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Felip II, amo dun deis imperis més
grans que ha vist el món, fou a la vegada
el politic potser més excèntric que s'ha co-
negut. En comptes de ,preocupar-se orga-
nitzant el seus domenys — cosa que hauria
implicat im estudi pacient de les condicions
materials del seu reialme — no tingué altra
dèria que subordinar tota la seva política a
l'ideal del catolicisme, tal corn ell l'entenia,
més cesarista que romà. No realitzà la sea
quimera, però mogué un gran enrenou per
tot Europa. Aquell trist hereu escampa dis-

posava d'una herència fabulosa per escam-
par. La seva bogeria, a més, no era sinó
l'exacerbació del misticisme ibèric. Per tant,
trobà els col•laboradors que li calgueren per
a la seva tasca insensata i meravellosa. Quan
1'ámperi fou en runes, la magnitud d'a-
questes deja la seva majestat i la força del
foil que va aterrar-les. Pocs homes corn ell
al món han pogut realitzar en tan vasta
escala una quimera del seu cervell. Potser
és l'experiment més important de nienys-
preu de la realitat de què es té memòria.
AI costat d'aquesta orgia tenebrosa mena-
da d'una cambreta estant de l'Escorial, les
disbauxes de la Roma deis emperadors són
fets diversos, meres anècdotes, accions des-
lligades del curs seriós de la història de
veres.

Passa Felip II i tota la seva gesta. Pcrò
del seu quixotisme n'ha romàs molta cosa
per terres d'Espanya. La política, sobretot,
sempre ha tendit a divagar damunt de dog-
mes abstractes. Es parla de dretes i esquer-
res amb una mena de fanatisme que d'una
hora lluny veiem que, per un respecte su-
persticiós, mo ha gosat añalitzar el contin

-gut de les paraules sagrades ; i encara
menys voler-les adaptar a baixes funcions
d'utilitat immediata. En pie segle xx, la
República es veu sense un sentit de govern
prou acusat per trobar els homes i els pro
cediments que han de resoldre els problemes
immediats. 'El poble, per una banda, no té
cap consciència de cap problema : els po-
lítics mo tenen cap interès a desvetllar-l'hi
ni a desvetllar-se-la ells mateixos. Discu-
tiran més de gust sobre teologia o mar-
xisme; la qüestió és fugir d'estudi. S'agi-
taran en tots sentits, però mai no sortirà
res de tot aquest trasbals. No topa res dé
viu, d'existent ; són batalles contra molins
de vent que prenen per gegants uns i altres.
Cadascú és un molí de vent per l'adversari
i un Quixot per si mateix.

*.x

La composició i l'esperit de l'actua] Par-
lament de la República s'expliquen perfec-
tament per aquestes consideracions. Algú
profetitzà que seria ingovernable, i comen-
cem de témer que sigui veritat. De moment
té la vida paralitzada, perquè cap deis seus
components no té gens d'interès a tocar la
realitat viva del país. Sobretot les dretes —
que són l'exacerbació de tot el fals misti-
cisme ibèric aplicat a la cosa pública 

—perden el temps en travetes i baralles en-
tre bastidors per veritables beneiteries; per
imposicions extemporànies, qüestions gaire-
bé teològiques i pretensions d'anar contra
el ritme del temps. El gabinet Lerroux, el

A la pigina 2:

A I'Olyrpia, amb ds forçats de la dansa, per
Andreu A. Artis.

A la página 7:
Un ateeput ciutadà.

— a Dijous
Corn és costum anual, coflaboradors i

1 antics de MIRAnoR s'han reunit — enguany
anb	 uns	 does	 de	 retard,	 per	 crmctuns-

miliur dintre els possibles, donada la situa- I	 tdncies diverses — al	 volt d'tntes	 taules, a
sopar amb aquella cordialitat de les perso-ció, es troba bregant per la vida i mig es- ,
nes civQitzades que saben que treballen, ca-

querdat	 la pressió continua que, insen-per dascú aportant-hi	 el sea esforç, per a una
satament, li fan a dreta i a esquerra.	 1 el I obra desinteressada i eficaç; una més de les
que fa caure més l'ànima als peus és veure I moltes que	 es fan per rQatriotisme,	 enfo-

que tota la	 baralla és pur	 no res, perqué cant,	 abatis que res, l'interès de Catalunya
en_ tots els	 ordres.

no es tracta cap cosa d'interès vital, ni cap En arribar als cinc	 anys	 complerts d'a-
dels eontendents i, a estones, su	 el govern, I questa tasca de cada dijous, i de cada dia,
no saben ni qué es volen ni què es desitgen. ! vàtrem ter una mena d'exastesr de conscièn-

Hi haurà crisi? No n'hi	 haurà? Dissor- C&(	 i no ens haguérem pas de penedir de
la nostra obra.	 I que aquesta satisfacció no

fadament, més que d'una crisi de ministresq' era, un miratge fill d'unta vanitat que no te-
cal preocupar-se d'una crisi	 de partits	 i de nins; ens ho garantiren les Qgraules elogio-

ses queens han estat adreçades per Qerso-
ties ben distants entre elles der llur manera
de	 pensar i per llur filiado política, social,

r artística	 o	 literària.	 Sobretot,	 sense	 que
4 això vulgui significar cap menysestima d'al-

tre s	paraules	 amables, 'volem	 recollir l'ho-

`t
nrenatge a la nostra independència de Ven-
tara	 Gassol,	 la	 tasca	 d'urbanïtza.dió	 esQi-

.^ I ritual assenyalada	 per	 Duran	 Reynals, la
Is I

I 	 continuïtat en	 el to remarcada der	 Caries
,Soldevila, i el desinterès Jet notar per Clau-
di Ametlla.

A grans	 trets,	 són precisament aquestes
quatre les que en podríem dir orientacions
cabdals del nostre setrnanari. No cal que les

! detallem gaire,	 perquè .prou se n'iran ado-
nat	 els lectors	 que	 ens han seguit	 en	 la
nostra actuació a través d'aquests cinc anys
que volem veure multiplicats indefinidament.

El nostre setmanari, corn tot coinentaris-
la de l'actualitat, ha de dedicar-se a la crí-
tica,	 lloant	 o	 blasmant	 segons	 els	 casos,
però sempre en un pla d'independència i en
uua forma serena, per dànaunt de les mes-

1	 quines	 consideracions	 tan	 diflcils	 d'evitar
en un país petit on tothom es coneix.

a.. Aquesta	 independència	 és,	 alhora,	 una
condició	 indispensable der a la	 tasca d'ur-
banització	 espiritual amb què hem volgut,

No	 n'hi haurà? sense negligir mai l'actualitat catalana, ore-
jar la nostíra vida en constant perill de res-

montalitat política	 dintre de	 la República, çlosir-se en un localisme tocat, a estones, de

En aquest aspecte, val a dir que els cata-
kabilisme.

hés precisament per tal de fugir d'aquest
laps ens trobem dins una situació molt més kabilisrne	 que	 tant	 s'estila,	 que	 el	 nostre
falaguera	 que la resta	 d'Espanya.	 Llevat rnés gran esforç s'ha esmerçat a vetllar per-

de la Lli ga que seguci:e amb °ut _rixit; ar t. , ,què MIRADOR mantingui,, a través deis temps,
tes vscissituds, ;es coti,.bo, aciuns i gels temes,

quada de la realitat i tráct^nt de reduir-ho un to : 1a cosa més difícil i ms laboriosa de
tot a expedients, murrieries i qüestions va- mantenir.	 Potser és aquesta la 'més gran
nes	 i	 capcioses,	 tots els	 altres partits,	 els I satisfacció nostra;'él	 reconeixement d'haverr
republicans, saben que damunt dei pla pri- pogut i sa-but conservar un nivell constant,

igualment tinny de les exaltacions corn de les
vatiu de cada partit, n'hi ha un nitre de pa- depressions.
tribtic,	 més	 vast i	 constructiu i, quan cal, Quant al desinterès, té un aspecte purament
saben situar-s'hi, sense confusió, però tam- I privat, del qual, per taut, no hem de dir res,
bé sense recels ni dubtes. La realitat de tot t tin altre que està a la vista de tothom : el

suport prestat a tota iniciativa, a tota cosa
un país que es desvetlla, amb una gran vita- que hem considerut digna d'ajut, fos el que
litat i	 una serena ambició,	 ajada els poll- los i fos de qui fos.
tics a ésser comprensius i humans. Potser Hem de dir una vegada suds que aquestes
per això és convenient que en aquests mo directives	 seguiran	 inspirant-nos,	 mnb	 les

ments de desori i marfuga nosaltres els ea-
ntodifieacions, dintre la conducta general que
,.lies i;nposen, exigides per les circumstàncies

talans	 stpórtem	 aquesta	 dosi	 de	 claredat i pel nostre desig de millorar la nostra Qn-
mediterrània que ems ha escaigut i que amb blicació. No hi ha tasca útil, der ben inten-
ella amorosim un xic les boires .que es pas- Tonada que sigui, per ben planejada que es-

segen per la meseta. De moment, el fat ca-
tigui,	 si no és continuada arm persistència
i sense versatilitats. Es l'únic — i el millor

talà, obligant els politics  a tenir present al- — que podem dir als nostres amics els enco-
menys	 una	 realitat viva,	 ha	 contribuït, ja ratjaments deis quals tenim en tanta estima
des de	 fa molts anys, a liquidar el règim t eus estimulen en la prossecució de la nos-

anterior;	 esperem	 que	 ajudarà	 l'evolució
ra feina.
Es davant aquests encoratjaments que ens

salvadora de la República. Avui dia no són creiem mes obligats a persistir, i és davant
tan solament els; catalans qui . ho	 pensa : !ra crítica amistosa -- de la qual tota obra és
tots. els polítics verament republicans d'Es- passible — que podem trobar un atenuant

que formula un dia un escriptor que ha de-
panya tenen cam un axioma que el nostre sertat deis nostres rengles
Estatut és la clau de volta de la República. a,E1 pals no dóna per a més.»

El primer

A Barcelona, generalment, quan cal assis-
tir d'etiqueta a un sopar, es fa constar;
quan no consta res, tothom hi acut de pai-
sà, per dir-ho així.

Però el nostre coldaborador Oliver Brach-
feld no estava al corrent d'aquest costum i
se'ns presentà, dimecres de la setmana pas-
sada, al sopar de MIRADOR lluint l'únic
smoking que era possible de trobar entre
els comensals.

El Dr, Brachfeld domà una mirada gene-
ral a la sala i digué a un altre coliabora-
dor :

= Ja sé el primer mirador indiscret d'a-
questa nit.

No es va •equivocar.

Enfre família

Cal corn han dit els diaris, una nombrosa
comissió de representants de les emt5tats
culturals barcelonines visité els centres ofi-
cials per protestar davant les autoritats de
l'enderroc de la paret de Can Comillas.

A 1 Ajuntament, la cerimònia de protes-
ta prengué un caire particular El que duia
la veu deis comissionats era el senyor
August Pi i Sunyer. L'escoltava 'i li con-
testà l'alcalde senya Caries Pi i Sunyer, el
qual estava assistit pal secretani de l'Ajun-
tament, senyor Josep Maria 'Pi i Sunyer.

Això no vol dir, perb, que la protesta s'ha-
gi mantingut em uns limits familiars.

Corona a ferminís

S'ha dit aquests dies que. algú volia ésser
rei d'Andorra i fins s'han rumorejat els
noms deis suposats pretendents a aquesta
sobirania.

També es diu que els andorrans demana
-ven cinc milions, a pagar de cop, per pro-

clamar-lo rei, i el pretendent volia pagar
aquesta quantitat a terminis anuals.

—I si em destronen al cap d'un any? —
deia, per a justificar-se.

No era blava
Un noi D., d'una antiga família barcelo-

nina, alguns deis membres de la qual no
parlen gaire, però, això sí, sempre en cas

-tellà, i fins creien tenir un perfil borbònic,
va sofrir un accident de carretera a conse-
qüència del qual calgué practicar una trans-
fusi6 de sing.
El metge procuré un donador de sang

pertanyent al grup hematològic adequat t
no s'amoïnà pas, corn és natural, del seu
pedigree. El donador era un plebeu incapaç
de remuntar la seva genealogia més enllà
dels seus avis, i gràcies.

—Oiga, doctor. Esta sangre ¿se le podrá
quitar después a mi sobrino? — va pregun-
tar una tia del malalt.

Regateig sisfemàfic
Enemies deis conflictes familiars, ens abs-

tindrem de donar el nom del diputat cata-
là protagonista d'aquesta història.

Assegurem que és carta.
L'al'udit diputat fa coneixença, al ball

del Palace de Madrid, amb una senyora
fàcil.

—Vint duros! — reclama ella.
— Quinze i fet — fa ell.
La cosa queda en quinze. •

Als pocs dies, es tornen a trobar.
Ella ja no vol regatejar.
--Quinze — diu.
Ell replica
—No; dotze, i no en parlem més.

Ni per a això
El diputat més lleig del Parlament ca-

talé — hem anomenat el senyor Miquel

Guinart —, cl (ha del vot de confiança que
soliicitava la junta del C. A. D. C. I., va
anar al casal de la Rambla de Santa Mò-
nica disposat a emetre el seu sufragi.

Uns socis de l'oposició, perd, en veure'l,
denunciaren a la mesa la qualitat de burgès
(ultra de diputat amb mil pessetes men-
suals) del senvor Guinart, el qual és pro-
pietari d'una impremta a la barriada del
Clot.

No pogué votar. Lamentant-se'n a un
amic seu, aquest Ii contestà

—La gent que parla de la teva inactivi-
tat al Parlament (aquest senyor mai no hi
ha fet ús de la paraula), potser que tindran
raó en veure que ni per a votar serveixes...

Tics radiofònics

En els selectes programes de la Ràdio Ba-
dalona figura la crònica de desgràcies, la
qual consisteix a assabentar els ràdioients
de tots els pronòstics i diagnòstics que con-
trola el Municipi. Aquesta informació, però,
és feta sense oblit de detall, minuciosament.
Diuen, de vegades : «el cos de la víctima
acusava setze punyalades i mitja», o bé: na
l'habitació i a les parets s'han descobert
cinquanta-cinc gotes de sang»

Una altra característica d'aquesta emis-
sora és la d'imitar la ven deis regidors en
radiar les notes de l'Ajuntament. Quan re-
porta noticies donades per un representant
de la Lliga, fa la veu prima. Si el repre-
sentant és de l'Esquerra, la veu pren un
timbre més robust. I si és lerrouxista, alla-
vors la veu es fa cavernosa i descordada
corn si el speaker fos el mateix Emiliano
Iglesias.

Coses d'En Manolo
L'escultor Manolo ha vingut, darrerament,

algunes vegades a Barcelona. Hem fruit, una
vegada més, de les seves dites i acudits.
— Gairebé ja no em sé moure de Caldes

—observa —. Feta excepció d'aquestes peti-
tes escapades que. faig a la Mata, des de
molt temps ençà només he anat a Sant
Llorenç de Penedès.

—Es a prop...
—A prop? Es a la fi del món. Mentre

vaig ésser allí, no sortia de casa per por
de caure fora de la bola,..

Parlava després, En Manolo, del sol del
Migdia de França:

--Res... ! Te'l pots mirar fit a fit .mitja ho-
ra seguida. A41ò mo éš un sol ; alié és una
truila.

Un francès moil especial...
França ! Manolo, però, n'és un admira

-dor sincer. Es un francòfil cent per cent.
Ens ha manifestat el sea desig de fer-hi

un viatge; de passear, corn anys enrera,
per aquells carrers del Montmartre deis seus
records. ..

Fa ja tants anys, que en va fugir!
--Deveu tenir el francés una mica ro-

vellat...
-^E1 meu francés — contesta — ha estat

sempz)e molt especial. Quan m'arrenco a
parlar-lo, el meu interlocutor no m'entén
de res. S'ha de limitar a dir Oui, naonsieun!
Oui, monsieur. Després, al cap d'un quart
o mitja hora de Oui, monsieur, hi comença
a entrar.

Piquiponiana

Josep Maragall, fil del gran poeta, té
una casa a Caret, i, a la casa, un masover
del país que no està gaire fort en les coses
cl "aquesta banda, que per a ell és l'altra
banda, deis Pireneus.

Així, un dia que donava detalls de l'amo
a uns seus compatriotas, deia

—IEs fill d'un coronel espanyol molt cé-
lebre que es deia Prim i Margall...

Fran que sa

iDijous passat, els socis del Foment del
Treball, de Vilanova, homenatjaren amb um
sopar el seu presidotYt, el pintor Joaquim Mir.

A I'hora deis parlaments el meravellós co-
lorista s'aixecà i es fregué tines quartilles de
la butxacál Els comensals, a paü dret, Ii de-
dicaren una ovació que, tanmateix, semblava
eternitzar-se fins al punt que en Mir, amb la
seva peculiar bonhomia, es va creure obligat
a advertir tot ordenant les quartiles

— Seieu, seieu, que això va llarg...

Mir i l'orafòría
Abans de llegir el seu discurs de remer-

ciament, Mir improvisà, amb una frescor
simpàtica i intelligent, el perquè no s'havia
atrevit a posar a prova les saves dots ora-

tòries
— Veureu, jo de far discursos no en sé

parqué això no és pas feina deis pintors.
1, demés, que tampoc ens cal, parqué, no
seieu que nosaltres sempre anem voltats de
gent que ho fan tan bé !...

Baf e ig amb poesia

El popular ,poeta sitgetà d'El Eco de Sit-
ges, sebradament conegut deis nostres lee-
tors, fou invitat a assistir a un bateig i
l'home, complimentós de mena, va plasmar
aquest emocionant moment familiar amb
els versos que segueixen

El clurmpdrr llevaba la voz cantante
que en rubias cascadas se fué escanciando,
mientras los habanos iban perfilando
sus vplutas de humo fino y fragante.
;Ipadrinaron a tan Hermoso niño
sus hernurnos Carmencita y Samuel,
con unánimes muestras de gozo y cariño

brindáronle una ternura dulce como la miel,



El Cay. Mucci éš un home alt, amb un
cabell gris magníficament planxat. Vestit
de smoking, el pendrfeu per am concertista.
En realitat, mo és um virtuós de res, i tot el
seu mèrit consisteix en haver trobat el truc
de tenir dies i dies urnes parelles ballant.

