.

El Bosc, en aquelles temporades líriques
caniculars que foren cèlebres, havia tremo-
lat sota la veu eixordaelora del tenor taver-
ner. L'home cantava més per amor a l'art
que per altra cosa. Els seus bolos a fosa
eren croades d'art líric per pura afició. Un
dia, segons sembla, feia ele Pinkerton. Se-
gons els intelligents, el públic s'empassava
Puccini una vegada més. Madame Butter-
fly estava en els braços del tenor. Fi del
primer acte. Claror esblaimada d'una lluina
com un cove. Un tramoista corria esverat
d'una banda a l'altra amb una pila elèctrica
a la mà illuminant ací i allà, per darrera
del decorat, el port adormit ele Nagasaki.
Duo. El divo aquella nit havia sopava !a
seva taverna i havia menjat a'll'...

Madame Butterfy cantáv°a l'amor,: la pu-
resa dels lotus, el perfum de ,la nit nipona,
perd en realitat sentia una ale i ç1a;d'all so-
ta el unas de Pinkerton que lá, tapava i gai-
rebé '.no podia respirar, fins que caigué es-
vanida als seus braços just al moment que
el teló baixava.

Aquell realisme fora ele programa fou un
exitàs. El públic no s'assabentà de Tes ":i
aplaudí una bona estona, però Pinkerton
decidí deixar el cant i agafar elefinitivamenÇ
el tovallti-batuta del negoci ancestral

El negoci era el negoci Avu-i ho recorda
fent la recepció dels estrangers en ° Iba 'pió- -
pia llengua, 11'evat de les imperféccions de
llenguat e per manca de l'apuntador.

Una anit el veiérem fent urna descripció de`
la botifarra amb bolets, servida en la prò-
pia cassola per tot plat, a la persona de



La sérj dé. lnar d'un mapa veneàà del segle XVI

. ,
 M

,) ,

A L'EXTREM ORIENT

Ganes de fer guerra
VIDA 1 MORT D'UN MONSTRE	 •

La darrera
iran

ser de mar
vius a l'Africa central : barreja de zebra, an-	 a	 O' a
tílop i girafa, ara és conegut pel nom vul-
gar d'okapi ; etc., etc.

^*x

Decididament, no és aquest un moment
feliç per a la humanitat. Es veritat que
d'ençà que el mótn és món les alegries van
entremesclades de dolors. Però ara, gene-
ralment, les alegries s'han fet molt rares
i els motius de plany augmenten cada dia.
En efecte,. sense adonar-nos-en, o adonant

-nos-en fins a un cert punt, estem en una
contínua amenaça de catàstrofe. Mirem al
voltant i veurem apuntar per diverses ban

-des el perill de la guerra. El veiem de part
d'Alemanya; el veiem del cantó del Danu-

i Anglaterra, i ha assegurat que cap dife-
rència no existeix entre l'Imperi del Sol
Ixent i aquestes nacions. Hi ha hagut, això
sí, divergències, però han estat resoltes o es
resoldran pacíficament.

No és pas la primera vegada que es parla
de la serp de mar. Però mai aquesta bès-
tia indeterminada, l'existència de la qual no
és admesa per molts, no havia tingut tan
bona premsa. A Anglaterra; en efecte, no
s'ha parlat de res més durant uns quants
mesos, i el fet que això s'escaigués en plena
rentrée i amb el Parlament obert donava
'versemblança a l'existència del monstre, com
li deia la premsa britànica, en les aigües
del Loch Ness (que nosaltres anomenarem
llac Ness, perquè al capdavall loch és un

mot escQ* srgtt -ti ^hr; exaC..àment, llac).
A l'estiu Sttán`r pássa res, el truc de

la serp de mar'`és eáplotat pels diaris per a
servir una notícia sensacïonal, tant que la
paraula ha passat a l'argot periodístic. Però,
canard o no, el fet és p fa molts segles
que essparla l lá se ^„ ark 9seÈque,a
hores d'ara en sapiguem gran cosa.

Deixant de banda el leviatan, el dragó de
les Hespèrides, l'hidra de Lerma i altre bes-
tiar llegendari, la serp de mar ja és esmen-
tada per Plini i, darrera d'ell, per altres
autors de l'antiguitat; però Pbni és ple de
fantasia i no cal dar-li massa fe. Gregori
de Tours diu que una bestiota d'aquestes ' a
arribar pro de Roma, el segle vi. Els es-
candinaus, ardits navegants, foren els pri-
mers que en donaren descripcions menys lle-
gendàries i Olaus Magnus, arquebisbe d'Up-
sala, li dóna dos-cents peus de llarg, vint
de diàmetre i una crinera de dos peus. AI
segle xvn es navegà molt i les descripcions
de la serp ele mar abunden. En 1892, el
naturalista holandés Oudemans publicà, en
.anglès, The Great Sea-serpent, llibre clàssic
en la matèria, en el qual examina, 162 rela-
cions d'aparicions de la serp de mar ocor-
regudes entre asaz i 1890 i conclou, de les
observacions que suporten la crítica, que la
bòstia és de 30 a 75 metres de llarg, longi-
tud de la qual el cap ocupa una v nt-i-cin-
quena part, i li penja l'etiqueta llatina de
Megorhias megophias, però no sap ben bé

.en quieta família zoològica incloure-la. Des-
prés del llibre d'Oudemans, s'han registrat
altres aparicions, i diversos zoòlegs, Gau-
tron, Racovitza, Krempf, etc., S'han decan-
tat per admetre l'existència d'una bèstia en-
cara desconeguda.

Més a pro encara de nosaltres, un oficial
'de marina retirat, R. T. Gould, publicà en
1930 The Case for the Sea-serpent (Philip
Allan, ed., Londres), veritable sunnña de la
serp de mar. Segons Gould, la serp ele mar
no fóra una serp, sinó un altre rèptil per
'l'estil del plesiosauri. Es clar que no conei-
xem tota la paleontologia, però costa dad

-.metre que una bèstia del triàsic hagi persis-
tit sense deixar, a través del terciari i del
.quaternari, cap resta esquelètica. Ben en-
tés, hauria persistit com a tipus, no com a
individu. El coll llarg del plesiosauri I'hau-
.ria fet pendre per una serp, tenint la resta
del cos immergida a l'aigua.

No fóra l'únic cas de supervivència d'ani-
.mals prehistòrics, com l'estrany Ceratodus,
mig peix mig salamandra, de les mars d'Aus

-tràlia; el Glyptodon, estrany tatú descobert
fa una dotzena d'anys en un llac dels_ An-
des; l'anomenat Helladotherium, del qual
s'havien trobat esquelets en excavacions i
del qual modernament es descobriren ramat

vista i la descrivien ; d'altres segurament ca-
llaven per por del ridícul. En vista d'això,
aparegueren altres serps de mar a Irlanda,
a Suècia, a Alemanya ; però cap ino acoíI-
seguí cridar l'atenció.

La premsa - anglesa estava cliviclida. El
Ilaily ;Nimi, per exemple, creia en la serp de
mar, i havia d'aguantar les burles del Dai!y
Herald, escèptic quant a la qüestió. Un dia-
ri tan seriós com el Times publicava, el 9 de
desembre, un article de tres columnes del
ja esmentat Gould, el qual demanava que
la bèstia fos protegida de les aficions es-
portives d'algun caçador o pescador. A dar-
rers d'any, la Scottish Film Productions hi
trametia operadors, que aconseguien foto-
grafiar alguna cosa que es bellugava a la
superfície de l'aigua. El film era passat a
Glasgow i les publicacions angleses repro-
duïen una foto on no es veia pas què era
allò que es movia. El Daily Sketch oferia
20,000 lliures (una misèria) a qui portés el
monstre del Ness a l'Olympia de Londres
abans del 25 de gener. L'Illustrated London
News trametia un dibuixant que, segons el
testimoniatge de gent que havien vist el
monstre, obtenia una quinzena de croquis
absolutament diferents un de l'altre... Perquè
us fieu deis testimonis de vásu.

EI monstre es vulgaritzava : patrocinava
marques ele cervesa i de pastes dentifrícies,
als balls de disfresses abundaven els mons-
tres fets amb motlles de fer caretes i a to-
tos les revistetes teatrals hi havia un sketch
on sortia un animalot d'arpillera més o
menys inspirat en les reconstruccions d'ani-
mals antediluvians. Fins aparegué un joc
P' a infants titulat Monster Hunting (la
cacera del monstre) i els cuiners i pastisser,
dedicaven plats muntats a l'hoste ocasional
del llac escocès. Les publicacions humorísti-
ques trobaren en el monstre una mina per
a explotar a tort i a dret.

Mentrestant, la gent seriosa seguia discu-
tint i sospesant testimoniatges, i a mesura
d'això el monstre s'empetitia de tamany i
de vegades multiplicava de nombre. S'ha

-via arribat a establir que la serp de mar no
era serp ni de mar, però ; feta aquesta lleu
salvetat, l'expressió és excellent per a en-
tendre'ns.'Un testimoni va dir que l'animal
tenia cap d'híbrid, cosa que no vol dir res
si no s'indiquen les dues formes animals
originàries. Un estudiant de veterinària el
va veure a terra, ' ajegut sobre unes falgue-
res. Però l'animal es veu que és tímid, a
l'inrevés del que conten les llegendes horri-
pilants d'altres temps, perquè no s'ha dei-
xat acostar de ningú. A aquest estudiant !i
va fer l'efecte d'un híbrid de plesiosauri i de
foca, i en definitiva, els home: de ciència
han resolt que es deu tractar d'un individu
o individus de qualsevol de les cinc espècies
de foques que Lyclekker assenyala en Bri

-tish Mamrnals com pertanyens a la fauna
britànica.

EI monstre del llac Ness ha mort, (les-
inflat. Era degut a una epidèmia de fanta-
sia contagiosa, qui sap si amb un focus ori

-ginari d'excés d'old scotch whisky. Ara ens
toca esperar-ne una altra aparició. Toudou-
ze, de l'Institut Oceanogràfic francés, asse-
nyala el triangle comprès entre Islàndia,
Noruega i les Azores com un bon terreny
per a la cacera científica del monstre. Él
olia que l'hi trobin ja ens tornaran a avisar.

DR. PANGLOSS

símpfoma segur

—Per a corièixer si un parlamentari és
honrat—ha dit Marquet, un d'aquests dies
que a la Cambra francesa semblava que ben
jocs diputats quedaven ,,ets —cal fixar-se en
el seu tren de vida, i més encara en el de
la seva dona. Fa sis oset anys,a Bordeus,
em vaig adonar que les dones de tres dels
meus adjunts havien estrenat uns magnífics
abric de pells. Això em va alarmar, i vaig

f

fer una enquesta discreta. Alguns dies més
tard, els executava pdblicament. I, no puc
er-hi més, quan veig un collega que no té

altre ingrés que la indemnitat parlamentà-
ria i-es dóna massa bona vida, malpenso de
seguida.

Indulgència
Corn cada any, s'lia celebrat a París VAs-

senrblea francesa de Medicina general. Un

dels temes de ponència era : Freqüència i
fesomia actuals de la sífilis.

Com se+npre que es parla d'aquesta gdies-
tió, diversos metges que prengueren la pa-
rauia protestaren de la hipocreçia, segons
uns, o l'excessiva pudeia, segons altres, que
(a amagar llur mal a molts luèti.cs en per•
judici seu anés que de ningú altre.

El Dr. Louste, especialista. que presidia la
reunió i que no es fa gaires illusions, va in-
terve,iir

—Fa vint anys, a la Societat de Profilaxi
es va declarar que la sífilis no era una ma-
laltia vergonyosa, i que no s'havia d'ama

-gar.Tothom va aplaudir, i aquest extrem
es va votar ¡ler unauiniitat. Aleshores, un

profesor auxiliar va dir ; «Aquí sona uns dos
cents cinquanta. Si s'admet que un deu per
cent dels humans ha,> tingut sífilis, demano
als vint-i-cinc de nosaltres que són sifilítics
que alcin la mà.» Però no va alfar-la ningrí.
Per tant, siguen« indulgents i no exigim con-
fessions difícils.

El general Arali

bi gràcies a ]'acció política d'Hongria, re=
mlzada només per Bulgària ; el. veiem per
fi, i no menys. greu; a l'Extrem Orient, ón
els japonesos sembla que no tenen.altre'ae-
sig que matar i fer-se matar. I tiatural-'
ment, trasbalsar el món, perquè' cal cen-
vèncer-se que una guerra, en qualsevol pujat
que; esclatés, no podria sinó arrossegar fa-
talment tot d'altres països. 1 sembla. que
això no es vulgui 'entendre a Londres, on
es fa una política basada en les il•usions
d'una possible neutralitat britànica.

Deixant de banda per un moment les
greus pertorbacions europées, gairebé exclu-
sivament degudes '. al desenrotllament d'un
pla hitlerià, ocupem nos avui del perill . ja-
ponès, sempre a primera ]moja.

Les noticies (l'Extrem Orient han anun-
ciat que el general Araki, ministre japonès
de la Guerra, ha presentat la seva dimis-
sió ,perquè està malalt de la gola. Massa
senzill, el motiu allegat. Tothom ha com

-près que Araki ha dimitit perquè exigia wis
armaments cada vegada més intensius, per
als quals hauria calgut gravar encara més
el pressupost de l'Estat, ja en gran part
destinat a les despeses militars. Pensi's que
mentre en 1 930 les despeses militars japo-
neses eren de 474 milions de yens, avui ar-
riben a l'enorme suma de 920 milions. El
general Araki ha considerat aquesta suma

insuficient i ha preferit dimitir, pero-' no
sense deixar compendre que aspira a llocs
més alts.

Recordi's que fou el general Araki el que
organitzà el cop d'Estat militar que tingué
lloc a Tóquio, en 1931, i el propugnador d'u

-na mena de doctrina de Monroe dels grgcs,

segons la qual els japonesos han d'ésser els

inspiradors i els guies d'un renovellament

de la civilització asiàtica. I per començar,
Japó"ha envaït la Manxúria installant- hi un
emperador Pu-Yi que ha d'obeir les ordres

del ministre japonès de la Guerra, Senjy-
ro Hayasaki, més prudent que el seu pre-
decessor, però admirador seu i seguidor de

les seva doctrines.
De totes maneres, la dimissió d'Araki i el

recent discurs del ministre de l'Exterior,
Hirota, fam suposar que la política bellicosa
serà almenys atenuada. I diem suposar per-

què l'activitat dels cercles militaristes està
en contrast amb les paraules de seny i pru-

dència del ministre Hirota.
Aquest, fent l'acostumat tour d'horizon, i

en aquest cas demi-tour, ha parlat de les
j relacions amb Rússia, Xina, Estats Units

Però llegint eatrs les ratlles del discurs del
ministre de l'Exterior japonès, en el punt on
parangona la situació geogràfica del seu país
amb la del Regne Unit, traslluu la intenció
d'afirmar la necessitat, per part del Japó,

d'un armament naval igual al
d'Anglaterra o al dels Estats
Units.

