
una peça d'un mecanisme que funciona ad-	 -
mirablement. Parlant de revenja, Alemanya
encara veuria funcionant dintre el seu ter-
ritori la Comissió mi'itar de control, ningú
no hauria adorés diàleg sobre l'evacuació de
Renània i l.i hauria estat més difícil reorga-
nitzar el seu exèrcit i la seva marina. El
mateix Stresemann havia definit la seva po-
lítica amb les paraules famoses de l'ofensiva
pacifista de gran estil.

Hem dit que si Stresemann no hagués
existit, Alemanya hauria trobat l'home que
hauria fet la mateixa política. Erzberger,
Rathenau i Wirth l'havien ja iniciada, i no
pot parlar-se de fracàs perquè Stresemann
l'ha poguda continuar. Tots han desapare-
gut per causes fortuites : els dos primers fo-
ren assassinats i Wirth va perdre el seu hoc
a conseqüència de les lluites de partits. S'ha
dit que contra aquests tres homes hi havia
un terrible handicap: Rathenau era jueu,
Erzberger era catòlic i Wirth també. Sire-
semann era prussià, d'un bell blau de Prús-
sia, ha dit Bainville.

Stresemann tenia encara un altre avan-
tatge: procedia del camp nacionalista, ha-
via estat monàrquic i militarista i un entu-
siasta de la guerra durant la guerra : era
un convertit; i podia ara atraure cap al seu
paoifisme un nombre de nacionalistes que
de cap manera haurien seguit als socialistes,
pedra angular d'aquesta política exterior.

Els nacionalistes no haurien tolerat que
un socialista les el Pacte de Locarno. No
oblideu que el Pacte de Locarno és obra de
Stresemann quan era ministre en el govern
nacionalista presidit per Luther. Obtenir	 ILLUSIONS DE PROPIETARI
aquest tractat d'un gabinet nacionalista és	 —Dones sí, confio que aquests pins, Buidant-los corn es cuidola màxima • habilitat de Stresemann. 	

faran seculars.
aviat se'm

1
	 —
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La diada del ¡libre ha estat un
èxit. Recordeu=Vos ara que de
¡libres també se'n poden com=
prar els altres dies de ¡'any.
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MIRADOR INDISCRET

AI cap de vuit dies de la mort de Strese- El	 locarnisme,	 la	 política	 de	 Briand	 i
mann	 seria ociós recollir	 l'eco	 de	 la , gran I Stresemann ha presidit des de 1925 les rela-
oració fúnebre que di han dedicat tots els cions entre França i Aleman ya. S'ha demos-
diaris del món, si només ens limitàvem a 1a trat que l'esperit de Locarno és vividor s en
reproducció d'elogis	 i	 a	 l'enumeració	 d'è- tenim la prova en les recents converses entre
xits.	 D'aquest	 mort	 en	 parlarem	 molt els que sempre han aparentat que el comba-
temps: durant molts anvs sovint serà útil, ten, en els projectes d'aliança franco-alema-
i a vegades necessari, fer referència a l'obra nya projectats per homes de dreta, corn el
d'aquest	 pacifista, deixeble de Bismarck.	 I francés Revnaud i l'alemany Rechberg. Stre-
perqué	 cal	 tenir	 idees	 clares	 sobre	 aquest semann havia posat en evidència aquet fet,
home, la	 seva història	 i	 la seva obra,	 no la demostració que àdhuc els enemics de Lo-
ens concretarem a l'estricta relació de fets. carpo compten amb la política de Locarno.

En parlar de Stresemann cal primer tenir Sembla que el Tractat de Locarno fou le-
en compte l'historial d'aquest ho-
me politic._ L'anv	 1907,	 el	 doctor
en	 dret .Gustau	 Stresemann	 ïou.	 .
elegit	 diputat	 pel	 partit	 nacional
liberal.	 Fora	 d'Alemanya	 comen-
ça a parlar-se de Stresemann du-
rant la guerra, i cal dir que du-
rant	 aquest	 terrible	 període	 era
militarista, kaiserista, anexionista"
I partidari de la guerra submari-
na a ultrança. Proclamada la Re-
pública, resta fidel a les idees mo- U
nàrquiques,	 es situa a l'oposició i ,
funda	 el	 partit	 populista,	 partit
que, al seu començament, només

-tenia en compte	 les	 realitats	 eco- '
nomiques.	 Durant	 l'ocupació	 del
Ruhr defensa la política de resis-
tència.	 Fidel,	 però,	 a	 la	 doctrina

• de	 les	 realitats	 económiques, 	 tots
els	 desastres	 provocats	 per la rce-.,
sistència	 passiva	 el	 tornen	 a	 la
realitat i, de sobte, Stresemann es
declara	 partidari	 d'una	 entesa
amb França....

I	 aquí comença	 el segon	 Stre-
semann. Fixeu-vos	 bé que	 el	 se-:.
gon Stresemann s'inicia l'any 1923•
Reconeix que la monarquia no és
viable,	 que conduiria	 a la	 guerra
civil i, en cas de	 triomf, tornaria
a	 prcoduir els mateixos	 fruits,	 el
cesarisme,	 ]'imperialisme	 i	 el	 mi-
litarisme i per consegüent la guer-
ra exterior.

. Els	 resultats	 d'aquesta	 política
són	 l'adopció	 del	 pla	 Dawes,	 el
pacte de Locarno, l'entrada d'Alemanya	 a gut al desig de Stresemann de facilitar l'en-
la Societat de Nacions, l'abolició de la Co- trada d'Alemanya a la Societat de Nacions.
missió militar de control, l'adhesió al Pacte I en aquest desig de veure Alemanya paç-
Kellogg; els preparatius per al Ná áóu	 ,. tant i lligant compromisos corn un ifs nor-
i l'aprovació d'aquest projecte que soluciona mal, corn si no hagués perdut la guerra, hi
el problema de les reparacions i	 retira de ha un sentiment de bon patriota i també un
Renània les tropes estrangeres. Aquesta és, acte de sinceritat pacifista.
en resum, la història de les dues fases del La	 íntima	 collaboració	 amb	 Briand,	 la
doctor Stresemann. seva amistat amb Chaimberlain havien aca-

Era sincer aquest home?	 ¿Qué hauria bat de fer donar el tomb, havien en certa
fet dintre un any, quan l'evacuació de Re- manera compromès i hipotecat la política de
nània sigui un fet i aixa permeti a Alema- Stresemann. Però aquesta amistat no li im-
nya alçar la	 veu?	 ¿Quina actitud	 hauria pedia de prosseguir la revisió lenta del Trac-
adoptat dintre dos o tres anys quan vingui tat de Versalles, del qual no en queda ja
l'hora de plantejar la qüestió del corredor de una meitat. Sense fer soroll havia obtingut
Dantzig? Perquè cal tenir en compte que que els 132 miliars de marcs or de les re-
Alemanya ha reorganitzat el seu exércit, la paracions es reduïssin a una quarantena i
seva marina i les seves indústries : Alemanya que el	 Pla	 Young	 expulsés del	 Rhin els
torna a ésser una gran potència. El seu exér- exèrcits aliats.
cit és petit, però molt ben enquadrat ; en el Stresemann, en morir, acabava de conque-

• cas d'un conflicte, en vuit dies veuríem els tir e1 llorer del llibertador. Colònia, Coblen-
cent mil homes d'avui multiplicats per vint. ça i Magúncia podrien fer-li un monument.

Sense tractar de minvar la importància de Ha estat un treball net, ben fet, un deis es-
Streseamnn,	 ni de regatejar el	 seu talent pectacles diplomàtics	 més	 interessants	 deis
polític i menys la seva sinceritat, és neces- nostres temps.
sari, perquè és exacte, pensar que si Stre- Stresemann estava a punt d'haver acom-
semann no hagués	 existit,	 Alemanya pro- plert la primera part d'un gran programa.
bablement	 n'hauria	 ñnventat	 i	 descobert ¿En	 què hauria	 consistit la segona	 part?
un d'igual, hauria trobat una persona que ¿On	 hauria arribat el	 redreçament	 d'Ale-
hauria	 fet	 la	 mateixa	 política	 i	 hauria manya? Corn hem dit, el programa de la
prestat	 al	 Reich	 el	 mateix	 servei.	 L'Ale- primera part era previst pels alemanys i ha
manya	 republicana	 no	 ha	 renunciat	 al estat executat brillantment per aquest gran
seu	 paper de	 gran potencia ni	 a fer	 tot deixeble de Bismarck.	 Quant a la segona
el necessari per .assegurar-lo.	 I és per aixa part, Stresemann se n'ha emportat el secret.
que, al costat d'un ministre inamovible de Tot fa creure, però, que els encarregats de
la guerra, hi havia un ministre d'Afers es- dur-la	 a	 termo	 seran	 els socialistes	 de la
trangers	 inamovible.	 I • parallelament a	 la tendència IBreitscheid, el politic de la recon-
polftica pacifista de Stresemann hi ha hagut ciliació,	 encara que la mort del	 gran mi-
un von Seeckt i un von Gessler, i ara un nistre populista ha estat massa prematura
Groener, tres homes que han treballat in- perquè	 Breitscheid	 pugui	 sortir	 des	 d'ara
tensament i sense fer soroll en l'obra de re- < l primer pla de l'escena.
organització	 de	 l'exèrcit.	 Stresemann	 era

Els dijous blaucs1
LA FALTA D'IMAGINACIÓ

Després de ((la femme coupée en mor
-ceaux», la premsa francesa té un altre tema

Iraculent a explotar: la trágica mistificació
del dit marquès de Champaubert.

Corn tothom deu saber, aquest lladre que
de debò només es deja. Pe sal, es va enter-
rar viu amb intenció d'apareixer corn a víc-
tima d'una societat secreta i justiciera be-.
tejada els «Cavallers de Temis)) la qual
volia castigar-lo pels seus robatoris antics,
alguns d'ells en complicitat amb una tal
Maria Lluisa Noirait que es feia dir, me-
dievalment, Gisèle de Gisors.

L'imaginatiu Passal no va plànyer res
quant a mise-en-scènen, corn tam¢oc l'ha-
via estalviada en altres gestes anteriors se-
ves.

Ara resulta que tota l'escenografia desple-
gada per Passal era u,î truc de publicitat
per llampar les seves Mémoires. Es comprèn
què n'hauria resultat de l'obra d'un home
així. Ens hem perdut un fulletinista capaç
d'eclipsar Ponson da Terrail.

Indubtablewnent, no es trobarien gaires,
potser cap, editors ni autors capaços d'in-
ventar un truc de publicitat d'aquesta en-
vergadura. Ni a l'Amkrica del Nord, país
modèlic de la propaganda truculent, ni a
Françà, on els editors no necessiten que els
descobreixin trucs, no es deuen haver fet
moltes provatures corn la de Champaubert.

Però aquest afer no el voldríem tocar, ni
que sigui lleugerament, sota l'asfrecte de la
propaganda editorial. Si de vegades ens tro-
bem endarrerits en aquest ram, una truco.-
lència de tan mal gust no arribem a desit-
jar-la.

Voldruiem només pendre'n peu per parlar,
no pas de la manca d'imaginació de la nos-
tra gent de lletres, sinó de la dels nostres
lladres i criminals.

Mal que ens pesi, mal que el sentiment,
que tants frosseeixen, d'exaltar totes les co-
ses pròpies se'n senti mortificat, en matè-
ries punibles no hem produït cap obra mes

-tra des 'de temps immemorials.
Ja comptem der endavant que algú es

pensarà — o escriurà corn si ho pensés 
—que nosaltres desitgem de totes f assades

una florida de robatoris i assassinats que
ens doni dret a un lloc honorable en la clas-
sificació internacional, i d'aquesta feta ens
titllarà de dissolvents, desmoralitzats i des-
moralitzadors, corrosiius, dgstructius i altres
adjectius derivaac:i simids4,,.	 . ;. ,

Si creiéssim en la bona fe dels que ens
han de dir aquests penjaments, diríem que
ens limitem a constatar un fet, que també
deuen haver observat, sabent-los molt de
greu, els directors de certs diaris. I afegi-
riem encara que., e1 que fa a MIRADOR ti

a la mena d'original que s'hi publica, aques-
ta millora qualitativa de la delictuositat no
ens interessa personalment gens.