—IEp!, amic. O'això en died bailar?
L'interruptor té raó. Fa . tres quarts que

està assegut en una butaca a ('Olympia.
Els participants del campionat de bail estan
a punt de desaparèixer darrera la cortina,
per a fer la becaina reglamentària . Doncs
bé ; en aquests quaranta -cinc minuts només

lla ocasió, es presentaren ads barcelonins
l'inquiet Boby .Sugar i la seva parella, la
sueca Helline, magnífic exemplar nòrdic;
el campió, del Canadà, Ludovics, i la seva
companya, la parisenca Huguette, parella
atlética que ballava unes javes impressio-
nants. Aquest era l'estat .major del Cay.
Mucci, i foren, naturalment, els darrers su-
pervivents on la pista, i consegüents gua

-nyadors del premi. Els participants nacio-
nals c(resi'stiren :heroicament», segons les
gasetilles de l'empresa, però sucumbiren.
La retirada de la darrera parella espanyola,

L'Olyrnpia, per fora

L'Olympia, per dins

2

A ('Olympia,
TOT SIGUI PEL RECORD	 LÄI'ERITIY
a inb e I s is deforçErnesta ansa Torrence. _ AI museu etnogràfic

de Berlin,	 és	 deis hoes delque	 urn	 món o*
poden descordar-se més	 autènticament t

han ballat tin pas doble de dos minuts de
durada. Si d'atxó se'm pot dir bailar...

Doncs què fan els dansarins de l''Olym-
pia damunt de la pista? Passegen, dor-
men, aplaudeixen el company que, sol, fa
una exhibició i, de tant en tant, es recorden
que prenen part en un campionat de dansa
— en un «Marathon Danse Sprints, que diu
l'empresa —; llavors,. l'àrbitre toca el xiú-
let, s'engega el jazz i els conoursants bailen.

Aleshores, per què anomenar, )(Campionat
de ball» l'espectacle del Cay . Mucci? Doncs,
simplement, perq^uò d u;ena o altra manera
cal batejar aquest conjunt d'homes i dones
que fa un •arell de setmanes que es bellu-
guen per la pista de l'Olym,pia, mentre des-
filen per les taquilles innombrables ciuta-
dans que hi deixen dues pessetes •mb vint
cèntims.

—'I si és així,.per qué hi va la gent?
Ah!, vetad tota una pregunta. Caldria

fer-la a a. quests dos minyons elegants i efe
-minats, que cada nit són -a . primera fila

a aquestes tanguistes, que, les quatre de
la matinada tocades, entren sempre en un
apoteosi d'abrics de pell i cigarretes ; a
aquests .matrimonis joves, que no s'han
deixat perdre ni una .nit ; i a aquests se-
nyors, que vénen cada vespre a ('Olympia
acompanyats de illurs amiguetes.,. !Es a tots
ells que caldria fer-las la pregunta : «Què
hi trobeu en aquest campionat de ball?»
Si és que sabien què respondre..,

L'espectacle no tindrà definició, però és
indubtable que té ganxo. Un amic nostre
diu que és un -vici; un cop hom el prova,
li és gairebé impossible desvesar-se cn,

0 si no, miren el palmarès del nostre
amic. La seva actuació dintre el camp dels
rècords de dansa començà ja fa .molts anvs,
al Nuevo Mundo del Parallel, quan l'italià
Ferrari es disparé un cija i ballà, tot sol,
hores i hores. El nostre amic formava part
d'un ujurat internacioná!n qae controlava
la prova. IEIs jutges s'hoprengueren amb
tant d'entusiasme, que posats en un pla de
competència amb e! baharí, romangueren
més de cinc dies l peu del rellotge r dels
papers. Però vetad que un periodista italià,
membre del jurat, va agafar sarna, i el
nostre amic sortí del Nuevo Mundo per a
acompanyar-lo a un hospital.

Després, les actuacions de M. Charles Ni-
colas al- Parallel tingueren en el nostre amic
un dels niés constants :espectadors.

No cal dir que quan la tardor de l'any
1931 vimgud per primera vegada a Barcelona
el Cay. Mucci, aquell incansable amateur
dels campionats de dansa no fall à ni un dia
a l'Olympia. Precisament es trobà allí amb
Ferrari, desbordant de xerrameca i de cor-
dialitat, que ,pronia. ,part al campionat acom-
panyat de la seva esposa, una dona bella,
dolça i una mica .madura, que a primeres
hores de la matinada cantava el tango Yira
d'una manera corprenedora..

A costat del matrimoni Ferrari, en ague-

. (n
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MADAME X

FAIXES DE CAUTXULINA

PER A APRIMAR I .VESTIR

A LA MODA

RAMBLA DE CATA( UNVA, 24

Refuseu imifacions; exigiu

Caufxuliná" a la marca

MADAME X

la formada. pels diminuts germans Muñoz,
ocasionà un escàndol formidable; el públic
assaltà la pista i demanava el cap dels
organitzadors, puix afirmaven que els es-
trangers feien la vida impossible als Muñoz
per a obligar-los a l'abandonament. Aquest
escàndol promogut per l'exaltació patriòtica
d'un públic singular de les cinc de la ma-
tinada, no tingué conseqüències. La senyo

-reta Muñoz sortí al centre de la pista, i amb
la veu trencada .pel plor assegurà que es
retirava perquè no . podia més, sense cap
mena de coacció, i s'inicià un devessall de
besos i abraçades entre els concursants.

Al cap de vint-i-quatre hores de l'escàn-
dol, acabava el campionat i eren proclamats
vencedors els dansarins estrangers.

I ara han tornat al cap de tres anys. lEl
matrimoni Ferrari no ha vingut, i nosaltres,
amb .gran sentiment, ens hem vist privats
d'aquells tangos de mitja nit. Però l''equip
estranger s'ha ampliat. Ultra els partici-
pants de l'any 31, ha vingut un xicotàs
admirable, anomenat Jeo, un tipus d'opere-
ta moderna, de «vamprrn de platja de moda,
que des senyores del públic es mengen amb
els ails. 'Ens han dit que no fa molt, Jeo
va batre un rècord de permainènci en un
tamboret penjat a tres metres de terra. Pel
que es vea, tant Ii fa moure's corn estar
quiet. íE11, sempre amb aquell aire mundà i
el somriure als llavis.

La companya de Jeo és la francesa Zette,
rossa platí, delicada i elegant. Una altra
estrangera, remarcable, és la senyoreta
Hamlette, el cabell cenyit al crani, tota ella
amb un aire mascle, que dóna proves d''una
tranquillitat i d'una resistència considerable.
Mentre tots els sons companys, un matí,
anaven adormits per la pista, la senyoreta
Hamlette, un cigarret als llavis, escrivia
una carta inacabable, full de paper darrera
full de paper, sense deixar ni um sol mo-
ment de bellugar-se !

La sueca Helline ha abandonat enguany
la seva parella, Bob}. Horn l'ha aparellada
amb Josep Massip, un noi català que ha
pres part ja en un campioinat de Niça i
que aconsegueix èxits extraordinaris gràcies
a la seva estatura baixíssima conjugada amb
la de la sueca, que passa deis dos metres.

I, entre els estrangers, encara, la senyo
-reta Kadra Baker, una mulata que horn

anuncia corn a cosina germana de la fa-
mosa Josefina. Val més que ens ho cre-
guem. I també la belga Ehssa Hiss, que
al cap d'uns dies es va quedar sense pa-
rella, car 1'alemainy Heinzt va dir que la
en tenia prou i es retirà amb els seas cent
quilos de, pes. Horn diu que va abandonar
per cansanct, però nosaltres creiem que ho
va fer cansat d'aguantar les brometes de
l'actor senyor Rafael Arcos', speaker de la
competició.

Perquè el senyor Arcos obté sovint èxits
sensacionals, que es tradueixen en formida-
bles bronques del públic. Corn en el dia
aquell que va anunciar que la senyora de

la parella número 28 prenia part al Cam-
.pionat per a poder mantenir a «sus tres
hijos de corta edad»!

Però el bo del cas és que la dita del sea-
her és certa. Cada mati, a primera hora,
ham porta a la vora de la pista els tres
fills de la senyora núrhero 28, is qual, una
vegada ha satisfet llur amor maternal, con-
tinua donant voltes per la pista no direm
amb aquella afició, però sí amb aquella
constància.

La intervenció deis fills en el campionat
no es redueix solament a aquest cas. AI
principi de la competició, 'hom vingué corre

-cuita a advertir a un deis ballarins que un
seu fill acabava d'ésser greument atropellat
per un automòbil. L'àrbitre conferencià amb
els altres concursants i horn acordà al des

-graciat pare una treva d'una hora perquè
pogués personarse a la casa de socors!

Ara, imagini's 'el lector si no ha de re-
portar bronques la missió de comunicar,
mitjançant el- micròfon, aquestes coses a un
públic queen gran part ha acudit a 1'Olvm-
pia amb el prosit de divertir se

Però al senyor Arcos hm h ha encarre-
gat encara una altra feina més difícil. Ell
és l'encarregat de for saltar .pessetes en for-
ma de primes per als halladora. Així que
horn li diu que ha entrat al local una per-
sona de notorietat — i la notorietat en
aquests casos va des del simpático empre-
sario al distinguido. aficionado, passant pel
notable pelotari —, així que es ,posa a tret
una persona capaç de portar deu duros a
sobre, el speaker anuncia amb termes esco-
Ilidíssims que -un deis dansarins va a for
una exhibició a honor de la presumpta vic-
tima. Molt sovint, el generoso donante ino-
més s'allàrga de cinc .pessetes. Llavors el
públic l'obsequia amb un esedndol formi-
dable, que amb ell comparteix resignada

-ment el senyor Arcos, tot mastegant l'havà
que té sempre entre dents.

L'altre home dels escàndols és l'àrbitre.
Mr. Reydellet és un home alt i ros, que es
passeja amb suòter per la pista, i fa tots
els possibles per a donar la sensació que
la seva feina és de la importància més gram.
Vetadí que si un concursant transgredeix el
reglament del Campionat — fuma més del
degut,enraona amb el públic, no agafa la
parella, etc, —, Mr. Reydellet el condemna
a escurçar de cinc minuts els quinze minuts
de descans.

Cop de xiulet, i tots els ballarins corren
a deixar-se caure a les lliteres de l'interior.
Tots, menys el castigat que tot sol comença
a donar voltes per la pista, corn faria un
pres pel pati de la presó.lEl speaker anun-
cia al públic el motiu de la punició. Llavors,•
les ànimes piadoses comencen a escridassar

l'àrbitre : «No shi val !», (^ 1'iva)Eo lo, «No
m'ho faries a mi!...», etc,, etc. Mir. Rey-
dellet aguanta impàvid la 'bronca i quan el
rellotge ho indica, ordena al castigat que
passi a jeure.

Aquí, les ànimes piadoses, assegudes cò-
modament a la butaca, varien el sentit de
Llurs imprecacions. Ara, exciten el dansari
a la rebellió: «No hi vagis!», aQueda't!...^^
Però e1 castigat, que té una son que no s'hi
vea, no està per gestos de dignitat ofesa,
saluda amb resignació els seus protectors
i li falta temps per a desaparèixer darrera
la . cortina i per aprofitar els escassos mi-
nuts de repòs que Ii queden.

Darrera de la cortina que tapa l'escenari
de l'Olynmpia, hi ha disposades les lliteres
dels concursants. L'única particularitat que
tenen, és de que estam inclinades en el sen-
tit deis peus al cap. Deu ésser perquè la
sang no se'ls acumuli als peas. Així que el
hallador cau damunt del hit, queda adormit
instantàniament. Els treballs són per a des-
pertar-lo una vegada passat el quart d'hora!
Moltes vegades, els massatgistes actuen da-
munt del cos del baharí completament ador-
mit.

Es natural que siguin els peus allò que
desperti més atenció en els curadors deis
participants en un campionat de ball. 'Els
estrangers, professionals d'aquesta mena
d'espectacle, fan perdre a llurs peus dos o
tres banys de gel diaris. Això sembla que
va molt be per a conservarlos frescos a
tothora.

De vegades, els balladors necessiten al-
tres atencions que les del massatge. Hi
hagué una xicota madrilenya que es va
passar més d'una setmana arrossegant unes
angines 'per la pista. Finalment hagué de
retirar-se. Però .mentre hi fou, cada hora el
speaker donava notícies del curs ele les
angines i deis graus de febre. Això, sembla
que el públic ho aprecia molt.

I també el cas del professional català
Jimmy Standfort, el qual es retirà fa uns
dies i que en una ocasió sofrí una hemor-
ràgia vassal en plena pista. 0 també el del
concursant marcat amb el número' 26, que
als tres dies de bailar, s2ltà disparat de
la pista i s'escapà cap al carrer. Els metges
diagnosticaren símptomes d'alienació men-
tal, i el feren retirar del campionat.. El
dictamen mèdic ens tranquillitzà, car venia

dir
facultats del somni i de la follia poètica, hia	 que tots els altres que s'arrossegaven ha la màscara d'un tal	 Almako.	 Almakoper la pista es trobaven en un estat d'abso-	 ' és	 l'esperit o el	 déu	 de	 les	 selves,	 d'unaluta normalitat mental. I, a moments, nos- tribu d'indis anomenats Wakasch, de Van_altres en dubtàvem, couver, país situat a la costa nord occidentalA base d'aquests accidents, sempre hi ha de Nord Amèrica.

alguns càndids que	 des de .la prensa de- Aquesta màscara d'Almako pertany al ti-manen	 a	 les	 autoritats	 la	 suspensió	 deis pus de màscares o caretes que serve xen encampionats	 de ball.	 En	 realitat,	 els	 acci-	 ( les danses religioses o guerreres de les	 tri_dents aquests no tenen cap importància, i	 ' bus més o men ys salvatges ; com sap tot-més aviat serveixen per a satisfer un pòsit horn, tant en les tribus africanes, corn ende sadisme que hi ha en el fons deis segui- les	 americanes	 o	 les	 polinèsies,	 abundendors del concurs. aquestes caretes hòrrides o meravelloses queTampoc	 té gaire consistència la llegenda serveixen per donar més patètic, més realis-
me o més misteni a les danses tribals.

Però aqueçta màscara d'Almako té un in.
terès especialfs5im per a tots els aficionats i
els erudita del cinema, perquè en realitat Al-
mako és Ernest Torrence. Jo no crec que
cap artista civilitzat arribés al punt sensible
d'explicar amb	 una	 tan' perfecta malícia i

.
`.

amb una tant •intelligent fidelitat les earac_

`A°
ti's de la	 fesomia d'Ernest "Torren-,

ce com lvi fa aquesta carota desesperada.
ment expressio nista dels indis de Vancou-
vet. Aquella bar reja de candid) sa i de bruta.
litat, aquell primitivisme compr • nsiu, aquell-	 .. punt dolç entre el gorilla i l'apòstol que hi
havia en el rostro del gran actor de cine-
ma, està perfectament explicat, 	 amb	 una
semblança fisionámica que esgarrifa, en la
careta d'Almako.

Si no Ens que la màscara de Vancouver
qui sap quan i coin Va ésser executada, i que
fa molt temps que jeu al musca etnogràfic
de Berlín, jo em pensaria que no ks altra
cosa que la mascarilla del propi	 Torrence

y
feta després de la soya	 ort, però amb lam
particularitat so prenent que en aquesta mas.
carilla hi hagués quedat enganxada l'ànima
viva de Torrence.	 -

Jo potser no hauria ponsat en la coinci.
dència expresiva i ,anatòrriica d'aquests dos
personatges tan	 (list ants	 Pun de N'altre, si
recentment rio hagués vist un film de Tor.

Rafael Arcos i el ser 	 rraonorle : ronce anomenat A l'ombra dels ports i que€
em va fer una impressió estràn va. No sé si
els meus lectors saben: que Torrence va mo_que	 alguñs	 fan	 &'n calar,	 que''diu	 si	 bum " .: rir deu fer casa de mïg any. I 	 el cas d'a-admmistra	 drogues	 ais	 ballarins	 perquè i quest artista podem apreciar un dels resul-aguantin dies i dies i resisteixin al cansanci, 1 tats sorprenents — i que per	 molt lògics iHi havia qui ens	 volia	 convencer que el molt naturals que siguin	 no deixen de te.drogatge era	 un	 let.	 Com	 que - nosaltres 1 oir el sea mister  — que ens ofereix el ci-argumentàvern	 an	 contra i ,parlàvem deis nema sonor.

efectos nocius que les drogues ocasionarían I	 Aquest resultat consisteix a poder sentir la
en els concursants,	 l'home ens digué : veu amb totes les sees inflexions, i poder—IEs que hi	 ha drogues i drogues. Act veure la vida arrimant la	 figura total d'unteniu per exeanple l'extracte de coca...	 Ilea personatge que sabem positivament que ja'lde pensar que M. Charles Nicolas se	 pre- , no existeix, i això ano em podeu flCcfar quenia a galledes fa un cert efecto,	 sobretot si	 us mireu	 lesPera nosaltres a 1 Olympia no hi hem vist coses no precisament amb aquells ails espe-
altres gall (les que les que serveixen per a culatius que borneo de tot, si nó a 	 b aquells
portar 1 aliment als ballad ors. Cada quatre , ulls una mica allucinats pel sentiment poè-
hores, horn para taula a la pista i als con- ` tic que acostumen	 a	 tenir les criatures de
cursants se is serveix un plat i fruita. Men- set anys i mig.
tre rnengen, el reglament els obliga a moure '	 Torrence, en aquest film sense gaire im-
contmuament els peus.	 Sempre	 en movi- portància, hi fa uin paper magnífic de pira.
meat! Aquesta és la consigna. ta,	 amb tota la generositat,	 tota la cruel.