Certament, el Japó sent la
temptació d'arreglar els comp-
tes que la guerra ele 1905 dei-
xà oberts encara, malgrat la
pau apressada, deguda a la
intervenció de Roosevelt (cosí
de l'actual president dels Es-
tats Units), amb Rússia. Perú
el reconeixement del Govern
soviètic per part del dels Es-
tats Units, i el fet que des d'a-
quell moment Rússia amas-
sava forts contingents de tro

-pes cap a la frontera de l'Ex-
trem Orient, :ot-ganitzava la
defensa de Vladivostock i es-
calonava tropes al llarg de la
frontera russo-manxuriana 
Manxúria ofereix 3.000 quilò-
metres de frontera amb Rús-
sia, travessada d'un cap a
l'altre pel ferrocarril ele l'Est
xinès, de propietat russa —,
clec haver fet reflexionar l'a-
brandat Araki i tot el govern
de Tòquio.,

Així i tot, es pot dir que el
perill d'una guerra hagi des-
aparegut?

No volem assumir la 'no
gens fàcil comesa de fer de
profetes ; només observem que
Japó tindria totes les inten-
.cions de desencadenar una
guerra;' malgrat que el seu
ambaixador a Roma hagi anat
a protestar" prop del govern
italià per articles publicats en
la premsa de l'agent provoca-
dor Hearst a Amèrica, arti-
des tramesos per Mussolini

afirmant la voluntat i la preparació bèlli-
ques del seu país.

«Rússia — ha dit Kaganoy tx, íntim col-
laborador . üe Stalin, en una conferència do-
nada.el'is de gener a Moscú — s'ha posat al
costat de totés les nacions pacifistes, grans i
petites. França , tendeix a estrènyer amb nos-
altres relacions cada vegada més cordials;
i el restabliment de les condicions normals
amb els Estats Units és un esdeveniment de
gran importància. Volem arribar també a
una entesa política pacífica amb el Japó,
malgrat les provocacions. d'aquell país.

Es clar que les dificultats que Japó crea.
a Rússia„ rebutjant de posar-se d'acord so-
bre el rescat de la xarxa ferroviària que
Rússia, ha construit - al nord de Xina, acµ-
mulant tropes a Mansúria, les seves repen-
tines jinasserïes envers el govern de Nanquín,
són per megpitejar Rússia, Estats Units i
Anglaterra.	 .

El govern dels Estats Units ha donat or-
dres perquè siguin intensificades les cons-
truccions navals; i al vaixell de guerra an-

glès Keut, ancorat a Singapur, des de fa
uns quants dies es celebren uns misteriosos
consells d'almiralls.

Només l'esdevenidor podrà dir què ha mo-
tivat aquests misteriosos consells, i per això
creiem que no resta ara sinó esperar el des-
cabdellament dels esdeveniments.

TIGGIS

La serp de mar del llac Ness feia parlar
tant, que àdhuc es pensà en un reclam tu-
rístic. Però el fet era que hi hacia una bès-
tia estranya o altra, cosa que ja havia suc-
ceït en 1932, en t93t i probablement abans,
però no havent desvetllat mai la curiositat
d'ara. Un centenar de testimonis l'havien

Al }ínal, d'acord

André Maurois va donar a París, fa pocs
dies, una conferèicia de caràcter no lite-
rari, sinó polític. Fou escoltat amb quietud,
1erò al final fou interpellat per algun oient,
cosa a la qual no estava acostumat perquè
no s'acostuma a fer eu les conferències lite-
rà vies •

llaurois havia acabat amb aquestes parau-
les que volen ésser una norma de conduc-
ta:. «Que cada u escombri davant de la
seva porta i el carrer estarà net.»

—Què volen dir aquestes paraules ?—pre-
gunki un estudiant—. Ja estic conforme a
escombrar davant de la meva porta. Perú
si passeu nos bruts que emf astifen el car

-rer, també honré de netejar-ho jo?
3laurois va haver de concedir amablement

al seu iirterp,ellador que els serveis fiúblics
no són inútils del tot.

Teoria i pràctica

Dels goalre miliornaris gràcies a la lote-
ria francesa, n'hi ha un, Ribiére, del qual
no s'ha sentit garlar més. Hom diu que
aquest Ribière era secretari de la. secció del
partit comunista de la seva comarca .i, un
cop hagué tret la rifa, els dirigents del par-
tit volien obligar-lo a donar a la caixa del
j)artit els cinc milions de francs que li ha-
vien tocat.

Però l'home s'havia sentit tot d'una l'àni-
naa burgesa i sense ànims per a la huila
social, acte d'indisciplina que li hauria val-
gut amenaces dels seas a.ctics camarades. Ri-
bière, prudent, ha preferit viure sota cels
rnés tranquils.

Si es pogués corregir l'atzar, la - loteria
acabaria amb el comunisme de molts, a
França i a tot arreu...

El plebiscit i els caníbals

A propòsit de la publicació, a Londres, de
les memòries de lord Riddell, l'ex-priuier
ministre d'Austràlia, Húghes, ha recordat
un episodi de la Conferència de Versalles.

Hughes reclamava per al seu país el ion>?
-dat sobre la colònia ex-alemanya de Nov a

Guinea i Ñ%ilson Vin t errow fié
—Primer,.cal p^roce(Ar a un plebiscit entre

la població de Nova Guinea per tal de saber
si accepta o no el mandat australià.

IIughes somrigué lleugerantént i'féu ob-
se,var al president dels Estats Units

—Ja sabeu que la gran majoria 'd'habi-
tants de Nova Guinea són caníbals.

Wilson es quedà una mica parat, i al cap
d'una estona preguntà si Austràlia deixaria
entrar missioners aanericans en el país man-
datan.

—Es clar que sí -- respongué Hughes—,
tant més que els indígenes mengen rara-
ment carn de missTner..

The Majorca Sun
and

Tbe Spanis lh Times
El més important set-
manari anglès que es
publica a Espanya.
Llegit per tots els

- anglesos i americans

25 cèntims en tots els quioscos

Vîatges
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 cotxcs-

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

turisme.

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

Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de noces: a Roma utilitzant els bitllets reduits del

7 0 ° ° que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat

Itàlià lliura a 1'acte . a tot client al qual interessin....



cIfl palau flolanh

Del filmi firàxiin cía/erina de Rússia»

M) L

El. CINEMA
L'ACTUALITAT

Dobles a les sales d'estrenes, noAlgunes
L'extraordinària aventura del poble d'ls-

rael no sols ha estat sempre una qüestió
apassionant proposada a la meditació deis
pensadors, sinó que al mateix temps i en
múltiples ocasions ha excitat la imaginació
creadora dels poetes, els quals han ende-
vinat en aquesta odissea, que sembla mar-
cada amb el segell d'un fulminant anatema,
la presdncia d'uns factors dramàtics capaços
de procurar fàcilment la substància d'un
conflicte tràgic de primer ordre. D'ací la

sort del mite del Jueu Errant, assaig de
personificar en una figura simbólica els (les -
tins històrics d'una raça tenaç i mabiu-
rada.

El cinema, que , no sois procedeix per in-
venció pròpia, sinó també per apropiació
successiva deis motius ja en circulació en
les arts que el circumden, havia d'imteres-
sar-se per un tema com aquest, ,popular i
que ensems permet de desplegar els sorti-
legis d'una visió sumptuosa i espectacular
dels temps passats.

Ací tenim .avui El Jueu errant interpretat
per Conrad Veidt, una pe l-heula iestricta-
ment comercial, que ha desaprofitat — a
gratcient, suposem — l'actualitat palpitant
del tema provocada per la .política del Ter-
cer Reich, evitant així tot esperit tenden-
ciós, 'emn tots els múltiples sentits que pot
tenir aquí el mot tendenciós.

Seria ineci negar . l'esforç que significa
aquest film i la cura amb què ha estat
compost, com també ho fóra voler regatejar
les exceliéncies de la interpretació del gran
actor alemany ; però, amb tot, la veritat és
que el film no aconsegueix interessar. Con-
cebut amb un ritme lent, diríem feixuc,
plasmat en una fotografia ingrata, poc ins-
pirat en els motius cabdals que desplega,
El Jueu errant no és la pel.lícula que espe-
ràvem sobre la figura fascinant de l'home
que va escarnir el Crist i que està condem-
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Paueig de Gràcia, 57. — Telàfon 7915
De les 3 tarda n la 7 matinada

LES BODES DE FANNY
Dibnix sonor Territone

NOTICIARI FOX SONOR (Noticies d'Eepaeya)
NOTICIARI FOX SONOR (Internacional)
UN DIA A TOQUIO
Catifa Mágica de Movietone

estrenes
nat a errar sempre en l'expectació del retorn
d'Aque'll que no va voler conèixer.

Quan va estrenar-se Fatalitat, la segona
pellícula americana de Marlene Dietrich,
vàrem asenyalar la pertorbació que l'he

-roïna de L'Angel Blau provocava en l'art
vigorós i sincer de Sternberg. Després els
fets successius han confirmat cada vegada,
amb tots els agreujants, una remarca que

aventuràvem aleshores tímidament. Esperem
que no passarà ara el mateix amb Mamou-
lian, encara que val á dir que El càntic
dels càntics no és pas una pellícula per tran-
quillitzar-nos en aquest sentit. Mamoulian
hi està tan desfigurat, que més val no citar
aquí el gran director d'Estima'm. . aquesta
nit. Quant a Sudermann, es podrà opinar
el que es vulgui de la qualitat del seu art,
perd no hi hauria dret .a fer-li el tort d'a-
tribuir-li una participació en un film així.
Altra cosa són els dos films que Clarence
Brown ha extret de les obres del popular
escriptor alemany ! Tenim la pretensió d'es-
tar prou identificats amb els nostres lectors
per ano insistir més sobre El càntic dels càn-
tics. Ens .posaríem de mal humor.

*xs-

Van Dyke ha reincidit en el film policíac.
No és cosa de plànyer-ho. Si Mans culpa-
bles ens va plaure, Un assassinat a la ter-
rassa ens ha amat també molt bé. Certament
que no és la lógica rigorosa el fort de films
com aquest ; però, qué voleu fer-hi, està
tan ben confeccionat, el moviment hi és tan
segur, el ritme tan just... I cap falla en la
interpretació.

Vàrem referir-nos en una ocasió a El pa-
lau flotant. Aquella referència ens evitarà
ara d'insistir. Diguem tan sols que El palau
flotant recorda, per la idiosincràsia del seu
scénario, Grand Hotel. El recorda solament
en la forma, és a dir en la preocupació ele
relligar simultàniament diverses històries
que, partint ele punts distants, arriben en
un moment a interseccionar-se. En l'espe-
rit, els dos films no tenen res de comú, ja
que el que ens va plaure en Grand Hotel
era el sentit realista i malenconiós de la
vida que traspuava, i, en canvi, aquí, tots
els esdeveniments semblen obeir la consigna
d'una providémcia encarregada de donar un
feliç desenllaç a les aventures en curs. Al-
trament, eliminada aquesta subjecció a l'e-
xigència del happy end, ací més impertinent
pel caràcter del scénario, la pellícula està
realitzada a la perfecció i presenta un in-
terés sostingut.

Josep PALAU

Les nostres sessions
La nostra propera sessió, que havia t'e

tenir lloc aquest mes que comencem, per
causes independents de nosaltres ha hagut
d'ésser ajornada pel mes de març. En el
seu degut temps, doncs, informarem els nos-
tres lectors de la data exacta, al mateix
temps que els parlarem amb l'extensió que
es mereix del film Poder i Glòria que pre-
sentarem en aquesta sessió vinent.

Al Kursaal
En amar al Kursaal a veure el doble pro-

grama que ara s'hi projecta, no hem pogut
menys de recordar els temps passats (l'a-
questa sala famosa. Ara s'ha encarregat de
la seva direcció el nostre bon amic Mà

-rius Calvet, la intelligencia i la laborio-
sitat infatigable del qual són a bastament re-
conegudes perquè tinguem justos motius d'cs-
perar que sota el seu control el Kursaal ha
à"entrar en una nova etapa que eras obligarse
a freqüentar-lo molt sovint. Actualment s'hi
projecta una versió d'El fill de la parròquia,
procluïda per Herbert Brenon, i un interes-
sant documental sobre la pesca de perles on
les mars del sud, titulat Samarang.

Em el pròxim programa que s'estrena di-
lluns figura la versió sonora d'Ell Nibelungs,
l'obra mestra del gran realitzador Fritz
Lang. Tothom tindró curiositat de reveure
un film que ha fet època, renovat avui amb

"El Túnel"
Uina mica abans de la guerra, va aparèixer

en castellà la novella de Bernhard Keller-
mann que havia d'ésser molt llegida i la
transposició cinematogràfica de la qual, en
la seva versió francesa, amb Jean Gabin i
Madeleine Renaud, s'ha estrenat al Tívoli.
Es uin film excel•lent, molt ben realitzat en
tots els seus punts. Les esçemes, de. masses
són perfectes i els momegts en què l'acció
comunica angoixa a l'espectador, rep tenen
res de truculent :ni,de . mal ;gust.

(Segueix, a la ,pµgina S.)

EI calvari d'una mare que ama ,i sofreix

iniuler

dolorosa

Un film melodramàtic per excel'lència

STA VISKI

príncep dels es£afadors, £ingué
un digne an£ecessor en

KREUGER

EL REI DELS LLUMINS

la vida del qual ha inspira£ la
gran producció

Warner Bros. First National

El rey de

los

fósforos

Vegeu =la demà al

CAPITOL

i compendieu cóm són possibles
les grans es£afades mundials

A França, la província i les barriades
rebutgen les versions originals dels films.
Només accepten les cópies doblades. N'ha
parlat Marcel Blitstein des d'una revista es-
pecialitzada. Ací, passa el mateix. Conei-
xem alguns empresaris comarcals i ens han
dit que el públic dels seus cinemes només
tolera els films doblats. Els empresaris de
bariades diuen el mateix. Segons un amic
que hi era, en un local de Saragossa van
xiular fa poc la versió anglesa de Palalital.
Volien 1'espa'nyola.

