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Eh Díjous
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El moment del poble
Ara que, amb la calma de les creixences
vegetals, tot just vendeja la cima deis pie
tans de les nostres vies, un neguit, que
•hi contrasta, coloreix a corre-cuita i viro
els

troncs

d'aquells objectes

ve

nerables. Cadascun desapareix sota cinc o
sis cartells que d'allí criden (As electors del
distric,te, prometent-los, pel que diuen, la
felicitat municipal a canvi d'una 'papereta
impresa. De manera que Barcelona, encara
que no arriba a la sort de la terra de Xau
xa, on, segons les geografies infantils, els
arbres fruitern galls rostits i porcells far
cits, s'hi acosta força. Ciutat venturosa, on
deu o dotze partits diferents es disputen la
feina i la glória de servir-la !
Aquesta vegada si que el cos electoral no
tindrá cap excusa per retreure's. Entre tants
eoiors i metisos Hables, ningú no podrá
dir que hi manca el que interpreta la seva
falso de pensar i de sentir. Per ésser abs
tinent, caldrá ésser be n difícil, i podem
assegurar que el que no voti ara, ni mai :
perqué mai més no trobará millor avinen
tesa ni mejor assortit. A les eleccions rnu
nicipals d'enguany hi va l'estalvi de deu
anys de magatzematge forçós d'opinió ciu
tadana. Rarament podrem aplegar un tre
sor tan considerable de varietats polítiques.
Aprofiteu l'ocasió, vosaltres votants,
sió, que només passa un cop a la vida!
Peró tingueu present, també, que tot
aquest aspecte de festa major i de fira, tan
alegre i variat, amaga una realitat seriosa :
que l'endemá de les eleccions, Barcelona
será qui haurá de liquidar-les, amb guany
o
amb pérdua, segons els casos ; que la
confusió és el gran enemic de la democrácia,
perqué és un enemic que treballa des de

dintre,
a
,dir,

i que no hi ha parlamentarisme, és
que el poble no té paraula, si tots
parlen alhora. Es molt més important i
d'eficácia haver .arribat a grans estructu
racions amplament comprensives, que poden
imposar, per la seva força, les aspiracions
d'un poble, que no pas enderiar-se en una
mena
de subhasta de radicalismes, dins la

qual, per força,

necessitat de no veure's
davançat per un millor postor obliga a en
gegar-se a ulls clucs i prescindir del sentit
de la realitat i la factibilitat. Recordeu,
encara, que deu anys, per a la memória
d'una .massa d'un millo de persones, potser
siguin com deu milions d'anys ; recordeu,
tot i
emb tot, aquella cursa verbal de
Pan), ig2r, certament vergonyosa.
Vetaquí les coses que ens sembla neces
sari que tinguin ben presents els nostres
lectors barcelonins, caminant entre la selva
d'arbres dotats de veus polítiques ; c,ar les
dues armes del despotisme sempre han estat,
a Espanya i arreu, la dictadura i
la dema

acte

d'afirmaciódemocrá=

«ea,

no

les
els
del

próxiines eleccions,

hem d'oblidar que
elegits seran els legítims representants
poble, nomenats per aquest a fi d'admi
nistrar la ciutat. Els elegits hauran de tenir
present que el seu nomenament no és un
títol que se'ls atonga, sino una represen
tado per la qual contreuen greus compro
misos deis quals hauran de donar compte
al poble que ha dipositat en ells la seva
no

confiança.

No cal dir la irnportáncia que té per nos
altres l'administrado de Barcelona. Des de
Mutiwort ens hem ocupat sovint de la crei
xença de la ciutat i deis problemes que
l'afecten, sense cap partidisme, i hem pro
curat de fer arribar als noStres lectors l'in
terés envers aquestes coses.
Fins ara Barcelona s'ha anat fent una
mica tota sola. La rapidesa de la seva crei
xenç,a ha estat un obstacle per a regular-la
amb una visió ampla dels seus problemes.
Eils fets han sobrepassat la visió dels ho
mes que han
hagut d'administrar la ciu
tat. Arribada ara aquesta a.un grau de ma
duresa suficient, deixar-la sense cap esforç
regulador seria imperdonable.
El nou Ajuntament, dones, haurá d'ac
tuar tant en el terreny de les idees com en
el de les realitats. I consti que aixó darrer
no ho creiem
patrimoni d'un sol partit. La
manera d'enfoe-ar-les és el que ha de distin
gir les diferents tendéncies que representa
cada partit.
Els barris obrers, la higiene de la ciutat,
els problemes de c.omunicació entre els di
versos nuclis de població, el posar a l'abast
de tots els ciutadans sense excepció els ser

municipals...

veis

en

una

paraula,

estruc

la ciutat de manera que cada u ocupi
el seu lloc i tingui la sensació que viu en
una ciutat que és patrimoni de tots els ciu
tadans, és la feina a fer.
El nou Ajuntament tindrá d'enfocar tots
aquells problemes i molts més encara, te
nint en compte l'estat de la ciutat després
deis anys de dictadura, havent buidat les
caixes amb luxes inútils i havent abandonat
el que en realitat és l'ánima de la ciutat,
el que li ha de donar carácter i vida.
No envegem pas els nous regidors. La fei
tna que
hauran de dur a bon terme és in
grata i difícil. Només els desitgem que les
turar

critiques
torn

que forçosament

de Ilur

tasca

es

produiran

en

Líquídació d'un partiré

Demagógía electoral
Parlávem
dia de l'eloqiiéncia1elec
toral. Déiem que, en general, de la Dicta
dura envá ha millorat el llenguatge deis ora
dors i que ja no hi ha cap home d'una.mica
'de solvéncia cultural que digui «sin embar
go», «algo», «pues» i que apuntali el ,llen
guatge atnb crosses innobles necesárics a
l'home que no pot expressar un concepte de
dues ratlles sense fatigar-vos, com ?ls re
negaires, amb una série de frases fetos i de
mots sense sentit.
Continuant el tema en el reduit marc de
qué disposem, hauriem de parlair avui de
la demagbgia de la major part deis oradors
deis mítings electorals. El quli escriu aques
tes línies ha de confessar que és incapaç de
votar, ádhuc faltant a la disciplina de par
ta, cap candidat que usi trucs innobles i
que es lliuri a la demagbgia oratéria. No
vull que em governi o m'administri un bár
bar. Si fa demagógia, o és un salvatge, o
m'enganya. Dones no el voto. De l'actittui
deis que pensin igual no han de venir-ne
mals majors, perqué devem ésser una mi
noria. I si fóssim inajoria, hauríem gua
nyat la més important de les batalles.
La situació política es presta a la dema
gbgia electoral. El fet que el régim tron
tolli excita els .oradors a dir les pitjors -bar
baritats. Tantes armes com hi ha contra
quals.evol institució, sense necessitat de re
córrer a excessos puerils de llenguatge. Un
home intelligent us pot admetre sense reser
ves la sistematització del procediment d'E
haterinemburg i, en canvi, és possible que
es revolti contra una salvatjada
de llenguat
ge. La Revolució Francesa fou precedida i
preparada per un deis períodes més
llants i refinats de la literatura, per oradors
impecables i per pamfletistes com V oltaire.
Mirat de prop, delata que som un poble
primitiu, que hem anat molt poc a estudi,
que no hem estudiat gens i que els mestres
eren
dolents. La rruzior part deis catalans
no sap
fer una carta correcta i graciosa en
cap idioma. No he fet allusió determincidc.
a
cap partit. Denuncio una calamitat pú
blica. Aneu a qualsevol miting, i estigueu
segurs que la major part deis oradors, o
són uns silvestres o creuen que el silvestre
sou
vós i el conjunt del públic. Ah, si hi

hagués taquígrafs!

mítings sembla que
fundi urgentment
d'eloqüéncia. I la bona eloqüéncia•

El resultat deis

sella que cada partit
.

acon

una

cátedra
no admet xavacanades, ni trucs, ni demagb
gia. Va de dret a la intelligIncia.. I aquesta
arma
és molt més temible.

siguin desapassionades.

M. B.

va liquidar un partit polític
Barcelona, el radical. Gairebé tots els
scus adherits,
que a la vegada eren fundo
naris municipals, es varen insoriure a la

La dictadura

de

U. P.

Es ciar que dejen que en el fons
republicans 1 radicals com abans
i que havien ingressat en aquell organisme
forçats pels caps de negociat ; peró no sois
en pagaven les quotes,
sino que feien mé
rits, contribuien a les subsoripcions orga
nitzades per les autoritats de la dictadura
i buscaven influéncies prop d'aquestes per
anar ascendint en
l'escalafó.
El cas del director de La Razón, Julián
Clapera, no és pas un cas isolat. Tafia és
així, que aquest minyó feia no fa gaire
La següent declaració :
—Si jo volgués donar la llista deis furn
cionaris que cm van demanar que els aju
dés a ben traspassar-se, és a dir, a acon
seguir ascensos i augments de sou, no que
darien juntes municipals del partit radical
eren

tan

de Barcelona.

La santa continuitaf
Per si no estava prou liquidat, les pró
ximes eleccions han acabat de d.esfer el
partit radical. Quan es veié que la porta de
l'Ajuntament s'anava a abrir, tothom es
disposá a sacrificar-se. En Vinaixa, per con
tinuar la seva campanya contra la Inqui
sició ; En Doménech, perqué essent de la

junta de Barcelona es considerava candMat
eportiu ; En Roure, perqué segons ehl és

el candidat de fet i de dret del distriote
cinqué ; En Gatell, perqué no en té prou
amb les pompes fúnebres i vol tastar les
pompes vives... El fet és que tots han vol
gut anar en candidatura, i si no com a
radicals ortodoxes, en qualitat de radicals

dissidents.
—Es el

partit

Deufes

ntunicipals

de la continuitat—deia En
Callén, que torna a freqüentar els casinos
polítics—, de la continuitat de ser regidor,

La primera dissidéncia radical ja la produí
ara
fa un any En Santamaria en tornar a
l'Ajuntament, quan II va tocar una tinéncia
d'alcaldia i no la volgué deixar per més
que En Lerroux u exigís que la passés a
l'Olivella. En Santamaría va dir que el
mateix serviria la república amb una tinén
cia a la má ell que l'Olivella. lExpulsat del
Partit, 'En Santamaria fundá el tinglado del
carrer de la Portaferrisa, amb mires exclu
sivament electorals.