Si	 alguna cosa hi ha de terrible en els tat,	 tota la malícia i la poca-solta deis .pi-
campionats de ball, és la son. Aquesta	 si rates. Els pirates, en general, i especialment
que és quelcom de real i no cap llegenda ! explicats per Torrence en .aquest film,	 són
Generalment, els espectadors de nit no poden els éssers que s'assemblen ends als grans ani-
fer-se • àrrec	 deis	 estralls de la son.	 A la mals de la jungla. Viucn al marge deis va-
nit,	 amb	 el moviment al públic,	 les	 fre- lors morals creats pel cristianisme. Són ani-
qüents	 exhibicions,	 l'orquestra,	 les primes, mals purs .o impurs que estan niés a la vara
etcétera, la pista de 1'Olym;pia té un aire de deis somnis de Nietzsche que de ]'•Evangeli,
festa contínua. Torremoe fa un pirata d'aquesta mena. 'Es

Cal, però,	 deixar-se caure	 al local de	 la curiós que Torrence en totes les seves crea-
Ronda	 algun matí. 1Es •un espectacle e;- cions, finis en les que representava tipas de
trany, una mascarada grotesca i repugnant, persona	 perfectament decent, donava,	 pot-

Imagineu-vos el local	 a mitja llum,	 gal- ser d'una manera instintiva, al sea	 perso-
robé desert del	 tot i amb uns inacabables natge aquest aire magnífie d'animal de la
solos de piano. Ara sí que s'ha acabat del jungla, aquesta mentalitat del pirata de les
tot la dansa ! Pels concursants, és igual que històries de les criatures. No sé si recorden
el piano toqui corn :no toqui, No el senten. aquell gran film mut, que va marcar um
Dormen en movimont, repenjats l'un amb punt ascendent en el progrés del cinema, i	 .
l'altre.	 Alguns d'ells, 	 per a	 evadir-se	 .més en cl qual Torrence es va revelar corn un
del campionat, s'han tapat els ails amb un formidable artista de l'écr•an. Aquell film era
mocador.	 I així van podant, calmosament, La	 Caravana de l'Oregon. IEl personatge
per la pista. priman,i	 brutal i 'bona persona que hi repre-

On és la ufanor atlética dels	 Ludovics? sentava Torrence definia ja, d''umna manera
Ell,	 completament	 deixat anar als braços gairebé completa, les possibilitats artístiques
d'ella. Tota la posa •nocturna de la parella de Torrence.
número	 ii	 s'ha esfondrat.	 L'elegant Jeo, Des,Prés d'aquest film,	 el talent de Ter-
vestit	 am'b	 un	 batí	 bigarrat	 i	 cofat d'un ronce va ésser profusament explotat pels di-
estrenyecaps,	 arrossega	 els	 'peas	 cons	 un
nimnot,	 a l'espatlla de la seva.penjat	 parella

rectors deis studios, però sempre en les se-
ves creacions hi havia

ros	 platí,	 la qual -pateix considerablement
,	 un no sé qué primani

del monstre infantil, de la gran bèstia inno-
per a no adormir-se r aguantar el sea com - cent que planta urna grapada solemne sense
puny.	 Els	 Jimenos,	 campions	 espanyols, necessitat	 i	 sense	 ganen de fcr	 cap mal;
abraçat ell i	 ella, estan clavats,	 immòbils Torrence, amb la seva humanitat i amb el
com	 una estàtua.	 La llarga	 Helline	 s'ha I sea talent <Partista, potser per la seva gran
doblegat	 per	 la cintura en	 1 'espatlla dell figura peluda i romànica,	 a mi m'ha	 fet
diminut Massip, que té qui sap els treballs ! pensar sempre en	 aquell ós	 bona .persona
per a caminar. I anomenat Babo, i que en el llibre de Ki-

I així totes les	 parches. lEn aquestes	 pri- pling agafa	 unes	 proporcions màgiques, i.
meres hores del matí,	 ha sortit a la pista tot i ésser ós i	 ésser bèstia de la selva, hi
la	 indumentària més	 insospitada.	 Pijames ha moments que recorda un profeta de 1'An-
ridflculs,	 suèters	 miserables,	 abrics	 passats tic Testament que hagi anat urna mica ,per
de moda, deshabillds de vodevil... I el piano les	 tavernes	 i s'hagi cansat	 de profetitzar
va sanant, i a cada hora, baixa del sostre perquè s'ha convençut que aquest món çs
el cartell de ((Llevan bailando...» i horn cam- una olla.
via una xifra.' i	 En el film A l'ombra deis ports, Torrence

Es P.hora de les famílies deis ,participants encarna el tipus d'un criminal, però un en.
nacionals.	 Dones pobrament vestides, 	 crin-
tures ploroses, ocupen butaques de primera

minal pie de simpatia i de vaguetat prehis-
i tònica. I és curiós	 Torrence,	 -pensar que	 po

fila. Quan liar familiar concursant passa pel ser sense que ell se n'hagués adonat mal,
sea davant, es mig desperta i fa els encàr- portava	 dintre	 l'ànima	 tot l'esperit	 de la
recs : selva ;	 aquell	 esperit que meravellosament

—(Planxeu -me	 per	 a	 demà	 la	 camisa va saber encarnar en La Caravana de l'Ore^
blanca. gon. Torrence tenia això : um aspecte de déu

—+Quno vingui, porti'm un paquet de sei- o de geni, d''aqueli món	 enorme i simple
xanta... en el	 qual	 el bé i	 el	 mal no han trobat

Ens hem acostat a una dona endolada, 'llur	 vestit	 propi	 i	 característic,	 perquè la
la mare del català Isern, el qual a les nits moral	 encara no	 ha arribat a' dissecar la
és anunciat corn el ganador de la Copa de biologia grassa, exuberant i	 optimista	 deis
la Generalidad de Cataluña.' grans vegetals,	 de	 les	 serps infinites i de
Per a entrar en conversa, fern : les dentadures	 perfectes.	 Es curiós que els
—Es conserva bé el seu fill... indis de Vancouver, amb el mu estómac fre-
La dona somriu i ens respon : nètic,	 tot just tarat per una	 feble	 moral
--^I pensar que si jo això	 li fes fer	 per embrionàrja,	 quan	 se'ls	 va	 acudir fer la

força... màscara del déu o de l'esperit de la selva,
I continua	 sonant el piano. Valsos, pas- varen for la carota d'un home que obesa a

sosdobles,	 foxtrots, que	 no desperten cap totes	 les	 característiques	 fisionbmiques de
reacció en els balladors	 i que el silenci de Torrence ; i no en varen tenir prou amb els
la sala engoleix d'una manera estranya. pòmuls i amb aquells ulls rodons una mica

De sobte, baixa de dalt de tot de l'Olym- meravellats	 i	 una mica espaaitats, corn si
pia un badall sorollós i prolongat. Deu ésser s'obrissin entre un alcohol nebulós, sinó que
eixit de la boca d'un d'aquests espectadors amb els pèls de la cua de no sé quina bès
que entraren al local el dia en qué va co- tia, Ii varen fer les celles	 aclaparants	 i pe.
mençar el campionat i encara no se n'han ludíssimes,	 les	 autèntiques	 celles d'Ernest
mogut. Dormen i mengen allà mateix, i ex- Torrence.
hibeixen una figura macabra. Récord de pa- Totes aquestes coincidències, 	 és ciar que
ciència.	 I	 sense premi ! potser no tenon res de particular, i jo potser

Després	 del	 badall	 un	 crit,	 el	 crit del sóc la persona que fa munys cas de les coin•
campionat : cadències i que creu menys en bruixes, pert

e	 --B000-byyv ! si més no, serveixen per vestir les coses tris
Però Boby, l'heroi del concurs, no és d'a- tes i corrents de la vida amb una mica de

quest món. Dorm corn un soc i no el des- boira poética. Jo cree que sense la boira pv
pertarà sinó, vinguda la nit,	 l'anunci de la tica,	 totes les manifestacions d'aquest món'
primera prima.

ANDREU A. ARTIS
fins el cinema,	 serien	 horribles.

JosEP M:\RIA DE SAGARR^



Bar noctuirn, i àdhuc matinal

L'artàlleria davant el grup de -cases barates Earl Marx

VEU DEL CARRER

eu el nod

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

I sor resa darà	 Alip

LA

RespectE
A l'arnic Joan .Selves i Carnet

Erem, l'altra matinada, en un bar noc-
turn del carrer d"Escudellers. La tèbia at-
mosfera de l'indret reposava sobre el tou
de música a mitja veu que sortia de la
gramola eléctrica. Dues o tres parches ba-
llaven a la pista, i la resta deis clients,
escampats pels divans, feien una conversa
que lliscava amb pas somort sobre la flonja
catifa musical.

De sobte, la gramola va parar. El bar
va desvetllar-se, com es desperten els in-
fants quan s'atura el gronxament del bres-
sol. Les converses canviaren de so : el zum-
zum vague i esfumat es convertí en una
tirallonga de paraules precises i de contorns
aguts. L'atmosfera d'aquàrium s'evaporava
i les remors agafaren la duresa i la sobtada
incomoditat d'una butaca desencoixinada
sense més ni més...

—Per què ha parat la música?
—Es que ja són les quatre.
—I a partir d'aquesta hora no es pot

tocar?
—Ordre de la policia.
La policia té ,raons que la raó no com

-prèn. Però horn fa un esforç i arriba a
sospitar que ]'ordre prohibitòria tendeix a
evitar una molèstia al veïnat. Aleshores, ar-
ribem a la conclusió que la música de la
gramola del bar molesta els veins. I que
aquests teñen perfecte dret a la protecció
de l'autoritat. Perd, quina mena de veins
són aquests que es comencen a molestat• a
partir de les quatre de la matinada? IEs
que a la una, a les dues, a les tres, posem

-hi tres quarts de quatre, aquests honora
-bles ciutadans resten indiferents davant la

musiqueta que s'evapora per les escletxes
del bar? No és fins a les quatre en punt
que els discos esdevenen per ells uns estris
incòmodes i agressius?

No ens hi trenquem el cap. En aquest
afer no hi ha altra cosa que un nou episodi
de la tradicional desconsideració als inte-
ressos dei noctàmbul. Per una sèrie de
raons vagues i rnai explicades, el noctàm-
bul, comparat amb els altres ciutadans, està
sempre en un pla d'inferioritat. L'ull oficial
deis governants el contempla amb un aire
rigid i eriçat de sospites. Se Ii imposen
molts deures i se Ii respecten molts pocs
drets. Horn el considera, per dir-ho així, en
un estat de delinqüència latent.

Per què? Ah !, per qué... Fa de mal dir.
Sembla que el Calendari del Pagès de hi
Moral té sobre aquest punt unes idees molt
clares. Ja és més curiós que aquestes idees
siguin compartides d'una maneta perma-
nent, a través de tots els trasbalsos politics
i socials, per les autoritats encarregades de
mantenir l'ordre públic o el que sigui. Fa
molts anys que veiem amb creixent estupor
que, siguin les que es vulguin les tendèn-
cies o aficions personals i privades ele les
autoritats que s'han anat rellevant en la
butaca principal de l'edifici de l'Avinguda
que ara és d'.E. Maristany, el ,pobre noc-
t imbuí sap sempre de quin mal ha de mo-
rir. I el bonic del cas és que totes les me-
sures que es prenen per molestar o, sim-
plement, per entorpir la plàcida vida del
noctàmbul, no tenon altre objecte que el
de donar satisfacció a unes terceres perso-
nes, les quals ni tan sois es prenen la mo-
lèstia de fruir de visu d'aquest rendit ho-
menatge que els dediquen les autoritats, a

:àmbul!

l'esquena del desemparat tucatardá. Ens re-
fer,m, naturalment, a la protegida classe
deis que van a dormir d'hora, en honor i
glòria de la qual els governants no tenen
escrúpols a sacrificar les joies més Intimes
i delicades del contribuent que va de nits.
Comprenem, per exemple, l'actitud dels ro-
mans de la bona època que lliuraven els
cristians a les feres. AI cap i a la fi, l'es-
pectacle era públic, i el poble de Roma en
podia gaudir. Però, en els nostres dies, més

ben dit, en les nostres nits, a qui afavoreix
la persecució implacable del noctàmbul bar-
celoní ?

Que no se'ns parli de qüestions de moral.
No, nosaltres parlem seriosament i no ad-
metem excuses frívoles. No hi ha qüestions
de moral ni d'ordre públic que expliquin
satisfacthr.iament tots aquests capricis po-
liciacs fets a base de jugar amb una cosa
tan sagrada corn és l'horari dels establi-
ments nocturns i de la massa neutra que
els free'üenta. Que ara els cabarets tan-
caran a les quatre, que ara a dos quarts
de quatre, que ara hi podre haver música,
que ara no n 'hi podrà haver, que ara no
es podré servir alcohol més enllà de tal
hora, que ara sí...

A qué ve tot aquest tripijoc? Per ventura
hi ha algun article de la Constitució que
caigui que els ciutadans han d'anar a dor.
mir a una hora determinada? Es que es
vol crear dues categories de ciutadans: els
de dia i els de nit? Es que es va a provocar
la 9luita de classes? 'Es que es cerca una
guerra civil?

No estaria per demés de reunir en una
vasta associació els noctámbuls de Barce-
lona, de Catalunya, d "Espanya, d'Europa.
Es podria anar a la Internacional del noc-
tambulisme, o, per dir-ho amb la fórmula de
moda, al Front Unic deis que retiren tard.
Ja és hora de pensar en la defensa dels
nostres interessos. Ja és hora de tenir les
mostres forces vives, i de fer juntes, t enviar
telegrames, i visitar en comissió autoritats,
i lliurar notes oficioses a la premsa i, si
tant ens ajupen, de retirar-nos dignament
de la Rambla.

Però, no, iEsperem uns dies, encara. No
creem conflictes a la naixent Generalitat.
Però que se'ns escolti. En aquests dies en
qué tothom reclama 'coses imponents, en
qué uns volen la dictadura negra i els altres
la roja, nosaltres demanem, modestament,
que ens deixin escoltar el Storm Weather
a l'hora que ens doni la gana. Aspirem que
l.z policia ens deixi tranquils, corn si fóssim
ens atracadors. Volem pau i música. I no
volem, sobretot,. que ens passi aquella aven-
tura esgarrifosa de què fou víctima, ja fa
alguns amvs, un eminent germà de noctam-
bulisme. En aquella època, la darrera no-
vetat governativa consistí a fer tancar els
restaurants a les tres de la matinada. El
nostre company, innocent de la vexació que
l'esperava, acudí, corn sempre, a fer el res

-sopó. Eren les tres menys cinc minuts.
—Corn, corni ! — li digué el cambrer —.

A les tres hem de tancar!
!El bon home va córner. Uns moments

després la porta del restaurant es tancava
amb estrèpit darrera els seus talons. !El tro

-bàrem a la Rambla livid, descompost.
--M'ha passat una cosa — ens confió

—que no mlhavia passat mal. M'he tingut
de beure una truita!

JosEn MAkt.a PLANES

Miran
a Fo^•a

Albert I de Bélgica
Tota la preutsa ha estat ruiàninte a hoar

les dots del rei deis belgues.
El comte Sforza lra escrit d'ell:
a.4 Bèlgica, tothom convingué llarg temps

a • ¡robar-li les qualitats habituals de corte-
Ski, de zel i de cultura que són tan fàcils
de descobrir en un sobir& 1 aquest judici
superficial s'hauria mantingut fins at dia
deis seus funerals nacionals si una crisi ter-
rible no hagués vingut a obrir els ulls deis
seus compatriotes i de tot Ewropa. La guer-
xa revelà al món aquesta cosa rara : un
heroi sinçeranrent sorprès i- enutjat pels di-
tirambes deis pobles, tanconventut estava
que no podia obrar d'altra manera del que
va fer-ho.»

1 el conegut home politic italià ha dit
també això altre,, que és tota una lliçó

El rei Albert ha descobert aquesta ven-
tar-: que els Preis no han d'ésser. brillants.»

*** .

.S°atribueix a Camille Huysmans, diputat
socialista i ex-ministre de Ciències i Arts,
aquesta frase dirigida al seu rei:

—Si ens calgués elegir un president de
República, jo 'votaria per vós.

Aquesta opinió era molt estesa a Bèlgi-
ca, i a aquest propòsit es cita un diàleg
entre el rei Albert i el socialista Dr. Reyer.

—Què diuen de mi els vostres amics so-
cialistes, estàmat doctor? —li preguntà Al-
bent.

---J)vuen — contestà el Dr. Reyer — que
sola un bon rei i que seríeu un excellent
president de la República.

—Impossible ! — digué s¢mrient Albert 1.
1 afegí, anzb to lleuger:
---Qua pensaríeu, doctor, si jo us digués

«Sou m remarcable metge i excellent cirur-
già. PeCb quin veterinari exiraodinari que
seríeu ! n
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De tots els sobirans, el rei Albert era el
que havia totalitzat més hones de vol. Afi-
cionat a la motocicleta, havia recorregut tot
el país, a una velocitat sovint excessiva.

Cada setmana liquidava les multes que
li eren imposades per excés de velocitat.
Quan aquesta suma era inferior a la mit-
jana, el rei deia al ministre de l'Interior

—La gendarmeria es relaxa.
^ ^ r

Albert 1 no anava mai a Pars sense fer
una visita, protocollària o no, a Gaston Dou-
naergue.

—1 quines converses teniu atnb el rei
—preguntaren a l'actual cap del govern

francès.
— Sempre parlem de coses de l'ofici.

Desarmament?

El capita Eden, que, corn saben els que
llegeixen els diaris, fa una tournée de des-
armament, contava a un ex-agregat d'am-
baixada a Londres que el seu viatge era el
dairrer esforç de la Gran Bretanya.

—' Un esforç de lleialtat — declarà textual-
bent.1 si aquest esforç n.o reïx? — interrogó
el diplomàtic.

La resposta d'Eden fou categòrica
—Rearmareis de seguida, i d'una manera

que tot el món quedara sorprès.	 -
* * tr

Sembla, en efecte, que el personatge essen-
cial de la olítiga britànica, Baldwin, està
decidit. Si les negociacions actualment en
curs río reïxen, el cap del partit conserva

-do+r, l'animador del ministeri d'unió nacio-
,rai, dirigirà una crida a l'opinió pública ^an-
glesa demanant el rearmament del país.
Aquest rearnaanzent compendrà, sobretot,
les forces navals i les aèries.

Es diu que Baldwin declarava recentment
a P.-E. Flandin, en una cacera

-;Faáem el que fa tnolt de temp's que
hauríeu hagut de fer els franceses : deu mil
avions sempre a punt de volar poden asse-
, orar la part d'Europa.

Els "deus ex machina"
.Segons frase del conegut assagista politic

Lucien Romier:	 -
kaEü la nostra època, al començanrent i a

1'acahament de tot, hi ha els diners ; en l'in-
terval, hi ha les dones. 1 tota la resta no
és mds que aparença.,

Exit en a mida
Cori, ates inarrugablee

'	 Pijemce a bon preu

JAUME I, ti

'	 Telèfon 11655

glri^

Sembla que per a les nacions hi hagi, corn
per als individus, destins fatals. Un exem-
ple ens el dóna Austria, que, gran i predo-
minant en I'escaquer europeu, o petita i sen-
se importància política, és un motiu cons-
tant de preocupacions per a la pau europea.
Quan Víctor Hugo, després d'haver invocat
endebades la clemència de Francesc Josep
envers Oberdan, definí «el mosaic deis Habs-
burgn corn una bola de plom lligada als
peus de la civilització europea basada en la

sa

pau i la confiança recíproca deis pobles, no
sois tingué en compte el passat, sinó que
certament preveié el futur. Els que vindran,
exempts d'esperit partidista, diran la darre-
ra paraula sobre les responsabilitats de la
guerra de I 914. No hi ha dubte que es ratifi-
caré l'atribució de la majoria d'aquestes a
l'Alemanya de Guillem II, però hi ha com-
plicitats encara no ben determinades o ben
valorades. Certament, quan Francesc Josep
decidí l'anexió de Bosnia i Herzegovina a
Austria, no devia ignorar que el seu cop de
mà seria de greus conseqüències, per la jus-
tificada oposició de França i d'Itàlia i per
la indignació deis serbis. Fou això darner
el que es produí amb l'atemptat de Sera;é-
vo, que costà la vida a l'arxiduc Ferran,
hereu del tron de Sant Esteve, el qual, si
hagués arribat a successor del Sell oncle,
hauria seguit urna política bellicosa que no
hauria evitat la conflagració europea : la
seva correspondència i les seves declaracions
no deixen , cap dubte sobre aquest punt.