Amb l'evident perill que té involucrar
qüestions, gairebé es pot trobar simptomà-
tica la falta d'imaginació que comentem.
Diverses persones, parlant de la literatura
catalana contemporània, han notat l'escas-
sesa imaginativa que durant molts anys ha
reduït la noueUa a un conreu no gens in-
tensiú, i ha mantingut la literatura d'ima-
ginació, en general, en una notable despro-
porció en esguard dels altres gèneres.

Algun teoritzador (teoritzar és la cosa més
fàcil del món) retreuria tot allò de l'espe-
rtit pràctic, positiu, que toca de peus a ter-
ra i altres falòrnies per l'estil.

Es dóna, però, el cas que enlloc corn adí
no abunden tant els somiatruites, a despit
de la fama de materialistes que posseïm, i
en canvi som gent de poca imaginació.

Personalment, no sabrien pas què fer-hi,
no sois Qerqué coses així fan de molt mal
arranjar, ans també perquè no tenim cad
solució a la mà per oferir.

I el dia que la trobem, no vacillarem gens
a fer-la servir, no pas per a la comissió
d'actes delictuosos, sinó per a proseguir la
tasca de destarotament deis babaus que és,
ara per ara, de les més útils que es poden
fer.

C-

Dia del llibre... o del llibrer?

Davant del formidable èxit de la Diada
del Llibre, un periodista s'expressava així :

— Demostrarem ésser uns veritables ases
si l'any que ve, en tal dia corn avui, no
llencem un llibre al mercat...

Un altre li va contestar:
— No és pas llençar un llibre el que cal.

E1 negoci está en montar una llibreria.
Aquests sentimentals... !

Del sopar a Caries Bohigues

D'aquest sopar es pot dir que hi concur-
regué el bo i millor de Barcelona. Val a
dir que l'homenatge s'ho mereixia.

Tal corn s'havia anunciat, després de so-
par els assistents foren invitats a visitar la
trampa de les meravelles lluminoses, és a
dir, la installació subterrània. Es una veri-
table fàbrica, plena de commutadors, inter-
ruptors, aparells registradors, motors, born-
bes, etc., etc. La majoria, poc familiaritzats
amb la tècnica, s'hi embadalien:

Un enginyer feia les explicacions necessà-
nies, que encara augmentaven l'embadali-
ment.
PerÒ En López de L'Esquella no es com-

movia i rondinava a cada pas
— Tot això és cosa deis alercnanys de

I'A. E. G.
Una mica més i . s'hauria pensat que ha-

via assistit al sopar ben bé perquè sí.

Roviralta, conferénciant

En Josep Maria Rouiralta fou l'enca,re-
gat d'oferir l'àpat a Caries Bohigues. La
seva fama de «causem, i d'humorista va
sofrir un cop seriós. El , devia imposar la
solemnitat de l'acte i es va creure obligat
a fer un parlament de tons elevats que cons-

tituf una ))barban memorable.
Més que un discurs fou una conferència

que potser hauria augmentat la cultura i
el gust estètic deis comensals si no fos que
després d'un sopar ningú nn està per disser-
tacions.
Algunes persones collocades pro de l'o-

rador diuen •que la primera part de la lliçó
fou dita en castellà i l'altra en català. L'en-
tusiasme de l'auditori, creixent cada cop
més, no deixà sentir les últimes paraules
ni les penúltimes. 'Sense aquest vessament,
hi ha qui creu que el discurs encara dura-

ria. No calia, la bona voluntat ja estava
prou demostrada. Tothom se'n recordarà.

La frase lapidària

De tots el discursos en queda una frase

celebre, aquella que fins sobreviu a l'home
que l'ha pronunciada. El discurs d'En Ro-
viralta no passà sense aquesta frase. Es

tractava de definir l'espectacle màgic que
els comensals tenien davant, i potser el que
entra pels ulls no necessita gaires defini-
cions.

Pert els poetes són els poetes. En Viura
ja va dir que En Roviralta havia esguerrat
la vida. En efecte, l'autor de Boires baixes
havia de seguir fent rajar la inspiració, i

no pas dedicar-se a apilotar milions com un
vulgar milionari.

El poeta traí l'industrial, i aquell va fer
dir a aquest que els jocs d'aigua eren huna
sinfonía de luz y de color)).

Déu l'hi pagui. Ara ja sabrem qué dir
quan ens .preguntin què són les fonts ele
Montjuïc. Direm com un ]torito : «Són una
simfonia de hum i de color» i quedarem
més descansats que En Roviralta.

Les trampes de l'ofici

De La Veu de Catalunya: «La quartilla
lliurada per Sir AustenChamberlain al
nostre redactor i al de l'Agència Fabra, els

dos únics que l'han visitat al seu yacht

))Dolphin)), diu així :» (segueix la transcrip-
ció).

En realitat, Melcior Font, el redactor de
La Veu, no va anar més enllà de la passa

-rella del yacht, mentre Joan Tomàs parlava
amb •Chamberlain i n'obtenia l'autògraf que
publiquem a la página 3.

Melcior Font, però, sap que un periodis-
ta, mal sigui ex-poeta, no pot dar-se per
vençut als ulls del públic, i amb el seu cop
s'ha apuntat un mèrit superior al de qual

-sevol floreta de jocs florals de barriada.

Rectificació

Sabem que el sobre-realista J. V. Foix
està enfeinadissim desmentint pertot arreu
aquell «Mirador indiscreta en el qual li atri

-bufem que havia assistit a un dinar a can
Dalí, a Cadaqués, l'etiqueta del qual sem-
bla que era el democratissim taparrabos.
També nega que mai s'hagi banyat amb
maillot de dona, corn fa córrer el noi Padi-
Ila. L'home afirma que l'única extravagàn-
cia que s'ha permès aquest estiu ha estat la
de passejar-se pel Port de la Selva amb la
camisa fora dels pantalons.

Per la nostra part ho fern constar sense
treure-hi ni afegir-hi absolutament res.
tF^ ï	 .,'

Una resurrecció

AI darrer número de la revista Excursio-
nisme hi ha una important ressenva del
II Campament de Catalunya, que tingué
lloc a darrers del mes passat a Vilassar de

Dalt. La ressenya acaba amb una relació
d'objectes trobats I una altra de perduts.

Entre aquests darrers hi ha el llibre «Le
Geni Català,,, poema del Dr. Falp i Plana,
apòstol del vegetarianisme.

Hem quedat literalment parats de saber
que encara tenia lectors, i encara més que
en un campament de prop de dues centes
persones calgui endur-se'n aquell poema per
tal de passar l'estona.

I ara recordem que quan va sortir, el seu
autor va demanar a En Josep Carner que
parlés de l'obra en algun lloc. En Carner,
davant el terrible ccmpromís, anava de di-
lació en dilació. Per fi, no quedava esca

-patdria. Però la sort afavorí el crític-poeta.
Una revisteta estava a punt de morir. En

Garner ho sabia i escriví un primer article
pie de consideracions sobre la poesia èpica
i altres generalitats per l'estil. Acabava
anunciant que en un segon article parlaria
de Lo Geni Català concretament.

La revista mod, con En Garner sabia que
ha'¢ia de succeir, i no aparegué mai enlloc
la crítica promesa.

Flors d'àlbum

can Solé de la Barceloneta, el restau-
rant que continuarà essent de moda fins el
dia que posin estovalles, ja gasten àlbum.
Tothom hi va dient la seva.
L'Alcàntara i Gusart, redactor d'El Día

Gràfico, hi ha escrit:
«Re /)ública? Monarquía? Llagosta!»
No deixa d'ésser un bon programa. Molts,

encara que no l'han proclamat, el seguei-
xen. El mateix Cambó, posem per cas.

El millor pensament, pert), és el de Pere
Comas, de L'0¢inió

«El dia que es proclami el comunisme —
diu — vindré add a dispesa.»

L'incondicional decebut

Un grup de bergadans entusiastes de Ra-
mon Vinyes van fer expressament el viatge
a Barcelona per assistir a l'estrena de Pe-
ter's Aar. L'excursió era certament compli-
cada ; calia entornar-se'n acabada la funció
gràcies a una tenebrosa combina de taxis,
trens i àutbmnibus.

En sortir del Teatre Nou, vàrem sentir
un deis entusiastes bergadans que s'excla-
mava :

— I .per tot això hem tingut d'armar
aquest sagramental ?... Els únics trossos de
l'obra que m'han agradat eren quan tocaya
la pianola...

Miss val no badar

El tennisman Tarruella es trobi. un dia
amb un subjecte de no massa bona fama,
el qual Ii proposà «una partidetan amb el
joc de cartes. Tarruella, amb tota la bona
fe, es deixà convèncer. S'assegueren, doncs,
i corrnençaren a jugar. Tarruella es tragué
un duro de la butxaca i el posà sobre la
taula. L'altre «no portava canvia i jugà so-
bre paraula.

S'animà la partida. 'I Tarruella, després
d'algunes alternatives, començava a gua-
nyar. Guanyava, guanyava, (fins arribar a
les sis centes pessetes. Però, damunt de la
tat la seguia no havent-hi més que les pri-
meres cinc pessetes posades per Tarruella.

A la fi, l'altre proposà que, per acabar,
es afessinn les sis centes d'una vegada.

— Molt bé ; molt bé — digué Tarruella
totes les sis centes. Totes menys el duro.

I es ficà la moneda a la butxaca.

Arquitectura nova

Un deis joves arquitectes que varen pre-
sentar aquella magnífica exposició de l'any
passat a .les Galeries Dalmau, va enllestir
recentment una casa, model acabat de les
normes anquitectbniques més de darrera
hora.

El client va anar a visitar-la. L'arquitecte
el va acompanyar en la visita i el va fer
fixar en els més petits details i, d'una ma-
nera especial, en la claror que dominava
tota la casa, gràcies a la disposició moder-
níssima de les finestres.

— Sí, ja està bé — va dir el client. M'a-
a ada, m'agrada força. Perd, escolti, on
m'ha posat el quarto fosc?

I tan secret

De cronista de societat, es firmava Apolo.
Feia les cròniques més involuntàriament di-
vertides que s'hagin let a 'Barcelona. Arribà
a dirigir un diari, El gran diario o un títol
així, quatre pàgines tirades en .màquina
plana.

Un dia el veiérem retratat a El Día GrG-
fico, amb unifonme d'algun càrrec de la cort
pontifícia.

Quan el tractat del Laterà, semblava que
los cosa d'ell, tanta importòncia es donava.

L'altre dia se'n parlava en un grup.
— Crec que és cambrer secret del Papa —

va fer un.
— I tan secret —saltà un altre — que ni

el Sant Pare el coneix.
En resum, es diu Apolonio de Arelas.

Relativitat

Escriu mossèn Jaume Collell a la Gaseta
de Vich :

nPer lo Stresemann aquell no Qassaràn de
Verdún y la derrota que tornà a la França
l'Alsácia y la Lorena, fou una lliçó; la lli

-çó que influí poderosament en son esperit
de adolescente...

Stresemann, en temps del no passaran,
tenia trenta set anvs.

Ara, que per a la robusta alzina centenà-
ria de Vich, trenta set anys són una edat
de criatura.

UN ARTISTA DE LA POLITICA

Gustau Stresemann
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De corn es va a mercat de feres L'APERITIU
Un drama amb sorpresa

AI Còuic estan a punt d'estrenar un
gran espectacle titulat Cleopatra.