—A mí no me toma nadie el pelo—deia
En Santameria—. Si Lerroux se ha creído
que soy un nino, se ha equivocado. Yo me
lo debo todo a 'mí mismo y no hago como
él, que ya va debiéndoselo todo a Emiliano
y a Olivella.

L'esport duu

Barcelona ara cal que pranuncii el seu
Greus problemes d'ordre municipal es
dreoen ; importants qüestions de dret i d'é
tica política es ventilen. Mai com avui s'ha
pogut dir que un vot és una arma. Una
arma que disparará contra els enemics de
Barcelona, o contra Barcelona mateixa.

La Junta Municipal del partit radical es
reunir fa deu o dotze dies al passatge
Madoz. Hi havia una gran efervescéncia
per a conéixer el manifest d'En Lerroux
i per a saber els norns deis candidats. En
veure que no hi havia cap ex-regidor, tret
d'En 'Casimir Giralt, que era a l'exili, hi
hagué una sorpresa general. Els ex-regidors
es considerav.en ofesos per aquell poc apreci
demostrat a llurs serveis passats, i alguns
d'ells ornaren desfilara, mentre s'iniciava
una
violenta discussió entre els que queda
ven, en el curs de la qual va sentir-se :
—Sí, sí. No hi ha més remei. Ingressaré
Acció Catalana—deia el Senyor Domé
a
nech—. Em penso que En Sunyol m'ho
arreglará. Pier alguna cosa tots dos som
del «Barcelona».
va

Les

vacances

en arribar
consultar
a casa i
La Publicitat, ho comprenguérem tot seguit.
Aquell da En Regás feia vacances.
Només havia de parlar en tres mítings.

No hí haurit sorpreses

L'opinió general és que, després de tants
anys de no votar, en les eleccions de diu
menge hi haurá sorpreses degut al fet que
votaran una série de gent joya que abans no
tenien vot.
Un amic nostre, peró, opina tot el con
trad.
—.No hi haurá sorpreses
diu—, perqué
tata aquesta gent jove que no havia votat
mai, fan el seu debut pres.entant-se per re
—

gidors.

Ben mirat, aixó ja ha és
potser La més sorprenent.

sorpresa, i

El senyor Roure
El senyor Roure, el candidat ineludible
del districte cinqué, és un deis homes més
populars de la barriada.
Aquesta ,popularitat ai ve d'aquella vegada
que va organitzar-se una subscripció de re
sultes de la qual encara hi ha industrials
que rondinen.
El senyor Roure, peró, demostrant una

pródíg

propbsit d'eleccions,,

.anem a recordar
história retrospectiva. Fou el seu pro
tagonista l'avi del doctor Roig i Soler, que
A

actuava

*

de

president

de

subjeote d'aquells

mesa.

que d'une

hora

Iluny es veu que voten en fals, s'acosta a
complir el seu dret ciutadá.
--Com es diu, vosté?
—Josep Roig.
—I qué més?
Aquí el votant pronuncia el .segon cog
del president.
En Raig s'aixeca del seu seient, afectara
la més profunda emoció, i exclama :
—Com ! Germá meu! Jo que et creia
mort feia dotze anys! Perb, on eres? D'on
has sortit?
1, arnb els, bragos oberts, corregué a abra
çar-lo. No pagué complir amb aquest deure
nom

fraternal, perqué el sujecte en qüestió, cor
rent com si Phagués empaitat el diable, sortí
del collegi electoral.

*

"Pfg...! Pfg...!"
Fent el mateix senyor de
mesa,
--ti

presentá

un

home

a

president

de

votar.

diu?

es

José P.... fg...!

—?Cómo

dice?

—?José P... fg...1
—Ah, Josep Puig! Molt bé, home,

molt
trobar el cap de roda i que
us ensenyi com es pronuncia el vostre cog
nom, i llavors torneu a venir, que podreu

bé... Aneu

a

votar...

Candidatura MIRADOR?
A MIRADOR, que estem al marge de les
Iluites dels partas, ens veiem aquests des
per alguns dels nostres, ficats en plena lluita
electoral. La imparcialitat a les nostres pla
nes, peró, no traeix la febre de la rnostra Re
d
s
ací els de la casa que figuren en

Heatura
idu

candidatura :
Districte VI, Isilárius Gifreda ; districte
VII,
Am
Hurtado ; districte VIII, Claudi

0ató

que, degut al fraccionament de les for
republicanes, caldrá comptar més pels
vots obtinguts pels diferents sectors
repre
sentatius que no pas pels nomes elegits.

D'amics en tenim d'altres, eseampats per
les eandidatures ; peró, en la impossibi
litat de desitjar el triomf a tots, perqué no
sorn tan optimistes com el difunt diputat.so
lidari Calvet, no cal dir com ens plauria
veure els nostres tres candidats convertits en
totes

*

A part d'aquest aspecte plebiscitari, que
constitueix evidentment l'interés mejor de

es

—Com

cara
ces

*

una

una

Es gairebé impossible de fer pronóstics
sobre els resultats d'aquestes eleccions. ll
cos electoral ha passat set anys llergs sense
manifestar-se, i durant aquest temps, al
menys set promocions noves han adquirit
el dret de dir-hi també la seva. En aquest
lapse de temps, poden haver-,hi hagut molts
canvis en la massa electoral i ningú, dones,
no pot dir
el que passará d'altra manera
'que reservant-se un ample marge de con
tingéncies. Ningú no coneix tots els seetors
d'opinió, sino un millar que els altres, i
sobre aquest que coneixen fan els cálculs de
possibilitats. Ara que és aventurada la pre
tensió de conéixer, després de set anys
d'abstenció, el pensament de 200,000 vo
taras i de la varietat d'opinions que en
clouen i com reaccionaran davant les urnes.
I aquest és precisament el principal atrae
tiu de les eleccions de diumenge, de les
quals es podran treure lliçons ben profito
ses sobre la veritable situado del país, en

*

Regits

ordinari, •peró

El cerina

Potser l'aspecte més important en aques
tes eleccions será la quantitat de votants
que hi hagi. Després de set anys de dic
tadura, creiem de tota necessitat que tot
hom, cada u pel seu partit, voti. En aquest
moment tan greu per a la história del nos
tre poble, la major censura al régim dicta
torial ha d'ésser el tant per oent de votants
que acudin a les urnes. Deixar de votar és
creure el poble incapag de triar els homes
que l'han de representar i contri!buir, per
tant, a les maniobres dictatorials d'aquens
que ningú no va', perb que, malgrat aixo,
es_creuen els elegits.
*

d'En

El dijous de l'altra setmana várem sor
pendre'ns de trobar En Regás •assejant per
la Rambla, aturant-se de tant en tant a
contemplar les revistes deis quioscos i sense
discutir am.b ningú.
Tractant-se d'En Regás, el cas era extra

Un

*

tof

a

falta d'experiéncia sensacional, es presenta
en candidatura.
Ens consta que un honrat industrial del
districte va dir :
—Si no ens tornen els quartos, ho té ma
lament.
Ara faran la pau!

vot.

*

deixeu de votar.

MIRADOR INDISCRET

gógia.

*

un
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Estalviador

1

esportiu

Del café comed primitiu a L'APERITIU
les acadérnies de varieté

L'arbitre de boxa Casanoves és un deis
més distingas esportius, perb també, segons
la fama, un deis més estalviadors.
De ta-nt en tant, En Casanoves convida
amics i amigues a fer una excursió en el
seu auto, i proposa aquestes condicions, per

1¦•111.111¦El

Realitat i record.—Quan érem

estediants
várem coneixer Raquel Meller ;
aquella

exemple
—Mireu, sortirem amb el •meu cotxe. 13s
portareu el dinar i, allá on us vingui bé,

Caqsada Barcelona d'haver d'anar tata la
vida a jóc a posta de sol, com les gallines,
decideix desentarnir-se, esplaiar-se, anar de
nits. I el café concert que va venir per mar
d'ací dins d'un
de Marsella o de Málaga
proporciona oe,asió
caixó de panses—, u
oportuna de fer-ho.
Va comengar a funcionar gairebé clandes.,
tinament. A travers d'unes guantes gene
racions s'aclimata al país.
La trajectói-ia és la següent. Comenga al
Café de les Set Portes, passa pel de Les
Eures, el de Las Delicias, per l'Edén, la
Buena Sombra, l'Alcazar, La Gran Pena i
acaba al Parallel. Als cornengaments és
muntat a base de quadro fiamenc. Al Pa
rallel s'escampa cona una malura. Entre un
café, un teatre i una barraca de bunyols,
s'aixeca una gábia de eupletistes. El rétol
En arribar ací, el café
diu :
concert ja ha assolit la máxima divulgació.
Anar-hi no constitueix un pecat com al prin
cipi, ans bé és un passatemps o un cos
tum. I és en aquest moment que Barcelona
acaba de donar el tomb. Ja no és la senyo
ra menestral d'abans.
Durant •la guerra s'empelta de cabaret.
Balls exótics, orquestres de negritos, la cocó,
morfina, éter i cok-tail. Les entretingudes
s'acostumen a ensumar drogues. Aixó, peró,
és d'avui. Passa el moment de confusio
.nisme ; el cabaret queda a un cantó; el
café concert a un altre.
Sud del clos on vegetava i, transformat

baixem per menjar. Vosaltres pagueu
benzina i porteu dinar per mi. Jo ja poso
el cotxe...
I, després, En Casanoves es queda tot
sorprés quan a tothorn u surten compro
misos i l'excursió no es fa.
—No ho entenc—cliu—. He convidat unes
noies a fer una torada en auto i no han
acceptat. A les dones cal tractar-les ben
malament per anar hé.