Agunden les proves, que aquí no podem ni
esmentar, demostrant que no es pot par-
lar de les responsabilitats d'Alemanya sense
unir-hi les d'Austria. I, així i tot, acabada
la guerra, Austria -robé un tracte diferent del
que fou imposat a Alemanya. No solament
no hagué de contribuir a les reparacions, sinó
que entre tots els països guanyadors hi ha-
gué corn una mena de- competència a socór-
rer aquel país vençut.

Amb això i l'hàbil ,política de Msr. Seipel,
Austria es reféu una mica, i s'hauria refet
encara més si s'haguessin posat en pràcti-
ca els plans de Tardieu o Herriot.'Es sabut
que la crisi austríaca prové de l'escassa ex-
portació ; si els altres països obrissin llurs
fronteres a la producció d'Austria, la crisi
es resoldria; però això és difícil sense un pla
de compensacions, donada la competència
que un fet així produiria. El pla francès,
que avui és el de Benes, consisteix en la for-
mació d'una Federació Danubiana basada en
bescanvis comercials ben estudiats. Aquest
pla fracassa a la ,Conferència de Londres grà-
c,es a ]'oposició italiana i a les v.acillacions
de Mac Donald. I, .poc temps després, Mus-
solini elaborava un pla estergit sobre el
francés, perd incloent-hi mixes .polítiques
que eren absents de l'altre.
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Tres fets diferents, esdevinguts l'any pas_
sat, han tingut la seva importància en la si-
tuació austríaca : la pujada de Hitler al go-
veni del Reich, t a sobtada dictadura de Doll-
fuss, i els desvetllament deis desigs mussoli-
nians d'una hegemonia al Danubi.

lmnegablement, fins al triomf del nacional
-socialisme, els austríacs eren, en llur gran

majoria, favorables a l'Anschluss. Així ens
ho havien manifestat, a .Ginebra i a Viena,
Seipel i Schoeber, Otto Bauer i Franz Adler,
i ho havíem pogut comprovar personalment,
tant a la capital d'Austria, corn a Lintz,
Innsbruck, etc. !En aquell moment, Dollfuss
no hauria pogut ni volgut atrevir -se a una
política antranexionista. Però Hitler féu can-
viar els ànims, i, més que els altres, els so-
cial-demòcrates es regiraren contra 1'Ansch-
luss amb Hitler al Govern. S'ha de dir que
si el nacional-socialisme no ha exercit a Aus-
tria una acció decisiyá, és, degut als soeial-
demJcrates. Dollfuss se n'ha aprofitat fins
al máximum, i, quan - hauria hagut de tenir
en compte aquest suport prestat a la causa
de la independència austríaca, ha respost

llançant els heimwehren i la policia contra

els social-demòcrates i provocant una guerra
civil.

Corn a pretext, ha dit que es tractava d'una
guerra çontra el marxisme, corn si aquest,
en el seu sentit pur, no estigués relegat a les
golfes de trástos inútils i a les converses de

tria?
cafè. A Viena, corn a Brusselles i corn a
Berlin, el socialista era un partit popular en-
caminat a l'obtenció de reformes socials que
no tenen res a r'eure amb el marxisme.

Austria es troba actualment amb una llui-
ta política que no esté prop d'extingir-se,
perqub els 700,000 social-demòcrates de Vie-
na — sense comptar els d'altres punts — no
es resignaran a la desfeta, perquè cada ve-

gada s'accentua més la divergència entre la
Heimwehr i el partit social-cristià, i, final-
ment, perquè segueix cu peu l'amenaça na-
cional-socialista.	 •

Aquesta darrera pot perdre caràcter inter-
nacional només en el cas que fos consumat
t'Anschluss. Però si el partit nacional-socia-
lista puja al poder i es limita a exercir -lo,
això és un fet de política interior i cap go-
vern estranger no pot intervenir-hi, en cap
sentit. Ara que, d'una banda, Itólia vol exer-
cir, a través de Viena, una àmplia influèn-
cia al Danubi, i, d'altra ,banda, una anexió
d'Austria a Alemanya portaria els alemams
del Reidh sobre e1 Brenner, i Mussolini
deu recordar que Bismarck deia que Trieste
era «la punta de l'espasa alemanya». ,Es clan
que aquesta espasa quedó trencada en rgi8,
però a Berlín se n'està forjant una altra
que, en intenció deis espasers que la fan,
ha d'ésser més esmolada i resistent.

Per l'equilibri europeu, ni França ni la Pe-
tita Entesa no poden acceptar l:Anschluss,
perquè el tractat de 1922, estipulat entre els
governs de París, Londres, Praga i Roma,
garanteix la independència d'Austria i im-

posa als firmants l'obligació de no exercir
cap acció que resulti en benefici exclusiu
d'urna de les .parts contraents. Encara que
les fonts oficials interessades ho desmentin,
Itàlia treballa en benefici seu, amb el con-
següent neguit de Txeçoslovàquia,de França
i d'Anglaterra, frrmants del tractat, i de.
Iugoeslàvia.
Hi ha ,qui ha atinat en la restauració deis

Habsburg regnant sobre una nova unió aus-
tro-hongaresa, conservant ambdues nacions
llur independència, perú amb un monarca
comú. Així — diuen —, no sois s'evitaria
l'Anschluss, sinó que també es deturarien
els apetits feixistes i s'engegaria a passeig
el canceller Dollfuss.

A primera vista, el remei sembla senzill,
però, a .part que constituiria una greu
violació dels tractats del Trianon i de Saint-
Germain, produiria una viva reacció per part
de la Petita !Entesa.

^De totes maneres, les darreres noticies
insisteixen sobre la preparació d'una res-
tauració monàrquica, a Viena, a Budapest,
C) a tots dos lines.

s#*

'Els mals d'Austria són greus i subjectes a
complicacions imprevistes. Per tant, tot ju-
dici és aventurat. Per(' tot fa creure que,
eliminats els social-demòcrates del camp de
batalla o passats al camp enemic, els nacio-
nal-socialistes podran haver Dollfuss i s'a-
poderaran del govern. Aquell dia Anglaterra
r França veuran dar que s'han equivocal
deixant massa ll bertat d'acció al canceller
Dollfuss i 'permetent -les main iobres de sota
mà italianes.

Aleshores, un comunicat afirmant' prínci^
pis amb paraules vagues no bastarh a con-

j urar els perills consegüents.
I la S. de les N.? Almenys per ara, sen-

se donar senyals de vida!
TIGGIS

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

bronze Ï fintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Agullers, 1 I Via Laletana, 4
Tel. 15524 • BARCELONAVìatges Marsans, S. A.

Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

lliura: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els.Bitllets
quilomètrics espanyols, a l'acte, facilitant ensems al client la fo-
tografia necessària.

Reserva: Seients en els trens ràpids, Places en Pullmans i cotxes
-llits, Habitacions en els millors hotels, Autocars per a gran

turisme.
Organitza: també: Viatges individuals a preu let, Excursions,

Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment
Viatges de noces: a Roma utilitzant els bitllets reduïts del

70 e/o que com Agència emissora deis ferrocarrils de l'Estat
Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin.
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Societat Espanyola de Carhurs MetàIhIics
Correus: Apartat 190	 BARCELONA	

Telèfoa 73oí3Teleg.: "Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI t Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu
bion (Corunya : : OXIGEN gg % DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fibri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris t domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la SOL -

DADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS GRATIS
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El ma1eíx ritme

Idéntica emoció
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Animador: James Flood

ES UN FILM PARAMOUNT
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Vegeu l'obra mestra de R. BOLESLAVSKY,

director de "Rasputin i la tsarina"

MOLT AVIAT

El Poder y
l a Gloria
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FOX

Aquest excepcional film de King Vidor,
kl set únic pecat, ens ha portat molt lluny.
Diem excepcional perquè és una obra mes-
Era produïda de dalt a baix sense sortir-se
rle la més absoluta normalitat. King Vidor
ha aconseguit corn ningú més aquesta sin-
nxi cinematogràfica que de tan natural i

justa sembla la prosa d'aquells literats que
fan oblidar la literatura. I El sea únic pecat
encara és excepcional pels ulls de Kay Fran-
ris, d'un dramatisme cada, vegada més afl
gnat, i pel cop mortal que Ronald Colméis
ha donat al galan jove. Després de l'actua-
ció 'magnifica de Colman en aquest film,
soler-nos donar tipus humans a base de ga-

Y	 K	 J
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•'	 hay Francis

tans joves serà perdre el temps d'una ma-
nera lamentable.

Idiem que aquest film ens ha portat molt
lluny perquè amb ell podem continuar el
tema de la perillosilat de l'art que enceCi-
vem no fa molt temps a propòsit de Maurice
Baring i Aldous Huxley.

Ens sembla que avui podem enfocar la
qüestió de la manera següent : si el cinema
segueix pet camí que han iniciat els grans
mestres de la pantalla, molt aviat la visió
d'un film seré infinitament menys perillosa
que 'la lectura d'una novel.la.

Durant la projecció d'aquest -film de King
Vidor, el record de Baring ene pessigollejà
Inés d'una vegada. No coneixem Ía novella
de Robert Core-Brown, An imperfect lover,
però segurament que té molts punts de con-
tacte morals amb Daphne Adeane de Ba-
ring ; almenys la seva versió cinematogrìt-
fica vessa tota l'estona un refinament d'am-
bient, una elegància de situacions, una sub-
tilitat de filtracions que hi fan pensar més
d'uua estona. I estem gairebé segurs que
El seu únic pecat és molt menys perillós
que An imperfect lover. Avui el cinema, en
mans deis que en saben, esdevé cada dia
més anímic i menys visual ; segueix entrant
pels ulls, és ciar, però amb coses cada dia
menys corporals, i cada vegada més psico-
lógiques. Anys enrera, en un film corn
aquest hi hauria hagut una infinitat més
de besades, d'equívocs nocturns, de subrat-
llaments de dormitori ; l énic pecat de Jim
Warlock(Ronald Colman) l'hauríem vist
d'una manera tan baixa, tan vil, tan cos
I cos que el pecat gairehé l'hauríem fet
nosaltres i no ell.

Avui això, gràcies a Déu, ja és una mica
lluny on els bons films. El Jim Warlock
d'aquesta cinta l'hem cone-gut a través de
les se-ves reaccions psicoh)giques (a remar-
car l'admirable escena del sopar al restau-
rant amb Doris Lea). Coneixem el seu pecat
no perquè l'hi hàgim vist cometre, sinó per-
qué l'hem pressentit, i sobretot n'hem tin-
gut la certesa quan torna a trobar-se cara

a cara amb Clemency, la se-va muller. En
altres temps, la tornada del marit a casa
hauria estat el de me-:nys i la consumació
de la se-va ,aventura amb Doris Lea hauria
estat l'essencial. Cal reconèixer que hem
let un guany inestimable

I bé, aquest anar amb el protagonista
del film fins al dintell del pe-cat i deixar-l'hi,
aquest retrobar-lo en el moment del seu pe

-nedime t i amb ell endevinar la se-va culpa,

no és allò mateix que fa Maurice Baring
Perb, 1 això és el que volem dir avui,

aquest estil damunt de la pantalla és menvs
perillós, infinitament menys perillós, que
damunt del llibre. Per una qüestió cle temps
si mes no. El film és una escopetada que
si no us hi moriu de sobte can sortiu tan
fort corn abans — parlem de films bons —
la novella és una malaltia crònica que us va
consumint. Perquè El seu únic pecat, taut
si voleu corn no, l'heu de veure en una
hora i vint minuts. En canvi, una persona
normal -- que té la seva vida i la seva fei-
na, volem dir — per llegir An imperfect
lover deu necessitar pet cap baix aquelles

sis o set •hores que haurà de
distribuir entre els lleures de
tota una setmana o de tota
una quinzena.

lien film és una cosa tan
suggestiva que mentre dura
la seva projecció no us deixa
temps de pensar. Una novella ^.
amb la seva lentitud, amb la
seva calma, us fa pensar men,
txe la llegiu, i sobretot mentre
no la llegiu, en el punt que
hi lieu let perquè s'havia let
tard o perqub teníeu lema.
Un film es una cosa que pas
sa pet vostre davant corn un
tren, sense deixar-vos temps
de calculat tots els trencacolls
que pot trobar, tots els passos
a nivell que ha de travessar,
tots els túnels per on s'ha de
fondre. Una novella, perme-
teu-me l'expressió, és una
mona de bany-maria que us
va fent el seu zub-zub una
pila de dies.

Davaint d''una novella gaire-
bé no reaccioneu fins que ja
heu caigut en tots els seas a
perills, perquè ;a fa dies que
no pensàveu en ultra cosa. En
canvi, davant d'un film co-
menceu a reaccionar, a favor
o en contra, tot just em el
moment que començàveu a
pensar-hi. 'Es en el moment
que el que heu vist en el film
pot començar a tenir una in.
flúéncia damunt vostre, quan

comenceu de reaccionar contra deli.
La vida de Jim Warlock passa tan de

pressa, d'una manera tan sintètica, ,damunt
de la pantalla, que no sou a temps d'ad.
herir-vos-hi abans que vingui la vostra
reacció natural clavant d'ella, , Ah, tot allò
llamunt les pàgines del llibre —'si el tubo t
és bo corn el film —. que en deu ésser d'en.
dimoniadament perillós! Aquella marxa rte
la dona a Itàlia amb tot aquell to mig fa•
ceciós, mig seriós de les recomanacions mú-
tues, aquell retorn de la dona amb tote
aquolles mirades de dubte, amb tot aquell
rodeig insinuant sobre la confiança i la des•
confiança, corn es deu anar ficant ondintre,
endintre I Que si tanmateix el vostre tem-
perament us portava a reaccionar-hi en con-
tra, ja no hi seríeu pas a temps.

Per això ens sembla que un film decent
—. volem dir no pornogràfic --, per immoral
que sigui — volem dir ben a prop de la
realitat humana --, seria sempre menys pe
rillós que una novella.

Em sembla que això té una importància
decisiva. Cree — contra I'opimió dels mora-
listes — que el cinema no és responsable ni
d'un sol furt, ni d'un sol crim, ni d'un sol
suïcidi. Però cree que és responsable d'una
cosa molt pitjor : de la idiotesa col-lectiva
del vuitanta per cent de nois i noies que
van cada setmana al cinema.

I contra aquesta idiotesa, ara augmenta
da amb el cinema francès pie d'equívocs Ii
banalitats, només es pot reaccionar amb
films bons corn aquest de King Vidor.

Ji :RoNI MORAGUES
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De lea 3 tarda a la f matinada

CURIOSITATS MUNDIALS
lateraeants reportatges Fos Movictoae

L'EMIGRACIÓ DELS PEIXOS, docemeatel
NOTICIARI FOX SONOR (Noticies d'Eopnnya)
NOTICIARI FOX SONOR (lnternadonal)
REFLEXOS DE BANGKOK
Bellísima Catifa Magica Movietoae

CAPITOL
Demà divendres estrena

La màxima emoció i el més fi

humorisme en un sol programa
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EL. CINEMA
ru#t	 I: kA!u " `° ME"'AR'PÅMDFÅMACoses perilloses

«I	 a ede la M	 »a ri na "MIRADOR"MIRADOR PRESENTA
rtEL P^ ER I I,A V LdRIA "D 'ençà que les -pe11tcules són parlades, que	 s deixen entreveure la procedència teatral de

esperàvem .amb il1usió la nit del divendres	 I'assum,pte. Finalment ha estat	 fixada la data de In
passat; és a dir, que esperàvem veure i oir	 Un	 altre elogi	 a	 fer	 als	 realitzadors és nostra sessió vinenC Aquesta tindrà Iloc di-
un dia	 una pel.lícula perlada en	 la nostra	 la gran dignitat amb què s'ha portat a cap Ilrms dia Iz al Fantàsio, amb motiu de pre-
llengua .	 Ho	 esperàvem	 amb	 ïllusió,	 però	 la temptativa.	 Ni	 sex-appeal,	 ni carrindo- sentar El poder i la glriria, l'admirable film
sense	 fer-nos masses	 illusions,	 lEls desen-	 neria, ni res d'aquells ingredients deis quals de William K. Howard que la setmana que
ganyats han estat sem re els que han tingut	 ha	 abusat	 tan barroerament la producciG

`
ve comentarem amb l'extensió que demana.

la	 temeritat de concebre esperances exces-	 dita nacional. No s'ha buscat per res ala- Creiem modestament que aquest comen-
sives,	 i nosaltres no hem	 oblidat	 mai que	 lagar les debilitats del públic. S'ha anat de tad dirà als	 nostres lectors millor que cap
el país que dóna avui la	 pauta a ht pro-	 dret a for una obra seriosa, que °si no los collecció d'adjectius no ho	 faria,	 les raons
ducció	 c inematogràfica,	 és	 un	 país	 que	 un èxit de públic•, almenys mereixés les sim- que hem tingut per patrocinar aquesta pre-
compta arvb molt ms de cent milions cl'ha-	 paties de tots el s patriotes que aprecien per sentació, que — els nostres lectors poden es-

tar segurs —mo desdirà per res en qualitat

^
de les que fins a la data portem organitzades.

Les localitats es posaran a la	 venda en
,. sortir el	 nostre número vinent, en el qual

V	 # ,	 _ trobaran els nostres lectors, tumbé, les altres
t 4r

r

dades d'interès sobre aquesta sessió de ci-
nema, la qual esperem que mereixerà l'èxitrt

s
que han aconseguit les anteriors.