L'autor de la lletra i pagano, don Vicents
Pardo, no és pas un inèdit.

En plena guerra va escriure ja una co-
mèdia : Los aliados.

— Es una obra de truc– deia als, amics—.
La gent hi anirà creient trobar-se ámò una
obra a favor dels aliats i... resulta que els
aliats són els veïns d'una casa que s'unei-
xen contra la portera.

Aquest truc (?) ens recorda el que tenia
preparat, per una obra seva, En Pere Mi-
quel, aquell famós redactor de la vella Pu-
blicidad.

—He fet un drama espeterrant i de sor-
presa. Al tercer acte, l'obra està ja acaba-
da i els espectadors es queden tots f...

— I la sorpresa?
— La sorpresa és que hi ha encara un

altre acte.

Un cartell carbassa...
I 60.000 duros

Aquell rètol de color de rosa que El Ma lí
exhibia en un primer pis de la Rambla de
Canaletes, del qual el sol ja s'havia men-
iat tot el rosa i l'havia deixat amb color de
malalt que demanava els sagraments, ha es-
tat substituït per un altre cartell flamant de
color de carbassa. Hem de reconèixer que
té el seu valor que un horn mateix no s'a-
vergonyeixi de confessar les seves trifulgues.
No hi havia cap necessitat d'ailudir lacar-
bassa que el públic ha donat al novell diari
catòlic dels Joseps Manes.

Però, és el que ells deuen dir : — Que
ens vinguin al darrera, quan acabem de
cobrar 6o.000 duros d'unes quantes ànimes
caritatives.

Savis a primer rengle de ring

Abans del combat de boxa pal Campionat
d'Europa Flix - Bernasconi, només un crí-
tic d'aquest esport, Crítias, el més intelli-
gent, digué que la victòria seria del català.

Després del combat, tots els que havien
dit que guanyaria Bernaseoni, varen comen-
çar la seva crítica dient : Nosaltres ja ha-
vfean dit que el guanyaor seria Flix...

Es veu que en aquest món no hi ha corn
tenir barra i tirar al dret. Es ciar que ja
es compta que el lector d'esports té en ge-
neral una intelligènoia molt limitada. Però
això de dir que és femella quan se Ii ha vist
el que se 11 ha vist, ja 'ho sap len el públic
mateix sense necessitat de critics.

L'eesbandiment» d'En Vinyes

Fou ahir a la nit quan, per una veritable
casualitat, sotjàrem la seva silueta de fran-
ciscà que s'esbandia entre la multitud de
rostres de la Rambia de Canaletes.))

Això ho escrivia el poeta Joan Povill i
Adserà parlant del seu collega En Ramon
Vinyes.

Franciscà En Vinyes? Franciscana la si-
lueta d'aquest poeta obès i d'annunzià?

!Francament, això està més mal pensat
que mal escrit. Ni a Gandesa, ni a Olesa,
paisos molt simpàtics on En Povill compta
els admiradors per legions, poden esoriure
aquest sotjar i .aquest esbandir.

Povill ! Povill ! Després faràs córrer que
et tenim bola!

Espectacle edificant

Recentment, en uns articles dedicats a les
aigües i a la llum de l'Exposició dèiem que
molta gent es passa hones i hones seient da-
vant el gran brollador i la cascada, corm
davant ¿'un altar.

Un fet observat per tres o quatre perso-
nes dignes de crèdit confirma el nostre co-
mentari. Durant els dies del Congrés de les
missions s'han passejat per Montjuïc bata-
Ilons de frares i monges de la més insospi-
tada varietat. A risc de dissipar-se una mièa,
algunes comitives varen sortir de 1'Exposi-
ció més enllà de mitja nit. I as ésser de
nit, prop de les dotze, quan pogué observar-
se que quatre monges havien pres seient
davant .la cascada del Palau Nacional i, tot
mirant embadalides, anaven passant el ro-
sari.

Segurament aquesta actitud defensiva con-
tra una temptact6 tan forta de concupiscèn-
cia delsulls, el maligne esperit devia quedar
definitivament destarotat.

Dies enrera els diaris portaven que havien
desembarcat una pila de bèsties noves per
a la collecció zoològica del Parc. Hi havia
serps, foques, cérvols, ximpanzés, cangurs,
óssos i una colla d'anima•ls més. Sabíem,
a part, que la installació havia estat millo

-rada, i que anava a inaugurar-se alguna
secció nova. Vàrcem anar a empendre de
seguida el nostre amic, el senyor Rossell i
Vilà, el conservador del Parc Zoològic de
Barcelona, . que d'ara endavant canvia el
nom pel de Jardf Zoològic.

-- Venim afer-vos xerrar — li férem — i
que ens digueu a quina hora voleu que us
fem venir el fotògraf perquè retrati les bès-
ties noves.

1 va començar a xerrar.
El Parc zoològic de Barcelona està mal

emplaçat, ,perquè amb l'Ajuntament antic
s'havia fet la proposta de traslladar la nos-
tra collecció als terrenys del Falcó, però
aquests terrenys, de la Baronessa de la Bar-
ra, estan en plet i es va haver de deixar

tamarins — vulgarment dits óssos formi -
guers — originaris d'Amèrica, propis dels
paisos tropicals, que al cap d'un mes d'es-
tar a (Barcelona s'han mort de crisi d'acli-
mataci ó .

Entre les espècies noves hi ha un cér¢ol
vapiti, canadenc, el rei dels cérvols, puix
que és l'espècie més grossa que hi ha. Des-

' prés hi havia tres cérvols d'Escòcia, blancs,
un masole i dues femelles, però una de les
femelles es va trencar una cama i en ésser
a Barcelona se Ii va gangrenar.

Hi ha encara un tapir, espècie de porc,
brasiler; uns simis hamadrias, africans, es-
pècie que no havia estat mai al nostre parc ;
una pancha de panteres negres, d'una espè-
cie molt rara de la qual no hi ha cap exem-
plar en cap deis aq jardins zoològics d'Ale-
manya; uns tigres 'de Sumatra (fins ara a
Barcelona només hi havia hagut els de Ben-
gala) ; un xerval, espècie de gat, d'origen
africà ; una parella de casoars, indians, de
la familia dels 'estruços ; una femella de

se idea 'de les proporcions del seu negoci
— un negoci que horn imaginaria que no-
més rep comandes de tard en tard — només
cal dir que té quatre camions que continua-
merit van i vénen del moll al jardí zoològic.

Per a comprar petits animals, Anvers és
bona plaça, i per a ocells de les colònies ho-
landeses, Amsterdam i Rotterdam, amb
dues ciutas amb marxants de certa impor-
tància.

Per anar a mercat d'animals per als jar-
dins zoològics la millor época és la prima-
vera perquè els parcs estan molt poblats de
cara a l'estiu. Hi ha hagut diumenge d'es-
tiu que al parc Hagenbeck d'Hamburg han
despatxat 120.000 entrades. Cap diumenge
no baixa de 100.000. De vegades hi ha jar-
dins que adquireixen animals només pals
mesos d'estiu tan sois, comptant ja que en
venir els freds certes espècies no podran re-
sistir i moriran de crisi d'aclimatació. Però
mentrestant ja se n'ha tret partit.

Quan els 92 animals adquirits per En Ros
-sell 1 Vilà a cal senyor Hagenbeck d'Ham
-burg venien cap a Barcelona, el vaixell duia

un carregament important de fenc, de mol
-tons i de peix per alimentar-los, però es va

aturar encara a Vigo a adquirir peix fresc
per a les foques.

Aquestes foques podran ésser admirades
en la installació adequada que avui s'inau-
gura. El jardí zoològic del Parc ha estat
engrandit fins a l 'escalinata del pont de gla
Marítima, tot l'espai de ro.000 metres qua-
drats que enfronta amb les cavallerisses de
la guarda urbana. Hi tenen també instal-
lació a propòsit els óssos blanes, en les co-
ves, grutes i fossos del cas; els simis (una
gàbia per a 30), el ximpancè; els hama-
drias... S'inaugura encarà un aquàrium

-terràrium projectat per un italià espeoialitzat
en aquesta mena de construccions. En 1'a-
quàrium hi ha aigua dolça per als peixos
de riu i aigua salada per als peixos de mar.
Al terràrium hi ha tota mena de.rèptils:
q o 8 serps boas i pitons, ilargandaixos, al-
gun d'ells ,de més d'un emetre de llargada, i
unapila d'espèciesmés.

Aquèst aquàrium-tenràrium despertarà de
seguida la curiositat deis barcelonins i cal
esperar que creixerà ]'afició a visitar el nos-
tre jardí zoològic.

En resum, Barcelona pot dit que té un
jardí zoològic que comença a fer goig. El's

infants correran de seguida a veure les es-
pècies noves, s'ho diran els uns als altres, i
es possible que el revifament que s'ha co-
mençat a experimentar des que s'ha posat
preu a l'entrada, en el nostre Parc decai-
gut, vagi cada vegada enaugment, i arri-

em a tenir una collecció d'animals presen-
table i estimada de tothom. El dia que així
sigui haurem fet content a En Rossell i Vi-
là, aquest home de barba apostòlica que
cada any a entrada d'estiu va a mercat de
feres i que s'estima tant els seus animals
— que són de Barcelona —, que si li sortiu
a parlar dels dos óssos formiguers que se
han mort de crisi d'aclimatació, no pot re-
primir una mena de congestió a la gorja i
us diu amb la veu corn entelada :

— No em parleu deis pobres tamarins.

J. VENTALLE

Sobre el dia del llibre. — Una vegada
va imposar la moda el joc del adiàvolou. To-
tes les criatures d'aquell temps feien pati-
nar damunt d'un cordill dues paperines de
fusta enganxades pal béc. Després el adià-
volo » saltava allí on podia, i l'añv en qué
el joc va len el pinyol, les fàbriques de vi-
dre i de terrissa van augmentar un }oo per
loo llur producció. La meitat de persones
que es passegen per la Rambla amb el nas
aixafat, deuen açuesta desgracia a les trom-
pades rebudes umb els adiàvolos». Després
d'aquesta moda, n'han vingut altres de sin-
gulars : la de mastegar goma, la de dun una
trenzilla blanca a les armilles, la de premsar
el morro del gossos, la de considerar 1'adul-
ter corn una ganga, i la de depilar el ventre
deis ratolins.

Àra'és una moda el Dia del Llibre. Aqueix
any ha agafat unes proporcions molt més
fortes que l'any passat.

El Dia del Llibre s'ha posat a l'altura al-
lucinant deis cap_al-tards barcelonins. S'ha
vestit de pipermint amb gel i de mantega sa-
lada, cam els senvals ]luminosos i els ulls
de les senvoretes.

Tothom, amb l'esquer del deu per cent
de descompte, ha anat a comprar llibres de-
sesperadament, amb la mateixa desesperació
que en temps anteriors el públic es tirava
dintre les esglésies el dia de Dijous Sant.
Fins els paralítics, els mutilats, i aquelles
que amb prou feines tenen esma per respi-
rar, s'han fet dur a coil i be a les llibreries.
Els banquers, els milionaris, han anat a
comprar una novella de tres pessetes perquè
les venien a 2,70. Algun domador d'elefants
ha robat tres carteres als transeünts per anar
a comprar una obra estimulant. Tots els
prostíbuls; han treballat m.és que de costum
per poder contribuir a la difusió de la cul

-tura.
Els llibreters s'han empescat trucs ruti-

lants per vendre. En López-Llausàs ha plan-
tat al mig de ]'acera un fanal de tots co-
lors glue 'semblava que anunciés el circ
Gleich. En aquest fanal, entre altres pin-
tures magnífiques, .hi havia un ninot que
volia ser la meya caricatura. A mi m'ha"
semblat que em veia corn si sortís de l'hos-'
pital i anés a cercar vint cèntims per un plat
de sopa. He tingut la visió exacta del mo-
ment en què aniré a demanar caritat, que
és la fi que ens mereixem tots els que fem
aquesta cosa tan mal intencionada i tan in-

'`moral que se'n diu literatura.
Altres llibreries han llogat una gramola

que ha cantat ((tangos)) de sol a sol. Altres
han posat tres lloros vius i un tigre disse-
cat per .atraure, el client. Altres han fet ser

-vir el propi autor d'atracció. Hi ha hagut
discursos al mig de la Rambla, i la llibreria
s'ha convertit en gran rulota tradicional i
hem pensat en els temps romàntics de L'ale-
gria que ¢ansa.