«No pot sed!»
el que més esvera l'arbitre Casa
sentir parlar de la imminéncia
de la instauració del comunisme.
—Que us ho creieu que pot venir la «re
Per6

noves

es

partidora»?—pregunta ingénuament.

ho cree! I ben aviat. I, quan vin
els comptecorrentistes es trobaran que
els han pres tots els diners que tenien al
harte.
rai—fa 'En Casanoves—; jo fie
tinc tot en finques.
—Oh, és que els veins deixaran de pa
gar-te el lloguer i es convertiran en amos
de les teves cases.
Aleshores 'En Casanoves va obrir uns ulls
com
unes taronges i va dir ex abundantia
cordis
—No pot ser 1—i diuen que Pendema va
córrer a fer-se del Sometent.

—Ja

gui,

Un

nou

en

quen o se dediquen a violar inocentes mu
jeres.»
I tampoc ens sabem estar de copiar el
final :
«El hombre viejo con estas ideas nuevas,
sugeridas por la experiencia y por su amor
al prójimo y a la Patria, es D. Rufino C,ar
pena Montesinos, Maestro Nacional de Bar
celona, que cuenta muchos anos de notables
trabajos y ha logrado un prestigio notable
ante el Magisterio espanol, quien, a pesar
de sus anos, levanta bandera de este nuevo
partido político y se presenta como candi
dato de Diputado a Cortes por Barcelona,
a
quien desearíamos verle formando parte
de un Gobierno revolucionario de buen gé
nero, así como indican las anteriores Bases,
entre las cuales no figuran algunas otras
ideas originales suyas, como por ejemplo, el
matrimonio civil de experiencia (como si
dijéramos a prueba), por etapas y arios
fijos pudiendo renovarlo o reengancharse al
final de cada uno a voluntad de los contra-,
yentes. Después del tercer período de reno
vación o reenganche, los matrimonios se de
clararían definitivos e indisolubles. De es
to hoy no hablamos más, porque es el asun
to más original y delicado de
lo expues
to en su programa por el Sr. Carpena, y
además porque ello requiere capítulo aparte.
Con el tiempo sabremos algunos detalles de
los matrimonies de experimentación (a

prueba).»

No ens faci glatir més, senyor Carpena ;
donin'ns aviat detalls deis matrimonis d'ex
perimentació. Ja veu que li fem propagan
da perqué esgoti el primer número i en pu
gui sortir aviat un altre.

espectaele

un

nomenat

*

•

Varietés,

*

—

—

•

—

,

partit viril i noble
«seu»

propi

per ésser exportat als pobles de fora :
les varietés.
Brollaren, gairebé per miracle, un sens fi

a

la

má, és el «pelotari» Ildol

a

fdol: el

la

seu

vegada.

Tothom té fixades

triomf és indiscutible. Peró

tan transcendental moment les

en

conseqüéncies d'un excés d'energia

forma de mal de cap,

en

l'ampli frontó

cansament,

esgotament?

carregat de diamants com el nom deis caen
pions de boxa. Un día, cm deja Maurice
Chevalier a París, que la Raquel era la ve
dette que li havia fet una impressió més
intensa. Després de la glória i de la for
tuna, Raquel Meller va tornar al seu pais
amb el maquillatge sórdid i rnagnífic que
fa plorar els sudarnericans de París. Peró
ja no era aquella figura deliciosa i única de
la barracota de l'Arnau. Ara aquesta artista
ha aconseguit omplir el teatre i les seves
caneons ja no ens han dit absodutament

Al mateix ternps que Raquel amb tota
i el talent d'una gran artista,
intentava fer viure una gracia absolutáment
cadavérica, Mistinguett ha volgut donar la
sensació de la Mistinguett histórica, en el
Parallel. L'espectacle és d'una tristesa seas
limas, és necessita teta la pompa i teta la
bona fe del Casino de París, a més a més es
necessita un sopar carregat de tófones i un
optimisme a prova de bomba, per acceptar
les aerobácies i les plomes d'estrug i de ca
scar que
porta Misunguett en el seu guar
darroba. Al Parallel aquestes magnificéncies
feien un tufet •omántic de funeraria.
I malgrat aixó, Mistinguett ens ha pro
&t'a estones excellents ; les coses més ba
nals, Inés canalles i más truculents, barre
jades en les cangons d'aquesta formidable
artista, tenien la qualitat d'un «chef-cPceu
vre» ; ara aquestes eaneons ens fan tan poca

gracia

vulgueu.
aquí jo parli de fets de l'any
de la picor comparats amb fets actuals ;
parlo de deu, de quinze anys a tot estirar.
I

La /ideó

en

l'académia de varietés del

com

no

és que

Tampoc es tracta de fer constar que la Ra
quel i la Mistinguett ja
són dues nenes.
,Primer de tot, les dames no tenen edat i
no

mes

tre Viladomat

les grans artistes

pel

cantó. Els pares pel carrer Nou,
l'armilla plena ; els fills cap al de Gínjol,
amb el duret a la butxaca.
L'Alcázar Espanol era democrátic. Per
aixó era el més preferit dels cansaladers,
deis tenders, deis menudaires de Sans i deis
soldats. S'hi trobaven com en familia. Ca
res enllustrades de color de bistec i dits mol
suts com botifarres.
Cadena d'or massissa
a
; anells farcides de pedres. Gent
una mica tova de taranná i desconfiada. Els
seu

agradava presumir

cupletista des de la
llotja, speró pensaven amb angúnia en el
moment de
pagar. Quan tenien confianga
amb la casa, regatejaven.
una

A la Gran Pena, del carrer de Sant Pau,
«Las Tudelinas» hi feien de les seves. Te
nien el barri estemordit i amb l'ai al cor.
Al Parallel, el Gayarre i Arnau. S'hi podia
cacauets o
anar en cos de camisa ; menjar
castanyes i tirar les cleofies, com a cástig,
a les cupletistes que es bellugaven amb man
dra. Per dos ralets donaven una ració abun
dant de seny-ores grasses i arrugades, un
vodevil esqueixat i una capa plena d'un
sue negre,
agre, que en deien café.
A l'Arnau, la «Chelito» s'hi féu popular
amb La Pulga. Aleshores, encara era jove
i maca. El públic desertava del Gayarre per
a veure-la. A fi d'evitar la deserció dividiren
Pescenari en sis trosses. A cada un hi ha
vien posat una cupletista despullant-se. Ho
anunciaven així : Las 6 Pulgas trapezoides.
Hi predominava una sicalipsi que volia és
ser
desenfrenada i resultava innocent. Les
artistes es treien la camisa com si fos una
coixinera.
A l'Edén, La Buena i fins a l'Alcázar l'es
pectacle era més moderat i les dones més
joves i boniques. Amb el tem,ps a l'Edén
posaren estrelles del país i de l'estranger.
Fou el primer. 'Els altres hagueren de se
guir l'exemple. Grácies a aixé, hom pagué
veure la Turcy a l'Alcazar i la Nitta-Jo a
La Buena. Es canexien amb el vestit. que
era gairebé nou, i que, en sortir elles,
s'en
cenien els Illums de la sala i donaven el re
flector i l'orquestra preludiava una simfonia
patética. Cantaven una mica millar que les
altres. De vegades feien goig.
Les del país, a més a más, eren castisses.
Les estrangeres, diseuses o chatnteuses a
grand' voix. Les diseuses duien un vestit
molt curt i acampanat i feien bots, com ea
bretes enjogassades, per l'escenari; o dia
logaven, en un francés xampurrat, amb el
públic. La chanteuse a grand' voix aparei
xia repenjada en un bastidor. Anava de ve
Iltit roig amb gira, barret negre, gres com
un paraigües i una ploma grisa que li queia
fins al replá de l'esquena. Cantava trossos
d'Ocre amb una veu manllevada. Sella és
ser una senyora opulenta, de mitja edat, que
inspirava respecte. De vegades era coixa.
Heus ací el café concert de la primera
*

*

París, ea és
comengá a
directe amb el gres pú

«La Fornarina», famosa
la primera cupletista

ser

a

que

establir contacte
blic, des de Pescenari del Tívoli vell. 'Els

cuplets

es

popularitzaren

de

seguida.