J3..	 a
"Cinematògraf 1912"

..	 .	 .	 ".	 t • A.	 D	 I	 A.	 N. (Amics de l'Art Nou
^ -	 ^	 ,., presentare cl (l imecres vi:vent, dia q de març,

- .» a	 l'Intim.Cinema,	 i	en	 sessió especial	 ti-
r tulada	 «Cinematbgxaf	 rgrz)),	 uns	 quants

`	 ' films	 d'avant-guerra,	curosament	 triats,
que no seran	 oferts corn un anacronisme
destinat a	 provocar la rialla	 deis	 especta-
dors, sinó amb tots els respectes, com una
mostra de l'estat d'esperit d'aquella época.

y `'r r	• El	 programa	 estar<r	 com ¡>nst d'un	 film
^^ curt de :Salustiamo (Prince), La casa de rra-

die,  una	 pellícula	 de Pina Menichelli	 i	la
n superproducció La Dama de las Camelias,

''	 , interpretada per	 Francesca	 Bertini	 i Gus-
`^ M	` lavo Serena. A l'entreacte, un shetch evoca-

dor farà reviurca a l'escenari l'ambient:
, 	 ^ quell	 temps.	 La	 saba	 estarà	 perfumada

r amb essència de violetes russes.

, 	 .f Inkijinoff i "Amok"
I 	 exterior, a Port de la Selva, d'caEl Cafè de la Marinan Recordeu Inkijinoff, el d'aquella Tenapes-

tat a l'Asia presentada per MIRADOR? Doncs
bitants i que el cinema és una a .... t que -	 damunt .de tots els escarafalls; 1'hanestedat aquell Inkijinoff s'ha passat al capitalisme,
per produir-se normalment demana la mo-	 de les intencions... i el seu darrer film és Amok, rodat sota la

'bilització de -molts capitals i ti una colh cf'i-	 ])rama vigorós, emmarcat i n "un d4 l, in- direcció de Fedor	 Ozep, i en el qual	 l'ar-

vitat nombrosa de competències, per creure	 trets més bells de Catalunya, El Cafè de la tista	 siberià	 fa	 un doble	 paper 	 d'un
home qualsevol atacat d amok, aquella fo-que les petites :nacionalitats puguin pet me- Merma ha resultat un	 film racialment ca-
Ilia deis homes	 i	d'rm xinèstre's	 el	 luxe	 d'aconseguir	 .fàcilment	 una	 ta là	 i	 per	 nosaltres una data memorable t	 ola i

fidsf	
c.

escbpti,assenyadíssim,	
ese

anna1	 de l'espectacle cinematogràfirroduoció nacional	en els	ip
A tot això afegiu-hi que totes les expe-

aiéncies realitzades fins ara aquí, de cara al
cinema castellà, però des de dins d'una or-
ganització amb resí ència a. Barcelona, no
han estat-gaire favorables a fer-nos opti-
mistes, .sinó tot el contrari. Eq el cas més
feliç, hem oregvt que una fatalitat cega
semblava intervenir aquí per esguerrar totes
les millors iniciatives i la 'bona voluntat deis
accionistes. Ikmcs té, cal tenir malt ,present
aquest estat d'esperit .per compendre exac-
tament quina ha estat l'actitud de l'espec-
tador sensible i intelligent davant del primer
film català : El Cafè de la Marina.

Aquesta primera temptativa de cinema ha
obeit a la tàctica avui en. yoga d'anar a
cercar al teatre la substància del film. 'El
teatre participa corn el cinema duna técnica
de la representacïó pltlstica, i això sembla
facilitar la tasca de transposició. Però aques-
ta facilitat no és sinó aparent i per això ma-
teix la tasca és plena de riscos. Diguem,
en honor de la veritat, que Domènec Pruna
ha palesat en la confecció del guió una gran
mentalitat cinematogràfica en establir un
ordre i una disposició de la narració que no

Si us agradà CALLES

DE LA CIUDAD, us

enfusíasmarà
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Combinats per a

crear una simfonia

d'emocions humanes

a Barcelona.
Vérem tenir la sort que els que tenien la

pellfcula entre mans fossin conscients del
que diem, i això els omplí de zel, .per tal
que l'estrena assolís tota la magnitud d'un
esdeveniment, el qual s'aconseguí a basta

-ment en aplegar-se a l'Urquinaona, la nit
de la estrena, el millor del que tenim a
Catalunya.

Tot i pensar en les limitacions materials
que ha de trobar per força una activitat
cinematogràfica orientada en aquest sentit,
creiem tanmateix que el resultat i l'èxit
aconseguits amb El Café de la Marina ens
han d'estimular a tirar endavant• una pro
ducció nacional auténtica. Tenim tècnics
capaços, corn hi prova l'esplèndida fotogra-
fia d'aquest film, un director que sap per-
fectament el que ¿s 'i el que no és el cinema
i que es diu I)omènec Prusia, uns paisatges
que no tenen preu, un públic addicte i que
sap aplaudir, l'esforç, que s'Sto mereix i
tenim sobretot una competéncia a casa nos-
tra, les produccions nacionales, que no ens
fan gota d'ombra.

JosEP PALAU

uß9ijiimofla

DEMA ESTRENA



Un imitador de miracles
(( Dels	 marxants de ment¿des	 de la fira llavis	 nwlsuts,	 golafres	 i	 sensuals	 —	els

Saint-Laurent i els escamotejadors de Ni- trots perfectes del jueu cent per cent—, amb
colet	 ençà — escriu	 Gustave	 Fréjaville — el coil de brau molt curt i una panxeta que
els illusionistes	 han complicat progress¿va- li dóna un aire important, amb un caminar
ment	 la seva posta en escena, multiplicat , decidit	 i	 uns Vpsats cerimoniosos	 i	 súbtil-
els seus	 trucs r han	 arribat a compondre meat preciosos, Goldin — que no es fa dir
veritables	 espectacles.»	 Aquest	 Nicolet	 era The Great,	 corn els	 seus gollegues,	 sinó
el director d'un teatre, que actuava per les Mr.	 Horace Goldin — no sembla ur> illu-
fires de França a mitjans del segle xnn. sionista, sinó un banquer israelita de Wall

Street. Les ulleres que es posa
quan ha d'executar un exer-
cici minuciós afirmen aquesta
impressió.

Goldin és molt famós. Però
confessem que no ens ha aca-
Oat de for el pes. Només al
comIrnçament	 de	 la	 segona
part,	 una curta	 exhibició de

_ prestidigitació, 	 ràpida i neta,
teta a	 tota	 velocitat,	 a	 vui-
tanta per hora, ens va deixar

 ,:	entreveure la seva clase. Corn
cl boxador o el futbolista que,V rn un mal dia, gris i monó-
ton, demostra les seves facul-
lats amb una genialitat	 sob-
tada	 i	 passatgera.	 'rota	 la
resta ens	 va	 semblar lent i
complicat,	 sense gaire agilitat
n¿	 fantasia, gosaríem dir vul-
gar. Val a dir que Goldin pa-

ÌV.ì

teix un greu handicap. Només
sap anglès.	 I no	 pot fer	 ús
d'aquell	 boniment	 espiritual,
que és la força de molts deis
seus	 collegues,	 i	 que	 dóna
amenitat al	 seu	 treball.	 Ri-
chiardi potser no és	 tan	 bo
com	 Goldin, perd, sap servir
millor els seus plats. Conscient
d'aquest handicap, Goldin es
ea servir	 a la primera	 part
d'un	 intèrpret anglès,	 exsan-
güe i tronadet, que, amb una
veu	 preagòinica	 traduïa	 amb
un espanyol elemental i ¿n¿n-
telligible els	 acudits de I'illu-
siontsta.	 El	 públic hi va	 fer
broma. A la segona part, l'in-
tèrprct inoperant va ésser
substituït	 per	 un	 altre	 que,
decidit a	 fer oblidar el fracàs
del seu predecessor, va sortir
ab posat triomfant i you de

1-brace Goldin tro. Pero el seu angles era tan
deficient	 corn	 l'espanyol	 de

Corn que atre¿a un gran nombre de públic l'altre.	 I	 tradu"ïa execution amb exhibición,
amb la varietat i la	 novetat dels seus es- miracle amb marroquí. N¿t de debut. Ens en
pectacles,	 l'expressió de	 plus	 ett plus fort, I fern càrrec. I, a l'escenari, durant l'entreacte,
comme chez Nuplet, esdevingué proverbial, el seoretari de Goldin,	 un sudamericà dolç
Aquesta expressió equival al todavía	 más i trempat, ens va donar tota mena d'expli-
difícil	 cástellà,	 i,	 corn	 d'iú	 Fréjaville,	 s'ha I cations : "que a les sis desembalaven l'equ>-
convertit	 en	 l'obsessió	 deis	 illusionistes, patge, que no havien assajat, que el spea-
Aquests, en efecte, empesos per l'afany des- ker, molt bo, estava malalt d'angines... Sí,
mesurat d'anar sempre més enllà, han ar- sí. Nit de debut. Ems en fern càrrec. I espe-
ribat,	 de	 complicació	 en	 complicació,	 als rem que en dies successius la cosa millorant.
seus espectacles actuals, farcits de decorats I què fa Goldin? L'acompanyen tres do-
fastuosos,	 de	 criats	 abundants,	 d "aparells " nes	 loves	 i rosses, entre les	 quals una de
enfarfegats i	 de tigres i elefants	 corn el tan robusta corn suculent, i quatre o cinc
número de Carmo. Aquests espectacles, in- homes. Goldin tira un trot a una noia pen-
tercalats en un programa de circ o music- jada a una corda i la noia s'esfuma miste-
hail, 'tenon massa durada i alenteixen el nit- rlosamemt ; tanca	 dins una caixa la rossa
me viu,	 indispensable	 en aquests gèneres. robusta amb el cap i els peus al descobert,

Però quan els illusionistes es .presenten tots i serra	 la caixa en	 dos trossos ;	exhibeix
sois i ens ofereixen um espectacle ben nun- un àrab amb un forat a la panxa, pel qual
tat i menat a un	 tren accelerat, aleshores fa passar les coses més diverses ; amb una
són,	 pdl nostre gust, no tan sois tolerables, canya i un ham pesca peixos vermells en
sinó també molt divertits. l'orquestra ;	 obre	 el ventre	 d'un	 gos i en

«Tothom sap que no hi ha res de sobre- treu	 un conillet — sorprendente laparoto-
natural	 en	 les	 illusions que els	 prestidigi- mía de am perro — ; situa un àrab davant
taclors fan	 nèixer — escrivia	 Hugues	 Le un canó descomunal, el dispara, i de l'àrab
Roux fa quaranta anys —. La seva explica- només en queden les vestidures — fin de un
Ció és la més senzilla del món, però la cer- rebelde hecho	 trizas	 de un cañonazo —...
quern sempre sense resultat i, en entestar- I, corn a clou, presenta amb un títol pura-
nos, no ens avorrim, que és el que es trae- ment sobrerealista Sinfonía que se pierde en
ta de demostrar.» S'íí. Corn ho deu fer això? el espacio . a" la vez que el piano y la pianis-
Aquesta és la pregunta que es fan tots els ta, que vol dir Fuga musicale : un piano for-
espectadors	 d'un	 espectacle	 d511usionisme. te de dimensioni normali scomparisce insie-
Corn ho deu for això? Aquest enigma, que me con la suonatirice.	 I el Milagro viviente
Cl públic tracta en va de desxifrar, és la for- la mujer dividida por completo por una sie-
ça	 i	 el	 secret	 de tots	 els	 illusionistes.	 LI rra	 circular gigantesca,	 que	 potser és el
descabdella davant els nostres ulls. Fern su- truc més impressionant. Tot, amb certa ne-
posicions, conjectures, cavillem, cerquem la teclat, però amb un abús de mecànica corn-
clau del misten. lEs endebades. No la tro- plicada, que lleva molta quantitat d'enigma
barem.	 No ho	 endevinarem	 mai.	 I	 en al seo	 treball
aquesta estranyesa resignada rau el .nostre Acabat l'espectacle, yam entrar -al quarto
plaer.	 iEls illusionistes ho saben.	 I	 juguen de	 Goldin,	 a	 demanar-ii	 una	 fotografia.
faceciosament amb el nostre afany de corn- ((Content el públic? Qué Ii ha agradat més ?»
gendre . Fan veure que ens revelen la •tram- »Tlhe last number», virem contestar amb el
pa deis seus trucs. Però estigueu tranquils. poc- anglès que gasten> en els casos de molt
No ho sabreu, no ho sabrem mai. Aquesta compromís,.. El darter número,	 La dona
gent amaguen curosament el seo secret pro- I serrada.	 uMiracle!»,	 va exclamar amb els
fessional.	 S'agrupem	 en	 sindicats,	 en	 cer- oils ern blanc. I ho va dir amb un aire tan
eles màgics, els membres deis quals es corn- convençut, que ens va fer l'efecte que s'ho
prometen a callar. Fa algun temps, en una há arribat a creure que fa miracles, aquest
reunió d'un d'aquests sindicats, 	 un soci va
insinuar si no caldria suprimi	 de les revis-

gran	 farsant.
SEn.^s•nÀ GASOH

tes professionals l'explicació dels trucs . Al-
gun profà	 podria llegir-les.

Ara, un deis més famosos d'aquests illu-
sionistes,	 Horace Goldin, actua a Barcelo- l egeu a la pàgina 8 altres matèries	 tea-
na.	 Dissabte va debutar al Novetats. Amb
un rostre carnós, un	 nas	 voluminós,	 uns traís que no han trobat cabuda en aquesta.

V E GI AL FANTASIO EXCEPCIONAL

Una deliciosa comèdia musical
capeada pel tenor de la veu

meravellosa

FILMS JAN KIE P LIRA

EL. TEATRE
QUELCOM MES AL VOLT DE... Una	 representaeiá	 amateur

La Secció de	 e de l'Ateneu	 Poly-

L	 Fnqu1 mitjà del seu	 amateur,
aa me 	 e r 1 a sota la di	 c

sota la direccccció d`l nric Giménezez, ens pre-
senta el passat	 dissabte a	 la Sala Capsir
la comèdia satírica de Bernard Shaw, L'ho-

'Es, o més ben dit, torna a ésser de bon I Corn	 aquesta	 Soledad	 Montoya,	 també I me i les armes, en l'elegant i acurada tra-
veure entre la gent que té cara i ulls, l'afi- Soledad Miralles huele a caballo y	 a som-	 I ducció de Caries Capdevila, el qual féu pre-
ció a tot allò que de lluny o de prop és o vol bra; marchosa i fina d'anca, corn diuen els cedir	 la representació d'un curt parlament
ésser flamenc. homes de la seva raça en un elogi que és posant en antecedents al públic que emple-

En els darrers .números de MIRADOR han comú a la dona i a l'euga, dansa corn voli I nava la sala sobre l'obra que s'a"nava a in-
estat sustentades oposades teories sobre la sap,	 reflectint la sobirania deis seus..,	 deis	 I terpretar	 i	el seu	 autor.	 La .representació
dansa i les dansarines, que han deixat l'ar- quals diu el mateix García Lorca : es descabdellà amb	 tota	 normalitat i assis-
gumentació a les mateixes tida	 constantment per	 l'interès deis espec-
portes del tenebrós recinte de	 ..__ ,ï tadors que en seguiren la peripecia amb la
la flame^nyueria, allà on sem{ més gran atenció.
pre	 s'atura	 tímidament	 1'afi- Això sol,	 en veritat, per convincents que
cionat que no ho és de debò

•o	
Y haguessin estat les paraules de Capdevila,

que tern arribar aésser-ne	 4. no hauria pas estat aconseguit si els detrac-
anassa. tors de Bernard Shaw tinguessin una mica

El nostre dilecte amic Se- de raó quan el qualifiquen	 de rebarbatiu,
bastia	 amb una erudi-	 t+• d'excessrvament	 filosòfic,	 d'abstrús,	 dbbs-
ció més atiat sobrera de l'art	 I cur i, en definitiva, d'antiteatral.	 No hi ha
de la dansa, ha glossat l'art

•Gasch,

atapeïment de testes que hi valgui, .per in-
incomparable d :4ntonia Mer	 ?	 - t, ,1 ` tens, per intelligent,	 que	 arribi a ésser,	 en
'cé,	 l'Argentina, clonant peu 1	 j ' favor	 de	 qualsevol	 peça	 escènica,	 yuaT
Jaume ^Passarell per a trencar	 - aquesta no té la condició de teatralitat que
una llança en	 favor	 del Ta- l'ha de fer viure damunt les taules. El pú-
cialisme de la dansa, del seu ;' blic	 s'hi	 avorreix,	 s'hi	 avorreix	 irremissi-
valor generic i de la força de ie.	 x` blement i en dóna bones proves mentre dura

t 
el seu]'espontaneïtat que ha d

'
'info

yi
r-

-]a	 perquèmar	 no	 sallun	 ,k, I(.^ ^ ^ ^ -^ ^' ,^ r^^,^• q
turment.