Tot aixa és magnífic i encoratjador. Si la
febre pal Dio del Llibre augmenta, la pro-
paganda serà també més viva i més exci-
tant. Quan guanvem en cultura i llibertat,
als aparadors de les llibreries s'hi posarà un
cinema projectant al viu les aventures ga-
lants deis autors de més venda.

Un any resultarà que això és fet. 'I ales-
hores es projectaran les aventures de les se-
nyóres deis autors, i tindrà més venda aquell
que resulti més víctima d'infidelitat que els
altres. Totes aquestes aréclames, seran una
pura delicia, és possible que s'arribi a pro-
duir l'espectacledels autors lligats amb ca-
dones, vestits de saltimbanquis, o bé tan-

, cats dintre d'una gàbia només que amb un
eslip amb unes pinces als dits que serviran
per treure's la pell els uns als altres. La
propaganda no té con i el comerç no té en-
tranves, i la moda és la moda.

Després del Dia del LUbre, hauríem de
procurar crear dies de tot el que es presenti,
fins que durant els dotze mesas sempre fos
el dia d'una cosa o altra.

El Dia de les Dentadures Postisses, de la
Morfina, deis Gasos Asfixiants, deis Esca

-pularis amb Indulgència Plenària, tot això
amb rebaixes intelligents, convertiria el món
que vivim en una cosa flexible, civilitzada i
delicadament pintoresca.

Hi ha gent d'un sentimentalisme corro-
siu, que no esté d'acord amb l'aire de pa-
rada que van agafant les exigències de la
moral i la • cultura. Aquesta gent més val

-dria que s''hagués mart la tardor de l'any
r9^8.

A nosaltres ens agrada el Dia del Llibre,
no perquè venem més que el altres dies, ni
per les peques pessetes que ens entren a la
butxaca, sinò perqué veiem que el llibre
deixa d'ésser una cosa trista, muda, sorda,
gris i encartonada. Perquè veiem que en el
llibre es filtren les rialles de les modistetes
i els escarafalls de tots els poca-vergonyes
de punta ; perquè el llibre és un espectable
de hum, de color, de deliciosa fantasia,
que és en el fans del fons el que ens con-
mou, i en el fons del fons voldríem que la
nostra sang i el nostre estómac es conver-
tissin també en un deliciós espectacle de
hum i de color.

JosEP MARIA DE SAGARRA

•^.

córrer. A1gu va propasar de traslladar-la a cóndor, exemplar molt rar en el qual el pu-
Montjuïc .	 Montjuïc encara era un campa- blic, tot i el seu mèrit, rés possible que no
ment de gitanos. En Rossell i Vilà, home es fixi game (rar també en els jardins d'Eu-
coneixedor	 de	 les	 necessitats	 d'una	 collec- ropa) ;	una	 femella	 de ximpancè	 adulta
ció zoológica,	 va desenganyar els que s'ha- quatre óssos blancs (un d'ells de z'zo me-
vien enamorat de la idea. tres d'alçada), i tres foques, dues femelles i

Mentrestant	 el	 nostre	 Parc	 havia	 anat un mascle.	 .
decaient.	 Se	 n'havien	 apoderat	 els	 tninxe- Hi ha encara, pertanyents a espècies que
raires,	 les	 gitanas — que	 escuraven	 amb ja	 havien	 estat al	 nostre	 Parc	 i	 s'havien
bonaventures	 i	 altres martingales	 els	 mo- mart, un ós malai, un cérvol axis i un can-
neders — i la gent sense lema. S'havia dei- gur mascle. Teníem tan sols una femella, i
xat decaure tant, que en els darrers temps ens és grat de comunicar als lectors que el
era rar de veure-hi cap sen yora, perquè la mateix dia d'arribar el mascle, ja hi va lha-
concurréncia que s'hi trobava no era massa ver casament i	 que d'aquí poc temps els
agradable. infants ja podran anar a embadalir-se amb
Avui per entrar a veure la collecció zoolò- el canguret petit que treurà el cap des de

gica del	 Parc es paga un	 ral,	 llevat deis la bossa de la seva mare.
dissabtes en què l'entrada és franca. Doncs Aquestes bèsties i altres de menor impor-
bé,	 els dissabtes	 el parc zoològic de	 Bar- tància han costat^Bo.000 pessetes.
celona resta convertit en un munt d'escom- El lector preguntara :	 f corn es fa això
braries. Tapers, peles de tota mena de fmi- de comprar feres i animals d'aquestes me-
tes, restes de menjar, tot plegat ample una nes? Més d'un envejarà En Rossell i Vilà
pila de sacs. que cada any pel mes d'agost agafa els tras-

Les gàbies deis animals queden plenes de tes i se'n va a mercat de lenes. Els ho ex-
pedres i de sorra que el públic hi tira. Els plicarem.
altres dies, quan es paga un ral, el parc és Gairebé totes les grans ciutats marítimas
tan	 net quan s'obre	 corn	 quan es- tanca. tenen el seu mercat d'animals exòtics. Per
Potser per a corregir això l'entrada que ara a comprar aus, el mercat més important és
val un ral s'apujarà a dos rals, i els dissab- el de Marsella. Per a animals de gran preu,
tes, ara gratuits, es posaran a ral. (Es ciar elefants, girafes, etc., s'ha d'anar a Alema-
que	 la	 selecció	 de	 públic,.	 impedint	 que nya o a Anglaterra.
del	 Parc	 se	 n'apoderessin	 els	 trinxeraires, A Alemanya el marxant més important és
podria for-se amb uns números de la guàrdia a Atfelt, una ciutat del Rhin, més avail de
urbana.) Bremen. PerÒ cam a facilitats per al trans-

Amb	 els	 ingressos	 que , s'obtinguin	 d'a- port deis animals adquirits,	 no hi ha corn
quest augment de preu, es faran	 installa- Hamburg,	 l s cosa rara que cada	 quinze
cions noves, es podrà augmentar el personal dies no hi hagi vaixell directe a 'Barcelona.
que en té cura, es portaran animals nous, i A Hamburg hi ha el senvor Hagenbeck que
a major nombre d'animals les renovacions té un .parc, i tres circs que volten el món,
seran més freqüents. i això vol dir un gran stock d'animals.	 El
Com que el parc zoològic no podia seguir seu parc és doncs interessant al comprador

en 'el	 camí	 de decadència	 que duia,	 s'ha pel nombre d'animals i per la quantitat d'es-
pensat que havia arribat l'hora de començar pècies.	 A	 Hamburg hi	 havia,	 ara	 per I'a-
a rehabilitar-lo. I En Rossell i Vilà va mar- gost, disponible un tigre de Sumatra mascle.
xar a Hamburg i ha portat gz animals. En	 Rossell	 valia	 una	 Femella.	 El	 senyor

Entre	 aquests 92 	animals	 hi	 havia dos Hagenbeck la va fen venire d'un deis seus
tres circs ambulants, que es trobava a Gré-
cia,	 i	 En	 Rossell	 l'ha	 duta	 a	 Ba'rce'lona.

-------^--	 ---	 ------------	 ---------- Aquesta	 facilitat no es troba en	 cap altre
marxant. Comprant a cal senyor Hagen-
beck, com que la collecció ^és tanimportant,
h' h .	 i a avantatge que els animals ] a fa qua-

C H A S S A I G N E - F R E R E S	
tr° ï nine mesas que són amb el ' , i per tant
ja han •passat la crisi d'aclimatació. Com

Casa fundada en 1864	 que, a més, a cal senvor Hagenbecle hi ha
molts animals d'una mateixa 'espècie, 1a
tria deis exemplars pot ésser més acurada.

PIANOS	 AUTOPIANOS	 Aexb ' naturalment, es paga, i el senyor Ha-
genbeclz és un deis marxants d'animals més
cars. Però també les bèsties no es moren

Terminis	 Més de 31.000 en ús	 Lloguers	 tant corn les adquirides a altres marxants
que venen els exemplars així que els reben,

TELEFON 16086 • CLARIS, 43 - BARCELONA 	 quan encara no estan aclimatats.
A Anglaterra hi ha dos marxants impor-

tants d'animals : Chapman, de Londres, i
Roger, de Liverpool, perà tenen l'inconve-
nient que esmentàvem, que, desproveïts de
jardí zoològic, venen de seguida que els ar-
rib'en els animals de les colònies.
El senyor Hagenbeck té caçadors proles-

I •	 sionals a tots els països del món, i per fer-
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De corn Chamberlain va conèixer
la mart de Stresemano

L'ordre del director de l'Agència Fabra
és ben terminant.

— Heu de veure Chamberlain sigui corn
sigui — m'ha dit per telèfon — i heu d'ar-
rencar-li, per a la Reuter, unes paraules
sobre la mort de Stresemann.

Veure Chamberlain, parlar-li
He pensat tot seguit, no sé per què, en el

reportatge famós de Gaston Leroux : uCom
he mancat Chamberlain>,. Temo que el fill
del gran politic anglès, també eminent ho-
me d'Estat, es mostri igualment esquerp
— i, per endavant, em ressonen ja a les

M.Y. D6t-Patlt

convèncer-se millor de la nova que en ella
!i he donat.

— Em sorprèn, em sernbla impossible!—
repeteix.

Em convida a seure prop d'ell, en un sofà
de vímet, de dos seients. Jo no goso. Po-
ques vegades a la vida he experimentat una
semblant timidesa. Trobo que el seure'm
allí, al costat, free a frec, d'un home «tan
important», constituiria una imperdonable
familiaritat.

— Però, corn ha estat? Quins details es
coneixen? A quina hora hà' mort?

c
•
;;i	 ¿4_-•__ -;

c;2c: -lnr€i V

/-	 -

-	 ?i	 .- -

-

^ear--- Gs 4 ^^^ P̂ê i -^	
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Traducció del present autògraf : ((La mort del Dr. Stresemann és una desgracia no
solament per Alemanya sinó Qer Europa. A la seva- intrèpida iniciativa devem el Trac-
tat de Locarno, i a ell i a M. Briand devem l'avenç cap a la pau que el món ha Jet
aquests darrers anys. — La seva mort és una gran pena personal per mi. Amb ell he

perdut un veritable amic - Austen Chamberlain.n

El yacht ((Dolphin() en el quel viatja Chamberlain

J
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fly peîodiui 	 d'esorts en alala
De molt temps ençà la indústria tèxtil

— excepeió de la del genere de punt — co-
neix una fonda crisi que gairebé ha arribat
a revestir un caràcter crònic. Aquesta situa

-ció ha estat provocada per diverses causes,
la majoria derivades de l'estroncament de
negocis i de la baixa de preus que sorgiren
una vegada acabada la guerra. El desgavell
que l'esmentat collapse provocà encara no
ha estat liquidat del tot, i fins que ho sigui
serà molt difícil veure situada la indústria
textil en un ,pla de prosperitat.