Avui encara hi ha qui reeorda el Sátiro de
ABCi els Clavelitos. Amb la «Forrearina»
el cuplet •assá del clos del music-hall al

mig

d'estrelles, de sub-estrelles, de cometes i de
satéllits i de duets, de tercets, quartets
troupes. Tots cantaven—és un dir—el reper
tori de la Raquel. Amb el temps, peró, cal

gué

variar el repertori. De totes maneres,
durant uns quants anys, Catalunya es con
vertia, cada dissabte o diumenge, en un cine
en el qual es projectaven pellícules
tronades i després sortia una senyora grassa,
d'una certa edat, a cantar.

grandiós

el cap endarrera, les
la cintura, marcava un
giravolt de faldilles ramejades i se n'anava
a dins repicant de talons,
de cara al públic
i fent l'ullet. Olé!, bramava, unánime, tot
el país.
Fou, justament, en sortir al carrer, en
escampar-se pels pobles de fora, en posar-se
a l'abast de tothom que la cupletista va per
dre Pallicient i es va esvair la llegenda pe
caminosa que la voltava i enoegava el pú
blic.
El café concert, a fora, resultava d'un gro
tesc molt pujat de to. La cupletista, vista
de prop, resultava si fa no fa una menes
tral. L'únic que la diferenciava d'aquesta
era que duia el rostre i els llavis tarcits
El

mans

pit endavant,
repenjades
a

d'aprest.
Al

principi,

el

.poble

?hl ealluerná i

es

compren. Les antiqüelcs, l'escot, el vestit vi
rolat, l'aire esqueixat, els donava un aire pi
cant. En familiaritzar-s'hi se'n desencanta.
Aquesta és la causa de la decadéncia ac
tual. Vetad explicada la segona época del

café-concert.
*

Encara, avui,

*

*

subsisteixen. Ja no són,
peró, el que eren .abans. Semblen envellits.
Traspuen tristesa. Fan, pobrets, la viu-viu.
Perb queden les acaclémies. Al carrer Nou
i pels voltants. Són al capdavall d'un corre
dor negre, en un soterrani. Passant per
aquest carrer, a maja tarda, sentireu la re
mar del piano, el repicar de les castanyoles
i una veueta prima que desafina.
ha un
tablado arrambat a la paret i paquets de
música per terra. Retrats de cupletistes i de
bailarines, .amb faltes d'ortegrafia, engan
xats a les parets. 1 molts programes.
Allá ensenyen l'ofici' s'hi fabrica el cu
plet o el ball de moda. Una de les més
acreditades es la del mestre Viladomat,, el
qual, anys enrera, era un fabricont d'éxits.
Es l'autor del famós fox-trot de Les Cam
panes i del Tango de la Cocaína. Les cu
pletistes van a la seva academia a repassar
els cuplets ; les bailarines, els balls. Es que
den, si n'hi ha, les darreres novetats. El
mestre Viladomat és heme capag de con
vertir una minyona plena de ipél moixt i de
barbs en una estrella rutilant, solament amb
un
parell de lligons. Aixb és, tanmateix,
una

en

garantia.

Quan toca el piano ha fa d'esma, just per
qué la que canta
perdi el compás. La
no

*

qué passará si per casualitat sofreix

No passará

sorgí un nou aspecte del café-concert,
barreja de cine i de cupletisme adequat,

da

l'experiéncia

época.

de les multituds, que, ávides, omplen

el

de

febra

—

Amb la «cesta»

en

molt, infestat

conseqüéncia d'aquesta

I

s'hi

res.

eeus

les seves esperances

o

rosses

en

el Café Concert —per a ma
espec
jor claredat Music-Hall
era un
tecle inassequible al gres públic. Com la
lógia magónica reservada als iniciats, espe
cialistes de la barrita, de l'anar de nits
de tenir un enredo d'amagat de la familia.
Tenia poc o molt de pecaminós.—Aix6, és
ciar, u donava to—. Més aviat poc que mole
Molt menys, perb, del que semblava, en
sumat des de fora.
Tot i aixó, el café concert fruia d'un xnal
concepte envejable entre la gent menestral,
entre la qual era considerat com l'antesala
de l'infern. lEls que hi concorrien eren uns
dimonis.
Als seus comengos l'espectacle era cornpost
per un quadro flamenc que maniobrava dalt
d'un esoenari minúscul. De beguda, el xato
de manganilla sense tapes. Moixarna sala
da, per a fer boca.
Espectacle tronat, peró pie de color. Pú
blie bigarrat, de gitanos, gent del moll, to
reros, pinxos i crupiers de les cases de joc.
Quan hi queia algun senyor, que s'havia
esgarriat amb l'amiga, tothom es girava a
contemplar-lo i es picaven l'ullet. Per tal
de fraternitzar, aquest pagaya el gasto a
tothom. Aleshores li treien els diners de la
cartera a•b xuclador. De tant en tant queia
algun heme de panxa enlaire, amb un ga
nivet ensorrat al bell tnig del melle, cona
una síndria tatxada. Les rivalitats polítiques
Planes i Casals i Comes i
de l'época
Masferrer
i la manganilla barrejades, es
manifestaven així.
D'entre tots l'Edén era el més distinga.
Comengá, com els altres, amb quadro fla
menc, la cantaora, la bailaora —la més fa
i aquell tocaor de rnit
mosa fou l'Encarna,
ja edat, amb els pan i toros de cotó fluix,
que semblava que s'anés adormint bo i to
cant, perqué torgava, el coll damunt la gui
tarra com bressolat per la dolga remar de
Pinstrument—. Més tan!, a més del qua
dro, hi afegiren les cantadores de aires re
gionales.' Eren unes dones altes, de cenes
espesses i negres, amb un élavell encastat
a
l'orella, que tenien veu d'home. Foren
les primeres estrelles. La cupletista autóc
tona apenes existia i no tenia gens de pres
tigi. A l'Edén es veieren les primeres artis
tes estrangeres.
taula de jec —1 el
Hi havia la pastera
foyer, pels ressopons de la nit. Horn convi

pelotari
ha de tenir lloc el

resistiren anolt tomps.
Tothom estava, ,poc

raquelisme.

de monyos tou

passa. Peró les

una

*

El

on

com

z

principi

Al

practi

cuantos la

rápida

vaeix tot Catalunya. Decandeix, en poc
temps. Les cupletistes, vistes de prop, per
den el Ilustre i tornen el cap sota l'ala, allá
d'en havien sortit. Fem-one un. xic d'his

Mentre no es parla a penes d'altra cosa
que de les eleccions municipals, ja hi ha
qui pensa en les de diputats a Corts. I un
deis que hi pensa és un mestre, el senyor
Rufino Carena Montesinos, autor, entre
altres obres, d'un fullet, El puchero nado
nal, que ve a desenrotllar una idea com la
que anys enrera féu famós el célebre «Escu
dellómetre» pels carrers de Barcelona.
,El senyor Carpena, per fer conéixer les
llengat sense
seves humanitáries idees, ha
data un periódic, La nueva política, en el
primer número del qual hi ha una adver
téncia que fa :
«Este periódico sale cada quince días ;
pero no aparecerá nuevo número que no
haya sido agotado el anterior.»
Aquest primer número conté el més im
portant del programa de la «Nueva política
Cultural. Agraria y Regional federativa»
del senyor Carpena, del qual copiem amb
gust els següents fragments :
«Base 30. Prohibición rigurosa sobre la
a

Era un deis puntals més ferms de la casa.
Era el Music-Hall deis senyors amb carte
ra que
s'avorrien al Liceu i se Vespolsaven
al foyer del Nano.
A la Buena Sombra hi acudien els fills
d'aquells. En sortir del Liceu cada u tirava

l'escapeada

amb caben negre,

•

paz-fié polífic

poligamia, deportando

dava les artistes. Una ampolla de xampany
de tres pessetes valla cinc duros i una trui
ta a la francesa, dos. A l'Edén va treballar
durant molts anys la famosa Cachavera.

del

carrer.

La Raquel ha continua, més taré, des de
l'escenari de l'Arnau. Aquest teatre tronat,
pie, normalment, de públic de sub-sól, s'om
plí de senyors i va agafar, rápidament, una

popularitat

enorme.

Com que la Raquel dula els cabells ta
llats a la garçonne, moltes se'ls tallaVen
igual. La Raquel fou la introductora de la
moda del cabell curt.
Un detall curiós. Al sector de cupletistes

mira de reüll i veieu que pensa : «Encara
no
acaba, aquesta beneita?»
Abans sempre es trobava plena. Ara hi
ha liares i fins dies de molta calma. Quan
Peselat victoriós del cuplet, treballaven qua
ranta vuit hores diáries en la fabricació. de
les primeres matéries adequades—repertori
exclusiu, lletra i música—per ta de poder
donar Pabast a fienear estrelles, una dar
rera Paltra,
com
aquell que llenga conletti
en
passar la processó. Ara treballen tres
dies a la setmana, com els rajolers.
Per altra .part, de moles disposades a es
trellar-se, fora d'unes guantes minyones re
rassagades, gairebé ja no en queden. S'han
decantat vers el cinema. Somien emular la
Jeanette Macdonald o la Greta Garbo. El
gres púbdic, per la seva banda, se n'ha des

més

a

més, quan Mistinguett

de debó,

nava

menys que les al

encara

ens

no

ens

havia fet

erno
creure

que fos una collegiala.
El que passa és que el temps corre aanb
una velocitat saivatge, que els gol:meres es
moren, que les .sensacions epidén-miques són
tan curtes de vida com les modes de les
senyores.
no sois les sensacions epidérmi
ques sinó fins alió que en un moment de
terminat ens va semblar que era tocar amb
el dit el cel.
Davant d'aquest fet tristíssim el millor
és evadir-se, 'renunciar a les coses que un
dia ens varen emocionar per la por que

aquestes coses no ens decepcionin. Perqué
la culpa no la tenen pas ni Raquel ni
Mistinguett ; la culpa tampoc la tenim no
saltres.
De vegades, ipensant en exemples com
aquests que acabo de remarcar, he deixat
de rellegir un llibre que en oerta época cm
va
fer un efecte contundent, he deixat de
passar per un determinat carrer, i no he
volgut tornar a veure un determinat pai

satg.
Si

cap

un

gui l'objecte
ciar

a
la
que ha

sensació

una

catalogar

pena de

mória, és

vida, sigui el que

en

els calaixos de la

millor que procurem

l'experiment

sempre que

tingui al

seu

remei preferit per tots els deportistes, puix
brevfssim els dolors de qualsevol

migranya, neurálgies, etc.