Pel que toca a casa mostra, aquesta re-
massa del bressol de la casta t "

/+►
presentació	 que comentem	 — corn altres

vn és nascuda `	 ^	 ;' que de diverses obres del	 ix autor
D.'aquest punt doll___________ gairebé

pmate
rou	 conv

en
n

s
—han estat donades	 ia	 èper	 -

final on	 és	 ara la qüestió,	 ¿ ^* cer aquells deis	 nostres	 conciutadans que
sense pretensions d'arbitrar neguen teatralitat a] gran humorista irlan-
sobre ella;	 voldríem	 .portar -la sy"	 t	 áta dés si no fos	 que	 porten una formidable
un xic més endins pe] camí s^^^;;^' `r . salvaguarda per a llurs opinions en la seva
del	 flamenc,	 que	 és	 per on ,¡^bt	 ^r	 ¡ incapacitat	 de donar vm pas que	 pogués
sembla més palesa	 ]a diver- `r	 l:, influir en	 la	 seva estabilitat.
gència de ]'apreciació ^` Val a dir, pert, que no és pas L'horne i

Comencem per negar, abans les eses armes de l	 més famoses entre les del
que	 res, que	 una dansarina j<'',y	 111 seu autor corn-a difícil de comprensió. No
flamenca,	 si ho és de debo, A gens menys, posseeix totes aquelles carac-
pugui	 éss<^r	 una	 afortunada j terístiques en què es	 basa	 aquesta opinió
intè rpret de	 totes	 les	 danses	 ]. i	 k  que asseny alem, una de les quals 
regionals	 ibkriques ;	 neguem i no la més favorable per a aconseg	 lauir
aixímateix que aquesta	 di-	 ^, ^.	 t	 •• condició posada en causa, és el seu tarannà
versitat enciclopédica que per- escèptic ¿ ultradament facet¿ós que horn ens
met a una mateixa dona ha dit que repelleix el pwblic de bona fe. Si-
interpretar	 totes	 les	 danses, sigui,gui corn 	 el fet és que la presentació
sigui beneficiosa per a la qua-

^
de L'home i les armes obtingué urna accep-

iitat de cada una de les danses I tació completa per part del públic.
dites • . •	amb	 la	 mateixa	 raó Soledad 	 I Per als qúe ens hem queixat de l'ama-
amb qué podríem	 negar	 la I merament, de la falta d'originalitat, d'ambi-
qualitat	 literaria	 d'una	 bona	 enciclopèdia, Por el olivar venían, ció i de criteri que, desgraciadament, domi-
sense deixar de reconèixer que és un llibre bronce	 v	 sueño,	 los	 gitanos,	 I ren en la més gran part de les agrupacions
d'una gran	 utilitat. Las cabezas levantadas d'aficionats de Catalunya, l'actuació de Fe-

Ara, però, hem de remarcar que per a y los ojos entornados.	 I lene del Polytechnicum'no ha de merèixer
en trar	 a] recinte dos de	 la flamengveria Soledad Miralles ha passat corn un estel

sinó aplaudiment i estímul.	 Es en la pro-
s'ha de	 fer-ho violentament,	 s'ha de tirar de flamenqueria per la Bodega del Colon,

vatura	 en l'assa	 en,	 ig,	el rise, em la presen-
:la	 porta	 a terra (valgui la	 metàfora),	 per deixant un regust de música atapeïda de

tació d'aquelles obres i d'aquells autors deis
tal de . sensacionalitzar el desig

!Com tot art. veritablement ho, el ,flamenc bemolls i de raptes de tragèdia que posen
quals ni s'ocupen ni es recorden les compa-
ny>es	 professionals. que	 els	 aficionats	 te-

ho és per se ; després, amb boa voluntat, l'imperatiu de la seva augusta feminitat de nen la raó de llur existència. A això sem
m

-
es pot admetre ]a polémica. dona a seques,	 r damunt de tots els	 ro-

atdi is del í^na uil	 i del ^ latinat	 i pout de
ikbla que obee	 a^}tresta agrupació que ab

De	 flamenc no se 'n vol ésser	 si no se g	 q	 p	 p
la darrera	 de dona fatal.creació

aquesta obra ha .fet `la seva segona repre-
n'és ja	 una mica ; tanmateix	 no se'n sap Ho ha	 avassallat	 tot,	 fins el record de

sentació.	 Per	 alfa' banda,	 el treball	 deis
"si no	 la més.

Per la mateixa raó que per als blancs totsI l'opacitat de la seva veu, l'ancestralisme de
elements que hi han intervingut demostra
'una Iloabilíssima compenetració amb 1 espe-

els	 negres s'assemblen una mica,	 i pera I
la seva mata de pelo lustroso i el seo	 ta-
rannà de mujer echá p'alante...

nit de ('obra i cada un deis imtérprets se'ns
Yots els negres s assemblen	 també tots els ^ pas d'aquesta dansarina de tan alta

ha mostrat descabdellant el seo	 a	 benpaper
'blancs, per aquesta mateixa raó una mica
•absurda,	 tots	 els	 flamencs	 són	 gairebé qualitat temperamental pel que en podem

lluny	 de tota altra influéncia	 que l'interès
a	 servir-lo idòniament	 sense cap	 aspiració

iguals, tots són de la mateixa corda tern- dir el llombrígol de les nits barcelonines, ha inoportuna al	 lluïment personal.
eratal, tots	 són de la mateixa lamí-p	 men refrescat	 el	neguit	 temptador qúe	 el	 fla- La direcció,	 a	 càrrec	 d "Enric Criménez,

i¿a..,	 diguem-ne	 zoològica,	 sense explicar- menquisme produeix a les persones de buen ütdubtablemeüt,	 no	 ha	 deixat	 de" tenir-hi
s'ho ni polemitzar	 sobre aquest	 fet	 fona- vivir que se n van a dormir tard i rumien bona part; especialment en el que fa a lam-
mental. el regust de les sensacions de qualitat, bientació de l'obra i la comprensió per part

Sense sortir-se dels termes de la susdita Aquestes	 comptades	 persones	 que	 han de tots del seu sentit, predominantment ¿rò-
polémica, trobarem un exemple vio de tOt tingut la sort de veure dansar Soledad Mi- nit -i grotesc a través de VV  tots 	 canvis de
això. ralles, podoi> escampar joiosos la "bona nova : to i d'expressió deis `séús personatges.

Es	tracta de	 Soledad	 Miralles	 encerta- han vist el miracle del flamenquisme en la rant al treball deis	 actors	 hem d'as-
dament oposada per Passarell a la perfecció soya més pura expressió, han tastat allò que senyalar en primer hoc Joan Cristòfol, que
qulrnicament	 pura de	 l'Argentina	 corn	 a és bo de debò, allò de què es pot dir que féu un capità Bluntschli, despullat d'èmfasi
mostra del fang amb qué ha d'ésser pastat el que no se Ii assembla no es pas flamenc. ¿ ple. d'aquella planera seguretat que çonve-
el cos de la dansa que dansa el poble, ma- Ja poden, els que ho	 han vist i	sentit, nia al personatge; el comandant Petkoff fou
Cisada de les imperfeccions del geni i de les «tirar la	porta	 a	 terra»,	 entrar	 decidits	 i interpretat	 excel.lentment per Ramon Co-
arbitrarietats de la creació. crear la	 seva pròpia	 erudició de bons of¿- ves,	 corn	 ho foren,	 també, Lòuka,' Rama

Soledad Miralles s'assembla molt	 coma donats. Petkoff i Caterina Petkoff per le s senyore-
gitana que és, a totes les dones de la seva l,PNFST GUASP tes Maria Antònia Sardà, Maria Gotzens ¿
raça, i a aquella gitana tipus, retrat imper- Maria	 Teresa	 González	 respectivament;
sunal de totes les gitanes,	 que en el seu --	 ---- Sergi Savanoff, Nicola i el tinent rus foren
Romancero gitano fa d'una altra Soledad,

IMRADOR
també portats de manera adient per Teodor

de Soledad Montoya, Federico García Lorca, Garriga, Simó Armengol i Aureli Vila.
el	 poeta	 illustre deis	 gitanos	 i	 gitano	 ell Al mateix temps, que	 felicitem la secció
mateix : P R E S E N T A de teatro de l'Ateneu	 Polytechhicum orga-

Las piquetas de los gallos
cavan buscando la auror Po er	 la tu'loriai

nitzadora de la vetllada, hem de dir ills seus
components que eperem q m de dia l altrecomponent
 sabran donar-nos	 aquell	 Perquè demà

cuando por el monte oscuro surti el sol d'Angel Ferran, referent al qual
baja Soledad Montoya. (THOMAS GARDNER) ens sembla que havien corregut noticies que
Cobre amarillo, su carne el tenien en estudi.
huele a caballo y a sombra. DILLUNS, DIA 12 AL FANTASIO Jonx CORTES
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R apért .Croft-Cooke

plica que un home se Ii iintroduí a la cam-
bra de bany quan es disposava a banyar-se.
Els dos castellans, el noi del marqués de
la Ruidera i Pepe el Canario, feren circu-
lar la ca^nçó següent:

La confessa se bañó
A las cinco de la tarde.
Ah, chiribi, chiribi,
ah, chiribí, chiribí, cho !

Y un tipo lá vió,
pero era un cobarde !

Ah chiribí, chiribí,
ah, chiribi chiribí, cho!

Manolo Permanyer — mentre bevia un
whisky --. Ii assegurà que aquell senyor era
un poca-vergon ya. A la nit, la contessa di
Solario, emmirallant-se i convencent-se que
no estava malament del tot, va veure pel
mira!! — una mica esgarrifada — que Mano-
lo Permanyer es ficava a la seva habita

-ció. ((No çridi», va dir Permanyer. I la
contessa nova cridar.

***

Els catalans, a Traumspitz, hi fern figura
d'enfants terribles. No en tenim prou amb
aquest Manolo. Permanyer, que el seo fill
Ignasi, malgrat l'educació dels jesuïtes, ens
resulta un separatista, ` ateu, anarquista. El
doctor Pfister se n'ha le preocupar. Mentre
el madrileny i el' canari feien poesies, ba-
llaven tangos i be ien cocktails, Ignasi Per-
manyer llegia corn un desesperat

((El fill del propietari de ((La Argentinita»
semblava a Pfister una mena d'Anticrist ju-
venil. Havia llegit i s'havia format un codi
d'idees. Era un ardent separatista, desitjava
Catalunya lliure, que no fos la béstia de
càrrega d'Espanya. Amb tot això combina-
va un fervor antimonàrquic ï es proclama

-va en veo alta ateo i anticlerical.»
Urn dia hi hagué un gran rebombori en el

calmós hotel. Ignasi Permanyer havia dit
cridant, al fill del marqués de la Ruidera,
que no volia sentir parlar del rei, de la ban-
dera, de Déu ni de l'Església. «Jo només
respecto el Poblc h , havia dit Permanyer.
I corn que Mario de Ruidera Solia protes-
tar, va rebre un cop de puny que 'el conven-
cé. ((Si fóssim a Espanya — digué Ruide-
ra—, sends mort per traïdor.» «Algun dia
arribarà la nostra — digué Ignasi —. Và-
reú matar francisco Ferrer. Això ano pot
aiiar...1)

e * T	 .

A Trauinspitz, el 14 d'abril, proclamació
de la República Catalana, fou un esdeveni-
ment. Iginasi Permanyer féu tants discur-
sos corn vulgueu

«El senyor Macià, en la seva imaginació
fervent i jove, era corn Cromwell o Lenin.
Va predir que Espanya seria un nou país
I que la gent corn el pare de Mario serien
arrossegats pe] carrera,

Quan Mario se n'assabentà, va agafar
una pistola i es dirigí a la cambra d'Ignasi.
Aquest Ii féu un nou discurs : Ja te'n pots
anar. El teu rei tronat ha desaparegut, i
vosaltres, assassins, esteu perduts.» «Treu
aquesta bandera d'aquí», (ligué Mario, as-
senyalánt-ne una de catalana, prohibida du-
rant la dictadura, «Ningú no pot prohibir

-me d'enseiiyar-la. Fora d'aquí ! La gran
meuca t'ha parit.» (Es així en el text.) Ma-
rio va disparar. Ignasi resté completament
calmós. Els diaris, l'endemà, anaren plens
del succés.

Heus adí Cosmopólis tal corn és. Per aca-
bar, hem d'explicar que Rupert Croft-Coo-
ke ha viscut molt temps a Barcelona i que
aquesta novella és prohibida a Anglaterra.
Tot amb tot, si els catalans, ara corn ara,
no ens ho trobem tot pagat, corn creu el
senyor Pujols, no dubtem que amb gaires
Croft-Cooke i algun repòrter francés d'i-
maginació, agafarem una mala fama que
no ens convé gens.
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ELS CATALANS VISTOS DES DE FORA

"Cosmo olis" de R. Croft-Cookep

	

El lecfur habitual de la collecciú Alba/ros	 beco de fer el seu retrat. Quan el propietari

	

que sigui, ensems, admirador d'Aklous •Hux-	 de «La Argentinita tingué prou diners, cs

	

ley, s'haurà trobat amb una sorpresa que	 construí una torre a Sarrià, es comprà un

	

pot ésser grat. Un dels darrers volums pu-	 Alfa-Romeo, i el seu fill Ignasi va anar als

	

bliçats és el que porta per títol Uncle .Spear-	 jesuites. El leçtor que .no accepti que aquest

	

cer•. and other. stories No cal du,-dones, que	 últim detall, dmen^s, és d'un . regust exqui-

	

el$ admiradors de la gràcia de Huxley no	 sidament casol^i, seràmassa exigent.

	

poden deixar.ale comprar-lo. Però !a sor-	 Manolo Permanyer arribà a Traumspitz,
presa ie després.. Quan horn cs disposa a quan l'Escola UtiSpicá era ja plena de gent

	llegir-lo, s'adona que Uncle Spencer and	 de di verses nacionalitats : - alemanys, tran-

	

other stories nó té lesa veure amb Huxle y ,	 tesos, anglesos, italian^,'jueus, castelláns.
	sinó que; per equi p oc ició, sota les cobertes	 En arribar, s'aspegue a parlar ,uns mom nts
	d'aquell llibre en realitat hi ha la novella	 amb una dama disttp;ida: la contessa di

	

CosntioQolis de Rupert Croft -Cool .c Què fer,	 Solario, que amb una ' ioble emoció Ii.`ex-
tornar el llibre? Potser que prov éssim de
llegir-lo.

Novella de fantasia, aquel! gènere tan
agradable als anglesos. Un senyor, carregat
de bones intencions, que construeix un hotel
en un lloc magnífic de la mumtanva austría-
ca per tal de realitzar una idea genial t, fun-
dar una escola destinada a desenvolupai
l'internacionalisme entre els fills de les la-
mílies más riques d'Europa. El doçtor Pfis-
ter — aquest és el nom del creador de la
Utopia — és um senyor molt savi, tnglt poli-
glota, vegetarià i d'un puritanismo desen-
frenat. Corn que és molt actiu reix aliat
emplenar l'escola. Es ciar que tota °là'no-
vella no és res més que un remordiment
continu del bon doctor Pfister, perquè els -
nois de les families més riques d'Europa
tenen idees molt més clares del món que el
seu illustre professor. El ho del doctor Pfis-
ter s'imaginava que a Traumspitz, enmig
d'aquelles muntanyes blanques i rosades pel ,
sol, corn una galta d'infant, aquells joves
practicarien el somni de Rousseau, la torna

-da a la natura. Ai las !, propòsit- absurd.
L'endemà de l'arribada de tots aquests joves
distingits, et doctor Pfister, horroritzat, des-
cobreix una partida de ruleta, unes fórmu-
les per fer cocktails i un minyó que passa
estones no del tot perdudes a la cambra
d'una minyona. Acabem ]"argument de la
novella. Corn era d'imaginar, l'Escola Utò-
pica, fundada per combatre les diferències
nacionals i per dominar les passions, ;s'en-
fonsa per la nota emocionant d'un amor en-,
tre una cantatriu anglesa i un jove ale-
many. La tragèdia acaba en casament.

Tot això seria poca cosa per interessar
un lector català. Però Cosmopolis ens ofe-
reix l'ocasió de veure els catalans jutjats
pels altres. Efectivament, a l'Escola Utòpi-
ca hi ha un català, Ignasi Permanyer, de
Barcelona, fill d'un personatge important,
el senor Manolo Permançer, propietari del
bar La Argentinita». Aquest Manolo té to-
tes les simpaties de l'autor. Havia demanat
caritat per la Plaça de Catalunya i en el
Barris Xinès aprengué més coses sobre vici !
I crim als deu anys que no pas un estu-
diant en tota la seva vida. Però .deixem
que parli Rupert Croft-Crooke

Manolo Permanyer havia crescut entre
les barraques del Barni Xinès i les Rambles
enlluníenades, on les dones, a' la unit, s'ofe-
reixen literalment :per dues pessetes, on els
lladres fan el fatxenda i on horn pot dispo-
sar de la vida d'altri per dues lliures ; dar-
rer vestigi de ]'Espanya melodramàtica de
ganivets r ombres en la nit. Manolo Per-
maiyer, amb els diners heretats d'una se-
nyora pública, va comprar el bar «La Ai:
gentinita», en un carrer per on els mari-
ners només passaven aparellats, la policia
hi era tarn rara corn els visitants de dia.
Qui, en totes les costes del Mediterrà, no
havia sentit parlar de «La Argentinita»?
Les cares que horn hi veu .són marcades per
la verola amb el segell del vici i del crim.
Teatralment, aquesta és la paraula. Aneu

-hi la nit i creureu que és Gomorra, algun
hoc de plaga fora d'Europa. Làscars em-
briacs, mariners de totes les races ballant
amb prostitutes, l'aire carregat, i cares, ca-
res, cares, fent ganyotes, contorsionades,
raig adormides, torçades, inconsistonts, ce-
gues 'per malaltia, amb cicatrius, fins que
el vostre cap roda i desitgeu l'aire pur.»

Aquest és el Manolo Permanyer, a qui
]'autor beneficia amb la seva simpatia. Aca-
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II (*)

Sois per conducte de l'evocació es pot tor-
nar a sentir l'amor, ens dio Proust sovint
en els dos darrers volums (I'll la Recherche
du Temps Perdu. Ja objectàvém en un d'a-
quests nostres estudis sobre ]'obra prods-
tiana que la remerooració de ]'amor no és
pas reenatnorament, no éspas experimenta

-ció nova de l'amor, sinó experimentació del
seo record ; í no pot ésser d'altra manera.
Perqué poguéssim reenamorar-nos d'una
persona que ens ha 'esdevingut indiferent
caldria que es reproduïssin gairebé totes les
circumstàncies' que irifantaren aquell amor,
les mediates i les immediates : caldria al-
menys que el món s'exhaurís dels amors ï
records amorosos posteriors a aquell revifa

-ble amor, calclria que les experiències amo-
roses ulteriors no existissin, caldria una gal-
vanització de determinada etapa del nostre
erotisme perquè es pogués reproduir exac-
tament l'amor extingit. D'aquell amor en
copsarem uns coneixements de vària mena,
més aviat guasardó de Pallas Atenea que
d'Eros, coneixements que no caldrà mai
evocar (ni que a l'hora oportuna n'hagués-
sim estat conscients), els quals han esde-
vingut cann i sang del nostre esperit actiu
mar però no en conservarem la possibilitat
de reanimar-los sinó imaginativament i amb
gran esmorteïment. Es que si bé en la pri-
mera joventut tenim potència per a tastar
de mil amors (la nostra ànima no té capa

-citat sinó per aquest tast lieu i precipitat),
per a aprofundir, no ja ]''objecte d'un sol
amor, sinó el més petit objecte d'amor, una
vida no és suficient. En la maduresa es veo
clara la complexitat grandiosa de tot el que
en el món exterior pot ésser objecte d'amor,
I en l'exploració d'aquest sol objecte o
cl'uns pocs objectes es troba la més comple-
ta delectació. El inostre esperit no és prou
fort per a estimar a fans molts objectes a
la vegada : l'home més capaç d'amors seré
el més gran artista, aquest ésser excepcio-
nalment situat en la societat per a especta-
cular amb la màxima serenitat el teatre de
la vida. L'artista no es cansa dels seus
amors perquè el seo .afecte no es posa sobre
illusions, sinó sobre realitats eerterament,
pregonament afrontados. Artista és en certa
manera la persona enamorada. L'enamorat
deixarà d'amar, no pas per desil•lusió d'un
coneixement errat, sinó per habitud i per
golafreria de tastar un altre amor. Amb el
desig o golafreria d'amor passa corn amb
tota altra mena de desigs, que de seguida
d'haver-los aconseguit tenim cobejança de
més riqueses, de més honors, cte maj ors o
d'altres prerrogatives. La diferéncia entre la
cobejança de riqueses i honors i el desig
amorósestà en el fet que els objectes de co-
bejança han d'ésser bells, útils o afalaga-
dors, mentre que l'objecte de l'amor sexual
pot molt bé prescindir cl'aquests valors si
tan sois posseeix un valor expressiu : en te-
nim prou que la persona amada se'ns ofe-
reixi amb una personalitat eloquent. Que és
el mateix que l'artista requereix de l''objecte
de la seva contemplació.