Ens trobem davant un mal que no té re-
mei. El gros públic ja s'ha acostumat als
dobles. Molt bé, Però, qui l'hi ha acos-
tumat? Un moment... Si vós o jo no ha-
guéssim nascut, ningú no ens coneixeria.
Si els dobles no haguessin estat inventats,
ningú no els coneixeria. Però com que han
estat inventats per u 'n personal, molt ric
de voracitat comercial i molt pebre de sen-
sibilitat artística, el públic ha conegut l'o-
diós procediment. I s'hi ha acostumat. 11'e-
xigeix. No vol altra cosa. Es a dir, que
aquests horribles dobles, ultra atemptar con-
tra l'art, traicionar els artistes i estafar els
espectadors imtelligents, han embrutit el
gros públic, el qual, si no hagués tastat les
veus postisses, 'empassap-ia perfectament
les versions originals.

El disbarat ja està fet. I Déu mos en
guard d'un ja està fet. El negoci és gel
negoci. I el comerç sense escrúpols conti

-nuarà donant per la banda a la massa.
Continuarà donant carn a la fera; Conti

-nuarà doblant.
No hi ha res a fer. Però almenys, senyors

comerciants, escolteu, si us plau, el prec
d'aquest pobre espectador que no es pot
acostumar als dobles. Accepteu aquesta pro-
posició : versió original en les sales d'es-
trenes, films doblats en les barriades.

Aquesta temporada, no ens podem pas
queixar. La majoria de marques estrenen
les versions originals dels seus films, i pre-

senten les doblades a les barriades. Molts
directors de locals del centre tanquen les
portes als films doblats. Amb Carles Gallart
a la direcció del Capitol, podem estar tra^n-
quils. Aquest no vol dobles a casa d'ell.
No vol ni sentir-ne parlar. Amb Màrius
Calvet a la direcció del Fémina, també es-
tàvem segurs. Aquest, malgrat estar anun-
ciada, no va permetre que s'estrenés en el
seu local la còpia doblada — horrible, únfee-
ta : l'hem vista al cinema Excelsior — de
Viatge d'anada, I ens on felicitem. Car

aquest film és molt bo. Tant, .que René
Clair l'ha presentat en una sala especia-
litzada de París... Ara, Calvet ja no és al
Fèmina. Ja veurem com anirà aixa... Però
és al Kursaal. 1 no hem de témer cap atza-
gaiada en el cinema de la Rambla de Ca-
talunya.

Quant als altres locals d'estrenes... Com'
que algun ja ha començat a descarar-se,
ens apressem a llançar el cr t d'alarma:
Després de 1 'atropeilamen t inqualificable que
fou la presentació, al Fantàsio, de la còpia
doblada ele Cavalcada, malgrat els xiulets'
amb què era acollida pel públic, què es caü-
siderava estafat, ara, la mateixa distribuí-
dora d'aquell film, impenitent, ha reincidit:
I ha presentat al Catalunya la versió do-
blada — i quins dables ! — d'llixí és Broa.d-
way.

Aquesta estrena va constituir un veritable
esdeveniment. Tot un número. El públic,
en sentir una giri que deia : No me hagas
reír, que tengo el labio partido, s'ho va pen-
are a broma. I va demanar l'autor ! Perer
acabà indignant-se.

Sera aprofitada aquesta lliçó? Potser pa-
rarà els peus a tant desaprensiu. Tant de
bo. Perquè, dobles en les sales d'estrenes,
no! Som molts, a Barcelona, els que no ens
resignem a sentir la veu dels nostres artis-
tes preferits reemplaçada per una de pos-
tissa.

SEBAsTlñ GASCH
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PR®XIMES ESTRENES

P A D D 1	 LO MEJOR A FALTA DE UN CHICO

amb Janet Gaynor = Warner Baxter

IF Oo XC

EL PODER Y LA GLORIA Speneer Traey - Caceen Moure

En SESSIÓ "MIRADOR"

E©X

LA CIUDAD DE CARTON

amb Catalina Bàrcena

Iwox

LA CRUZ Y LA ESPADA

amb JOSÉ MO)ICA

LA LEY DEL TALION

amb Spencer Tracy = Claíre Trevor

5 grans èxits de taquilla a la disposició dels SRS. EMPRESARIS



Lo presidència del tnfling de diuniernge

Avtal ARTIS

Kü al
corinua 1'èxiE del film realizaf per

WARD WING
a les illes de Malàsia

amb belles escenes submarines.
Llui£es entre habifanfs del

mar grans i pefifs
Disfribuï4 pels Arfistes Asao0ie45

EN PREPARACIÓ

DOUcLAS FÁIRBANV. , ,

tLISETU BERNt.k

El Sr. E_ spanyol,,la Srta. Gerlrudis Milliu, la Sra. Atna^tda Llebof iel Sr. .Serra
en «Un Caprici, de Musset, representat pel Lyceunr Cub

e©glIwJIf4

T f un món clos dins d'un casc d'acer, amb les seves alegries, ambicions i
Erisfors; Quelcom excepcional que voldreu veure més d'un cop.

Inferprefaf per 10 famosos arfisEes.

Direcfor : Lofhar Mende«	 •	 Es un film Paramoun4

EL. TEATRE
còmics en rs

Des d'aquestes mateixes culumnes, It
setmana passada, Carles Capdevila ens as-
semala, amb la seva visió desenteranyinada
i objectiva, com és d'injustificada i absurda
aquesta actitud que d'una manera massa
general per no deixar d'ésser profundament
alarmadora, hom ha pres a casa nostra, es-
pecialment aquests darrers temps, en trac-
tar de la decadència en què es troba el teatre
professional, compensada amb escreix —
hom diu — per l'esplèndida i exuberant flo-
rida del teatre d'aficionats.

Amb un optimisme bon xic pueril, ens
ha estat dit: mentre, a Catalunya, puguem

Conseller de Treball arrel de no sé quin
conflicte obrer, en la qual es deia que si
unes fàbriques o tallers eren tancats arbitrà-
riament, amb mires únicament a pertorba-
cions de l'ordre públic, la Generalitat se
n'incautaria i les posaria a mans dels obrers,
per tal que les fessin marxar.

I afegia, aquell orador del míting de diu
menge passat : «Doncs res més que això és
el que pretenem. A Barcelona, a la resta de
Catalunya, hi ha un gran nombre de teatres
tancats. Doncs, que se'ns facin a mans les
claus, i, cooperativament, els farem rutllar.0

I jo pregunto : en el cas que, efectiva-
ment, la Generalitat aconseguís, sense le-
sionar cap mena d'interessos, incautar-se
d'aquests teatres, a quin gènere o a quins
gèneres els dedicarien els comediants resi-
dents a Catalunya? La nostra incipient
autonomia encara no ha fet sentir els seus
efectes damunt el teatre. La majoria—una
majoria considerable = dels que figuren en
el cens teatral de la nostra terra són, èn-
cara, elements del teatre foraster ; àdhuc
n'hi ha molts que essent fills del país s'han
desnaturalitzat per una Ilarga actuació en
llengua castellana. En el mateix míting que
comentem va ésser ferida la nostra dignitat
de catalans en sentir que tres deis oradors,
fílls de Catalunya, s'expressaven en castellà,
i només un se n'excusà per amor d'ésser-li
més fàcil, digué, a causa de l'hàbit adquirit
durant els anys que ha actuat en ]'idioma de
Castella. Cal dir que portant el catalaníssim
cognom de Font va traduir-se'l, fa qui sap
el temps, pel de Fuentes, segurament que
per dissimular la seva pàtria original, com
sr ésser català fos un estigma.

En aquest cas, doncs, seria moral que
Catalunya, que té un teatre el qual, com
l'altre i com els de tot el món, passa també
la seva crisi, seria moral, repeteixo, que ce-
dfs a un teatre foraster uns edificis presos
per la Generalitat mano militan, exposant-
se Déu sap a quines impopularitats i a quins
anatemes que potser vindrien, més que d'en -
lloc, del país al qual beneficiaria en primer
terme?

Si s'anés 'à les incautacions sollicitades, a
cada concessió caldria exigir-ne una de recí-
proca. Es lògicament humà atendre primer
les necessitats pròpies que les alienes, Abans
que el teatre espanyol, hi ha e1 teatre catala,
a Catalunya : el de vers i el líric. Un cop
les necessitats d'aquests fossin cobertes a
bastament i amb tots els privilegis, si res-
taven locals podrien ésser cedits, a precari,
a les formacions castellanes. 1 si encara res-
tessin actors que per no parlar el català o
per no voler parlar-lo — hi ha casos — no
tinguessinfeina, potser fóra hora de pensar
en una llei de desmcorporació que permetés
pagar-loè el viatge',a Madrid;':i4 de mo-
viment teatral molt més densque Barcelona,
i on amb una mica de sort es trobarien com
el peix a l'aigua.

Fóra, potser, de l'única manera que ens
avindríem a la intervenció de la Generalitat
en aquest afer de la situació anguniosa dels
còmics residents a Catalunya. I; amb mires
a la rápida catalanització de totes les mostres
coses, que és una de les necessitats més ur-
gents i més vives del país, fins i tot potser
faríem els ulls grossos davant ]'alcaldada
propugnada pels actors sota amenaça de nu
afluixar, en cas advers, en l'estat de rebel•li
proclamat de l'escenari de l'Espanyol estant,
du hores justes abans que deixés de resso-
nar-hi la mostra llengua després d'haver-hi
imperat, bé o malament, una bona quinzemt
d'anys.

ATALÍNÀDC
RUMA

producció d'Alexander KORDA,
realitzador de "La vida privada

de Enrique VIII"
Un film ediaf per Lodon Films
i disribuï4 pels Artises Asso-
cia4s, que honore el cinema parl

Davant d'això, segons un dels oradors del
míting que esmentem, els comediants han
decidit adoptar una posició franca de revolta,
per tal que Ilurs crits fereixin les oïdes que,
a juí seu, tenen l'obligació d'escoltar -los.

N'hi hagué un altre que encara digué més
que l'ensenyament del que calia fer per a
aconseguir que fossin atesos o, almenys, es-
coltats Ilurs clams, l'havien tret de les dar-
reres gestes de la F.A.I.

Vaig assistir al míting i he de dir que,
ultra la profunda pena que em produí per-
ingucla de la situació angoixosa que hi fou

exposada amb tota la cruesa, encara me'n
produí una altra el fet de constatar que el
problema plantejat no arribà a interessar,
d'una manera franca i oberta, l'auditori, Lle -
vat d'aquell sector compost d'elements que
en són directament afectats.

f no pas per falta de mitjansd'expressió,
puix que cal reconèixer que tots els oradors
que hi intervingueren vam fer-ho amb una
vivacitat de paraula i de gest, i una emoció
incontinguda, suficients per a fer vibrar i
commoure qualsevulla auditori defensant una
tesi que no hagués estat tan ingrata com la
que debatien. Però, dissortadament per als
comediants en pla de revolta, el seu plet no
és d'aquells que de bell antuvi es donen per
guanyats. I és que ei teatre només interessa
al públic en allò que té de teatre ; és a dir,
com a món de ficció i de farsa, la gent que
es mou en el qual no té res a veure amb
l'altra, perquè és una gent amb unes pas
sions i uns problemes i uns temperaments in-

DEMA

ESTRENA AL

FANTASIO
11, ROMA

VIENA , PARIS
MADRID

VALENCIA
se han rendido anfe la
joya cinemafoc ráfica

VUELAM MIS
AncIoMES

Patrocinada per l'Agrupació de

Periodistes Cinematogràfics

de caràcter personal. Si no fos així, s'haurien
pogut forjar, al volt dels grans artistes (i fins
de les mediocritats, si tractéssim dels del
cinema), tota una sèrie de llegendes que han
sobreviscut el seu propi record artístic? No
és per ventura axiomàtic entre els de ]'ofici
que les obres dramàtiques els protagonistes
de les quals són gent de teatre — actors o
actrius, sobretot -. estan condemnades al
fracàs, a causa que la vida particular del
comediants no ha interessat mai el públic?
EI públic, doncs, només accepta el teatre
amb la cortina alçada. El que passi de corti-
na enllà, un cop sigui tirada, no li fa ni
fred ni calor.

Ara béa-el problema, que, com he dit, no
interessà els que anaren al míting per pura
curiositat o, si voleu, per mera afició al tea-
tre, interessarà el Consell ele la Generalitat?
Ignoro, a l'hora que escric aquestes ratlles,
el resultat de la visita que els organitzadors
de l'acte havien ele fer dilluns al senyor Com-
panys per tal de lliurar-li les conclusions re-
dactades, suposo d'acord amb els suggeri
ments fets pels oradors. Sigui quin sigui
aquest resultat, i el desitjo tan favorable
com ells mateixos puguin abellir -lo, no crec.
que sigui balder fer-hi uncomentari per la
relació que la solució del conflicte pugui te-
oir amb les necessitats del teatre estricta-
ment català, que és l'únic que de moment
ens preocupa.

Segons digué un dels oradors, els come-
diants s'adrecen a la Generalitat de Catalu-
nca rn irtut d'una nota feta pública pl

Amb veritable expecta-
ió s'está projectant tots

els dies tarda i nit al

TEATRE G®YA

4r

FESA

PODO

pN AN

p, lo l^pVcrrOn.
* 	Gonwvr dv 5onrod

La ms gran produccó filmada fins ara,
que sens dubte constitueix I'éxit interna-
cional de la temporada. Dalogada en es-
panyol.Ün drama poders,hum,cruel
pd seu realisme una Iliçs a la humanitat

.	 NOTA.— No =et prtri 1'ntr.
da	 menor, de ,6 Fnv.

comptar amb aquest entusiasta i proliferant
teatre amateur, no cal que ens amoïnem
pas massa si el professional s'arrossega mi-
serablement i no pot arribar a aconseguir
una vida pròpia i desembarassada. El teatre
català queda ací salvaguardat per aquests
estols que el defensen i el glorifiquen.