—

de la sang, sense afectar al

mena

--

abast

no

exacte,

perqué

no

mal de cap, oYda i

sinó que reanima i
cor

ni als ronyons.

en

temps

queixals,

exposem

ens

que la sensació sigui catastrófica. Les coses
excellents per nosaltres, ho són sempre
d'un.a manera relativa, depenen de tants ac
cidents i de tantes circumstáncies...
No hi hauria també alguna part de tot

aix6 en l'efecte que m'ha produit el dari-er
film de Charlot? Charlot fa sis anys que
era
per tots nosalties l'heme a part, l'ar
tista per damunt de tots el altres artistes.
Charlot havia produit en un film el ma
xim d'humanitat, el máxim d'huanor i al
mateix ternps en els seus films havia dcxnat
la perfecció de conjunt a qué el cinema po
dia aspirar.
Ara bé, Charlot és el mateix, el film
d'ara potser és el millar, o potser és tan bo
com
el que ens hagués pogut semblar el
millor ; és possible que el gran púWic, fas
cinat per la suggestió d'aquest artista, no
senti les coses que jo he sentit en mirar
d'una manera desapassionada Les ilums de
la ciutat. El que jo he sentit és el següent :
que d'enea que Chaplin va donar a conéi
xer
El Gire, en el món del cinema slan

produit

coses

S'han

alemanys

noves.

produit

els filrns

de darrera

russos

i els films

hora, cito per exemple

o La terra;
aix6 naturalment
que no té res a veure aanb Charlot ni amb
l'art de Charlot, peró sí que té molt a veu
re amb nosaltres mateixos, arrib la mena de
drogues que necessiten els nostres senti
ments, amb la nostra ambició emotiva.
El temps passa damunt de tot brutal
ment, d'una manera despiadada, sense con
templar a ningú. Jo no sé ben bé el que
esperava ni el que volia d'aquest film de
Charlot ; el que sé sobre aquest cas i sobre
tots els casos és que el record sempre sa
tisfa más que la realitat.
JOSEP MARIA DE SAGARRA

L'angel blau
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si
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res

en

barraca del teatre Arnau,
Ra
quel ens havia proporcionat una frescor
d'aigua de coco especiallíssima ; eren llimo
nades del país arnb un polset de Caiena
d'un gust inesborrable. Aixó passava abans
de la guerra ; després la Raquel es va fer
famosa, a Nova York el seu nom .anava tan
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Al cap de vuit anys de

(pextraordinari

a

•

no

votar

no

té

res

eleccions tinguin
per als barcelonins un interés de «máxima
emoció», com dirien els periodistes de fut
bol. Després d'aquests vuit anys els termes
de la qüestió han variat radicalrnent. Abans
de la Dictadura, la lluita electoral, a Bar
celona, es reduia a un «match» entre un par
ta del país, la Lliga Regionalista i el partit
dels immigrats, els lerrouxistes.
Monárquica es ficava a la baralla aconse
gula només fer un paper ridícul, á treure un
regidor o dos i a no treure ni un diputat
a Corts..Durant les eleccions legislatives que
varen ;preceda a la Dictadura va intervenir
en la lluita un altre partit, Acció Catalana.
El seu candidat, .Antoni Rovira i Virgili, no
sortir per la senzilla Taó que estant els
va
regio.nalistes i els radicals acostumats a re
partir-se els llocs varen decidir establir con
tacte de colzes i no abandonar posicions.
Actualment, els factors que intervenen en
"aquestes eleccions municipals són més nom
brosos. Per a ocupar cinquanta llocs es pre
senten 234 candidats, i els partits són quasi
innombrables. No obstant, en aquesta selva
política es destaquen quatre partits. D'a
quests partits n'hi ha tres que són catala
nistes : la Lliga Regionalista, eatalanista
monárquica ; Acció Catalana Republicana,
catalanista republicana, com diu el seu nom ;
l'Esquerra Republicana i Unió Socialista,
formada per republicans i els socialistes ca
talans, o sigui els socialistes que no ac
cepten ordres dels seus companys de Ma
drid, i el radicals. Aquests radicals, o sigui
els lerrouxistes, estan dividits en tres sec
tors : els lerrouxistes ortodoxos, dita Coali
ció Republicano-Socialista, aliada am:b els
socialistes que obeeixen Madrid ; els lerrou
xistes dissidents, que no han volgut obeir a
Lerroux, que ordenava que no es presentés
cap ex-regidor, i els lerrouxistes més disi
dents, o sigui els d'En Santamaria. Peró,
que

VISTES DE BARCELONA

unes

duan

comptat i debatut, si arriben al Consistori
representants deis tres grups és de suposar
que tots se sentiran germans i que forma
ran un bloc respectant el dret de les inicia
t'yes particulars.
Cap a l'extrema esquerra es presenten dos
grups comunistes, els comunistes de Cata
lunya, o sigui el Bloc Obrer i Campero!, i
els eomunistes que obeeixen les ordres de
Madrid.
Cap a l'extrema dreta es presenten tres
o
quatre carlins i alfonsins, disfressats de
«católics-monárquics», que compten amb l'a
jut deis •auristes, centristes carlins, pu
pins i albinyanistes. Encara hi ha algunes
altres candidatures inolassificables, entre elles
els independents monárquics de Sant Andreu
i altres de les quals no cal ni parlar porqué
ni compten, encara que puguin treure algun

regidor.
En r.ealitat,

de disputar-se aquest
combat quatre partits : la Lliga, Acció Cata
lana, l'Esquerra Republicana-Socialista i els
radicals.
Qui guanyará? Cal tenir en •ompte que
Acció Catalana Republicana i l'Esquerra Re
han

publicana-Socialista

són dos
que Acció Catalana

cara

sigui ben
incógnita

partits
Republicana

en

nous.

no

inédita. La varietat de partits i la
de la seva força dóna lloe als
cálculs més contradictoris. Hem consultat
persones de tots els partits, i les respostes
són tan divergents que és impossible conci
liar-les.
.Exemples : En Manuel Sagnier, candidat
de la Lliga pel districte V, ens ha donat
eom
a probables
el següents resultats
Lli
ga, almenys, 20 ; Acció, uns 15 ; Esquerra,
potser fins a ro, i la resta per als radicals.
Altres bornes de la Lliga coincideixen amb

aquesta opinió.
En Martí IEsteve, candidat d'Acció pel dis
tricte I, ens dóna el següent cálcul de pro
babilitats : Acció, de la qual diu que, en
tots el casos, será la minoria més important

l'Ajuntament,
treurá de
Lliga, de
14 ; radicals, de

de

en

Ir

a

;‘la

zo

a

24

7

a

8 ; Es

guerra, de 3 a 4. En canvi, una altra per
sonalitat d'Aedo Catalana que ens prega de
no donar el seu nom com a profeta,
fa els
següents cálculs : Acció, de 22 a 31 (majo
ries segures : III, IV, VI i VIII ; majories
molt probables, al 1, i possibles, al V i VII
i .algun pel IX). Lliga, de g a 12 (minories
del I, III, IV, VI, VIII, i Agell, Cararac
i potser Lafont, i potser un pel VII). Radi
cals deis tres grups, de 6 a 15 (Mecí, San

tamaria, Roure, Gatell, Giralt, Matutano,

Sisquella,

Sala). Esquerra i Unió Sol
3 (Aiguadé, Lluhí, Com
panys). Independents diversos, de
3 (un
pel II i dos pel IX).
Cap deis candidats de l'Esquerra i Unió
cialista,

Casas

de

o

M. André Citroén, com que és wn deis
homes més populars de França, ha estat
objecte de tants cuplets com M. Gaston

Doumergue,

si

Per() aixb

més' no.
li sap gens

no
de greu, ni ha
mai haver-se'n de molestar.
Donant troves d'un esperit de convivIn
cia exemplar, els revuistes de París invi
taren M. Citroén a presidir llur dinar anual,
i el famós constructor acceptá, i no sois
aixb, sinó que prometé recompensar amb un
cotxe C4 l'autor del nvillor cuplet sobre els

cregut

Citroén,

judici

a

d'un

jura,t.

El papa de Polania
El mariscal Pilsudslzi, que tot fent soli
taris reposava a Villa de Madera, acabava
de rebre els quatre milions de postals—duts
per un torpeder polonés—que li han escrit
la quitxalla de les escotes en ocasió del seu
aniversari, ha sortit correntS del seu retir
per tornar a Polbnia, abandonant el pro jecte
d'anal' a Roma a veure el Sant Pare i el
Duce.
Es diu si l'acord austro-alemany és la
causa

d'aquest via.tge precipite, perb

probable

bla més

sem

que el

seu
rnotiu sigui
de la cOnsIitució
polonesa. Fins s'atribueix al mariscal aques

el debat sobre la
ta

frase
—El politicam

reforma

:

gent

hauran
aixb els fará

belluga

es

de

massa.

les

veure

meves

efecte.

Aquesta
bote;

Igual periof

a

Socialista ha volgut precisar resultats. No
obstant, En Joan Casanoves, candidat pel
districte IX, ens diu que treuran uns 20,000
VOtS.

Els radicals, desunas com estan, no s'ha
treveixen a fer pronóstics ; no obstant, en
general, insinuen que en treurarn uns deu.
El comunista Jordi Arquer, del Bloc Obrer
i Camperol, ha dit en diversos llocs que l'Es
guerra Republicana-Socialista no teurá cap
regidor i que el seu grup comunista obtindrá
sis mil vots.
VI a dir que tots els profetes diuen que
és massa aviat per fer profecies, i que fins
dissabte no podran afinar-se una mica els
eálculs. De totes maneres, el jóc és entre

tingut.

positora amplia:

—Quin acaparador!—va fer Fallieres.

—Perb em va confessar que li sortien
molt cares—afegí la viatgera.
—Així és digne d'ésser parisenc—conclo

gué l'ex-ministre.