((El que suposem el nostre amor n la°nos-
tra gelosia -^ dio Proust —, no és pas una
passió continua i indivisible, sinó infinitat
d'amors successius i gelosies diferents efi-
meres, però que per illur multitud iminter-
rompuda donen la impressió de continuïtat
i la illusió d'unitat» (Swann, II, 221). De-
vem objectar que no ens sembla justa la
definició de la sinuositat de l'amor que
Proust ens ofereix amb les paraules tradu'i•
des ara : més aviat diríem que cn l'avinen-
tesa no es tracta pas d'amors successius,
sinó de refredaments successius d'un sol
amor. Per ]'habitud, I :]nor dels temps jove

-nívols (que és l'amor alludit en tota ocasió
pdl nostre autor) tendeix a refredar-se.
Aquest refredament ser é més lent si la per-
sona amada posseeix el gran art de mante-
nir-ne el caliu. La gelosia nostra o la pos

-sibilitat, la temença, l'amenaça d'abandó de
la persona que ja no amem seran revulsius
que, actuant sobre el :nostre amor propi,
operaran sobre el nostre amor compartit i
el sostreuran, per un termini, de l'esmor-
teïment. E1 propi Proust té pàgines delicio-
sos en La Prisonnière i en Atbertine dispa-
rue, en les quals analitza i glossa mestrívola-
ment aquest fenomen de revifament de l'a-
mor exhaust que podríem anomenar freu-
dianame^nt :. el complex de Fedra i Hipòlit.
En aquestes pàgines i en els paràgrafs se-

güents és allí on Proust ens sembla més
lúcid en les definicions de l 'amor i les seves
tortuositats soterrànies. Vegeu si no penseu
corn jo, lector meo, en llegir aquests pensa

-ments : «El desig fa florir totes les coses
la possessió les mustiga» (Les Plaisïrs et
les fours, p. i8^). «L'habitud és una segona

naturalesa que ens impedeix de conèixer la
primera, de la qual no té .ni les crueltats rui
els encisos» (Sodome, I, rq{). Cal coordinar
els dos pensaments per a constatar la ven-
tat de cada un i la major veritat deis dos
quan la vida els entortolliga. La possessió
repetida, amb el su desencís progressiu,
engendraa l'habitud, la qual actua tant 'o
ms mecànicament que la 'vida mateixa, la
primera naturalesa nostra : actua més mecà-
nicament i més inexpressivament. Als espe-
rits delicats o sensibles aquest esmússament
de la sensibilitat que provoca l'habitud. esde-
vé .una tan; horrible sego:ta naturateSa .quC`
horn cuita  defer-se'n corn Í una disfres-
sa asfixiant Petò perquè I horror de Iá si

-tuaeió 'es fact „sétisrble no ;n 'hi ha prou cic
la sensibilitat, 1 sdbretot que I amor sigui
un amor verttaae, no un amor .propi, del
qual dèiem en el nostre article 'anterior si
justament era ;l'antïamor. L'amor: prop: en
les relacions deis (los sexes és el. donjua-,
sisme, l'escarni contra l'amor. Sentia Proust
el veritable amor? 'Iot. 'fa creure que sí r
és .notori que en certs moments de la seva
infantesa i cte la seva joventut és:,morià d'a-
mor per Gilberta, per Mme. de Guerman-
tes, per Albertina. Però ens sembla no
menys evident que també 'sofria — i potser
més que per raó d'amor no .compartit — de
l'amor propi. Marcel Proust fou, des de la
infantesa, un ésser malaltís, un. constant
malalt amb llargues o curtes convalescències
alternants ; això foci causa d'un també cons-
tant tractament de manyagueriá : sempre a
cura de les dones de la familia, voltat de
sollicituds i tendreses, confortat a tota hora
fins a l'aviciament, entré a la joventut aunb
una psicologia d'etern convalescent de casa
bona. Els malalts cte tota mena, però so-
bretot els cte la mena de Proust, d!esenrot-
llen un egóisme terrible, un egoisme para-
sitari i -en ^eerts casos verament vamptrie;
el món se rfs:apareix com un simple serví
don de llurs, apetències : pateixen l'exacer-
bació .de l'amor propi. Proust ens apareix
con rosegat pels dolors d'aquest amor propi
contínuamentcontrariat. Ja en el primer yo-
km cte la Recherche du Temps Perdu, en
referir-nos els seus més remots records d'in -
fantesa, ens descriu minuciosament el seu
dolor quan la mare no Ii fa l'habitual petó
d'abans d'adormir-se : i en aquest dolor hi
ha més d'amor propi cóntrarir.t que d'amor
filial. D'altra banda Proust creo, corn la
majoria de la gent, que l'amor és possessió,
i .aplica el verb posseir a la. satisfacció .del
delit amorós sempre que Ii ve a tomb. I be,
]'amor no és pas possessió, sinó, tot al con-
trari, donació, delit d'ésser posseït de la per-
sona amada : aquesta donació és corn el
paroxisme contemplatiu de l'home en rea-
ció amb les coses. Adhuc en l''amor místic
l'acte amorós és ele pura donació, absoluta
i total, acte de voluntari anorreament en
l'Amat. La mateixa Eucaristia, tot i la sim-
bologia de l'estatjament, de la imgurgitació
de la divina forma, no és pas possessió cte
l'Amat per I'Amic sinó al revés : anorrea-
ment d'aquest en aquell. I tota la voluptuo-
sa delectació que els combregants experi-
men ten després de la teofàgia és delectació
d: posseit i no cte possessor. La copiosa li

-tetatura de l'amor diví que ha produït per
a tal avinentesa l'Església suporta quasi ex-
clusivament, i fins l'exacerba, la passió cte
donació. Ací es tracta evidentment de dona-
ció de ]'esperit, no pas del cos, però, a part
que sovint l'esmentada literatura empra un
to equívoc, cal també tenir en compte que
la donació carnal és alhora, i en, gran part,
donació de l'ànima, anorreament voluntari
de cos i ànima en 1 "ésser arnat.

No es digui ara que aquesta donació ab-
soluta dels cossos i de les ànimes en l'amor
sexual convingui només a la naturalesa pas-

,iv ,a de la dona, ni que hi pugui hacer de-
generació o desmereixement de pap nena
n produir-s en el mascle, perquè , Ia dona

-cié és mútua, és condició necessària perquè
I'amor es realitzi :' altrament, o iQ M ha
amor, en tota l'extensió del concepté, o bé
no hi ha amor compartit. La consumació
de la unió amorosa no seré efectiva si no
existeix la oluntat previa dè mutua ,dóna-
ció, i després la donació efectiva . 1'açoro
perfecte. Que aquest acord perfecte, realit=
zable en l'harmonia musical,: és rar en Thar_
mania humana, sno ho negarem , pero ato_
marem .que almènys es dóna de tant on
tant en l ia:vidade colts aniárits, I qué.fii

g
es pot donar per tota la vida d'uns cónjci
es mitjanament afavorits, en 1'avinentèsa,

pier l'atzar orb i indiferent.' Per maturaleSa,
co és, en principi, tots els humana s6d' ap
Les á aconseguir l'acord perfecte . entr'è eMI
clos sexes: I bé, des del moment que la do-
nació es mútua, desapareix la supedítacio
nq tan sois queda neutralitiàda'la•,pos§es.

	s10 sinó 'àdhuc la	donacïó no hi ha	 8.
de possessor i posseit, d'anorre'at t atioY>è2-
or, sinó compenetr'açió dels canttát'is ó Com' J

plementació cíe les' parts segons Item natural j
genesíaca, vella 'cam el mateix Gènesi qué

	

obre la Bíblia. '	 r
La possessió de l'objecte amat no en dó.

ená, dbnçs, la coneixença : el coneixement de
l'objecte d'amor pervé cte la voluntat de sub-.
mergir-s'hi i fondre-s'hi. La contemplació
attística, que és coneixement, no és pas`pos
sessió de ]'objecte de contemplació, 'sinó
enaiguament en ell. El fet de'l'amdi i el del'
coneixement són tan perfectàment, tan es-
tretamont correlatius, que es pot dir que allí
on: acaba o comença l'un, allí comença o
acaba l'altre. Ve l'enamorament pel procés.
tan çonegut del fulminant, i us trobeu, per'
via d"amòr, emportat a les més excelses re-
gions del eoneixement implícit ; o bé, per la
contemplaçió artística us veieu endut a ço-
neixement indicible, i .des d'ací arravatat
a lea mateixes regions angèliques ; o be,,
contrári.a lent, pel procés científic d'inves-
tigació, -'i coneixement explícit i treballósi
arribeu a l'amor del vostre objecte científic,
el més rol, si voleu, el més repulsiu objecte
abans de la vostra investigació.

Corn tots els grans artistes, Proust amava
tota cosa en el món moridor ; •amava tot of
món perquè el comprenia de cap a peus ;
o bé comprenia tan subtilment tota cosa del
món; obra del Sènyer 'l éus que no podia
per 'menys d'amar -lá apassionadament iamb
gran fervor. Però per al fet específic de l'a-
mor deis homes envers les dones i de l'amor
de les dones envers els homes, Proust tal
vegada portava la bena de l'egoisme malal-
tís als ulls: volia posseir en hoc d'ésser pos-
seït. I això den ésser, des del punt devista
espiritual (l'espiritualitat de l'amor carnal,
si voleo), un tarn declarat pecat contra na-
tura corn el biologic pecat contra natura que
fa la matèria dels dos volums del Temps
Perdu titcdats Sodome et Goniorrhe.

Molt més es podria comentar el concepte
de l'amor que tenia Marcel Proust, però me
n'abstindré, de por d'abusar de la pacièn-
cia dels lectors de MIRADOR.

Jonn SACS

(*) Vegi's MixnnOR, núms. 24r, 242, 249;
2^¡ i 260.
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Pròximament Exposició de Pintara Mascort

Ramon Capmany — Paisatge de Carted

I bona predisposició, s °han apagat per mil	 que estemdavant una pintora que, tot i
motius varradfssims, o que s'han anquilosat	 oferir un conjunt de teles io resoltament
en el seu exercici artístic.	 determinades, té tot allò de substancial i

La llarga desproporció de tal activitat en-	 d'imprescindible per a reeixir magnífica-
tre els dos sexes ja és una cosa fatal contra	 ment.
la qual no hi ha altra solució que la de	 Hem de repetir el que ja hem dit fa uns
continuar de la mateixa manera, si és que	 dies respecte a les primeres exposicions

Pilar Planes — Pintura

això és solució. Cada vegada que una in-	 d'artistes joves. Es a dir, retreure dubtes,
cipient artista ha exposat per primer cop,	 vacil•lacinns, marxes enrera. El principal,
hem tingut la ifusió de veure trencats els	 però, a despit d'aquestes falles naturals, és
mobilos. No obstant, sempre hem pressentit	 que existeixi l'esdevenidor, la possibilitat
el seu final a través de llur obra, sovint del triomf més o menvs Ilunvà.

Pilar Planes, la 1»ntora més antifemenina
de casa mostra que hem vist fins avui 

—i per antifemenina entenem el que nor-
malment s'entén en el sentit devalor pic.
tòric —, té molt pròxim el moment d'ès-
tablir la seva personalitat. Caldrà només
que reculli els bons consells que rebrà de
tothom que comprengui la seva obra, per a
prosperar en la seva via.

Denota un vivfssim temperament i un de-

Demaneu
el paquet darrera creació de UNA Pta'

Elegant.., i ben afaitat. Utilitza diària -
ment crema -sabó BLANCAFLOR, elaborat
emb les untuoses aigües de La Garriga.

El sabó perfecte de l'eterna joventut.
Es un producte nacional.
Adquiriu de seguida un tub d'estany

de crema d'afaitar B L A N C A F L O R, i
' l'adoptareu.

i

Exit en le mlds

Corbetee inarrugables
Pijames e bon pren
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Un atemptat ciutad à

	

No es pot negar que el palau que havia	 gistre de la Propietat basté aleshores, i deu
-ocupat el primer marquès de Comillas i 'rà poder bastar ara.

	

que ara pertain a l'ex-alcalde de Barcelona,	 Però no pertoca a ]'Ajuntament fer valer
J. A. Güell, no hagi estat sovint un tema aquest argument. El conseller municipal Du-
periodístié. Ara hi torna amb motiu de l'en- ran Reynals ha pogut suspendre unes obres

	derroc començat de la paret del jardí, la qual	 que s'anaven a tramitar amb un cart desig

	

havia donat un tema a Francesc Pujols	 de clandestinitat i amb circumstàncies sus-

	

per a una disquisició estética prenent peu	 pectes, i el permís per a les quals era sola- .
dels gerros que coronaven la
barana . i deis quals ara no-
més en queden dos.

Fa ja al volt de tres anvs,
essent .alcalde de la ciutat el
propietari de la casa, MtRn-
uoR publicà el projecte de re-
forma d'aquesta que permetia
alleujar l'estrangulació d'a-
quell tros de Rambla, al qual
projecte el propietari donava
tota mena de facilitats. El
projecte, pal que aviat direm,
no tirà endavant, i les causes
d'aquest encallament, que 11a-
vors lamentàvem, ara poden
ésser garantia de la intangi-
bilitat d'aquell edifici digne
d'ésser conservat tal corn l'han
conegut innombrables ciuta-
dans.

Aquell edifici i el jardí . anex
no poden ésser venuts ni al-
terats durant quatre genera-
cions de Comillas. Aquest fou
l'argument que feren valer els.
botiguers que ,ocupen la plan-
ta baixa i que se n'havien d'a-
nar per tal de permetre el pas
porticat que descongestionaria
la circulació d'aquell tros, el
més estret de la Rambla.

Corn que no pot ésser venut,
el propietari l'ha arrendat a
una empresa semítica que hi
vol establir uns magatzems de
preu únic. Aquests magatzems
serien de planta baixa i un
pis, i ocuparien tot el que ara
és jardí, tret, ,per tal de donar
llum a l'edifici antic i al nou,
d'una androna, marcada pal
portal ja let i la construcció
del qual féu llançar els pri-
mers crits d'alarma tement la

	desaparició d'aquell jardí i la deturpació	 ment sollicitat, però no aprovat encara per

	

d'úin deis més bells edificis de la Barcelona	 les oficinas municipals.
antiga.	 De totes manares, ja és alguna cosa que

	L'argument que feren valer els botiguers	 s'hi hagi estat a temps i que el barcelonis-

	

per a conservar llurs locals, no ha perdut	 me cent per cent de Duran Reynals l'hagi •

	

pas, creiem, la seva força per a impedir,	 decidit sense una ombra de dubte a impedir,

	

ara, que es consumi la destrucció d'aquell	 pels mitjans al seu abast,' la consumació

	

tros de Rambla. Un simple certificat del Re-	 d'un atemptat de lesa ciutat.

Miquel Farré, aquarel• lista

El públic contemQlant l'esvoranc

Miquel Farré — AquareUa

7

LES ARTS I ELS ARTISTES
L'ACTUALITAT ARTISTICA

Dues exposicions de pintura

Ramon Capmany
-. L'obra de Ramon Capmany, a força d'és-
ser "observada, examinada amb un criteri
analitzador, participa d'un to de magia.
Màgia difusa yuan s há d'explanar, quan
s'han de dir els motius que originen aquest
qualificatiu de meravella. Tractada exterior-
ment, l'esmentada impressió és el resultat
d'una solemnitat espiritual unida a 1'exqui-
sidesa cromàtica. La conjuminació d'aquests
factors ha portat en certs casos a l'ús i
l'abús d'un preciosisme absolut.

Capmany, manifestant preciosisme, exha-
lant una gloria en el detall, és superat per
valors superbament pictòrics que inclouen
l'anorreament deis dubtosos mèrits que es
desprenen d'aquella particularitat. Precisa-
ment en, aquesta accepció radica la seva per-
sonalitat que el fa inconfusible. Tot en Cap-
many és fruit personal. No té contactes
ami) precedents. Poeta per essència, pren
la gràcia amagada de les coses aparentment
eixorques, les vesteix amb una opulència
grassa, i queda un rnotiu per a fer parlar
d'excepcionalismes, de rara perfecció, de
magia i tot.

Superficialment comprensible, volem dir
sense cap sinuositat, és un dels pintors més
rics de l'hora en subtilitats de gran intenció
que no s'adverteixen ràpidament.

Els seus paisatges de Canet serveixen
niés que cap altres per a definir-lo. Són
unes pintures que ja a primer cop d'ull te-
nen totes les necessitats cobertes per a pas-
sar corn a bones. Exercitant en elles l'ob-
servació, entre color i dibuix, hi ha quelcom
d'extraordinari. Pot ésser la ponderació deis
termes, l'amplitud que domina l'esperit de
la tela, aquell sentit de bondat que porta
vinculat el 'desig de tractar totes les coses
a les quals s'està enfrontat amb un amor
proporcionat a llur mateixa importancia.