Tal vegada s'hauria avançat molt de camí
si hagués existit una col1aboraei6 o avinença
entre tots el fabricants. Però, per desgràcia,
la nostra gent no és pas gens amiga de la
col1aboració, de les associacions ni deis sindi-
cats. I per aixó tota la indústria es trobà
impotent per sostenir i rescabalar-se de les
les pèrdues sofertes no sois en diner, sinó
també en condicions de negoci i d'explota-
ció industrial.

Repetides vegades ha calgut anar al Go-
vern en sollicitud d'ajuda i protecció i, corn
és natural, aquestes dues coses no han estat
mai el remei que la indústria necessitava.
I amb protecció o sense la indústria ha fet
esforços gegantins per a sostenir-se del pe-
sombre de la crisi que la té engrapada. Per-
què cap protecció oficial no'podrà evitar un
capital industrial insuficient, una producció
irregular, uns preus ruinosos i algunes al-
tres questions que són la raó fonamental
de la situació anguniosa de la indústria
tèxtil.

El remei havia d'ésser obra conjunta dels
mateixos industrials, però en hoc d'això ca-
dascú anà a la seva i se sostingué corn va
creure millor sense pensar ni recordar-se que
l'esforç personal, si bé és una qualitat ad-
mirable, és impotent per a remeiar el mal
de tota una collectivitat.

Cal constatar, però, que hi hagué alguns
fabricants que tingueren una visió encertada
de la situació on es trobaven i de les mesu-
res que calda empendre. La llàstima va és-
ser que tot l'encert que tingueren en encer-
tar la manera de salvar-se no sabessin man-
tenir lo en l'adopció deis details que havien
de fer fracassar o triomfar llir projecte.
No n'hi havia prou de crear un trust. Calia
que aquest trust ho fós realment i . que es
comportés corn a tal. Calia anar a l'ab•sor-
ció de determinats competidors i a l'anul1a-
oió deis restants. Calia, també, establir una
reducció d'articles i unificar-los, amb un
mínim "de despeses, per tal corn cada fàbri

-ca quedava limitada exclusivament a la fa-
bricació d'una o dues classes úniques.

El trust deis fabricants deis velluts no va
fer cap d'aquestes coses. Nasqué incomplet,
no unificà els articles ni establí cap especia

-litat única. De fet el trust només regulava
els preus, però corn que no havia anullat o
absorbit els possibles competidors, a cada
temporada es trobava dificultada la colla

-boració de la producció, la qual cosa 1'obli-
gava amalvendre els productes d'una ma-
nera més o menys enginyosa.

Les conseqüències d'aquesta experiència
eren de 'preveure. Els fabricants de velluts
han dissolt el pacte que havien establert i
cada un d'ells torna a la llibertat d'acció
primitiva.

Creiem que és més que lamentable el fra
-càs d'una experiència semblant. No pel fra
-càs en si, sinó per la conseqüència que se'n

desprèn. La nostra gent ós refractària en
absolut a les collaboraoions i a les associa-
cions. Cadascú vol anar a les seves sense
haver de donar compte de res a ningú. Li
agrada ésser cap d'arengada, corn diuen els
termes vulgars. I el fracàs de l'experiment
esmentat no fa més que reforçar la utopia
de tots els partidaris d'aquesta dita.

De corn van errats, ni cal parlar-ne. Els
nostres industrials no han sabut sindicar-se
I aquesta mesura era l'única que podia sal-
var-los. Els que ho han fet han fracassat.
I ara no trigarem a veure que el Govern, a
qui ha estat demanada tantes vegades la
solució de la crisi industrial, imposarà corn
a remei una sindicació obligatòria i contro-
lada.

Allò que podia haver estat un acord lliure
i ben entès,posat a la pràctica i regentat
pels mateixos components, ara revestirà un
caràcter oficial i aneu a saber sota quins
formulismes i quines condicions es desenvo-
lupa^rà.

Sigui corn sigui, es tracta d'una mesura
d'una importància capital, ja que amb ella
hi va ]ligada la salvació o la moral d'un
indústria que és una de les riqueses anés im-
portants de Catalunya.

ALFRED GALLARD

orelles les paraules : Never, never, never,
Mr. Chamb'l'in has received newsQaper
gentleman! pronunciades per qualsevol deis
seus servidors.

Poc abans d'arribar al lloc on el yacht
((Dolphin)), en el qual viatja Sir Austen
Chamberlain, està atracat, descobreixo un
guarda de seguretat plantat a d'entrada de
la passarella.

Seth inútil indicar-li la meya «sagrada»
missió, encarir-li la impórtància de la Reu-
ter, pronunciar el nom de Stresemann.

— Ací !
Una frenada. Obro la portella d'una re-

volada i, abans que el guarda se n'hagi
adonat, sóc dalt la passarella, que es vincla
corn un trampolí.

Un oficial i un mariner em deturen.
Em parlen anglès, i jo només sé d'an-

glès unes poques paraules tècniques, que re-
cordo de quan estudiava el curs preparatori
de la carrera d'enginyer, i algunes altres
més, no tan tècniques i gens aprofitables en
aquests instants, apreses al taulell del Grill-
Room i als escenaris de revista.

Dono a conèixer, de 1a millar manera que
puc, la meya condició de repòrter de l'Agèn-
cia Reuter i demano 'per veure Sir Chamber-
lain.

— Molt greu ! Molt urgent ! Stresemann
mort — afegeixo alçant la veu.

El nom de l'Agència Reuter i un mig con-
venciment, potser, de que qui crida té raó,
convencen l'oficial, el qual em fa signe de
que el segueixi.

Travessem la coberta del yacht.
L'oficial, amb la mà, m'ordena parar-me.

Jo ho faig, però així que es gira continuo
endavant, darrera d'ell. Tinc la partida mig
guanyada.

Arribem al pont. Nova ordre de restar
quiet. Jo, a dos metres de distància, se-
gueixo els passos de l'oficial.

Hem arribat a la porta del menjador. Es
Un quart de dues. Soroll, a dins, de coberts.
Sir"Chamberlain esté dinant. Esperarem.

Passa el temps i cau un sol que , estavella.
'frec una targeta i '!h escric,

en francès, les següents ratlles
«L'Agència Reuter prega V. E.
de donar una impressió respecte
de la mort del Dr. Stresemann.n

L'entrego a l'oficial i demano
que la faoi passar immediata-
ment, repetint-li les 'paraules (mr-

. gent i «greu((.
L'oficial adverteix algú del

menjador. Surt un criat i se
n'emporta la targeta.

Dos segons...	 r
Heus ad, fent rutilar nervio-

sament la meya targeta entre
els seus dits, el propi Mr. Aus

-ten Chamberlain.
Alt, elegant, d'aspecte jove, el

tradicional monocle a l'ull es-
querre. Vesteix de blanc, corba-
ta blava.

La seva presència m'imposa.
M'imposa la seva alta significa -
ció internacional. M'imposa tam-
bé — molt! — la seva extraordi-
nària correcció. Tinc, per uns
moments, la illusió que la fi-
gura de Sir Chamberlain va crei-
xent, creixent, fins agegantar-se,

que jo em torno petit, petit —
igual que si es desenrotllés una
historieta vivent del Li/e..

— Aquesta noticia... No en sa-
bia res!

Són les seves primeres parau-
les. Parla francès.

—Malauradament és certa, Ex-
celléncia.

Sir Austen Chamberlain esté
emooionadíssim. No sap què fer,
no sap qué dir. Llegeix altra
volta la meya targeta, corn per

Jo només sé que Stresemann 'ha deixat
d'existir.

— Em sembla impossible ! — exclama al-
tra volta Sir 'Chamberlain —. Dina que és
un somni ! Quina pèrdua, quina pèrdua !
No sé 'pas qué dir-vos. Stresemann era un
politic considerable, un deis més fins de la
post-guerra, un deis més aguts ! Es difícil
ara, tot d'un cop, expressar-ne la vàlua...
En fi, veniu.

Entrem a tm saló despatx de gust exqui-
sit i d'una amable mtimt at. Estil Renai-
xement. To ocre a les p f is i mobles, amb
cortines, encatifats i endamasoats a les ca-
dires de color blau cobalt. Estampes anti-
gues, de vaixells, amb marcs daurats. Unes
teles zines cobrint l'escalfapanxes i la ba-
rana d'una escala que condueix als cama

-rots.
Sir Chamberlain s'asseu a un secreter que

hi ha a un recó. Es treu el monocle i es
posa unes ulleres de conxa, que 1'enjove-
neixen encara més. Tireu de la carpeta uns
fulls de paper, de color morat ciar. Cerca
la ploma. En té una davant i no la veu.
està agitat. Li allargo la imeya estilogràfica.

— Us escriuré uns 'mots... Serà millor.
Comença a escriure. Una ratlla, i estripa

el paper. Un altre. Torna a fer-lo bacins.
Una tercera quartilla. Una altra. Va per
mullar la ploma i s'adona que té als dits
una estilogràfica i que no hi ha tinter a la
taula. Em mira i ofega un somriure. Va
poc a poc, corn si mesurés les paraules.

—A'h, aqueixa mort! ...
Ha acabat. Firma d'un traç ràpid.
— Un veritable amic, un veritable amic,

el Dr. Stresemann ! — exclama, corn repe-
tint els darrers mots de la seva quartilla,
a ]'entregar-me-la.

Remercio Sir Chamberlain i em disposo a
anar-me'n.

— Us agrairé que em porteu details. Si-
gueu adí abans de dos quarts de quatre.
Haig d'anar a l'Exposició.

— Us plau la nostra Exposició, Excellèn-
cia?

— Molt, molt! No ens esperàvem una
cosa semblant. Els jocs d'aigua i de llum,
sobretot, sin magnífics.

I, corn obsessionat per la mort de Strese-
mann, insisteix

— Porteu-me details ! No us en oblideu !
Una estreta de má. Sir Chamberlain en-

tra al menjador murmurant encara :
— Sembla impossible!
Surto corrent. Aquesta vegada, els déus

del periodisme, de que parla Stéphan Lau-
zanne, han somrigut al repdrter. La passa

-rella torna a vinclar-se corn un trampolí ; de
poc que faig un capbussó ! El guarda em
mira esverat. Dintre 'del taxi contemplo i
beso aquella quartilla de color morat amb la
mateixa illusió que produeix als vint anvs
una lletra de l'estimada.

JOAN TOMAS

L'aparició del setmanari La Nau deis Es- I s
ports posa d'actualitat el corn és que fins 1
ara no han tingut vida les diferents publi- f
cacions catalanes consagrades exclusiva- d
ment a esport, malgrat que moltes vegades i
horn s'hagi entestat a presentar-nos corn f
una cosa genuïnament catalana el movi- d
ment futbolista, sobretot.
Amb la del nou collega seré per cinquena

vegada que es fa aquest assaig.
Qui primer va cometre la gosadia de llen-

çar al públic una tulla esportiva en català s
fou no menus que l'actual secretani de la
Federació Espanyola de Futbol i ben cone- t
gut de tots, En Ricard Cabot, per allè
l'any 1910 ó 19 11 .	 s

Es deia Sports, si la memòria no ens s
traeix. Tot i vendre's a cinc cèntims va
viure unes peques setmanes, car aleshores
l'afició a l'esport no volia soroll. Se'n par-
lava ben poc, però potser se'n feia amb
mé,s sinceritat que ara i sense l'afany de
lluïment d'avui. Els camps de futbol se'ls
marcaven els mateixos jugadors un quart i
d'hora abans d'actuar ; l'entrada era lliure
I a tot estirar, es feia pagar up ralet per
la cadira i no eren pas molts els qui uti-
litzaven aquest servei.