Una experiéncía mondada
Els tebrics de la moneda s'han lliurat a
les especulacions més variades sobre l'esta
bilitat i la inestabilitat de la moneda. El
fet que contem a. continuació potser els ser
virá d'alguna cosa.
A la Bayerische Wald, regió bavaresa prb
xima a la frontera txecoeslovaca, la so
cietat explotadora d'unes mines de lignit féu
fallida i cedí per 8,000 marcs l'explotació a

deis seus enginyers. Aquest no tenia
diners per prosseguir l'explotació, perb era
d'una societat de «fisibcrates», gent que
creuen
que tota mercadería, a la 'larga,
perd una part del seu valor, i, per tant,
és equivocat creure que la moneda, que no
és sinó un signe del valor de les merca
deries, tingui un valor constant. Partint
un

d'aquest principi, Hebecker, l'enginyer en
qüestió, proposa 'a uns amics seus de crear
una
moneda, de la qual s'imprimiren bit
llets per valor de 5o,000 mares, estipulant-se
al dors que no tenien cap garantia, per no

infringir

la llei prohibint la fabricación de
moneda.
.Hebecker aná a trobar els comerciants
del país i els digué : «Si no accepteu els
pagaments en moneda d'aquesta, quaranta
famílies d'obrers, clients vostres, es troba
ran
sense
feina i hauran d'abandonar el
país.» Els comerciants acceptaren, i aixt la
mina prospera i els obrers tenen feina. Cada
mes, conforme (as pri.ncipis deis «fisibcra
tes» hom fa desaparbixer i % de la mo
neda en circulació.
Evidentnzent, la fe salva.

Rakhrn aninoff boicotejat
superior de música de Moscú ha
Conservatori d'Estat de Lendn
boicotejar les obres de Rakhma

L'Escola

grad

el
a

ninoff.

En la reunió del comitá del Conservatori,
unanimitat la proposició

fou aprovada per
següent :
«Les obres de

Rakhnianinoff reflecteixen

el lamentable estat d'esperit de la petita
burgesia i representen un art decadent, la
influIncia del qua! només pot ésser funesta
en el moment en que té lloc una aspra lluita
de classes. El Conservatori de Leningrad

s'encarrega de combatre

energicament la

influenoia

de l'obra de Rakhmaninoff en
les escoles de música i es compromet a fer
desapareixer el nom d'aquest músic deis
programes de concerts.»

Rakhmaninof

havia

Publicat,

abans d'ai

xb, un article en el New York Times, en
el qual afirmava l'existencia del treball for
fat

en

Per un home que volti pels cafés, per les
redaccions i per les penyes d'amics, com
és el cas del que escriu aquestes ratlles, la
febre electoral arriba a agafar-li unes pro
porcions d'obsessió. A l'hora de l'aperitiu,
a
la de sopar, a les dues de la matinada,
hom fa un recompte entre els presents,
sempre resulta que els que van per regidor
tenen majoria. Arriba un moment que res

positivament avergonyit, porqué,

una

la U. R. S. S.

no

tots, absolutament tots els
tenen altra solució que anar
*

o

sou

moment que el panorama de la vida se
presenta irremeiablement en la forma con
fusionária d'un photomontage electoral. El
paisatge urbá desapareix : els carrers ja no
són carrers, sinó partícules de distriete; els
vostres amics ja no viuen a tal o tal banda,
sinó que voten en aquella o en aquella altra
secció. Us diuen :
—Ha estat bonie el parta d'aquesta tar
da, al camp del Barcelona—i en lloc de
preguntar qui ha guarnyat, mentalment si
tueu el camp de Les Corts al districte VII
i penseu en les possibilitats electorals a base
d'esport i ciutadania.
Un altre us explica:
—guina corridassa ha fet En Bienve
nida!
1 la frase us suggereix que la Monu
mental es traba al distriete IX i que el
jove Bienvenida potser no faria un mal
paper com a candidat de la «Derecha Li
un

us

beral

Republicana»...
*

*

el senyor

Aquest

que

perqué

havia

perdut

va

ter famosa

un

RAMBLA

DEL

CENTRE,

33

-

una

PASSATGE

presenta per regidor.

per regidor

us

entre

cau

El senyor que

pel

no

es

Casanova,

a

:

Teléfon

BA.CARDI,

77406

les parets,

com
con

barretades.

--Cregui'm
ens
Quan tingui l'edat,

diu per terminar—.
es deixi seduir per
la popularitat ; no es vulgui distinga deis
altres ; no vulgui passar per un original :
presenti's per regidor !
—

no

*

*

*

1\12 tothom té la sort del comte de Güell,
can'elidat important de la Lliga, el qual es
pot permetre el luxe d'abandonar la ciutat
en
plena febre electoral i anar a París a
ensenyar postals de Barcelona als secretaris
del senyor Briand.
El comte de Güell no fa mítings, no va
per les cases, no visita els rectors de les
parróquies del districte. Tan tranquil está
pel resultat?
Un electorer de la Lliga ens en dóna la
solució :
—Es que hi ha dues menes de candidats :
els que convé ensenyar i els que convé
amagar.
*

*

*

Després

hi ha els que es dediquen a pas
sedás de la crítica corrosiva la vida
pública i privada de cada un deis 234 as
pirants a regidors. La collita és sempre
consideralate. Hom troba tots els elements
necessaris per llengar, amb éxit complet,
una
fulla de chantage impressionant. Pero
la fulla no surt. Es preferible fer una mica
de xerrameca per les penyes de café :
—Que si aquest, alió ; que si aquell, alió
altre...
En mig de la llista de la bugada salta
un in= iparticularment
brillant :
—Caram ! En Ribera Rovira era radical?
—Naturalment! Un home que ha estat
sar

pel

monárquic, republicá, espanyolista, catala
nista, centralista, separatista 1 fins portugue
sista, per qué no pot ésser, també, radical?

*

I després vénen els cálculs, els pronóstics
posada al servei de la fan
tasia electoral. IEls entesos en la matéria
us passegen davant deis ulls la mágia de la
lógica que fa saltar com uns gossets do
mesticats els fantasmes de les majories i les
minories. Que si la Lliga, que si l'Acció
Catalana Republicana, que si les Esquerres,
que si les quaranta melles de radicals...
Si no fos que la ciéncia deis entesos és
una
ciéncia autónoma i personal que no
está mai d'acord amb la d'un altre entés,
el joc de les eleccions perdria tota mena
d'emoció. El meu amic Kirchner, per exem
ple, prestigiós electorer de la Lliga, té l'es
pecialitat del pessimisme alegre aplicat in
distintament a totes les candidatures. Que
al quart sembla que ho té segur la Lliga?
Sí, sí... El senyor Kirchner treu del fons
de la leva experiéncia una série d'argu
ments que fan trontollar els optirnismes més
desenfrenats.
Que el sisé sembla més aviat favorable
a
l'Acció Catalana Republicana? No us hi
engresqueu massa. Hi ha seixanta tres so
cietats que vés a saber per quin cantó es
decantaran, etc., etc.
Que potser no hi ha dubtes del republi
canisme de la barriada de Gracia? Poc és
qüestió de fer-s'hi illusions. Hi ha el pres
tigi del senyor Nonell, etc., etc.
Després d'escoltar maja hora el técnic
senyor Kirchner, teniu la sensació exacta

JOSEP MARTA PLANES

Bureaux com el present
de totes mides i tamanys
des de 110 pessetes
MOBLES

ALTABA

Tallers, 29, 31 1 71
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pluja, mentre els seus
ciutadans candidats fabrendegen pel mig de
la via, treient el pit, repartint somriures i
els dies de

en

-

ELS VOSTRES GRAvATS EN LA

Unió de

alegre

presenta per regidor

arrambat

carrer

1

FEU FER

mans,

confiat.
—Vosté—li diem—no té ganes d'anar a
defensar els interessos de la ciutat?
—Al, no me'n parli. Fa uns dies que no
cm
deixen viure tranquil. Pel carrer, al
despatx, a l'escala de casa meya, firis en
l'interior de la familia, en miren de eua
d'ull, la gent m'asenyala, les senyores xiu
xiuegen a la meya esquena :
»—tMira-te'l ! No va per regidor!
I, després, tot el rosari de lamentacions :
Qui ens ho havia de dir! I semblava un
home tan ben vist 1 Vés a saber si hi ha
algun punt fose en la seva vida... Perti no ;
sempre tenla la saludó de presentar-se pels
raxlicals!

E Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es1 trangers Passatges Marítims i aeris 1
i Viatges a "Forfait" Excursions acom- E
1
panyades Peregrinacions, etc.
1

collar de

penes.
Courteline féu aquest comentan:
—"No hi ha cap collar de penes
que, per tal d'esdevenir farnós,

calgui perdre

raigua.

*

es

no

i l'aritmética

1.2.

es

a

senyor fa de mal trobar, ho reco
neixem, peró un cop ben reconeguda aque
lla quarantena de pisos i aquella dotzena
de tertúlies, el senyor que no es presenta

r.