Això, en veritat, com diu Capdevila, és
excessiu. No hem de repetir les seves pa-
raules, però t'hi podem afegir algunes pel
nostre compte. El pitjor que ens podia pas
sar és el que ara ens està succeint : l'afi-
cionat substituint el professional exactament
en allí que el professional ja ens donava,
però amb la minva de qualitat que com-
porta la seva inferioritat de condicions.

Per a nosaltres, que hem aplaudit i hem
encoratjat més d'una vegada aquestes ac-
tuacions amateurs, llur mèrit principal re-
sideix-en el valor de reserva que ens reprc-
senten com a planter de futurs comediante
Elles són, efectivament, i avui més que mai,
un motiu ben  de reconfort per a
tots aquells que lamenten la trista vida que
mena l'escena professional, reconfort per tal
com elles són una bona garantia pel que
en pot arribar a sortir el dia que faci falta.

Però elles actuen en un ambient, treba-
llen per a un póblic, encaminen tota la seva
funció en un sentit determinat. Tot plegat
més aviat limitat, més aviat encongit, més
aviat primari i desorientat. La reserva que
aquelles companyies ens puguin representar
ha d'ésser condicionada per un absolut cap-
girament que hauríem d'exercir en la mé
gran part dels elements que en poguéssim
treure, des del seu repertori d'obres a la
seva collecció de gestos i maneres, des de
la seva concepció del teatre fins al seu sis-
tema de maquillar-se. Els hauríem de fer
veure moltes coses amb les quals no han
somiat mai ; els hauríem de fer llegir molt
els hauríem de dir que en la literatura tea-
tral hi ha alguna cosa més que les figures
del Nasi i la 'I'eresona ; que al món — dins
els nostres imaginaris subjectes mateix —
hi ha mil altres coses que les que ells es
pensen ; que tota llur ideologia dramàtica,
bastida a base de ]'esparver t la colometa,
del llop i l'ovella, les garses, els corbs i
altres animàlies, ara — o sigui illavors, quan
haguéssim de necessitar aquells actors i
aquelles actrius — és hora ja que sigui ar-
reconada ; que millor que tots els models
que admiren i pretenen imitar, és l'estudi
aprofundit de les obres que s'interpreten
els hauríem de posar en contacte amb idees
i pensaments que, avui, ni tan sols ima-
ginen. En resum, els haurien de llevar tot
el que porten d'adquirit i, després de dei-
xarane només la matèria primera, educar-los
de cap i de nou.

I és que aquestes companyies d'aficionats
que tenim a la mostra terra r que són ben

dignes d'agraïment i d'elogi per la seva
constància i el seu patriotisme, si algun
exemple ens són, només és aquest : el ce
llur entusiasme i el de llur bona fe. Tota
la resta de la seva actuació — salvades ra-
ríssimes excepcions —, per a nosaltres, no
és res absolutament per a justificar l'opti-
misme de què ens queixem.

Aquest optimisme seria força més expli-
cable si hom pogués comptar amb un grup
més o menys important de compamies ama-
teurs que, en comptes d'actuar a remolc del
professionalisme adoptant-ne servilment tots
els vicis, totes les tares i tots els defectes,

encarrilessin la seva actuació en un sentit
més lliure, més desengavanyat i, sobretot,
més ample d'horitzons ; que no ho anessin
a apendre tot de les professionals, sinó que
fossin per a elles un estímul i una lliçó de
comprensió, de flexibilitat i d'ambició ar-
tística.
Perquè, fet i fet, em treurem ben poca

cosa de poder pensar que, un determinat
dissabte a la nit o diumenge a la tarda,
dalt els infinits escenaris amateurs de Ca.,
talunya hi ha una colla de místics, un exèr-

cit de ferrers de tall i una quantitat incomp-
table de mancHes, desfogament i gaudi
(l'un nombre proporcionat de sub-Borrassos
i de sub-Davís que gesticulen, ploren, ge-
meguen, bramen, bruelen i espeterneguen
a la bona de Déu, sense cap orientació se-
riosa, amb una presentació miserable, feta
d'arreplecs, sense lluc, gust ni control.

Aquella funció d'orientadores, de seleccio-
nadores, de recercadores i introductores de.

• novetats l'exercici de la qual en altres paÏÏ,os
constitueix el principal objectiu de la ma-
joria de les agrupacions amateurs, a les de
casa nostra és ben cert que, globalment, no
se'ls pot pas demanar. El gruix social da-
munt el qual es sostenen és tan minso que
seria, quasi, una impertinència ; és per això •

que van al darrera del professionalisme més
arrossinat i insubstancial i per això és que
no ens sabem fer gaires illusions sobre llur
influència en la vida del nostre teatre, tan
present com futura.

Aquestes illusiuns, si en fos cas, ens les
podríem fer amb l'actuació, si fos més con-
tinuada i més àmplia, d'aquestes agrupa-
cions ele fortuna que, com la de Lyceum
Club que suara féu la seva presentació a
la Sala Studium — i algunes altres, poques,
més —, ocupen el lloc que han d'ocupar les
companyies amateurs, fora del qual illur fun-
ció és totalment ociosa i impertinent.

Aquestes companyies són les que poden
fer progressar un teatre, esbandir la seva
atmosfera, renovar-lo i fertilitzar-lo. Elles
poden córrer mil riscos que les professionals
nu correran mai. Elles són les que poden
donar a conèixer nous autors; ens poden
posar en contacte amb noves obres; poden
ressuscitarsne d'altres injustament oblida-
des ; poden cridar l'atenció dannmt de va-
lors ignorats o negligits ; poden, en fi, ésser
l'esperó que mogui el professional a no ar-
quilosar-se i a adonar-se de moltes coses
amb referència a les quals estigui excessi-
vament distret.

Tot això, és clar, a condició que aquest
professional existeixi, perquè sense ell tot
plegat no passaria d'ésser un senzill passa

-temps d'aficionats, sense cap repercussió ni
ultra eficàcia que el de la diversió dels co-
mediants i Ilurs familiars i amics.

Jo,^x CORTES

Diumenge passat al migdia, els comediants
residents a Catalunya — catalans i caste-
llans — celebraren un míting per tal que
llur anguniosa veu d'homes en dissort arribi
als poders públics. L'acte, doncs, no tenia
cap finalitat artística, sinó purament mate-
rial : digueren, sense eufemismes, que passen
gana i no es veuen amb cor de resignar-s'hi.
Abans d'ara sembla que ja han intentat fer
sentir llurs planys a les autoritats, però les
autoritats se'ls han tret del davant amb bo-
nes paraules... el dia que els han rebut.

ventats per uns fantasistes, que sovint, a
seguit d'aclaparar uns homes amb totes
les desventures, els fan triomfar amb el
gaudi de totes les benaurances.

Es per demés que els comediants s'esgar-
gamellin per convèncer aquell públic que eis
coneix de temps, a través de llur treball d'in-
terpretació dels més diversos personatge,
que ells són uns obrers com els d'altres ofi-
cis. No els creuran pas. La visió que l'espec-
tador corrent té d'aquest actor o d'aquella
actriu perdura enllà ele qualsevulla anècdota
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—Fa una hora que xiulo. Que no enteneu

el francès, potser?

(Le Jouanal Aannsant, París)

LES LLETRE/
Maurice

AL CONFERENCIA CLUB

e Bedel nana de l'amor

VARIETATS	 UN CENTENARI AVANÇAT

Un inèdit de Dickens Giacomo LeoDardi'.
Voltaire? La Fontaine? Tant sc al. Tots

dos eren ben francesos i Bedel ha après de
cor la (lliçó d'aquests clos mestres. Es ciar
que no té les pretensions filosòfiques del ma-
liciós Arouet ni tampoc el do poètic formida-
ble del creador de les faules i dels contes
grivois, però Bedel sap, com ells, somriure
de tot i posar un comentari ple d'una iro-
nia mi massa coent mi massa.esmussada als
espectacles del món i dels homes.

Després de trescar per les pistes escandi-
naves, de recórrer les planes estones o d'a-
nar a acompanyar M. Grena-
dier i Philippine a la terra del
Duce i cercar per Istambul
Zulfú i la dona moderna ele
Turquia, aquest espiritual
Maurice Bedel ha caigut a
Barcelona, i damunt de I'es-
trada del Ritz ha explicat a
l'auditori del Conferència Club
l'estat en qué havia trobat el
concepte romàntic de l'amor
en els seus viatges per l'Eu-
ropa .moderna. Ah, quins
magnífics conferenciants,
aquests francesos! Com sa

-ben amanir amb una dicció
perfecta i una mímica discre-
tíssima la gràcia relativa del
que us conten!

En .aquest viatge cl'inspec-
ció a través ele l'Europa, a la
recerca de les supervivències
romàntiques de l'amor, aquest
guia documentat i divertit,
que ens recorda a cada mo-
ment que dos dels seus llibres,
i no pas els pitjors, són Une
enqueéte sur l'amolAr i L'amour
camarade, ens duu de bones
a primeres cap a_ Noruega i
ens submergeix, de cop, en el
Jeráme 600 latitude Nord; i en
la seva atmosfera de. Prome..
tatges inacabables i originals;
d'esports de neu practicats en
parella i de petons de ci ié o
sis quilòmetres de 'clúrada,'.
Malgrat el fred, l'amór e5
conserva a um grau e templáY, -
en aquelles latituds; segdn's
sembla, i no és pas mériór el
seu abrandament en les noves
repúbliques bàltigúes, 'admira-	 "
bles per molts aspéctes;' '	 s

Baixeu cap a Alemanya. El tercer Reich
predica a la loventüt que sigui dura, i la jo-
ventut sembla posar un gran 'entustasahe a
adquirir aquesta duresa ideal 1 a pensar' en
lá guerra que li han de fer els francesos:
Això no priva, però, "que un tlúvol reconfor-
tador de fum de tabac, 'de cervesa, de he-
der i de música -wagneriana, ea totés•:les
brasseries alemanves, com en els salons
completament er3atz, tot imitació, dels pro-
fessors ele les Universitats, aquestes jo-
ventuts endurides s'enterneixin r es tornin
idílliques i afectuoses. La 'lluna, S'chümann,
els llacs romàntics i els cabells de les
Gretchen conserven també tot llur efecte.

Llisquem per Viena, enyorosa d'un pas-
sat brillant i orgullosa' del seu títol pretè-
rit de segon París, 1 entrem a Itàlia uns
moments. No gaire estona, però. Philfp
pine vá ofendre mortalment Dfussoliui i Be-
del té interdita l'estada al país del feixisme.
Per cert que aquest mateix signore Musso-
lini que un dia es vanava de matar l'amor
a diLns d'Itlia, uns anys més tard es resig-
nava a limitar la seva glòria pòstuma a un
monument en un jardí públic i que davant
de la seva efígie en marbre o bronze es do-
nés les mans, amb els ulls en blanc, alguna
parella d'enamorats. Ja som a Hongria, on
d'ençà (le! tractat del Trianon ni els mi-
myons ni les noies no tenen temps de pensar
en l'amor, perquè han d'odiar els autors de
la degradació del prestigi hongarès. Aques-
ta afirmació d'un jove i ardent patriota hon-
garès era desmentida a cada passa pels fets.
L'amor hi conservava, a despit de les ferides
de l'amor propi nacional, tot el seu prestigi
tradicional. A Budapest, la ciutat de les pis-
cines, una noia ultramoderna, que tot loe-
dant esquitxava el nas de M. Bedel, afir-
mava que l'amor és una blague. La ma-
teixa nedadora tenia, al vespre, una escena
sentimental en to niájor, ami) llàgritnes i

Maurice Bedel

1 ara ja som a Turquia. L'autor de Zulfu
té interés a fer-nos endevinar amb uns
quants detalls la transformació profunda de
la vida turca, sota el Ghazi Mustafà Ke-
mal. L'occidentalització és la passió que ab-
sorbeix actualment les joventuts turques.
Vestits europeus, installacions mecàniques
occidentals, mobles de tub niquelat, dones
que exerceixen carreres liberals i oficis pro-
pis d'homes. Adhuc, com a França, les do-
nes manegen el revòlver i disparen contra
Ilurs rivals. L'amor? No tenen temps de
pensar-hi, perquè han de consagrar llur vi-
da a la República. En el fans, ben mirat,
són tan romàntiques com llurs àvies, que
tancades en els harems havien dedicat llur
passió secreta a un cavaller idéal, • vist amb
prou feines urna vegada.

Hem voltat mitja Europa amb Bedel, i
pertot arreu ens ha ensenyat vestigis reve-
ladors de la supervivència romàntica de l'a-
mor. Ja pot amagar-se amb la capa de la
camaraderia o esquivar-se ara els esports o
amb les noves condicions socials creades pe-
la llibertat cada cija més gran de les dones.
L'amor segueix conservant aquelles carac-
terístiques romàntiques.

Bedel ha oblidat, però, de dur-nos a Rús-
sia. Fóra interessant que ens digués, si hi
va, què hi ha trobat. I més quan la seva
darrera novella La Nouvelle Arcadie, publi-
cada a la Revue des Deux iblorides i a punt
de sortir en llibre, ens descriu les reaccions
d'una noia russa loo per roo çomunista en
ésser trasplantada a França, i pinta, de la
manera divertidíssima que sap emprar l'au

-tor de Molinof f Indre-et-Loire, els còmics
diletaints intellectuals del comunisme, del ti-
pus Amdré Gide, dels quals no deixem de
tenir algun curiós i inofensiu exemplar a
casa nos tra.

Rnrniati TASIS t MARCA

La mnrt, per ;iccident, de sir Henry Dic
-kens, el darrer lill del gran escriptor; alli-

bera el British Museum del compromís de
conservar una caixeta segellada amb ma

-nuscrits i cartes del novel.lista. Aquesta cai-
xa s'havia d'obrir en igso, però sir H. Dic

-kens obtingué que no ho fos fins a la seva
mort.

Segons sembla, les cartes contenen reve-
lacions sobre els medis literaris del temps
de Dickems i reflexions sobre diversos pro-
blemes socials i morals.

Però el que interessa més, si no l'opinió
pública, ]'opinió literària, és una I'ida de
1esucrisf, no gaire extensa, però, segons per-
sones que la illegiren en temps de l'autor, és
una ve„itable obra mestra. Es diu que un
editor americà no ha vacil.lat a ,traslladar-se
a Anglaterra per tal de gestionar 'prop dels
hereus l'adquisició de l'obra, capaç, diuen,
d'arribar a un tiratge d'un milió d'exem-
plars.