L'intent de propagar l'esport en llengua
vernacla en aquells temps d'esport primi-
tiu i que el català no estava tan 'en voga
corn `ho és sortosament avui, fou una he-
roicitat de la qual cal retre homenatge al
seu autor. Es cert que en Ricard Cabot en
la seva joventut — i no e] vólem pas tractar
de yell — havia sentit sempre una accen-
tuada inclinació al periodisme (recordem si
no La Publicidad, Stadium, El Mundo De-
portivo) que els seus diners llargs va cos-
tar-li ; però en un país on abunden tant els
analfabets rics, trobem aquesta afició molt
lloable i fou una llàstima que no en reeixís.
het i fet, probablement hauria tingut més
eficàcia que no totes les legislacions futbo-
lístiques a què obliga el colossal organisme
que avui funciona a Madrid amb ramifi-
cacions a totes les «províncies ».

Al cap d'uns anys de desapareguda la pri-
mera fulla esportiva en català i ja en plena j
guerra, uns entusiastes del F. C. Barcelo-
na i de la secció esportiva del Centre Au-
tonomista de Dependents, aconseguiren fer
sortir Catalunya Sportiva. Per ella desfila-
ren tots els qui de temps venen prestant
atenció a les coses de l'esport. Va tenir el
seu moment de popularitat. Si mal no re-
cordem en alguna ocasió era el- sol setma-
nari esportiu que tractava extensament el
futbol (aleshores El Mundo Deportivo sortia
els dijous i guardava preferència als es-
ports mecànics). Perú també hagué de su-
cumbir als tres anys, i quan per segona
vegada se Ii intenté donar vida, la seva
existència va ésser encara més efímera.

Fou simptomàtic que un periòdic corn
Catalunya S¢ortiva que en molts moments
(amb tot i les seves imperfeccions) repre-
sentava un modernisme en el periodisme es- .
portiu, al qual collaboraven homes que des-
prés s'han fet un ncm en aquest ram, que
no existia sinó un diari escrit en català
que per cert concedia escassa, importància
als esports, que en determinats moments
fou quasi únic setmanari a sortir, que Feia
una política de barcelonista «enragé» i que
el Barcelona era en aquells moments un
deis puntals (!) del catalanisme, repetim
que fou simptomàtic que hagués de ple

-gar... Però continuem.
El tercer intent va ésser el de La Publi-

citat d'Es lsorts. Sembla que la capacitat i
organització d'una empresa així havia de
fer triomfar el suplement esportiu, sobretot
en el seu segon període, en •què els elements
que ens encarregàrem vàrem procurar po-
pularitzar-lo, treient -li tota la carrinclone-
ria d'aquell sac d'esclofolles que se'n diu
— o se'n deia, perquè no sabem si encara
existeix — c Confederació Esportiva».

Primeres firmes, extenses informacions i
reportatges, abundància de material, res no
hi fou escatimat en uns moments que cada
insignia de futbolista voliaésser una patent
de catalanista. Aixf i tot, l'empresa va con-
siderar convenient plegar al cap d'un any.
El tercer intent, també havia fracassat.
Vingué després L'Esport Català, nascut

a l'escalf d'uns centenars de subscripcions
aplegades en uns pocs dies, a dues mil pes-i

etes recollides d'uns generosos donants, a
'enredada d'un iimpressor a punt de fer
allida i sobretot, gràcies a l'ajut que els
os diaris catalans d'aleshores ens donaren
gràcies també a la propaganda que ens

eren els amics a les comarques. Fins aquell
ia, cap publicació esportiva en català no
havia nascut amb tants feliços auguris.
Dins deis limitats mitjans amb els quals
horn comptava, no creiem que ningú po-
gués fer retret d'haver frustrat , 1'interèc del
eu públic. N'és una prova qué les i6 6 ij
mil pessetes que s'hi varen enterrar en el
emps que va sortir, foren pagades en una
gran part amb quotes suplementàries deis
ubscriptors i aportacions voluntàries deis
eus lectors. L'Esport Català, mal ens esté
el dir-ho, fou un esforç considerable. La
majoria deis seus redactors i collaboradors
no cobraven i els sous més fabulosos que
es repartiren no eren prou per a l'aperitu
d'abans de dinar. Vàrem decidir plegar per-
què ja estàvem tips de passar misèria tot
estar molt reconeguts al nucli de lectors

que ens ajudà amb nna constància mai
prou lloada.
Tenim dones que són quatre els intents

de publicacions espo rtives en català que han
fallat. Cap deis 'periòdics que hem anome-
nat, en llurs respectives époques, no ha po-
ut considerar-se inferior a llurs semblants

escrits en espanyol. Podré argumentar-se
que aquests tenen un mercat de venda ms
extens. Pura ficció. Tot periòdic esportiu
que no obtingui una venda suficient a Ca-
talunya, per més èxit que tipgui Ebre enllà,
ja està llest. Hi ha precedents i experièn-
cies que la discreció ens obliga a no se-
nvalar.

Per tant, la conclusió a la qual s'arriba,
ja es veu que no pot ésser més lamentable
I posa de relleu, una vegada més, si Os fal-
sa aquella pretensió segons la qual el sector
esportiu, ideològicament, tingui un sentit
més enlairat que el meraiment de divertir-se
o apassionar-se pel joc en si.

Lliga perfectament que se sigui catalanis-
ta i un insuportable apassionat al futbol.
Però ja fa molt temps que em decanto per
creure que la gran massa que es congrega
als camps esportius és insensible a totes les
altres coses que no enquadrin amb el seu
partidisme.

No he estat mai aficionat als braus, 'però
sempre he trobat cursi crear una incornpati-
bilitat de catalanista i aficionat a l'espectacle
taurí. Dones la mateixa impressió m'ha fet
volerlligar la filiació a tal o tal altre club
amb artes de significació ideològica.

L'experiència ens ha demostrat 'ben bé
que davant les habilitats d'En Zamora o les
genialitats d'En Samitier, es fonen tots els
sentiments del futbolista. Mossèn Lluís
lliga del tot amb el senyor Domènec quan
eón al camp de futbol.

Però,si totes les demostraéions que n'hem
tingut no fossin prou, tenim el precedent de
les quatre 'publicacions d'esport en català
que, a través d'una .vida més o menys ac-
cidentada, han hagut de sucumbir.

Expressament hem deixat a part el cas del
Xut, aquest simpàtic setmanàri que ha arre-
hat gràcies al finíssim humorisme d'En Cas

-tanys. Pot dir-se que és una obra personal-
ment seva, car què era aquell periòdic abans
del seu reforç? Així i tot, no perdem de vis-
ta el caràcter especialment d'aquesta publi-
cació, que correspon ni més ni menys als
antics setmanaris de «sàtira» que feien les
delícies deis nostres avis, que pretenien no
saber llegir una carta escrita en català, però
es recreaven amb les facècies dels (humoris-
tes de Ilur època que feien la barrila sempre
en català. E1 cas de l'èxit del Xut no pot
considerar-se, per tant, corn un argument
que desfaci en res la convicció abans expo-
sada — i no creiem que els amics del Xut
s'ho prenguin malament.
Per acabar, no cal dir corn ens agradarà

de veure que ara, amb motiu de l'aparició
de La Nau deis Esports, les circumstàncies
són molt millors i que el públic català, afi-
cionat a les coses d'esport, Os prou nombrós
per a prestar el caliu necessari a assegurar
una llarga existència al nou setmanari, que
corn tots el altres, surt ric d'esperances i,
el que és més agradable i més sensacional,
ric de diners.

VtcEHrs BERNADES

LA CRISI TEXTIL
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Conte inèdit de MARC BENET Sembla que en aquelles hores del dilluns López ha estat l'excepció. El pare, encar-
que els noctàmbuls encara consideren per- regant a l'Alarma una decoració molt esce-
tanvents al diumenge .començaren de no- nogràfica però molt Doc practicable. El fillEl germà professor, picant cadenciosa-

ment amb una palmeta damunt del pupi-
tre, nmarcava el ritme de la cantarella amb
que els nois entonaven el verb "obrir ". Els
xicots, inconscientment, conjugaven serio-
sos, distrets del que dejen i del que volien
dir, fixant tan sois l'atenció en missenyor
Radiant, el Director general de les esco-
les, que, dret dalt de I'entarimat de la cà-
tedra i vessant una satisfacció d'aires ne-
tament marcials, s'anava convencent del
molt ben disciplinats que el germà profes-
sor tenia els deixebles.

Missenyor Radiant no podia .dissimular
un somriure d'home triomfador en veure
que el conjunt de la classe deis "mitjans"
deja amb una convicció tan devota: "nos-
altres obeïm "... "nosaltres obeirem ". A ger-
mà Radiant li semblava assistir a una pro-
metença sagramental, a un jurament col-
lectiu, que permetia esperançar en el de-
mà. Portat i embadalit per aquesta idea,
corn si volgués fixar en la seva memòria
cadascun d'aquells futurs "pionniers" de la
santa causa de l'obediència, es fixà en cada
un dels nois i els classificà, mentalment,
segons les regles de la frenologia, ciència
de la qual era gran fanàtic i gran admira-
dor, malgrat creure, i si més no pregonar,
que el lliure albir, concedit a la criatura
humana pel sistema que tothom sap, s'im-
posa per damunt de tot.

Acabaren de conjugar el verb i germà
professor, amb la vènia de missenyor Ra-
diant, amb ven aflabiolada per bé que au-
toritària, donà l'ordre d'esbargiment.

La mamada, reaccionant de l'encarcara-
ment amb què acabava de demostrar el seu
domini de la gramàtica al Director general,
començà a enraonar, a obrir i tancar pu-
pitres, desembolicar berenars, riure i dis-
posar-se a sortir al pati a respirar aire
pur, ja que la classe, quadra gran, guar-
nida de cartells, mapes, quadros d'història,
pissarres, armaris, sants i boles del món,
tenia poques finestres i en aquella hora ja
estava impregnada d'una atmosfera pesada
i greixosa, característica de certes escoles
en què la polsina de guix i la mala olor
del cuiro de les carteres es combina amb les
de la suor dels nois, de la tinta passada; de
la cera i de certes dependències, que, entre
totes, fan més inaguantable aquell tuf.

La quitxalla frisava per sortir, però
l'ordre encara no venia. Es que voltant el
germà director s'havien congregat uns
quants professors que li seguien amb as-
sentiment i adulació les explicacions, en
aparença altament interessants i profito-
ses. El conjunt que formava el professorat
era curiós de debò, puix que el contrast
dels vestits negres amb l'emblanquinat de
la paret donava un aspecte de vertader
paisatge boreal; sort que el crucifix que
presidia la sala deja clarament que ens
trobàvem en terra de fidels•

Els xavalets ja no s'aguantaven i apro-
fitant la distracció dels mestres comença
ren a saltar i esbatussar-se corn si ja es-
tiguessin al pati, aixecant gran avalot. La
veu aflautada de germà professor, acompa-
nyada del clàssic cop de "puntero" impe-
ratiu, imposà silenci instantàniament entre
els alumnes. Llavors se sentí que missenyor
Radiant, seguint la conversació empresa
amb els seus familiars, deia emfàticament:

-Sí, germans, sí, tot professor hauria
de conèixer les lleis de la frenologia; així
faria grans descobriments entre els seus
deixebles — i a continuació afegí fami-
liarment dirigint -se a germà professor —:
Deixeu sortir la quitxalla al pati.

Els nois desfilaren xiroiament sota la mi-
rada inquisitiva i escrutadora d'aquell con-
cili de sants barons, fins que s'escaigué pas
sar el noi Buixó segon, al qual. germà Ra-
diant deturà amb visibles mostres d'emoció,
corn si havent-lo vist acabés d'obtenir una
victòria decisiva, com si fes una gran tro-
balla • Li indicà que s'atansés al cercle que
formaven aquells representants del sant
magisteri, dirigint-se als quals missenyor
Radiant digué, somrient amb beatitud i amb
frase lapidària:

—Heus aquí el criminal: fixeu-vos que es
el tipus característic del criminal nat.