Sigui el que sigui, aquest do de Cap-
many passa a representar e1 que en podríem
dir el secret professional. Aquests paisatges
en els quals l'autor prodiga molta ciència
de la humanitat, adquireixen per aquest
motiu una qualitat de patriarcalisme i en	 Aquest art que té transparòncies tan ri-	 En far alguna exploració en la pintura a1,

	

ells és pràcticament impossible de caminar ques i que vol un domini complet per a	 uli, també es vea informada per la manera
abstret moralment, renyit amb la bellesa,	 ésser-ne un conreador anormal, té -a casa	 mestrívola que fa l'aquarella.. Així corn ah'
amb la profunda puesta que posseeixen	 nostra un bon nombre d'artistes que s'han	 tres crítics han proclamat, l'aspecte znés
aquests nítids escenaris de Ramon Cap-	 distingit en aquesta especialitat. 	 personal seu és el d'aquarellista.
many.	 En el Concurs Nacional d'Aquarella, ce-	 Aquesta pintura que té una distingida

	

La saya gran condició és de no ésser un lebrat fa poc a Madrid, Miquel Farré hq	 preferència entre els anglesos, no ens farà
pintor a seques, sinó que es sap doblar	 obtingut el primer premi: Les clues distin-	 quedar mai malament. Al contrari; creiem
convenientment i presentar el doble aspecte cions màximes han corr-es,post á catalans,
de l'art plàstic i el de l'art vague de les	 cosa que revela la probitat i personalitat que
emocionals impressions. Som partidaris d'a-	 tenim en aquesta especialitat de la pintura.
qúesta mena de pintura. Creiem que és un	 La ooinctdètncia que el lliuratnent d'a-
màxim grao que han de tenir totes les es- quests premis no hagi provocat tap enre-
coles en marxa.	 nou (corn és costum en tots els concursos),

Radicalment distanciat de Sisquella, tenon	 diu ben a les clares que el valot ele l'obra
tots dos una profunditat suficient, una re- presentada per Miquel Fzrré era prou fort
unió en llurs ,personalitats de tot l'impres-	 per a imposar-se a totes les altres. aporta -

cindible en pintura per estar en bon hoc	 cions. Per a testimoniar aquests fets, ens
de l'art català d'avui i constituir un nucli cal reportar que un pintor madrileny, tro

-amb prou envergadura per a transcendir i bant-se incidentalment a Barcélona, tenia
influir en un grapat innombrable d'orienta- unes obres en el concurs de referència;
cions pictòriques.	 quan va saber que n'hi havien de trameses

Ende F. GUAL pel català Miquel Farré, es declàrà batut,
tut.

L'obra de Miquel Farré té totes les dots
d'obra perdurable. Aquesta consideració va
l ligada atots els aspectes i a tots els assump-
tes que ell ha emmarcat. La seva obra sem-
pre va embolcallada d'aquella atmosfera
que dóna la gracia viva al paisatge. No
diem això per afiliar-lo a tots els aspectes
llampants i optimistes del nostre paisatge
amarat de sol. Es més bé de dir que I Iiquel
Farré enceta totes les variacions atmosfè-
riques corn un bon compositor basteix un
poema simfònic amb totes les variacions

	

de temps. L'aquare}la llisca pals dits corn si	 que ens eoldria tina br ma tongada d'aqua-

	

fos un taumaturg. Aquesta creació que da-	 refistes per les mostres sales, per a embran-
vant de l'obra ben feta us sembla Corn si fos car el nostre públic a saber retre homenat-

raspalls per a tots els usos	 realitzada jugant.	 ge a un art que té un candor i una gràcia
No creiem gens que la pintura hagi de donzellfvoles. Seria hora que aquest corrent

articles de neteja — objectes per a presents tenir tina part obscurantista que no es a de simpatia entrés per la porta gran dels

	

l'abast del gros públic i que el critic da-	 nostres col1eccionistes
rambla catalunya, 40	 vant del quadro Ii calgui posar-hi el volum.	 Miquel Farré aquests dies ha posat en joc

	

El nostre .punt de vista és la realitat objet-	 la seva personalïtat creadora. El nostre pú-
tiva i no volem veure res més que el que blic fa més cas deis títols forans que no dels
hi ha davant nostre.	 que nosaltres mateixos concedim. En aquest

Entre les obres més sorprenents d'aquest primer premi s'ha adonat de seguida que
artista, hi ha el tema deis ports, que Mi- ens trobem davaeu d'un artista que labo-
quel Farré sap donar tot sencer sense misti- ra amb tota la garantia de perennitat. Quart
ficacions ni tòpics rescalfats. Urts carrers sovint hem vist tantes obres penjades per
de Barcelona antiga, on la pluja fa una les nostr s exposicions que s'aguanten per
esgarrifança de cosa que et ve a free de • mitjà del bluf, dóna bo de registrar que a
cara. Quan Miquel Farré s'acara amb els te- ` fora de. casa, sense súplica d'examen„ oi
mes que podríem dir-ne tradicionals en sense derivacions interessades, hi ha un ar-

	

aquesta matèria,(ens referim a les tendres	 tista de la talla de Miquel I arré, que amb

	

projeccions d'aquarellistes de diumenge),	 els pinzells als dits sap tnomtar,
sap trobar tota la severitat impressionista

	

del seu color i els trets més fins de qualitats.	 M. CLIVILLE

Pilar Planes	 inspirada, a tot estirar, en el collegi de 1 sig pronunciadfssim de presentar batalla a
monges.	 les grans dificultats. Si d'aquesta heroica

La dona no s'ha pas manifestat dintre	 Ara, però, una legítima esperança s'ha actitud no se'n surt amb l'elegància amb
la nostra pintura com a gran proveedora	 vingut a posar en el camí de la rutina.	 qué ho fa én les teles en qué el model ja
de glòries. filés aviat s'ha ]imitat a servir-	 L'exposició que a les Galeries Syra ha obert	 esté resolt, és degut primerament a la seva
nos figures que, amb un innegable talent .la senyoreta Pilar Planes ens ha let creure edat, i en segon terme a aquell panteisme

que s'apodera de tot principiant i que el
porta a tocar totes les tecles.

Insensiblement, la senyoreta Planes tro-
barà el que convé al seu esperit, i aleshores,
amb la seva força d'expressió i les seves
dots perceptives, es situarà al lloc que li
hem predit amb la pressa que ella mateixa
es vulgui concedir. Basti, per a fer-la per-
severar on el seu esplèndid camí, de dir
sense cap exageració que pot fer, per mica.
que s'hi apliqui, el que cap dona pintora
no :ha fet tins ara a Catalunya.

FAL4NÇ
CATALA
La casa mes assortida en
objectes per a presents

Grans novetats en vai-
:: xelles i cristalleria ::

Cods, núm. 615
BARCELONA



MUSICAl P
La vicia musical a Barcelona

A Barcelona ens trobem en la curiosa si- El	 seu	 trio per	 a	 arpa,	 flauta	 i	 viola,
tuació, única al món, d'assistir a tres tern- presti tat per tres artistes excellemts d'aques-
poradesmusicals	 en	 un	 mateix	 hivern. ta ciutat en el darrer concert de l:Associa-
Hem parlat ja llargament i en diverses oca- ció de	 Cultura Musical, sembla	 confirmar
sions de la segona d'aquestes temporades, les nostres idees desenrotllades sobre el gran
constituïda per les	 representacions d'òperes compositor francès. 'Es una obra ban carac-
del Liceu i durant la qual els concerts, es- tenística,	 construida amb una mestria ex-
pecialment els simfànics, des-
apareixen gairebé del tot. -

La tercera fase de	 la vida
musical a Barcelona ha	 co-
mençat aquests dies. En dos . '',,
concerts	 de	 l'Associació	 de
Mfúsica oda Camera» ens ha
fet conèixer una violinista
nord-americana, Ruth Posselt. S	 á
La seva figura gràcil i elegant '	 r	.`'
Ii assegurava per endavant un
èxit segur que mereix amés
a més per la seva tècnica rrre-
protxable i el seu domini sor- $
prenent de l'instrument. Ruth
^Posselt disposa d'un to clar i
impecable,	 alihora	 que d'una
sonoritat regular a través de
tota l'extensió de l'ins trument.
Això a part, Ii trobem a faltar
una major regularitat del mo- S	 _.
viment rítmic, el qual es troba .t
exposat	 a	 canvis	 violents	 i .
arbitraris	 en	 aquesta	 artista

renérgica, quasi viril. El mestre
Sabater,	 que dirigia	 1'acom- r>	 .
panvament	 d'orquestra,	 ens
ofert; després d'una obertura
de Mozart, unabella obra de
Joan Cristià Bach, el «Bach
de Londres» corn és conegut,
en la interpretació de la qual ,r
aconseguí	 tota la seguretat i
el domini de l`orquestra que ..;-
Ii	 mancaren	 en	 la	 primera
peça de Mozart. Hem d'agrair Ruth Posselt
al mestre .Sabater l'haver-nos
fet conèixer aquesta espléndi-
da obra del gran fill de Joan Sebastià, tan di- I	 traordimària,	 que	 conté	 tots els	 elements
ferent en estil i en temperament	 del seu d'estil dels quals acabem de parlar.	 El cu-
gran pare. Tota la rigurosrtat polifònica d'a- riós conjunt deis tres instruments no és pas
quest darrer ós reemplaçada en l'obra del ni un atzar ni una	 plasenteria ; serveix al
fill	 per	 l'encís	 graciós	 de	 l'escola	 italiana compositor	 per a realitzar	 les seves idees
que ens deixa entreveure	 corn Ii n'és	 de d'una	 manera	 completament	 nova	 i	fins
deutor Mozart. En l'obra del fill Bach tro- ale shores	 no	 assajada,	 tot	 fent	 ressaltar
ben desenrotllats en un alt !rau el ric fons combina>-ions	 de	 snns_	 (IP	 ;ari	 m^lhrltr^

Un film que eleva
el cinema nacional
al nivell internacional

t.
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Qué et :passa?
—Tinc ganes de mocar-me.

(Marianne, París)

LL cj

A CAL ANTIQUARI

—Aquest gerro té més de dos mil anys.
—I ara ! Si tot just som al x934 !

(Marianne, París)

^J^tX

..: 	".

—Qué dina ta mare si et veiés fumar?
—I què dina el seu marit si la veiés

parlar amb un desconegut?
(Marianne, París).

The Majorca Sun
and.

The Spanish Times
El més important set-
manani anglès que es
publica a Espanya.
Llegit per tots els

anglesos i americans

25 cèntims en tots cis quioscos
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UNA CARTA URGENT

-Escrigui : ((Molts senyors nostres. Els
seus mobles d'oficina ems han donat un mal
resultat...)>

(Ballyhoo, Nova York)

—De manera que la dona d'En Joan ha
tingut dos bessons? Nens o nenes?

—Ara no recordo si un és men i l'altra
nena, o a 1'inrevéa...

(Lustige Kólner Zeitung, Colònia)
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Conservatori del Liceu

Un recital de la Secció d'Art Dramàtic

Ha tingutlloc el primer recital de teatre
a càrrec de la Secció d'Art Dramatic del
conservatori del Liceu. 'Ens interessava co-
nèixer les orientacions de la tradicional ins-
titució de .la Rambla, sobretot d'ençà de la
seva reorganització, obra, corn és sabut, de
la nova junta que presideix Ferran Valls i
Taberner. Altrament, la inactuació persis-
tent de la Institució Catalana d'Art Dra-
mátic fa del Conservatori del Liceu tunic
recés on pot cultivar-se i es cultiva l'art
del teatre.

Ens sorprengué de bon antuvi la confec-
dó del programa, pel predomini d'obres
castellanes que presentava; Aquesta sorpre- Ii

sa, exterioritzada per un. quotidià, ens fou
explicada tan discretament corn fou possible,
pel .parlament inicial de Guillem Díaz laja,
director de la secció. El programa era com

-fegit damunt els quadros d'alumnes que es
matriculen ele declamació catalana i caste-
llana. I bé, la matrícula de declamació ca-
talana és gairebé inexistent. Gal afegir que,
per acabar-ho d'adobar, l'obra catalana po-
sada en escena pel professor senyor Barbosa
i 1'alumma senyoreta Rojo no honorava pas
el nostre teatre.

Queda, doncs, per a l'atenció del crític la
tasca realitzada per la secció de declamació
castellana. Professa aquesta secció una ac-
triu ,prestigiosa : M4trta Grau. Marta Grau
és catalana ; ha viscut llargament a Girona
I a Barcelona. C'om a actriu ha actuat
triomfalment a !Espanya i a Amèrica, amb
la companyia de Maria Guerrero i amb
companyia pròpia. '1'emperament d'artista,
insubornable tenacitat, passió pdl teatre, son
virtuts que ha sabut encomanar as seas
deixebles, amb els quals ha aconseg ait
avenços prodigiosos.

Componien el programa sis petites esce-
mes ; obres de .primitius del teatre corn Lope
de Rueda (Las Aceitunas), de clàssics corn
Tirso de Molina (La Villana de Vallecas),
de romàntics corn Luis de Eguilaz (La Va-
quera de la T+inojosa), de moderns corn F.
Vi4laespesa (Era él), Julio Dantas (Rosas de
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todo el año) i de S. i J. Alvarez Quintero (Las I
hazañas de Juanillo el de Molares). Corn
es pot veure, es tractava d'una prova difí-
cil, amb molts canvis d'estil i d'època, que
els joves actors salvaren a bastament.

Recordem entre ails, la senvoreta !Emília
(Gibert, molt afinada de veu i d'expressió
la joveníssima senyoreta Flora Solé, molt
valenta i justa en el recitat; les senyoretes
Empar de Fornas, Raquel Ozete, Amèlia
Roure i Lurdes Rojo. Entre els alumnes,
cal remarcar Joan Josep Iñurrigarro, que ja
s'ha donat a conèixer corn a rapsoda molt
flexible en el seu art, i Alexandre Carreras,
que serà un ban actor si refrena la seva
vehemdncia en certs moments escènics.

El públic premià amb llargs aplaudiments
la gestió de tots.

Per acabar, un nom a retenir, el d'Ale-
xandre Ribó, escenògraf. Alexandre Ribó
ha pintat per a aquest recital uns decorats
admirable  de finor i de modernitat, que
Pecrediten corn un artista pie d'esdevenidor.
Recordem amb especial gust la decoració
de planura castellana de Las Aceitunas, el
valent dibuix del de La Vaquera de la Fino

-josa i de Ea él. Alexandre Ribó té una part
en l'èxit que ha guanyat el Conservatori,
amb la seva secció d'Art Dramàtic.

F. R.

En el nostre darrer número, sota el ti-
tol Teatre amateur, per què no?, del nostre
collaborador Oliver Brachfeld, aparegué un
article que per dissort contó una falta greu
que falsifica completament el pensament de
l'autor. IEIs nostres lectors hauran ja cor-
regit per ells mateixos la -frase alludida en
el sentit següent: «El disc i el cine no són
irreversibles; ara bó, tota reversibilitat és
mecan icisme... ,

Parlant de la companyia amateur alema-
nva que funciona a la nostra ciutat, el nos-
tre collaborador es referia als senyors Fa-
big i Schlesiinger no pas coin a creadors de
Der Kothurn, sinó únicament corn a orga-
nizadors de les dues sessions a les quals Ii
fob' possible assistir, no havent rebut cap
avis de les altres.

PROXIMAMENX
AL

SALO CATALUNYA

Sobre la reglamentació
de la radiodifusió

• En la crónica anterior, tot i assenyalar ell
fét nou que l'Estat es decidís per fi a or-."
donar els serveis de ródio, dèiem que no
havia d'ésser un motiu d'extraordinària sa-.'.
tisfacció deis interessats en aquest assump_.
te. ,Examinant millor el projecte de bases.
aprovat a primers del mes que som, no es.
veu sinó, d'una part, el propòsit d'establir
una centralització d'aquests serveis, i d'altra,;..
aprofitar el desenvolupament grandiós de la:
ràdio, per a treure'n recursos fiscals. El que
esdevé, però, més fora de hoc, és el fet que
després de proclamar la necessitat que té
l'Estat d'utilitzar aquest servei per a utilitat
pública, s'estableixi tot segui la possibilitat
de concessió a favor d'entitats que no tenen,
altre carácter sinó el de privades.
• Això és el que més ha de fer témer, prin--
cipalment als llocs cqm a Catalunya, on la.
ràdio ja havia pres una vida pròpia, la _qual
no guanyarà res amb aquest nou estat de
coses que s'implantarà si prospera el pro-
jecte. Ja feia deu ames que s'escoltava ràdio
al nostre país, i ara, després de tant temps.
d'esforços, les agrupacions i entitats que va-
ren tenir cura per a la seva dignificació, na
planyent sacrificis, es veuran de sobte dei-.
xades de banda .per no .poder actuar. Per no.
haver-hi res estatuït respecte d'aquesta ma-
tèria, corn que d'acord amb l'Estatut per-.
tanv a la Generalitat l'execució de la legis-.
lació de 1 °Estat, ens trobàvem que si la.
Generalitat hagués acceptat l'oferiment que
se li va fer de muntar una emissora resen.
vant-li la reversió, la nova reglamentaci&
hauria hagut de respectar els drets ja adqui-..
rits, encara que s'hagués de sotmetre a un
relatiu control dels organismes que depenen
de l'Estat. Ara, perd, tot i que creiem que
els nostres representants parlamentaris faran
el possible perquè això no arribi, a Barce-
lana, amb una emissora de ao kw., se li
adjudiquen els mateixos drets que a Sevilla,
La Corunya, València, Marroc i San Se-.
bastión, que no compten, ni de molt, amb.
la importància i el nombre d'amateurs de
ràdio que ací. A Madrid, pel contrari, amb
una emissora d'ona llarga de rzo ó 150 kw.
i una .altra de 293 metres de loo kw., no es
pot anegar que restaran ben servits. No és
solament el que dèiem de la importància i
nombre de radioients ; hi ha també totes les
activitats anexes, corn són les associacions
de radioïents, organitzacions comercials i de
la indústria radiotècnica, que gairebé totes
tenen els seus elements directius i el camp
de més esplèndida activitat a Catalunya; r
això tant pel. que fa als importadors de ma-
terial estranger corn als fabricants d'aparells
nacionals.

Els elements que més han fet .per la ràdio
a Catalunya, ja ho hem dit altres vegades,
estan actualment acoblats en la Ràdio-Asso-
ciació. Foren ells els que varen iniciar-la I
han procurat defensar-la de totes les intro.
missions alienes. En els articles apareguts
darrerament al seu portantveu Catalunya
Ràdio, es poden llegir paraules que van te-
mint el caràcter de planys francament pessi-
mistes, perquè horn albira un esdevenidor
negatiu per a la completa catalanització de
la ródio. (De fet sembla que es vulgui lega

-litzar l'estat actual que permet a una orga-
nització comptar amb els auxilis deis radia
ients catalans per a mantenir tota una xarxa
que no fóra possible sense el profit que
reporta l'emissió a Barcelona. I cal preveure
el que fóra la persecució del radioient quan
es té no sois l'ajuda legal, sinó també l'es-
peró d'umcs quotes que són •per a fer veure
de lluny. Afegim de passada que els apa-
rells de més de tres làmpares per als quals
el projecte fixa la quota de dues pessetes
mensuals, són avui majoria, puix la venda.
a terminis i la competència americana els•
han escampat per les Llars més humils, i,
corn dèiem, és tota una esperança per als
que intenten fer de la ródio ur, negoci, que

amb aquests mitjans no hi ha dubte que
serà ben pròsper. Cal doncs respondre a la

crida que s'ha fet per tal de crear un estat .
d'opinió, que si es manifesta per tots els
mitjans, serà la millor defensa perquè no
ens sigui arrabassat aquest mitjà de difusió.

J. G.
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Llibres a qualsevol preu
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