Edmonde Guy

*

candidats,

En aquestes altures, el bon periodista té
un
bon tema a explotar : és l'interviu amb

de

horne d'una relació social de
primíssimo cartello o bé un pobre infeliç
que ni sou bo per candidat...
El que diem no és pas literatura. El que
escriu aquestes ratlles, cada dia de muja
tarda a maja nit, té ocasió d'altérnar amb
els candidats següents : Márius Gifreda,
Duran Reinals, López Llausás, Camps Mar
garit, Barbey, Amadeu Vives, Sagnier, Ven
talló, Casanoves, Pere Comes, Lluhí Va
:

llescá, Joaquim Xirau, Cassanelles, Claudi
Ametlla, Vicens Bernades, etc., etc. Arriba

—Té c,ent quaranta cinc dones.

que

va

dues

Mlle. Anna Quinquand, després d'un so
jorn entre tribus salvatges africanes, ha
obert una exposició de les escultures i di
buixos fets en el CUTS del seu viatge. A la
inauguració assistien el ministre de les Co
.1bnies, Paul Reynaud, i l'ex-ministre André
FallUres.
Davant el retrat d'un reietó de tribu, l'ex

invitat

En tal dia com avui, els ciutadans de
Barcelona estan dividas en dos grups co
piosos i respectables. D'una banda, els que
es
presenten per regidors. De l'altra, els
que no es presenten. Un cert sentit del pu
dor i de les conveniéncies democrátiques ha
fet possible, després d'exemplars i nombro
sos
sacrificis, que el segon grup fos su
perior al primer. Sembla que els partits po
lítics s'han adonat que una massa de can
didats superior a la de votants, podia pro
vocar
entre el poble una legítima sorpresa
i una possible de.smoralització.
Grácies a aquesta saludable iniciativa deis
dirigents de la política local, s'ha acon
seguit que, diumenge vinent, siguin 200,000
electors els que tinguin d'escollir entre 234
eandidats. Tal com anaven les coses, era
perfectament lícit de preveure un reduit pa
norama de 234 votants elegint entre 200,000
candidats. Sortosament, les eleccions ja són
a
la vora i no és fácil que un tnou partit
d'esquerres surti a la palestra animat deis
millors propósits i de tres dotzenes més de
candidats nous de trinca. De manera que
cal suposar que les xifres no variaran de
tal com les presentem.
Cal celebrar-ho, per raons d'estadística i
de comoditat.

teu

a

o

DESPRES DE L'ACCIDENT
—Oh ! Mira qué has fet, Sam ! Com es
posará Mussolini quan ho sápiga!
(Judge, Nova York)

Citroén ié corda

Intermezzo electoral

RO?M

INFORMES

/MI

El mariscal Pilsudski
sell de ministres.

presideix

un

Con

-

111••
I

¦1-1
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(Izvestia, Moscú)

I PRESSUPOSTO

GRATIS

4

LES

14,
E La S
josep Pía, El

VALORACIONS ACTUALS

L1 LIBRES

sistema

de 1' ranc esc Pujols. Manual d'Hiparxiologia

(Llíbrería Catalónía)
Abans de conéixer personalment En Pu
sabia que es dedie•va a buscar la
veritat, i que si no l'havia trobada, ben poc
li'n faltava. Aquesta feina, e,o9-1 es com
pren, no és curta. De tota la vida tots els
filósofs s'hi dediquen, i després de tants se
gles, es veu que no l'han trabada, fins que
l'avenç de les ciéncies positives ha perrnés
aquesta glória a En Pujols. Quedem, dones,
que la feina havia d'ésser larga per la seva
mateixa naturalesa. En Pujols hi ha es
merçat vint-i-cine anys, i, com que el nostre
amic viu de renda i no té gran cosa •més a
fer sinó estudiar, és fácil de veure que
vint-i-cinc anys de la vi(1a'd'En Pujols vol
dir gairebé tant com quaranta cinc de la
vida d'un altre.
Jo no sé si l'ha trobada o no ; ell ho as
segura amb tanta fermesa, que a penes ens
queda cap altre remei sinó creure-Jho. A
més a més, el llibre en que Josep Pla exposa
el sistema de Francesc Pujols s'embranea
amb una mena de coneixements que no en
tren gaire en el camp usual de les meves
aetivitats. Per tant, no puc pas assegurar,
per la meya banda, que En Pujols hagi
conquistat aquesta glória tan gran per al
país que l'ha vist néixer. (I ho die així per
que En Pujols, que és un gran patriota, es
tima més el seu deseobriment per haver-se
fet a Catalunya que no pas per haver-lo fet
ell.) A més a més, ben pocs profetes ho han
estat en la seva pátria i en el seu ternps, i
En Dujols, que sap aixó i té confiança en
el seu sistema, no s'amaina gens perqué no
el comprenguin ; está tan segur de tenir la
veritat, que el triomf de les seves idees no
el preocupa gota : no li ve de cent ni de
dos cents anys. 1 si aixd no és una prova
que el elixé del Pujols humorista és fals
perqué és parcial, i que hi ha un Pujols

anys

jols, ja

profundament serios, preocupat

dels

ginal.

engá, més

de reflex que

no

pas ori

Sense cap dubte, en un nitre lloc de més
densitat filosófica, el libre d'En Pla sobre
el sistema d'En Pujols hauria mereseut co
mentaris ; ara que patser no haurien estat
de la mena que es pensa En Pie, que en la
seva darrera obra ha vingut a fer prop d'En
Pujols, el paper d'Ekermann prop de
Goethe (salvades totes les distáneies que
calgui), i, per tant, aquest libre gairebé
ha de catalogar-se entre les obres del fild
sof de Martorell i no entre les del redactor
de La Veu.
La meya incompetencia pel que fa al
fons del libre, no cm permet ficar-m'hi
sinó de biaix, tot esperant que els profes
sionals de la filosofia hi diguin la seva.
D'altra banda, els lectors de MIRADOR re
cordaran un resum d'aquesta obra, escrit
pel propi Pujols, publicat en les nostres pa
gines fa un paren de m'esos. Essent el li
bre el resum .de
anys de medita
eions i estudis, ningú no el pot haver resu
mit millor que el propi autor en el curt es
pai d'un article de setmanari.
Pel que fa a mi, m'ha sorprés de bell an
tuvi la veneració de que tot d'una Pamic
Pla s'ha sentit posseit envers la ciencia, la
mofa de la qual 11 havia proporeionat tema
per a alguns articks humorísties. Qui sap
si el fet de militar en un partit polític tan
formal con la Lliga li ha infós el respecte
a
les assignatures més abstruses. No cal
dir com totes les persones seriares celebra
ran
aquest canvi.
*

Quan jo

*

cm

proble

la parasitosi perqué no existeix cap orga
nisme que direetament o indirectament no
sigui parásit d'un altre», o (dota nutrieió és
un ernpelt»
m'ha ealgut reconeixer que En
Pla i Le
per exemple, parlen un
idioma eientífic diferent.
També vaig apendre el valor de l'experi
mentació, i davant l'esoala onto-bioldgica
que ens presenta el libre aquest, he supo
sat, encara que no s'indiqui' que es traen
d'alió que se'n diu una «hipótesi de tre
ball». Donem.ho per bo' mentre el resultat
d'aquest treball també ho sigui. Peró re
peteixo que els meus limitats coneixements
en
la materia no arriben a permetre'm el
luxe d'una afirmació aixf.

MISA
B

*

*

*

Com també deuen saber els nostres lec
tors, perqué de molt temps que en parlern
en la secció de Mirador indiscret, En Pujols
ha fundat una nova religió. Dones bé, el
Manual d'Hiparxiologia eompendiat per Jo
sep Pla els fará conéixer aquesta religió,
que, com la d'August Comte, es basa en
les ciéncies positives. En Pujols creu que
la conciliació de la religió i la ciencia no ha
estat possible fins ara, perqué, segles en
rera, com volíeu conciliar-les, si la igno
ráneia, ádhuc la dels savis, era tan gran?
Ara que, és la seva, la religió que En Pu
jols ha conciliat amb la ciencia. El fet que
sigui una religió pura, és a dir, neta de 'mo
ral i de sandó, fa creure al seu autor que
tindrá una gran difusió. Fórá insensat de
fer averanys sobre aquest punt. De més
verdes n'han madurat. 1 si no, vegi's la
sort
de moltes doctrines teosdfiques, amb
les quals la d'En Pujols té un innegable
parentiu, no sols de fons, sinó en la forma
de deixar anar afirmacions que hi ha malta
feina a demostrar científicament.

Direstor

Caries absorto
per

indústries

Noves instarlacions
canvis i traellate

Certificats de

productor nacional
Contribució industrial
territorial, utilitats

*

massa blasmable ; els tdpics tenen un
interés de definieió petrificada i primária.
Diem : novela ; que vol dir : cosa nova.
Novella «que se nos ha avenzindado en nues
tro Reyno y usa Italia», escriu el pare Josef
Valdivielso, en Paprovació d'un libre de
Tirso de Molina, i afegeix que és aexercicio

pas

*

de l'aeció ; la segona és la preocupació per
a
despersonalitzar i difondre la idea de

protagonista. Ja veurem corn, algunes ve
aquestes dues preocupacions es con

combaten.
les seves dares Ideas
en
sobre la novela :va precisar aquesta pri
característica de la novella d'avui :
mera
la novela, género moroso. La novela és
no
oblidem que, coan deia Jarnés, aquest
libre és més un diagnóstic que no pas una
recepta—una camera amb eapacitat pels més
minuciosds ralentis. 1, com la camera ci
nematográfica, el novelista d'avui cerca
de detallar fins a l'extrem máxim tot allo
que vol enfocar. I bé : les seves prete
réneies el porten a estudiar—i per tant a
alentir—el pensaanent humá. No caldrá pas
que justifiqui la presencia de Marcel Proust
o
James Joyce dins aquest grup. Ambdós
han arribat a la més lenta reoerca de l'á
nima humana i al més exaete dels análisis
tradiuen i

Ortega

es

i Gasset

comporta sobretot

Representant especial
MADRID

biográfie reaecionant, no contra Petopeia
d'un Joyee o d'un Proust, sinó més aviat
contra el sentit biográfic de les noveles tra

deixant el ritme épic
tendencia consisteix a
fer protagonista de la novela tot un grup
de personatges, tota una classe social, o,
simplement, un ambient determinat.
Ha desaparegut el respecte pel protago
nista prototlpic que omple les novelles del
segle XIX, de la mateixa manera com la
história d'avui estudia menys els herois que
les multituds.
Valle Inclán—que representa quekom en
aquesta nova tendéneia—ha dit una vegada
que hi havia tres .maneres de veure els
personatges des de l'ull de Pescriptor : con
sklera-nt-los superiors a oil, com fa Homer ;
considerant-los enfront mateix d'ell, com fa
Shakespeare; i finalme,nt, situant-los en un
pla inferior. Així fan Cervantes, Quevedo
i el mateix Valle Inclán. Valle Inclán juga
amb els seus personatges com amb una
troupe de marionetes ; sense deixar-se do
minar mai pels seus fills espirituals, amb
un
domini que ha donat extrems genials
Unamuno (Niebla) i Piraridello (Sei per
en

dicionals.
o

James Joyce

en

la intimitat de la
de París.