0
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tot. I a Txecoslovàquia passa una cosa per
l'estil, suprimint la molèstia pel tractat del
Trianon, i a Iugoslàvia el mateix, i a Ro-
mania els tzigans fan patir totes les angoix -s
^umroses als joves apassionats amb llurs
melodies patètiques i les mateixes parelles
yue van d'excursió, folrats de cuiro, damunt
L'una motocicleta, beuen clesprés en el ma-
teix vas i damunt un punt coincident, per
mor del bescanvi dels pensaments, i oferei-
xen els mateixos símptomes coneguts de 1'a-
mor romàntic dels herois de Lamartine.

Ganes de perdre ,temps
i diners

En	 tiratge	 limitaC,	 publicat per les edi- f,	 {
cions dels Cahiers	 Libres,	 ha aparegut un vora

llibre d'Eugène Jolas,	 titulat	 Mots-Déluge,
al qual pertany aquest fragment :^ t'	 q

«Nous Inc	 voulans	 plus étre	 europridra-, '-
gras;	Nous nc sommes plus daus la valé-
ralta, des crich.abos mélulus. Nous avons un ^-

^r.altabro et une critalatarde. Tous les mala-
brilemadémes	 s'infugitiassent clans les	 cro- v.
les oú	 les frilástres les assanarilent. 	 Ils	 les
riletoraménent avee des priladros. Pauvrilo-
ches, que toutinez-vous encore? Vous n'avei
plus les maletrilegues que vous prilameniez
une fos. mute la ratraforte s'est atrárouil-
lée, mals les	 trilaros sont toujours Bans la ..
merabisère. Alatris ! 	 La raquemale billelole
le fillafrime. Une décadansade , atusianune les .
rostabèques attalés.ti,

»Quistalores I
nMais les	 altarunes ne, raltophent pas la

Leopardi en	 el seu llit de m

rilleralletaine.	 II	 y	 a	 encone le	 réspasdèle.
C "est done çà qui emmich.e les pesanodros. obres	 erudites	 sobre	 coses	 i	 homes	 de	 la
bans les larvaroümes.ont détenrit. les 'enter- Península	 Ibèrica —, tindran Hoc lectures,
lacs. Est-ce si prululu? Personne n'a jamais amb comentaris, de tota l'obra leopardiana.
saurillotté les asphaltalégues (les rédimages. Aquestes funcions commemoratives duraran

nY est bouboua. tres anys, fins el 1937, centenari ele la mort
»Rrroúme.» del poeta.
L'hem	 reproduit	 textualment perquè no -- #

sabent en quin idioma està escrit, no podem
traduir-lo.	 I brindem el fragment a l'amic .. 	 Quina fou la vida de Giacomo Leopardi?

V.	 Foix i als seus amics., J. Estudi, amor i dolor. De jove, al seu poble
natal, Recanati, .devorà la biblioteca del seu

Concurs biogrMt pare. De Sanctis diu que«hi,  entrà recava
tés í en r>ortí ciutadà de	 mro^.l

Enguany s'escau el	 segon centenari: del Es sabut que a tretze anys	 Leopardi ja
no tenia res	 a	 apendre del seu professor.

naixement del famós cirurgià i anatòmic An-
toni de Gimbernat, nat a Cambrils el r4 d'a- Fou aquest excessiu	 amor per	 la ciencia

bril de 1734 i mort a Madrid el iq de novem- aquest estudi intens, aquest afany de saber.
ho tot en ]''edat en què habitualment es de

bre ele	 c8t6.	 -
La Societat de Cirurgia de Barcelona, en dica el temps .a vagarejar,	 el que influí e

commemoració d'aquesta data, ha convocat la seva salut	 i el seu	 caràcter?	 Potser	 sí
El cert és que la seva infelicitat fou gran

un concurs per a premiar amb 1,500 pesse-
tes la millor biografia de Gimbernat, sobre Llegiu	 La sera	 (bel	 dl de festa	 i	 el	 sol

el qual a penes deu existir gram cosa més proftmd	 cavat	 pal	 dolor	 us	 apareixerà	 ei
tota la seva grandesa tràgica, especialmen

que algun article d'enciclopèdia i Pobreta es-
crita per F. Llagostera en ocasió d'ésser col- quan en un rampell exasperat canta :

tocat el retrat de Gimbernat a la Galeria de 0 dorna nia,
Catalans	 iIlustres.

El concurs-homenatge obert per la Socie-
tat de Cirurgia comprèn altres quatre pre- Tu dorlili : io	 questo cid,	 che si benigno

mis de la mateixa quantia ele l'anterior per apeare in vista, a salutar m'affaccio,
a diversos treballs històrics sobre cirurgians e l'antica natura	 onnipossente,
i cirurgia ele les terres de llengua catalana, che mi fece all'affanno. A le la s/eme

i un altre premi de 2,000 pessetes ofert per nego, trn disse,	 anche la speme ; e d'alt vi

l'Ajuntament	 de	 Barcelona,	 destinat	 a	 la non	 brillin gli occhi tuoi se non di pianto
història	 del Reial Collegi de	 Cirurgia	 de
Barcelona, fundat en r76o per Pere Virgili,
i en el qual Gimbernat ocupà la càtedra
d'anatomia.

El millor assortit de llibres

francesos el trobareu

a la
i

Librairie LOUIS BERGE

Per iniciativa del grup literari Gli Illasi
ha començat, aquests dies, un cicle de con-
ferències sobre Giacomo Lenpardi, celebra-
des a la famosa villa La Gi,,estra, situada
en un poble de Nàpols, on el poeta del do-
lor passà el darrer temps de la seva vida i
on escriví una de les seves immortals poe-
sies, dedicada a l'Odorata ginestra, conten-
ta dei deserli.

Demés de les conferències, la primera dr
les quals ha estat donada per Arturo Fari-
nelli —prou conegut per . les seves notables

Quina cosa doncs pot haver-hi de bell i
d'atraientper a un ésser al qual la fortuna
fou cruel, que no conegué la j oventut, que
patí misèria i menyspreu, al qual no som -
rigué mai un esguard de dona, «sol en

aquest — com ell el clefinia — formidable
desert del món? Ell mateix ens ho diu
amor i mort. Qui més afortunat que el seu
Consalvo, cridat al cel a vint-i-dos anys i
mig, però no abans que els llavis de la dona
intensament amada es posessin espasmòdi-
cament sobre els seus!

Fratelli, a un tem /5 o stesso, Amore e piarte
ingeneró la sor/e.	 .

Molts contemporanis posteriors del poeta
han cregut que era un misantrop, ochiador
i enemic del gènere humà, mentre que els
que l'han conegut saben que l'única confor-
tació de la seva vida fou l'amistat. Ningú
no fou mai estimat com Leopardi sabia es-
timar. E:n saberen alguna cosa els seus amics
Brighenti, Pietro Giordani, el seu germà
Carlo i la seva germana Paolina, per a la
qual compongué una poesia trasbalsadora

0 miserti o coda rdi
figliuoli avrai. Miseri eleggi. Inmenso
tra fortuna e valor dissidio pose
il corrotto costume.

Poichè (nefando slile
di schiatta ignava e finta)
virtti viva sprezziam, lo diamo es/iota.

Nosaltres, que estimem intensament aquest
grandíssim poeta, que des de l'edat de joves
n'hem estudiat les obres i potser comprès
lur alt contingut i l'esperit amb què foren

concebudes, creiem quasi impossible que es
pugui escriure sobre ell on un article de
diari, amb l'espai necesàriament limitat en
determinats confins. De totes maneres hem
volgut donar una pàl.lida idea, més de la
dolorosa vida del poeta immortal, que no
pas de les seves obres, l'examen de les quals
caldria fer en volums i no em articles.

Cap home com ell no ha desitjat tan evi-
dentmemt d'ésser estimat, i cap home no
ha estat tan ocliat i calumniat. Tret d'algun
rar i fidel amic, cap cor no palpità per ell,
i menvs encara cap de femení. Les seves
amants foren creació del seu pensament, que
potser en el deliri febril ell creia reals.
Adhuc després de la seva mort es vessà

sobre d'ell l'odi humà, i li fou negada se-
pultura cristiana, rebutjant el clergat d'aco-
llir el taüt en l'església del poble de Fouri-
grotta, on morí el ¡4 de juny de 1837, als
trenta-nou anys. Li fou alçada una tomba
en marbre gris, a la plaça de l'església, da-
vant mateix de la porta. Aquest sepulcre,
visitat sovint per i^ntellectuals i admiradors
pòstums del que fou menyspreat en vida,
avui és un monument nacional.

I per a major contradicció, les poesies i
les proses de Leopardi són, encara que acu-
raclament garbellades, estudiarles no sols en
escoles catòliques, sinó en els mateixos se-
minaris italians.
La Itàlia que pensa — encara que no pu-

gui exterioritzar tot el que pensa —, cele-
brant solemnement el centèsim aniversari
de la mort de Giacomo Leopardi —de la
glòria ele! qual els parents que tant el feren
patir es mostraren més orgullosos que nin-
gú —, prova al món que àdhuc a través de
les més increïbles vicissituds no hi ha res
que l'honori tant com la puixant força de
1'intel•lacte.

Anuos NOVELLIS

Al seu germà Carlo, en ema famosa carta
escrivia : aEstima'm, per Déu ; tinc neces-
sitat d'amor, amor, amor, foc, entusiasme,
vida.»

De Sanctis a fi rma que Leopardi fou d'àm-
ma profundament religiosa, àvida d'un or-
dre de coses diví i moral,, que li estava em

-premtat en el cor i del qual no veia vestigi
en la terra. Aquell ideal, aquella dona que
ell no trobava aquí baix, que cercava en les
estrelles o entre les idees eternes, ell el tenia
en el seu cor, el més bell temple que Déu
hagi tingut mai. oL'home io es basta a si
mateix — escriu De Sanctis —, i té necessi-
tat que alguna cosa respongui al seu con-

cepte, i Leopardi no la trobà, de manera que
li sembla que Déu i virtut són paraules va-
nes, conceptes buits de la ment sense cor

-respanclèncta en la realitat.» Leopardi sent

Déu dintre seu, però el nega en el món
estima la virtut i la creu una illusió ; és àvid
de llibertat i l'anomena un somni.

I és així que veient Itàlia tiranitzada pels
opressors, exclama amb profunda angoixa

0 patria mia, vedo le ranura e gli archi
e le colonne e i simulaai e l'ermc
torri degli avi nost'ri,
ma la gloria 17011 vedo...

* k #

Giacomo Leopardi, nascut d'una familia
aristòcrata, era fill del comte tlfonaldo, un
dels «senyors» de Recanati i •volia destinar
el poeta — donada la seva deformitat física,
ja que Leopardi era geperut — a la carrera
eclesiàstica. Però Giacomo no en sentia cap

	

. ^	 vocació. Ben	 al contrari ! Ja
....de jove l'adonà que no podia
I viure en el resclosit espai de

Recanati, clel 'ñal:ivo borgo sel-
vaggio, i començà la seva vida
de peregrirnacions a través de
les grans ciutats d'Itàlia, con-
tra la voluntat del seu pare,
que, suspenent-li tota assigna

-ció mensual, l'obligà a viu. e
molt miserablement. En les
seves cartes confessa Giacomo
als més Íntims amics les an-
gúnies i els treballs per procu-
rar-se mitjans de viure. A Ro-
ma sol•]icità en va una petita
plaça, demanà un petit subsidi
a un amic de la família i s'a-
vorrí terriblement donant lli -
çons a deixebles incapaç.^s
d'entendre'l. D'le,ntre quasi to-
tes les cartes al seu pare són
pidolaires, en les ,que escriví
alsaltres ha conservat la seva
altivesa enmig de la misèria, .
i així diu a un amic :

«No em doblegaré mai a
ningú del móin, i la meva vida
serà un continu menyspreu
dels menvspreus i escarni dels
escarnis)), i en un moment ter-

ort	
rible el cantor de Silvia i d'As -
pàsia escriu en una altra car-
ta : «Sóc aquí, escarnit, vili-

pendiat, tractat a puntades de 'Peu per tot-
hom, passant tota la vida en una cambra,
de manera que si hi penso em fa horripilar.
I encara m'aveso a riure i hi reïxo. 1 ningú
no triomfarà de mi fins que podrà sortir als
camps i divertir-se fent voleiar les meves
cendres per l'aire.n I dels d'aquella habi-
tació pobríssima escriví aquells famosos ver-
sos a Silvia :

D'in su i veroni del paterno os/ello
porgea giti orecchi al suor Bella loa voce,:
ed olla aran veloce
che percorrea la faticosa lela.

Che pensieri soavi,
che s^eranze, che vori, o Silvia ¡nia!
Quale aliar ci aparia

n	 la vita urnana e il falo !

Tu Aria che l'erbe tinaridisse il yerno,
c da chiuso morbo combattuta e vinta,

derivi, o tenerella...
t 	 ti Bar #
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Joaquim Mir
Generalment, els I:a'isos meridionals són

els que més cieuen en els homenatges. Però
els fan més de gust davant un protagonista
de carn i ossos.

Representar un acte d'aquests dedicat a
un record, a una època, ja ho comprenem;
ja; però hi manca la persona de debò, en la
qual condensar totes les mirades entusiàsti-
ques i dedicar -li el soroll dels aplaudiments.
Així, en el rovell de l'ou de la celebració del

lositat artística és doble. L'exposiciú té la
consistència d'un criteri definit absolutament
que fa saltar tots els dubtes. Agradarà o no,
però el cert és que el jove pintor ha fet una
passa extraordinària. L'obra, en general, és
més insistida. Arreu s'hi observa un gust
en la profundització, sovint absent fins ara.

L'Ecuyère, per exemple, és l'aportació .a
la gestació de] quadro d'un sentiment fora
rígid del color i de la composició. La Toilette
és un comentari rnés inclinat a la seva pri-
mitiva manera, perq amb la presència d'a-

o.

Juaquigt JLir — Canyelles (('o!. Rius i Rius)

cinquantenari de la Sala Parés, calia fer re-
cáure el do de la representació em algú ben
tangible, i la tria ha recaigut en Joaquim
Mir.

Ben mirat, no podia ésser altre. Mir par-
ticipa més que ningú de l'ahir i de 1'avui.
Als nostres ulls joves, Mir és un geni que ha
assolit un cim amb asentiment unànime. Als
ulls qua nio són tan joves, és tot un glorio-
síssim representant.