I mentre pronunciava aquestes frases en
to sentenciós, les seves mans fofes passa
ven amb nerviositat i fruïció pel cap del
pacient; el seu rastre adquiria una verme-

ELS PETITS ES FAN GRANS

Afixi ens diu, tot entusiasmat, un amic
que acaba d'arribar de París, referint-se al
RESTAURANT BARCELONA establert en
la capital de França.

Horn l'havia conegut, el restaurant que
porta el nom de la nostra ciutat, al carrer
Montmartre. Petit, ple d'aire pintoresc, con-
tinuació de l'antiquissima ccAuberge de la
Grillen. Sempre que passàvem per aquella
reixa milendria de la porta, ens sentlem dis-
fressats amb trajo de capa i esbasa.

Ara, el RESTAURANT BARCELONA
ha Jet un salt prodigios i se n'ha anat als
Grands Boulevards. Ha installat, amb tots
els ets i uts, dues sales ben espaioses, on
s'apleguen compatriotes i no compatriotes
desitjosos de fruir de les excellències de la
nostra acreditada cuina.

Creiem fer una bona obra recomanant als
lectors que prenguin nota de l'adreça:

9, Boulevard Montmartre.
Davant mateix del Cafè de Madrid.
Allí trobaran un servei acurat, depeaydèn-

cia de casa i l'amabilitat exquisida del pro-
pietari, el nostre excel.lent amic Ferrer.

Talment corn si no s'haguessin mogut de
la Rambla!

Llor perillosa com si hagués d'esclatar; e1
seu nas greixós i roig, ramejat de filaments
sagnosos en congestió, s'inflava; els seus
ulls botits semblaven tocar als vidres blau
turquesa pàl•id de les ulleres com si vol-
guessin endinsar-se més bé en el crani del
nen Buixó. La boca de missenyor Radiant
s'omplia de salivera i el pitet sobre el qual
apretava la seva barba de moixernó marca-
va violentament el panteix d'aquest frenò-
leg en acció.

Pres del seu entusiasme i no deixant de
masegar el cap d'aquell exemplar, dirigint

-se als mestres, digué:
—Fixeu-vos-hi, i tingueu-ho present...

Aquest clot de l'occipital, aquest frontal
tan deprimit, aquests superciliars tan acu-
sats, aquest rictus...—i després de seguir
amb altres detalls, cridant com un orat, afir-
mà—: Aquest noi està destinat a ser un
criminal, i no falla: ho serà. Les caracte-
rístiques son concloents: és el veritable ti-
pus de criminal nat, i no pot escapar a la
llei general. Déu nos en guard que no l'ha-
guessin dut al nostre si, o que se n'apartés.

Sembla que en adonar-se de corn resul-
taven categòriques les últimes frases per ell
pronunciades, oblidant-se de l'existència
del lliure albir, no deixat de pregonar mal,
es veié massa endinsat en la ciència ma-
terialista i esbossà aquella rectificació.

El noi Buixó, pobre, restava talment corn
un anyell. Quiet que ja era de si, de salut
delicada, feble de voluntat i obedient als
superiors, aguantava amb resignació cristia-
na la dissecció que feia del seu crani l'ad-
mirat germà director, i encara que no en-
tenia res del que deja, ja que la seva edat
no Ii ho permetia, aquella frase li produí
el mateix afecte que si la hi clavessin en
forma de tascó i a cops de mall dintre el
magí.

Els companys eren ja al pati i jugaven:
ell, el més decandit de la colla, seguia dins
la classe xafogosa i carregada., en mig d'a-
quells senyors tan greus i sofrint un exa-
men monstruosament enutjós. Es ciar que
tenia un cart rictus el noi: era el rictus
de ]'angoixa.	 * * *

Han passat anys i anys: anys que han
portat a la vida del noi Buixó, desenganys
i tristeses. Varen passar els dies de la se-
va infantesa; la realitat, en forma d'obli-
gació de guanyar-se la vida, l'ha dut a tre-
ballar simplement corn a jornaler. Es dar
que el noi també ha tingut les saves ambi-
cions; però amb quina facilitat es destruï-
ren, que prompte es varen esvair...

Ara passa tot el dia entaforat en la nau
d'una fàbrica, on la remor de la maquinà-
ria fa una cançó monòtona i persistent
durant vuit horas inacabables. Res no ha
fat. No l'interessa res.

De la seva infantesa tan sols recorda
un dia assolellat, en què germà Radiant li
deja amb veu de nas que era el tipus de
criminal nat. En el seu cervell han trobat
ressò les paraules del mestre, i ha procu-
rat pensar el que volia dir allò tan estrany.
I ho ha sabut. En una barraca de Santa
Madrona, entre milers i milers de llibres,
en trobà un d'estrany. El seu cervell buit
i mig format, tot just albirant algunas res-
plendors, va veure una sèrie d'especula-
cions sobre els instints del homes, i va en-
tendre tan sois a mitges que ell havia
nascut per ésser criminal: que ho havia
d'ésser•

Mai els miralls no tingueren per En Bui-
xó sinó una minsa importància. Amb prou
feines els diumenges, després de rentar-se,
es pentinava mirant-se al mirall. Però més
tard, quan l'obsessió del llibre misteriós on
es veia l'esdevenidor dels homes s'apoderà
del no!, el mirall era el confident íntim i la
confirmació de la sospita...

Per a tocar-se el front, per a palpar-se
el cap, per a veure què tenia ell de dife-
rent de les altres persones, el mirall era
l'ajut imprescindible.

Una mena de por se n'apoderà de tal ma-
nera, que fins havia arribat a sentir neguit
dels ganivets, i ni gosava tocar-los. Amb
prevenció instintiva es mirava les mans i li
semblava veure-les agafar—sense voler-ho
ell—un punyal homicida. Fins i tot, a la
nit patia per no somniar que algú queia so-
ta la seva fúria, i tancava les portes de la
seva habitació per evitar algun accident.

Era un neguit, una tristesa i una lluita
formidable del valer i del no valer.

En lloc de pesar el pro i el contra, d'in-
tentar combatre la malastruga que se li en-
dinsava més i més, només volia fugir-ne;
però era més forta que ell. Sempre tenia
davant un quadro de por i de sang.

Ell assassí...
Tan sois de vegades aconseguia el Buixó

reaccionar, viure per uns dies completament
allunyat de la saya mania; mes era en va.
Aquesta reacció difícilment podia afavorir
un home impossibilitat d'aprofitar-la per
la saya abúlia persistent. Si la petita es-
puma de salvació se li presentava, era més
que res un producte de ]'impuls natural i
mecànic que tot ésser que es creu inferior
sent per a igualar-se als seus semblants, i
res més. Per això la regeneració moral no
va poder mai pendre forma definitiva; se-
guia únicament les oscil.lacions i les inter-
mitències de la fantasia malaltissa. Sobre
En Buixó pesaven corn una maledicció les
paraules fatídiques d'aquell home negre, del
pitet blanc i d'orelles roges, que amb tanta
suficiència Ii va predir el seu futur.

L'estat morbós de ]'esperit féu néixer
en el seu interior l'obsessió que les imat-
ges que il.lustraven aquells llibres que tan
àvidament llegia, tenien la fesomia d'ell.
Sentia unes veus lasques que li deien "cri-
minal", i veia aquesta paraula materialit-
zada en unes imaginàries lletres fosfores-

sacio d altres en que en es creia tambe
haver estat només l'instrument cec.

Explïcava la saya història a un altre
pres que només ho era per un simple furt.

El seu company el mirava sorprès i Yes-
coltava admirat: el creia, si més no, un
geni del crim, i es trobava que En Buixó
li explicava les saves gestes sense glorie-
jar=se'n, sense far-se-las valer corn uns
grans mèrits.
-.Però tu has mprt ja quatre persones?
—Sí, però jo quasi no vaig far res.
—I doncs?
-'Oh! les meves mans que s'avançaren;

el meu destí, la meya "estrella" que ho va
voler així.

El noi, encara més admirat, féu:
—Qui pogués estar a la presó per coses

semblants; això sí que és "honorable"; jo
tot just començo, però ja hi arribaré...

En Buixó objectà, convençut:
—Oh! no ho creguis pas; si no hi ets des-

tinat, si no ets criminal ja dé naixença, no
hi arribaràs pas.
La conversa es descabdellava avorrida

per part d'En Buixó i curiosa per part de
]'altre. A la fi, el seu admirador gosà pre-
guntar:

—Però, escolta: m'han dit... que tu ha-
vies trobat una vegada la teva dona amb
un "mano "'... i que no els vas fer res.

Aleshores, En Buixó medità un moment,
assaborí 1a saya tristesa i explicà amb
pausa:
—Si; era una nit que jo anava mig be-

gut; una nit que havia aixecat massa e]
coke, i em sentia feliç: tot pujant a casa
comptava dur-me'n la dona l'endemà a fora,
perquè a mi també m'agrada el camp. Vaig
obrir el pis, i així que entro veig al hit,
abraçats i dormint, la meva dona i un
home: un cop de sang va pujar-me al cap;
les mans buscaven una eina i... de moment,
la placidesa d'aquells dos, la certesa que
eren feliços, la seguretat que no temien res,
que ells no eran fats per patir cam jo,
que sempre ,ie estat dissortat, va lar-me
pensár a deixar-los... No sé pas el que em
va passar: se'm va nuar la gola, sentia ofec
i els ulls se'm van humitejar... vaig fugir...
No els he vist ma! més.

Després En Buixó s'aixeca, camina uns
passos, abstret i capficat, i de sobte s'acos-
ta al jove que restava assegut, i corn repre-
nent la eonversa, Ii diu:

—Ja veus; ben mirat, potser era l'única
vegada que tenia raó de maíár, i no ho vaig
far. Ves si això no és de criminal nat...

MAxc BENET

-- Quants exemplars vas vendre?
— Tres.
—I doncs, qué t'empatollaves d'un èxit

fabulós?
— Oh, és que es tractava d'un llibre de

faules.	 (Caras y Caretas.)

cents que es dibuixaven en l'espai i que, tarlse	 senyals	 infallibles	 de	 la	 Diada	 del muntant a la vorera de la plaça de Cata
amb moviment serpentejat, sé li ficaven Llibre.	 Persones esgarrifosament matineres lunya una mena de bar de llibres, coronat
pals ulls, li penetraven dins el cap i li res- encara	 els constataren	 més.	 Els	 llibreters, amb un fanal amb caricatures:	 una d'En
seguien l'espinada deixant un rastre de fre- aprofitant la fosca els uns, l'ensopiment ma- Russinvol, les altres diu que eren d'En Pla,
dor i d'entumiment. tina! els	 altres,	 envaïren	 la	 via pública.	 A d'En Sagarra i d'En Soldevila.