seva

casa

vituperado

(1677).

de

defendido

y

unos

Bé. D'aixó

no

de

otros»

gaire Val
precisa l'origen

treiem

en

gua clara. Una cosa és
:
italiá. (Podem detallar : Bocaecio, Bandello,
Sannazaro.) Peró hi ha també, des de molt

abans,

novelles

vers, romantzs

en

(Lance

lot, Tristany, Merlín).
Bé. Tot aixó, com actua davant el con
cepte de novela que avui ens és familiar?
Molt eseassament. Hi ha dos camins pa
ra•leis de novela. Un d'idealista que va
deis libres de cavalleries a les novelles
pastorils ; Paltre de realista, que va des de
la novella picaresca als quadros de cos
tums. Peró cap d'aquests camins no ,pot
dir-se que sigui preeedent immediat del
nostre concepte actual de novela.
Es al segle passat que cristallitzá el gé
nere, per una línia de constructors de no
veles que va des de Madame de Laffayette
a
Stendhal. Després—de Stendhal a Zola
assistim a la resolució definitiva de tots
els problemes constructius, i la novela pren
la seva majoria d'edat. El segle xix és el
segle d'or de la novela.
I bé : és exactament el conoepte de no
vella del segle passat el que avui té una
més alta vigencia?
*

*

*

No. Han aetuat damunt d'ell considera
cions estetiques diverses. Amb un eriteri es
quemátie poddem reduir-les a dues : la
primera és la preoeupació per Palentirnent

LLIBRES

Ter

les Belles Arts
Arts Industrials

BANYS NOUS, 5

a

Tot i

narratiu,

la

sonaggi).
A les darreres noveles de Valle Inclán,
el personatge central no és pas una figura
humana, sin() un retaule de 'figures agru
pades a la cort espanyola d'Isabel II. Si

aquestes figures en una mateixa elasse
social ens donen un segon tipus de novena:
la narrado proletária—Gladkov, Zuazagoi
o
tia— militar
Bebe', Glaeser, Sendex
Seifulina.
Finalment, dins la tendencia que nega la
qualitat de protagonista a un sol perso-,
natge, trobern les obres que donen a l'am
bient la direcció espiritual de Pacció. El
teatre ha explotat preferentment aquest filó :
Lenarmand (Le simoun, La Dent Rouge),
O'Néil (Anna Christie), Vildrac (Paquebot
tuant

—

—

rural—Lydia

Tenacity),

etc.

Aquestes són, a grans trets, les dues ten
dencies que predominen al camp de la no
velística actual. Anotem també una major
preocupació formal, sobretot a les obres de
la primera tendencia que es presten a un
joe mental treballadíssian en contraposició
a
les obres el ritme narratiu de les quals
pressuposa un estil que podríem dir-ne

Teléf. 20542

-

—No et sembla
estreta?
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MENSUAL

poble.

un

anglés, derivant de Dic
kens i d'Eliot, Arnolel Bennet, perb, ha
estat format en Pescola deis realistes fran
eesos, Flaubert i sobretot Maupassant. Al
Fonamentalment

Inés

anglés

Opera í música vocal, cors í solístes,
Opereta, sarsuela, cuplets í
loan Grau.
ballables, per Rafe! Moradas.
Jazz í films so
nors, per Adolfo &llagar.
Música típica í
popular, per Joaquín Turma.
Díccíó, per joan
Casas.
Rádío, perEnric Calvet.
Díbuíxos

aportá

dels temes,

una

técnica

xopa d'influencies europeos.
Després de la serie de novelles de les
Cinc Ciutats, publicá, pees anys abans de
la guerra, Clayhanger i Hilcla Lessways,
la mateixa história d'una parella vista pel
marit i per la dona, inferior a aquella serie.

Hom eregué que ja

no

tenia

res

més

mica

Ara, amb motiu de la soya mort recent
(28 de març), un crítie ha dit que será la
prova de l'aigua i no la del foc, que s'a
plicará a la producció d'Arnold Bennett :
una
gran part anirá a fans, perd en su
raran
uns quants volums : The old wives'
tale, els já esmentats de Five Towns
per a l'historiador, els estudis autobiográ
fics, testimoni de la dualitat espiritual de
la generad() de l'autor.
Recordem, de passada, que Josep Carner
traduí al eatalá, i les publicá la Biblioteca
Literaria, algunes noveles de Bennett.

que

em

ve

una

dir

ciutat. Alt funcionan, durant la guerra, al
ministeri d'Infonrnacions' volgué eseriure el
Raingo, ensopida
seu llibre de guerra, Lord
novela de "clau. I encara en seguiren d'al
tres, sense superar mai els seus quadros
del Staffordshire.
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—Quina llástima, ara que acabo d'en
cendre'll
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BARCELONA

COMPRAR-LA
El earnell ha

begut

vi per
(Ric et

tres mesos.

Rac, París)

a

GUILLEM DIAZ PLAJA

cao.

l'oncle
mant-me, oi?

"

per

faei uns éssers excepeionals ; el domini de
la seva psicologia és, per tant, simple, puix
que es limita a una burgesia mitjana en
qué el refinament és desconegut, la inteli
gencia senzilla i la complexitat limitada als
sentiments. Si les seves novelles són pobres
de poesia, d'imaginad() i de problemes, es
transparenta en elles, en canvi, el fons comú
de tota una elasse nombrosa i gairebé de tot

DISCOS

SUMAR! DEL PRIMER NÚMERO:
El valor social del fonógraf, per Henry Poulaille.
Música orquestral 1 de cámera", per Baltasar

Sarnper.

li ha mancat una engruna de follia
per ésser un gran novelista.
Nascut prop de Hanley, el 27 de maig
de 1867, tota la vida volgué ésser un pro
vinciá, amb una ceda afeetació. Li agra
dava contar que no podia passejar per una
ciutat com Londres, i sobretot París, sense
que se li aeostés un gula a oferir-li els seus
serveis. Igualment deu el seu lloc en la
literatura a les seves noveles sobre la vida
provinciana en les cinc ciutats que quan
contemplava des del turó de Toft
era petit
End «Burslev i Turnhill al nord, Hanbrkl
ge, Knype i la distant Longshaw al sud,
Hanbridge i Bursley ajuntant llurs braços
periodisme, crí
a Poest». La resta—teatre,
tica—és secundária.
Arnold Bennett no haurá estat un es
eriptor d'una gran imaginació, ?ere) sí un
Observador minuciós, els procediments no
vellístics del qual s'han comparat a un
cinema alentit. El e,amp de les seves no
veles és la burgesia modesta de botiguers,
funcionaris i membres de professions libe
rals, sense cap relleu de carácter que en
ment

d'original. Per demostrar el centran,
volgué amb Riceyman Steps aplicar al Lon
dres sdndid els procediments d'análisi mi
nuciós que li havien reeixit amb la petita

*

número de

Arnold Bennett, per Matt

no

(The Passing

F

nom

nova

JUST CABOT

primer

d'Arnold Bennet,
venia immediatament
darrera deis de Shaw i Wells, i potser,
certs sectors de públic, era més aprecia
en
que aquesfs dos, la copiosa produeció dels
quals sobrepassa pel qué fa a la quantitat.
1 qui sap si aquesta és una raó de la seva
inferioritat.
mateix, paró, no donava
cap importáncia a gran part deis seus li
bres, que qualificava de pot-boilers, és a
dir, destinats a fer bullir l'olla. Perqué
Bennett ha estat un borne práctic, raonable,
treballador assidu : qui sap si precisa-.
un
el

popularitat,

a

Citem Blaise Cendrars i Jules Romains.)
Mentre aquesta tendencia d'alentiment
aeostuma a pervdre per base Pindividu, i
és una psicografia ampliada firis al darrer
extrem, l'altra tendencia general apuntada
més arnunt sembla com si defugís el sentit

seguit.

Ha sortit el

Anglaterra,

A

quant

les excepcions que
la influencia del cinema.

Pez-ti tot aixb, tinc interés a repetirJho,
passen d'ésser acotacions marginals a un
llibre que es mereix un comentani aprofundit
per part de qui pugui fer-ho.
Des d'un punt de vista d'espectador deis
libres, no queda altra posició possible que
la de saludar la seva aparició com el que
realment és i amb el desig que materies
com les tractades en el
Manual d'Hiparxio
logia trobin en catalá un conreu sistemátic i

de l'Estat

Arnold Bennett 1

psíquics.
(Hi ha, naturalment,

no

Expediente de proteccid

a

d'his

possible—no precisa prou bé—i potser
fins i tot equivoca—Pesséncia del genere no
vellístic. Repetirn alguns tópics ; aixd no és
tbria

a

bantec,

Autoritzacions

ampla definició—fragment

La més

*

dozlicava

menys
de coses que m'han estat útils per sempre
més : l'amor a la precisió entre elles. Aixó
aplicat al llenguatge, vol dir que cada ter
me sigui
usat per significar estrictement el
que s'ha convingut universalment que sig
nifiqui. Davant, dones, de frases com «la
fórmula general de la simbiosi nutritiva és

reconeguts com a més essencials per la
gent que pensa ; si aixd no és una prova
de la bona fe d'aquest home, no hi ha res a
fer per convencer un •públic desvesat de les
especulacions filosbfiques, per la senzilla raó
que el país no produeix gaire materia d'a
questa, i la poca que produeix és, de molts

Laietana, 18, pral.,

El concepte de novella

disciplines més o
biológiques, vaig apendre una pila

mes

a noves
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