Sobre la seva personalitat ha caigut la res-
ponsabilitat d'ésser-ho tot en aquests mo-
ments. La pintura, la sea generació.. llir
ho encaixa enormement bé. Es una persona
que omple el seu paper a les mil meravelles i
davant aquest to deu postrar-se en collectiu
homenatge tota l'admiració dels que, en ca-
da camp respectiu, fem els possibles cl'en-
grandir la nostra terra pels camins espiri-
tuals.

Joaquim Mir, símbol, cèsar de la pintur..i
catalana triomfant, revolucionari de l'im-
pressionisme a casa nostra, cíclop de la nos-
tra tensió artística, és des (le Can Parés l'í-
con que Catalunya aixeca en l'instant en què
una data cronològica ens mou a haver de de-
positar el sentiment de l'admiració en U n per-
sonatge célebre, personatge que ultra el seu
mèrit ha dut trossos del paisatge i pintura
vernacles .a la interioritat de les grarSs col-
leccions universals.

Mir no està gastat. La seva obra destilla
la força llegendària que l'ha encimbellat. La
seva retina és, com sempre, susceptible de
tota violència pictòrica, de tot intent de so-
brepujar-ho tot.

Quan hagi passat la quinzena de l'home
-natge i la Sala Parés torni a admetre la di-

versa pintura de l'autor divers, Mir seguirà
homenatjat, involucrat al record perenne del,
esperits cultivats catalans.

EI gest del gran vilanoví ha estat tothora
el de l'home convençut, que del pintar n'ha
fet una empírica religió adoptada o bé aca-
tada per tots els matisos, àdhuc per la pura
heterodòxia.

Ara assisteix a ]'acte públic (le la seva co-
ronació. Per aquest fet hem d'acabar l'ar-
ticle aquí. Sense parlar objectivament del
seu art, sense establir comparances del tra-
jecte que ha recorregut. Seriem gairebé di-
taràmbics en la crítica, i no obstant creiem
que és molt millor àdhuc prescindir dels elo-
gis i només glossar la seva personalitat de la
millor manera que sabem fer-ho.

E. Grau=Sala

Es essencialment diferent el Grau-Sala ac-
tual de les Galeries Syra amb el Grau-Sala
que havíem vist fins ara? Eviclentment. El
pintor de blaus i roses mai no havia portat
a cap un esforç tan visible i tan reeixit.

Si volguéssim fer ]'intransigent, diríem
que fins ara era un artista que solament po-
sava en commoció a estones r en casos deter-
minats. De Grau-Sala surava l'argument de
la gràcia congènita per damunt de molts al-
tres valors que l'excessiva prodigació d'a-
questa velava considerablement. La vista s'a-
turava allí. Generalment, no podia passar
endavant. Això, després, fredament, conduïa
a haver de pensar que vindria un moment
que s'enrunaria. Perquè s'ha de convenir
que la pintura necessita alguna cosa més.
Grau-Sala, ara, ha viatjat, s'ha fixat en mol-
tes coses. Ha estudiat i el resultat és visi-
ble. Si en matèria és el mateix, en ampul-

gents fins ara inèaits en cll. Hi flota una de-
licadesa que ano s'obté, com abans, en vo-
lum, sinó en parcialitats.

De fet, Grau-Sala està molt encarrilat.
Hem de deixar que tothom hi digui la seva
i tothom es llenci a conjectures. La impressió
global, sense cap mena de dubte, serà que
ha entrat en la valorització (le la manera
més personal i definida possible.

Grau-Sala — uToile11e»

Enumerant les teles, fent un càlcul de pes
en el que es refereix a valor, la balança s'in-
clina favorablement. Els temes de flors són
completíssims. Els que representen natural
són ponderats, fets amb visió realista i molt
objectius. En els de composició, Grau-Sala
es supera francament per la desitjada unió
dels complements de la seva personalitat que
havien anat una mica a la bona de Déu.

Factor principal d'aquest canvi tan salu-
dable és haver deixat el nerviosisme que afec-
tava moltes obres.

EI seu món és un món desplaçat que va
desaparèixer amb els últims versos de Bèc-
quer. Practicar aquest velat panegíric al
cultiu dissimulat del bacil de Koch, reque-
reix tancar-se d'ulls a les coses que succeei-
xen avui dia.

Grau-Sala, si eventualment jugués una
temporada a rugby o boxés, es sentiria més
assentat el sistema nerviós i allunyaria in-
definidament la propensió artística al desmai
físic i per extensió a l'espiritual. Potser ho
aconseguirà (i potser per altres mètodes). En
el moment que . Grau-Sala ho efectuï, podrà
dir que ha agafat el cel amb les dents.

EI triomf aconseguit amb l'exposició que
ara celebra ens fa creure més que mai en ta
qualitat assolida en edat adolescent, que per
raó natural ha de veure's progressivament
superada fins arribar a aquesta meta fi-
xada.

ENRIe F. GUAL

ESMENA
En el número passat, per un lapsus que

som els primers a lamentar, aparegué el
nom del cartellista Morell escrit Monell.

LES ARTS I ELS ARTISTES
Le	 expOO C^ oOIf11^S per un Laboratori I La matinada amó Manolode Publicitat

Si es usted persona refinada que escoge detenidamemt entre los pro-
ductos que adopta para su aseo personal. adquiera en cualquier comerco
de perfumería la Crema Afeitar Blancaflor (en tubo estaño), y cuando la
haya ensayado verá por propia experiencia que es absurdo gastar o tirar
dinero comprando marcas extranjeras que se hacen pagar caras, cuando
plancaflor es mejor, sí, señor, mucho mejor que todas ellas, por el hecho
de estar elaboradas con .as aguas termales de la Garriga, maravillosas
para la conservación del cutis de la juventud. Y los efectos de estas aguas
no se pueden obtener con dinero ni con recursos químicos, pues son
privilegios de la Naturaleza que están fuera del alca ice de la ciencia y
de los laboratorios. Es un ensayo que le dará gran satisfacción y le
ahorrará dinero; quién no lo hace?

Aquest	 dissabte,	 Manolo	 ha	 baixat	 de ' barallar-se amb els	 toros.	 No són	 toreros.11 Dr. E. Mira Caldes, i, com sempre ,que ve a Barcelona, de cartell,	 ni	 toreros	 de	 València.	 Per	 a
ha format al seu voltant colles àvides de les mi, el torero és un atleta i no té res d'efe-

Fa més d'un anv que ja llançàrem des seves dites, des d'aquests artistes joves que minat. Ni tampoc és apoplèctic, tal com són
d'aquestes	 columnes	 la	 idea	 de	 crear	 .un han sopat amb eh	 al Túnel, la taverna del els toreros de Zuloaga. Aquesta famosa Es-
laboratori	 psicotècnic	 (le	 publicitat	 on	 rs carrer Gignàs, fins als quants amics que a panya , de Zuloaga és mentida	 com també
generés	 una	 publicitat adequada	 a la pe- la matinada, en un cafè de davant del Li- aquella altra . de Verhaeren i de Regoyos.
culiar psicologia del nostre país,	 on	 s'ex- ceu, hem ajudat l'escultor a esperar l'hora Aquests mc l'han compresa mai.
plorés la psique del nostre públic i que com de la	 sortida de	 l'autòmnibus que ha de Manclo.té una debilitat aguda per la pell
a fruit d'aquesta exploració es sentessin els tomar-lo a casa. bruna dels gitanos, i posat en aquest ter-
principis bàsics sobre els .quals s'haguessin Durant hores i hores,	 Manolo	 parla de reny	 té	 tela	 llarga.	 Parla	 de	 torejadors i
de sustentar les campanyes publicitàries. de	 la	 beaiite	 de	 l'espectacle

Cal	 tenir	 en	 compte els	 valors	 afecti.,- taurí.
i reaccionats que no suil pas producte d'un —Què hi fa que es matinestímul idèntic en els països	 nòrdics o el; cavalls	 i	 que hi	 hagi altresmeridionals.

Es	 es	 fa	 la
coses desagradables? 	 El queper això que	 sentir	 conve-

niència de	 determinar les	 peculiaritats	 de
cal nitrar és si l'espectacle, en
conjunt, té beauté,	 1 si la té,la nostra psicologia	 especial. ja poden morir els cavalls queUn ,cartell alemany,	 el	 nostre	 públic	 el

rebutja, el troba pesat, feixuc, mancat d'op-
\ es	 vulgui.	 Una	 vegada	 un

francès amic meu	 vinguétimisme: Si allí un cartell. que desperti	 Per .
que

a Espanya, .em va dir que elvague reflex una associació bèllica pot mou- més emocionant de les corri-re sentiments afectius 	 agradables, aquí se- áas era la desfilada de la qua-ria totalment contraproduent i fins grotesc. . drilla. Romansos! La desfilLes investigacions	 psicològiques	 seriose
i	 fetes amb	 els mètodes de	 què	 disposa

-da	 fa	 bimic ,perquè	 darrera
aquesta ciència en l'actualitat, ens assenya-

d'aquells homes vestits de co,
hi

larien unes nóves orientacions	 que per les &'veus com apunta l'alade la mort. Al francès aquell'lleisseves	 d'afinitat reportarien una eficàci,i . raig dir-li : «Jo em vestiré dei resultat pràctic.
Per alguns ,professionals	 de la publicitat,

^	 torero i ja poden anar tocant
pasdobles

retendre investigar en	 la psique humanaP	 g	 A ^9 -,	 i 	 -
:	 a veure si	 t'emo-

dones...»
equival a esmerçar	 inútilment temps i di-
vers.	 Per	 alguns	 psicòlegs	 gelosos	 de	 les

,
P„. De	 les corrides, passem al'

seves	 troba']les,	 com	 el	 cardenal	 Mercier, _`
cante	 fondo.	 Manolo	 estima. 	 cantadors i en la seva dis-aés entendre molt malament la dignitat de ^ ,k	 coteca té els més coneguts es-la ciència	 servir-la amb preocupacions	 poc ' ”	 pecialistes. Li agraden el	 utdesinteressades» ;	 altres de	 més cond	 nesce-

dents, com Ramón y Cajal, admeten que
r g.^.	 tarrista	 Bonull	 i el Niño de

Marchena.s'ha de cultivar la ciència per ella mateixa —Fa molt de temps	 nosense considerar apel moment» les seves pos- ^. y que
he sentit cantadors. 	 Un diasibilitats d'aplicació,

Nosaltres creiem molt humà que en tant
y	 .

j
i m'acompanyareu a

que els	 psicòlegs sondegen	 desinteressada-
a-p	 fi

'
un lloc d'aquests on es canta.
Ara, aixòdment les profunditats	 e la psique extraient - sí: res de punyala-
des i de cementiris. Buscaremne	 el ric	 minera] explotable, 	 els	 elements un	 flamenc de convalescent...situats en el terreiny pràctic poleixin aquell

mineral,	 li	 donin	 forma	 útil	 i	 aplicació
Ha obert la porta del cafè

pràctica. el primer	 venedor dels diaris
Vivim un temps en què el lirisme és un ^	 ,a

del	 matí i llença el	 seu	 crít
d'albada, com	 delluxe i la realitat és amarga. El progrés és el	 gall,	 pel
ilamuni de les taules desertes.un monstre insaciable que sempre demana

més, i la civilització imposa nous costums, \lanol'o	 li compra els	 diaris,
crea noves necessitats. Manolo — Eignra

paga amb una pesseta, i, amb
iCoses ahir considerades banals, avui han

el ean	 a les mans, vida el
venedor,	 però aquestpesdevimgut primera necessitat.

Avui
°̂ 	 re-q	 1	 Pgona ert plena Ramblapoques persones s'atrevirien a	 pro-

clamar el dentífric article de luxe sense en-
tot i de tothom. 1 en parla amb el seu líen-
guatge pintoresc i gràfic, esmaltat de mots

—1 ï amava a donar vint cèntims més —diu	 Manolorogir-se.
1	 això	 s'ha aconseguit	 la

gruixuts, però d'urna precisió única. Perquè
Manolo

-.	 Tinc la	 feblesa	 del	 prole-tariat.	 M'agrada que tothom vagi tip ; calgràcies a	 pu-
blicitat que ha impulsat els	 costums inter-

yuan	 vol expressar el	 seu pensa-
ment respecte a una obra o a un home, bu

alimentar bé els de baix.	 Que vagin	 tip,,però que no molestin. Així	 es moguin,venint-los• fa amb el mínimum de paraules i amb el
que

garrotada!Els	 tècnics	 (le publicitat,	 com els	 peda-
gogs,	 els	 jurisconsults,	 els demagogs,	 els

màximum	 de	 justesa ;	 tota	 una	 lliçó	 (le
crítica.

Això, mena la conversa cap als viaranys
comerciants, els metges 	 o els biòlegs, han Manolo parla de	 les facècies de la seva

polítics.	 Manolo	 ha	 votat a	 Caldes	 i	 ha
votat l'Esquerra.d'actuar	 a	 l'u^nfson	 de	 les	 investigacions

tal	 d'utilitzapiscològiques	 per	 -les	 en	 les
vida parisenca i	 desfilen, l'un darrera l'al- -.Per cert, que quan sortia de votar vaig

seves realitzacions practiques.
tre, els	 noms (le Picasso,	 d'Apollinaire,	 de
Matisse, de Max Jacob, d'Adolphe Bassler,

trobar	 un	 veí	 que	 li	 diuen	 Malacara	 i
s	 això no és un sacrilegi, sinó el compti- de Mac Orlan, de Fernande, la qui fu la

que era candidat. Jo, per polidesa, vaig dir-
li :	«Us acabo de votar.» L'home,ment de la	 missió rítmica que marca	 el

liapasó del	 nostre segle.
I companya del pintor	 dels	 arlequins	 i	 que

fa	 poc ha	 un	 llibre depublicat	 records...

portaint-
me al seu hort,	 va fer-me collir, vulgues o

La-psicologia, d'ençà de Wlundt que a mit- I a través de	 tots	 aquests gnoms,	 Manolo
no,	 una dotzena	 de bròquils.	 Ves per onhe resultat un enxufista de la política!jans del segle passat l'erigí en ciència autò- es pinta ell, vivent,	 agut	 i delicat. Manolo vota ]'Esquerra perquè sent I'hor-noma experimental, 	 está	 realitzant un	 tre-

ball d'investigació de les seves possibilitats,
(	 I	 passem als nostres	 dies i a les inquie-

tuds que acompanyen la maduresa del
1	 ror del	 capellà.	 No hi	 pot fer més.

ésl'aplicació de les quals obre grans horitzons
gran

escultor.
—No	 que vulgui perseguir els	 cape-Ilans,	 tampocu totes les activitats de	 relació. --Em	 trobo -- cus	 diu	 Manolo — com

perú	 vull	 que culs em perse-
gueixin.	 Que no s'hi fiquin	 Peramb mi.1	 la publicitat és ]'activitat (le relació per

excellència.
mai m'havia trobat. Tinc	 la certesa abso- això és ne•cssari eixalar-los una mica. A mi

Es per això	 que considerem	 que es fa
luta que si em	 deixen	 treba'lar amb tran-
quil•litat,	 dintre dos, tres o quatre anys faré

va casar-me un nraire francés, amb la han-
da	 i tot elnecessària	 la creació d'un laboratori psico- una obra important. Els meus caps ja m'a-

cerimonial. Sóc un	 laic de capa peus, un laic de coll -d -dama.tècnic d'investigacions publicitàries, on s'em-
prin els mètodes experimentals de Munster-

graden, però ara he d'anar per la	 figura
sencera. Vuli deixar alguna cosa... Per això

Un dels oients, diu a Manolo si és veritat
que li concediran

berg, de Bechterew, d'Ebbingaus, de Pahl- m'agradaria tant poder	 fer	 la	 Vaca cega.
aviat la Legió d'Honor.

—Sí, segons m'han dit. Una	 vegada jade Tischer,mann,	 afins i	 tot s'assagin al-
gu^nes subtilitats	 del

Tothom sap que aquest monument de la vaig refusar-la. Figureu-vos que vaig veurepsicoanalista	 vienès	 i
de

Paca cega és la illusió més cara de Manolo, en l'enterrament de Deodat de Séverac, comtants altres psicotecnòlegs que ens	 po-
den donar normes o suggerències per a la

En parla amb una fruïció d'illuminat,	 fins
a	 contagiar la visió als	 oients.

posaven la Legió d'Honor damunt del cer-
retenció	 de	 la	 memòria,	 l'associació	 afeé-
tiva,	 la	 d'actitud

—Seria	 una	 cosa	 única.	 Imagineu-vos
cueil. Alié no em va agradar. Però ara és
diferent	 i	 penso . acceptar-la.	 Per	 a viatjar,motivació	 volitiva,	 etc.

Un	 laboratori	 posseint	 aparells	 (l'assaig
una bèstia de quinze metres, 	 aixecada	 al
Vallès.	 El	 tema t'ho dóna ja tot fet.	 Per

la Legió és una gran cosa,	 sobretot quan
s'és vell i es té una cama espatllada. Portescom el taquistocop, per a comprovar la for- poca sort que jo tingués en fer-ho — i Déu la Legió, i el chef d'estació així que et veuça perceptiva i retentiva	 d'un	 nom, d'una

marca,	 de
sap l'esforç	 que hi	 posaria —,	faria molt corre	 de	 seguida a baixar-te	 les	 maletesel	 cronoscopi	 Hipp	 connectat bonic.	 Quinze	 metres	 de	 llargada !	 Seria del	 tren...elèctricament amb	 el	 receptor de sons	 de

Roemer i amb un aparell excitant dels sen-
gairebé el monument	 més gran que exis-
feix,	 perquè tindria dos metres més que el

I	 Manolo	 continua	 parlant,	 inlassable-
ment, de tot i detits perceptius, podrien oferir-mos moltes da-

des
de Beethoven a Viena. La gentada que hi

tothom. Parla de la seva
joventut passada en	 la	 «trinxera» barcelo-en el	 referent a les suggeréncies i as- aniria!	 El monument seria un lloc de pe- nina, dels seus amics catalans i de les novessociacjons,

EI	 dlibre	 sense	 fi»,	 que	 constituiria	 un
regrinatge.

Una vegada més, Manolo explica els de-
amistats franceses, de la seva próxima expo-
sició, de	 tot...gran element de comprovació de la possible talls de la construcció.	 Ho té tot	 tan me- Mentrestant, a fora el cafè, el	 cel de	 laeficàcia de l'anunci de premsa o revista se- ditat i calculat, que si es trobessin els diners Rambla	 va aclarint-se.	S'acosta	 l'horagons el lloc de la seva collocació,	 dibuix o podria posar ml a l'obra de seguida.

en
què Manolo haurà d'encofurnar-se en aquellcaràcter.

1 amb aparells ja coneguts i altres que la
—No invento res.	 La	 Vaca cega seria

com aquells toros assiris,	 amb	 els baixos,
autòmnibus de Caldes que li fa tant d'hor-
ror,	 de	 hipràctica requeriria, es	 constituiria un	 labo- de pota a pota, plens de pedra. Ací hi gra-

perquè	 vegades	 pugen pageses
que	 li	 posen	 els	 cistells	 d'ous	 i	 d'aviramratori psico-publicitari que en ell mateix, en varíem la poesia de Maragall, amb caràcters damunt de les cuixes...la seva utilitat, rendiria els mitjans de sos- grossos,	 com les	 taules de Moisès.	 Però Atvuaeu A..^RTISteniment. es	 necessiten	 molts diners!...

Seccions	 complementàries d'aquest	 labo- A Manolo li han dit que només la pedr -
ratori	 serien	 la	 biblioteca	 d'obres	 publici del	 monument, costaria quaranta mil	 du-
taries nacionals i estrangeres, l'arxiu i mu- ros,	 i l'home està esverat, naturalment. 	 FI -
seu de peces i articles publicitaris, una secció país no està ara per Vaques cegues...  It^
de relació i d'intercanvi	 que el	 tingués en —1 pensar que lo no hi vull guanyar res. rom'
contacte constant amb institucions similars Jo	 no hi	 intervindria,	 em	 limitaria	 a	 fer "	 x
estrangeres,	 una	 secció	 de	 traductors	 on la Vaca, de set metres, i que en acabat ells
es transcrivissin a la nostra parla les publi- fessin	 el	 treball' gran,	 l'obra	 de	 silleria.
cac•ions interessants. I per aquesta Vaca de set metres m'acon-

També una secció d'estadística i dades tentaria amb una suma modesta,	 la que
de mercats de què tan faltat està el nostre em volguessin donar... Trenta mil pessetes,
país, que impulsés	 el desenrotllament d'a- per exemple, que ja se me les menjaria la
quest aspecte fonamental de tota indústria, mateixa	Vaca..,'j
servís les dades possibles a les persones in- Ara,	 despertem	 del	 somni	 de	 la	 T'aca
teressades,	 i	 servís	 de	 base	 inicial	 en els cega, i Manolo ens parla de les escultures
projectes de campanyes	 que aquell labora-
tori elaborés.

que fa actualment. raspalls per a tots els usos
—Estic treballant en un torero dret, que

No dubtem ele	 les	 possibilitats de cons- aguanta la capa amb els braços una mica articles de neteja—objectes per a presents
tituir aviat aquest Laboratori Psicotècnic de alçats,	 a punt d'intervenir. Perquè us hau-
Publicitat que podria funcionar sota el pa- reu fixat que	 tots els	 meus toreros podin rambla cata'unya, 40
tronatge de la Generalitat de Cataluny a	 i
ampliar la comesa de l'Institut Psicotècnic
avui (l'Orientació Professional, tant més que ^j11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illllil;llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll,ja	 hi	 funciona amb	 tanta	 vitalitat el Se-
minant	 de	 Publicitat.  PER A FOTOGRAVATS, LA CASAP. CATALA 1 PIC

ANTONI MARTI
Màxlma rapidesa 8 Màxima qualltat

AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELONA

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIII1111I111111111111111111111111II111HI111I111IIIIIIIH11I111IIII^^

E xit en la mide
Corbatee inarrugable,

'	 Piiamee a bon prea

JAUME I, 11
Telèfon 11655



I.1!IJ	 1

PHIL\

WGG

e. K.O.Í	 5.LC.

:,,,.	 i	 •,,-	 n,

AUTOMÒBILS

HORCH-AUDI WANDERER
PRODUCTES DE L'AUTO UNION A. G.-ALEMANIA

Agents: AUTOMÓVILES, S. A.

CÒRSEGA, 302-304 (entre Rambla Catalunya Passeig tic Gricia)

1 a revista de les dones boniques, de la

música alegre 1 de la joventut

Exit en la rnida

Corbatee inarrugab1c

Pijame8 a bon preu

JÃUME 1, ji

Telèfon i1655

:

MUSICA 1 RADIO
ri	.. 1	 i	 i

i:i iaicisme cies de 1 antena
u;iu ui iuu

que es mereix i ereant alhora un centre cuitu
-ral i oficial (le la niósica espanyola.

Per arribar a aquesta organització del pú-
bbc, se'ns ofereixen cliverses possibiiitats.
La primera necessitat és la de reduir radi-
calment els actuals preus, excessivament
alts. De no voler aiar al cinqué pis, no hi
ha cap ciutadó de condicionis modestes qcu
tingui avui cija la possibilitat d'atiar sovini
a l'òpera. L'èxit de les representacions de
tarda a preus recluits confirma el que diem.
Per compensar aquesta ieducció deIs irects
cal atreure forçosament uin major nombre
cl'espectadors. Això no po(irà aconseguir-sc
solament amb la venda hliure d'entrades.
Cal crear, a més a més, quadros peimanents
amb els quals pugul comptar-se. Per això
hi ha dues possibilitats : (l'una banda pot
donar-se regularment a totes les entitats
existen ts (iteneus populars , associacions

El inesfre I'inaptiertsbuicíi, del Liceo,
ist ¡nOn Maria Freser

J 'estudian s, co)o)l)erati\ c, .jndicats, esco)ies,
o) feons, e e.) un cert nombre d'entrades que
lt dite entjtat, S'( ncanreganien cte distni-
buir a baix preu entre els seos socis. La
segor a consi te jx cli la fundació duna As-
ociació popular del Liceu, que pocinia orga-

n j tzar-se a l'estil de les altres dues associa-
cions musical de le quals hem assenyalat
clarrcrameFlit l'èxit artístic i l'estabilitat eco-
nómica. Uina quota mensual pot proporcio-
nar als socis cliverses repieentacions i cada
entrada aciclicional que prenguessin per als
inchi ictus (le llur familia, gaucliria encara
cl'un preu més reduit. Aquest olganit7acio
s'hauria ci cstendre a tot Catal 'aya ; auto-
cars i combiinacions amb cls ferrocarnil, les
despeses deis quals pooinien anar compreses
en les quoteS, permetrien a tot cataló d'as-
i tir regularment a «la seva» òpera.
'lotes aquestes suggerències, a les quals

pc)drfem ifegir cncara moltes cl'altres, no
sófl pas scni.illes fantasies, sinó el resultat
duna s&ie cI'experiències que liem pc)gut
rea itzar a través cte la nostra carrera mu-
sical. Si seniblints temptalives no han p°-
gut ncara pendre pcu a casa nostra no
per altra cosa que iie mancu cl'organitma-
rió. Tienini a Catalunya institucion. cc)ni
l'Associació Obrera cte Conccrts que tepic-
senten un pnincipi d'orgalnit7ació del gros

PANORAMA
(Ve (le ¡a pàgi;ia 4)

El nou film de René Clair
Llegini que als estudis Pathé-Natan de

joinville, René Clair està preparant el eu
pròxim film, Le dernier ni.illardaire. Fidel
al seu mètode, Clair controla els assaigs
mi.crofònic deis actors, vigila cts decorats
les maquetes deis quals s(n obra de Lucien
Aguettant, etc.

La vedette masculina (l'aqucst fitm serà
Max Dearly. En el repartiment figuren
també Jim Gératd i Rayrnond Cordy. La
vedette femenina serà Renée Sai:nt-Gyr.

René Clair, abandonant aquesta vegada
el marc de París i deis seus ravats, en
transportart a u a 1wtit principat imagi a ari
Oil veurem descabdellar-se irnportants ed(-
veniments potítics que tenen certs punts de
coil tìC Le a ni 1) 1 'actuaii t at.

El frioinf deis humifs
La supressió de la prohibició ha tingut

la seva nfluacia en el món del cinema
americà. Quan en un fllm calia un barman
que sacsegés un shaker, no costava res de
trobar-lo. A totes les llistes d'extres de les
cases es trobava una llarga llista de noms
1 només catia triar. No fa gaire, se n'han
necessitat sis i ilomés dos acudiren : cts al-
tres havien trobat feina del seo ofici.

Igualment ha catgut canviar escenes de
certs films on apareixia un speakeasy, anib
la seva porta amb reixeta, davant la quat
calia parlamentar abans u'ésse r idmés. Avui
dia, que es pot beure alcohol públicament,
uina escena així ja no tenia cap raó d'ésser.

Cinema suís

Fins ara, el cinema sonor suís era tri-
but.ari d'Alemanya, però d'ençà que alguris
cineastes han hagut d'anar-se'n del Tercer
Reich, sembla que es vol convertir Zuric
en centre de producció cinematogrfifica.

La Praesens Fiim, que ja era coneguda
per alguns documentats, amplia cts seus ta-
llers, i ja ha produït una cinta en patués
suís-alemany, adaptació de la comèdia Wie
d'warret -e'lzt (No tetes les veritais es
den dir), (le l'autor sois August Corrodi.

El cinema a les colònies

A. J. W. Harloff, que havia format part
del Conseil de les • Indies, ha publicat al
Monde nouveau un article sobre el penh
del cinema en terres asiàtiques. Ja en 1928,
sir Hesketh BeIl, en u!n llibre, denunciava
«cls efcctes deplorables (tel cinema per al
prestigi europeo)). La mena de films que
es projecten davant cts ulIs d'ametlla de
les poblacions grogues, són per a refenman-
los la convicció que als països blanes només
lii ha bandits i prostitutes.

((El mal del cinema - ha (hit Louis La-
1oy, conientaiìt aquest estat de coses, a
L'Ere nouvelle -- és que ha nascut en el
período més sorollós del règim capitalista,
del qual ha agafat tots els vicis, mentne
que el teatre, que en el seu principi era
un espectacie religiós i moral, després una
diversió de les classes instruïdes, proce

-dei d'una tradició més noble no oblidada
del tot.

Hanloff proposa que cada govern colonial
assumeiXi el monopoli deis films per al4
indígenes, i en fabriqui d'adequ.ats. Proce-
diment onerós, i impracticable en les grans
ciutats Oil la nombrosa població blanca Vol-

dna repertori europeu o americé. 1 prohibir
l'accés deis indígenes al cinema no és pos-
sible, ni materialment ni nioralrnent.

De totes maneres, segons el Daily Ma,!,
s'ha creat una organització per a distribuir
por tot l'Imperi Bnitànic els films panlant
produïts a Anglaterra, organisme que serà
controiat pci ininisteri de les Colònies i
que té per objecte atenuar, si no anullar,
els efectes desastrosos deIs films europeos
i amenicafls sobre les poblacions de color.

LA CRISI DE LA VIDA MUSICAL

La reorganitz	 1
«En el teatre, com en tot, la llei de 1 'ofo r-

ta i de la demanda es fa sentir duv, rna-
nora jindiil)tbie. )) Aquesta Irase capital que
hein trobat en el behi estudi de Caries Cap-
devila sobre el teatre catalfi al costat del
liostre propi estudi sobre les relacions entre
ia música i I'economia en MIRAJ)OR de la
setma,ia p.assada, resumeix el nostre criteri
sobre l'organització (le la vida musical. Que
la demanda de música no ha ohisniinuït pa
en aquosts temps ni ací li a fora o! 'ací,
creiem bayer-ho demostrat a bastarneit oi,
el nostre primer article sobre la crisi de la
vida musical. Del que es tracta am és d'e-
xaminar el costat de l'oferta, d'estudiar les
lleis a les quals está sotmesa i a les quals,
a la seva vegada, sotmet les formes de l'or-
ganització musical.

Abans, però, restem un mornent encara en
el canip de l'economia. Quines són les quali-
tats necessànies avui clin a les cases comer-
dais, ais magatzems, als industrials a
poder sostenir la lluita aferrissaola de la
competència? Sóin, alhora, la bona qualitat
de la mercadenia, un prcu a l'abast de tot-
hom i u'iia àmpliabase que compti amb les
masses : heus ací com poder obtenir un xit
segur. Car les masses, com diguérem un
dia en parlar de la ràdio, amb la divulgació
de totes les comoditats de la nostra •civilit-
zació, comencen a tenir guanyat el sentit che
la perfecció. Els articles que abans eren con-
siclerats com un luxe assequible només a che-
terminacies classes, avui els poden obtenir a
preus irrisoris.

Es aquest un fet ole la sitc,aci' actual que
ningú no pot discutir. Com niingú no pot
deixar de reconèixer que cap entitat artís-
tica no pat existir ni mantenir-Se si no comp-
ta amb les masses j si no cls dóna alhora
una «mercacleria> de qualitat perfecta i a un
preu a llur abast.

La ignorància cl'aquestes lleis fonamen-
tals és la causa de la deplorable situació en
qué es troba el Liceu, la temporada darrera
del qual ha dejxat un regust ben amarg a
la boca. No volem parlar s•impiement d'un
fracàs artístic i econòmic. No, cte cap che
les maneres. L'enutjós del cas és precisa-
ment aquesta desigualtat de les representa-
cions que oscilla entre la perfecció i la me-
diocnitat. En els nostres dies, una institu-
ció semblant no pot existir si els especta-
clors no tenen la seguretat absoluta que sem-
pre que vagin al teatre els serà servida una
representació cte primer ordre. 1 si ací es
vol sincerameint arribar a nixó, és inchispen-
sable una reorgaiiització radical del Liceu,
si realment es vol acabar d'una vegada amb
aquest estat cl'agonia que va en camí de
convertir-se en crònic. El cos cl'actors, va-
riable a cada moment, deu ésser transfor-
mat en UFO conjunt regular, i sobretot el
director d'orquestra i el postor en escena
han d'ésser esco1lit entre persones enèrgi-
ques i a l'altura de la seva missió. respon-
sables cl'un standard permanent de perfec_
ció. No ens estendrem aVui sobre aquesta
qüestió, car ha d'ariar precedida duna nova
organització del públic de la nostra ópera,
representatiu i únic en totes les ternes d'Es-
l)atiYa.

Actuaiment, el Liceo estó separat del pú-
blic. La sela organització chata d'un tenips
e,, què un sector limitat che la societat, que
es deja i de fet n'era el seu representant,
pocha tenir «la sevan Ôpera. Les expenièn-
cies deIs darrers temps han demostrat que
la situació ha canviat molt. Un cha o altre
el Liceu i l'Estat hauran de decidir si l'òpe-
ra che Barcelona ha ole romandre en un es-
tat de fallida permane;nt, de fallida artística

(1 hó s han d'obnir che bat a

1._JI, coniunicat de l'adnijnistració francesa, l 1 'emissora Racho Paris, que des de dar-
rers de l'aiiy passat va ésser inclosa a la
xarxa radiofónica francesa, ha impedit la
racliació deIs sermons dominicals que el ro-
ocrencl Lhaiicle donava cies ole 1 'esmentacla
cnijssora, i IiXÒ ha procluït, no una polì-
mica entre la premsa professionai del país.
sinó una repulsa gairebé general.

¡-Ii ha unanimitat a apreciar la neutra-
l j tat ole les emissions cte ràdio davant ole
la qiiestió confessioiial, rnolt més si les
eniissores són contro1icles per. l'Estat, lujo
en aquest cas ; però, pcI que es \eci, no
( .5 té d'aquesta posició una idea l)Oi prc_
eisa. Les emisSions religioses, o bé .són fc-
les en un sentit ole pròselitisnie, o bé es
liniiten a retransmetro actes de coIte de les
res pectives confessions. Això últim, però, i
precisament quan la retrai,smissió lS fet,
des de temples, no ha estat maì ben vist,
prmcipalment per 1 'Església catòlica, i cts
l)jsbes no acc)stumen a prodigar les corres-
polients autoritzacions. Al nostre país, per
exemple, són limitades a determinades re-
t ransmissions periodiques des d'.alguns teni-
pies i santuaris, i precisament d'aquells e,,
cts quals el poble s'associa al culte oh 'un,,
manera activa amb els seos cants. Ver ccii,-
tra, els actes cte cultc complerts i cts des-
tinats a la propagació de 1 'ideal religiós i
concretament, cts sermons, haii estat en ben
poques ocasions retransmesos. A les ernjs-
sones d'ací, fins no fa gaire es podien es-
coitar encala deterninats comeiltanis domi-
nicais a base de l'Evangeli i algunes re-
transmissjons de prédiques quaresrnals.

Les emissores estrangeres doneti retrans-
missions de tots els aspectes, i aix! trobern
Luxemburg (i,3o4 mts.) que ofereix uns ex-
cellents programes (le música religiosa, l)a-
ventry (1,500 mts.) dóna interesasints con-
verses a base, generaiment, d'un fragrnent
cvangèlic, i el grup cl'emissores del :norcl
cl'Itàlia arriba a donar fins una retransmis-
sió completa de tota la missa.

Cancretant-nos ara al cas de l'emissora
parisenca, ens trobem arnb una manifesta-
o'ió ciàssica d'anticlenjcaljsme del tipus del
segie passat, personilìcat en la persona ci'Er-
nest Lafont, venitable autor che l'ordre pci
seu càrrec a la Cambra. Sembla que per-
tany al neo-sociahisme de Marquet-Renau

-del, i per tant practicant d'un oportunisme
espectacular ben rnanifest. El resulta, cora
sempre en aquests casos, ha estal completa-
ment contrani als fins perseguits. A les Po-
cInes sessiorìs, el P. Lhanole s'ha trasliadat
a Estrasburg, emissora perfectament audi-
ble al nord de França i fins al nostre país,
q ue gaucleix de certes xcepcions en l'apii-
cació de 1 'Estatut de la raoiicichjfusió frai,-
cesa, i ha continuat allí les se\'es próchiques,
seguramecnt amb molts més oients, ja que
als habituals que tenia cies de i'emissora
parisenca s'hi hauran afegit els moguts pçr
l'interès que ha clespertat aquest enrenou.

D'altr.a part, les protestes han estat ben
signilìcatives i flins i tot de personalitats de
prestigi. El general Castelnau, presicient de
la Fecleració nacional de catòiics, v ilion-
çar les prilneres protestes. El mariscal
Liautey, en una confeeència que ha pre-
sioiit a Nancy, ha tractat d'iniqua aquesta
niesura deIs pochers póblics. A tot això cal
atogir les reclamacions deis alsacians, la
iiiciuietucl que cntre molts ha causat la te-
mença que el govern es decidís a estendre
aquestes mesures a Estrasburg i les obser-
vacions de l'alt chergat francés, que, tot 1
el Iaïcisme, té una certa acollida per la sol-
vòncia intellectual de mohts debo SOOS com-
ponents.

No lii ha clubte cicie aquest problema es
pot trasplantar ací ,irnb molta facilitat, tot

idea d'una eniissió en la qual es vegi la
intenció de qui la dirigeix o ole l'Estat que
i'organitza. Sense voler negar una influèn-
cia que l'animi, preferim més el sistema
cl'Holanda, Bèlgica o ol'algcins països nòr-
dics, cluna completa neutralitat i liibertat
d'emissió, que permet cl'utjiitzar el micròfon
a totes les confe.ssions religioses, a tots els
icleanis polítics, a tothom que vulgui defen-
sar nobiement un ideal. Aquesta situació és
mI!llor que no una emissió dirigida tal cmii
s'escau ais països cte règini antidemocràtic,
en cts quals la ràdio, com elemeint el rnillor
avul cIja cte difusió, està sota el control del
govern, que no deixa emetre sinó coses gra-

-tes a cli mateix, com és el cas de les emis-
sores alemanyes. - J. G.

Bibliografia musical
Manuel Borgunyó La música, el cant i
I'escola (Orientacions).—(UiLreria Bastinos).

«La música ha cte penetrar a l'escola per
la porta gran i ha cI'ocupar en l'eclucacjó
moral (le l'infant el Iloc d'honor que ti cor-
respone, heus ací el punt de partida i alhora
la conclusió del bell volum ole Manuel Bor-
gunyó, pedagog cataté ben conegut peis
èxits qcie ha obtingut en l'echucació musical
cte 1 'infant.	 -

La publicació present és el fruit de tota
una vida fecunda passada en observacions,
en experióncies, en reflexions sobre les ma-
tènies inclicades en el títol cte l'obra. El
propi autor, ben moclestament, designa
aquest recull de breus estudis i d'articles,
cc)m «orientacions,o. Efect j vament, heus ací
la paraula justa que el caracteritza. Es una
visió sumània, i per això :necessàniament in-
completa, del nivell internacional de la pe_
clagogia musical, alhora que un reculi de
les idees i de les expenióncies pràctiques de
Borgunyó. En aquestes és o,, resideix so-
bretot el valor del llibre, en aquesta mul-
titocl cte visions interessants i ben mechitades
sobre el scintit musical, l'estii, el cant i la
pedagogia. En cada frase del llibre cas aca-
rem amb oria forta personaiitat que no s'a-
contenta amb cts judicis convencionals, sinó
que s'ha arnibat a formar cii,,, visió com-
pietament perso)nai che la matènia. En efec-
te : no trobaríem potser cap pírgina que no
po)gués ésser clisccitida (i te:nim la intenció
che fer-ho algoir din amb rnc,lta satisfacció).
Adhuc confessarem que al costat de molts
assatges d'aquest veli llibre lii ha també

un gran nombre de punts amb cts quals
no podem estar pas completament ci'acord.
Però no és aixó el que jnteressa. Ailò que
cióina al iiibre <le vlainuel Borgunyó una im-
portància de tota actualitat és precisament
el fet cte provocar la discussió, estimular a
estuchar i meditar s<rio)sament les qiiestions
ole pedagogia musical, tan negligides fins
ara a Catalunya. El ilibre de Borgunyó
ccsnstitueix una base excellent i ha d'ésser
itegit per tots cts interessats en aquesta ma-
tónia. -' O. M.

Agència exclusiva per a la venda de

MIkADO1
Societat General Espanyola de Llibreria

Barbarà, 16	 Telèfon 14186

bat les portes del teatre ih poble c itilà do	 publie, i ens trobcm o n ci cas parauoxai rit	 '.j	 .

nant aix! a aquesta ciutat mundial l'òpera	 veure que mentre aqueSt públic organitzat 	 cte prttol?ncia, sembla que l'hagin previst su-
.'. . 1.	 re:' ,-onrQ.° ntiCiohiS d'un va-	 nnjiiiint-io. Com tota la racliació ch 'idees, el
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1()1 posltiu lcsrcpietntaC1Ons del 1 luco es	 nncròfon si t ci esse ncuti rl no vol di
	reoca mancacies de públic. L'acoblament 	 que sigui intolerant. Si els raclioients s'hai,

	

d'aquestes clues i institucjons representania 	 vist turmentats per repeticles i persistents

	

l'hdcj feliç d'aquesta organització del públie	 carnpanyes elcctorals, en les quals la polí -

	

que demanem i que sedt l'ú:nica sortida po)S'	 tica ciescendeix ijer sota del bon gust costri

	

sible a l'actual situació del Licer.i. Però, re-	 al poder públic recluir l'acció de la rfioiio,
petim-ho : aquesta c)rganització exigeix, che no s'ha do negar la racliació a les reiigio)ses

1'altre costat, una perfecció absoluta en la , amb oPs lím,ts que l'Estat sempre ha posat,

representació artística, no inferior a la del .:' la que la religió és enc'ara un element cofl-

	

miliors teatres del món. Sois aquesta ((as-	cret de la vida del poble i ha de cercar elio
	sistència» pO)ular podrà garantir al Liceo	 rnitjans por a ,rrnibar-hi. El contrari vol din

	

un nombre segur de represefltaCiOiiS amb les	 intoleróncia j, el que és pit]or, comporta

quals poolrà comptar en el seo pressupost. de seguida la reacció que acompanya la per

Serà només aleshores quan el Liceu podrà secució sense raó Se mpre s'ha biasmat la

recolhir eìs fruits del seo zel artístic i quan
1 'esforç de l'estudi d'una moya obra podrà
ésser utjlitzat en un major nombre che re-

	

presentaciofls i quan, finaimont, es podrà	 1 1 \f D L 1
treure deis òxits tot el partit possible.

	

Aquests diversos punts cte vista que hem	 Demà estrena de
cregut oportú exposar 1 a Ilançar a la cus-
cusSió basten per avui. No tnigarem gaire
a completar-los amb un estudi crític sobre
la pedagogia musical i amb un altre sobre
la situació social i artística de la rfidio.
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