Els desvaris ï les visions es multiplica- més a més, enganxats, segons que sembla, A dintre; a despatxar, eren més els ama-
ven i el ressó de les paraules sentencioses per ordre de la «Cámara Oficial del Libro », teums	 que	 els	 professionals.	 Cap	 al	 tard,
s'anava ampliant. L'obsessió esdevenia ca en totes les tanques	 disponibles la	 compra foren vistos darrera el taulell,	 Melcior Font,
da vegada més apremiant i coactiva, i el de llibres era recomanada en	 rètols de co- Max Aub i Josep Maria de Sagarra venent
dubte desaparegué quan un dia, per una lors, mitjançant fórmules directament coac- llibres .amb	 gran	 entusiasme.	 Segurament
simple discussió de treball, En Buixó es ba tives o prometedores d'avantatges morals i que la presència d'aquest últim i	 la possi-
rallà amb el contramestre de la fàbrica i I	 materials. bilitat de tenir un exemplar de Cafè, copa
el deixà estès... I	 Aneu a saber si subjecte a la	 força per- i puro per 3'6o i amb la signatura de l'au-

Per primera vegada, la sang vessada del suasiva	 d'aquests	 cartells	 comminatoris,	 o for per torna, ajudá la venda de l'obra.
seu company vingué a esvair afirmativa- i bé	 arrossegat	 per	 la	 rebaixa del	 deu	 per Un comprador avisé un company seu que
ment aquell dubte que el corsecava. cent,	 o posseït del	 sentiment que complia anés amb compte, que Fautor era darrera

*	 *	 * I un deure,	 el públic es deixà trepitjar,	 ma- el taulell. Sagarra féu : — fis igual ; ía crí-
Les parets de color gris feien corn un segar	 i	 empentejar	 a	 les	 llibreries,	 amb tica •és lliure. Aquí estic només pel negoci...

mantell impenetrable, i al mateix temps corn molta més afició que cap nitre any.	 Si en A l'hora de més atapeïment, una depen-
una gran cambra sense sostre. I 

l'esdevenidor l'increment segueix	 la marxa denta ens confessà; —Tinc unes ganes de
El pati era de rajola bon xic gastada, d'aquests quatre anys,	 què estem destinats cridar «Foc!	 Fm !»	 .

i a força de rentar-la i del fregadís quasi i 
a veure els anys que encara esperen viure? A	 quarts d'onze,	 la	 taula del	 soterrani

diari havia agaïat un to vermell brut. Un El	 costum	 de comprar llibres	 el	 dia q de l.a Catalònia faja l'efecte de la liquidació
llanca de mur era aclarit per una taca for- d'octubre ha arrelat ja, a Barcelona, amb de les ruletas de Monte-Carlo.
tament groga, on	 es	 dibuixaven les om-
bras mogudes de les fulles d'un arbre tísic

tanta	 força	 corn	 el de	 comprar. panellets
Per Tots Sants, gall- dindi per Nadal i co-

• * *
Ls llàstima que 'la cavalcada missional no

i esllanguit que treia les branques escanyo- I ques per	 Sant Joan.	 Sempre	 és	 bo	 que, 's hagués celebrat aquest diumenge. Les lli -
lides per sobre la par et. corn	 m	 e	 os, e it dl	 cl de l'esperit	 tingui breries pontifícies hi	 haurien conegut.

El sol, que només es dibuixava en un can- també el seu dia assenyalat. Ho diem perquè	 un amic nostre trobà
tó, havia omplert l'ambient d'una calor ofe- * * * anys enrera, a Madrid, un capellà d'Areni-
gadora•	 Els presos, espitregats, respirant La darrera setmana, els que tenen càrrec Has del	 Río	 Pisuerga	 la	 gran	 illusiá del
dificultosament, ni tan sois tenien alè per de parlar de llibres des deis periòdics, s'han qual era de no .morir sense haver vist la
passejar-se. Els rajols cremaven i les mans vist literalment inundats sota un xàfec d'o- casa	 Subirana.	 I corn aquest clergue, n'hi
dels homes s'entresuaven anguniosament. bras. Si les volen llegir totes en tenen per deu Bayer molts més.

En grups de tres i quatre eren arredos- més d'un mes.	 Es que alliçonats per l'ex- Tota la Portaferrissa hauria estat ocupa-
sats pals re gions contra les tàpies, cercant periéncia d'altres anvs, autora i editors han da .per cela ola negra de la reacción», corn
una frescor que no trobaven; el rondineig fat gemegar les premses tot el mes passat, es deja abans. Ara que a can Subirana no
de les converses es confonia en la monoto- Aviat arribarem, potser, que exceptuades les haurien	 venut	 tants	 llibres	 d'Els	 nostres

nia general; deis altres patis ni un soroll colleccions amb data fixa d'aparició,	 els 11!- clàssics...
venia... bras	 catalans	 a areixeran	 la	 romera	 set-P '	 primera * * *

A vegades, una oreneta es retallava pdl mana	 d'octubre,	 i	 tota	 la	 resta	 de	 l'any Segons els llibreters, les obres que s'han
cal, com un coma que s'anava empetitint, serà de dejuni editorial. Fins un milionari venut .més són Les Dictaduras, de Francesc
vers una llibertat que no podien gaudir i 'mecenas corn el Sr. Cambó ha aprofitat, Cambó ; El cerda magic, de Puig i Ferre-
els que allí estaven, coin un pobre autor professional, el Din del ter ; Cartes meridionals, de Josep Pla ; Ca-

En Buixó, el noi Buixó, tumbé hi era: Llibre per llançar el	 seu,	 en	 doble	 edició. fè, copa i puro, de J.	 M. de Sagarra; la
la seva cara, el seu pensar, el seu mirar Que a Madrid aquesta festa no hagi pas- traducció	 catalana	 de	 Don	 Quixot;	 Les

no eren canviats. Continuava assent l'ho- sat de tenir un caràcter oficial i que adí el llàgrimes de Sant Llorenç, de Pere Coro-
me sense ambicions... La fatalitat l'havia tingui popular, i calgui per tant que el pú- minas..., en català. En castellà, Pérez Gal-
portat	 allí, i	 ell s'hi estava sense discu- blic trobi primera matèria a comprar,	 ex- dós,	 IBaroja,	 diccionaris	 i	 obres	 tècniques.

tir-ho. plica	 que	 de	 la	 venda	 total de	 llibres	 a — I llibres de text, què?

Un crim involuntari. Després, la realit- Barcelona,	 un	 bon	 75	 per	 roo	 l'ompli	 el Santa	 innocència!	 L'estudiant	 tfpic	 no
llibre català. fa	 (('moros)) aprofitant	 el	 ro	 per	 coo,	 sinó

x *+r

Els compradors són de dues menes. N'hi
ha que han establert premeditadament una
llista considerable, en la qual el descompte
ja Os una cosa respectable, o bé compren
una obra de ,preu, corn aquells que en tal
dia corn dilluns han adquirit l'Enciclopèdia
Espasa. La majoria, però, s'acontenten
amb gangue'tes de imés reduïdes prcpor-
cions. També hi ha els que celebren el
Dia del Llibre sense comprar-ne cap, Os a
dir, aprofitant les circumstàncies per .arre-
plegar une •quants llibres i marxar sense
pagar, cosa que si no adquireix majors pro-
porcions rIs, indubtablement, per honestedat
de la nostra gent, no ;pas perquè sigui di-
fícil.

Diuen que un deis oradors de can López
de la Rambla va encoratjar l'afició al llibre
fins a recomanar-ne el robatori si horn no
tenla diners per comprar-ne. Un altre ora-
dor volia que fossin detinguts els que no
compressin cap llibre. — Home, potser que
entre les 'proposicions de l'un i de l'altre
establíssim un terme mitjà més enraonat.

* * *

Voltant per les llibreries recollírem algu-
nes pretensions exorbitants, exposades se-
riosament, corn la del que pretenia pagar
el seu compte el Dia del Llibre, amb el ro
per roo de rebaixa, és ciar, o el que es volia
subscriure a unes quantes revistes, també
amb el descoanpte.

També hi ha els compradors que van a
la babalà, que un din d'empentes corn
aquest, demanen cuna novella corn Els tres
mosqueters, però que no sigui ben bé això,
sinó, sap?n; etc., o aun llibre per a un nen
de sis anys, que eduqui la intelligéncia i a
la vegada, no sé si m'entén»,. etc., etc.

Corn a ornament, la unajoria de llibreries
s'han limitat al més estricta. La familia

que s'embutxaca tot l'import deis llibres de
text. Quan siguem a l'abril, llavors seré
hora de començar a pensar-hi.

***
A mitja tarda, Domènech de Bellmunt

havia esgotat el seu reportatge, Dos dies. a
Sant Boj. En una botiga on era demanat
aquest llibre, un dependent comenté:

— Es comprèn. Si això d'avui durés gal-
re, tots anirem a Sant Boi.

Un llibre del qual s'haurien venut molts
exemplars, Os el de Remarque. Però mal-
grat les comandes, els editors de Madrid
no en trameteren prou exemplars, i l'edi-
ció catalana s'ha endarrerit considerable-
ment, i no per culpa deis editors, diuen.

***
El que ningú, ni els mateixos socis, po-

dien arribar a sospitar, és que a l'Ateneu
celebressin també 1a Diada del Llibre.

En efecte, hi havia per vendre 'l'obra del
senyor Ojea, Síntesis de fonética inglesa,
con un curso científico -práctico fiara con
exactitud y rapidez sorprendente aprender a
pronunciar correctamente al (sic) leer y ha
blar el inglés.

Si hem de treure deduccions de 1'estadfs-
tica, o tothom sap l'anglès o ningú no té
ganes d'apendre'l.
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Societat General Espanyola
de Llibreria, S. A.

Barbarà, i6	 Telèfon 12781
BARCELONA

RERIA CATALONIA
no ha guanyat cap premi deis instaurats per la «Cámara Oficial del Libro ».

BRERIA CATALONIA
en canvi, Ii ha otorgat el primer premi el públic, que ha envaït durant tot el dia la
llibreria i les parades de llibres instal lades a la vorera.

La LLIBRERIA CATALONIA
va exhaurir, el «Dia del Llibre », les següents edicions:

Les Dictadures . . . . .	Francesc Cambó
Dos dies a Sant Bol . . .	 D. de Bellmunt
Cafè, copa i•puro . . . .	 J. M. e de Sagarra

i va vendre milers d'exemplars de

Cartes meridionals . . .	Josep Pla
Hostes vingueren... 	 . . .	 J. Vallès i Pujals

Encara no us heu subscrit a la Coliecció Popular de LES ALES ESTESES?
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La fila del Carmesí	 Peter's Bar
poema en tres actes de Josep M .  de Sagarra

	
drama en tres actes de Ramon Vinyes

ten els' nostres autors. Defensa la seva obra
i les seves teories teatrals amb una empenta
i una fe gairebé apostòliques. En Vinyes ha
aconseguit armar un cert rebombori entre
els medis literaris, i això és una cosa que
sempre esté bé... sobretot si es té al darrera
una obra feta que doni crèdit i prestigi
a tot l'enrenou que s'ha mogut.

..•

Si algú us conta l'assumpte- de Peter's
Bar, sigui el mateïx autor en un interviu,
sigui un periodista en 1.a seva crítica, tro

-bareu que el relat que us fan conté una ele-
vada qualitat literària, que comporta una
saludable audàcia i una boníssima intenció.
Això vol dir, entre altres coses, que el pen-
sament de l'autor anava ben encarrilat i
que us trobareu davant d'una obra no gens
vulgar. No obstant, resulta que totes aques-
tes esperances s'esvaeixen un cop heu vist
i sentit els tres actes del drama.

Peter's Bar és una bella pensada literà-
ria servida per un mal dramaturg. En Vi-
nyes ha cregut, potser,. que la grandesa del
tema que tractava era prou forta perquè li
permetés negligir tot el que podríem dïr-ne
arquitectura teatral ; que la força del dra-
ma era tan gran que no calia fer conces-
sions de cap mena per tal que l'obra arribés
d'una manera digerible i normal fins a l'es-
pectador.

Doncs bé; resulta que En Vinyes s'ha
equivocat. Peter's Ras és una sonsbnia to-
tal, sense concessions. Pesa corn un plom i
sotmet a una dura prova la resistència del
públic. Tots aquells bells somnis que l'au-
tor s'havia fet de crear un ambient, d'en

-comanar un alè de poesia al seu aiguafort,
s'esfondren davant la Iluim crua de la bate-
ria. La bona voluntat deis actors i del 'pú-
blic no pot superar la trista realitat d'a-
quells parlaments inacabables,- aquell retorn
constant al mateix tema, aquella poca ha-
bilitat en moure les figures i crear situa

-que de vegades arrossegava el poeta imés dons d'un real interés.
enllà dels limits de l'escena.	 No n'hi ha prou .amb tenir una bona pen-

Li ha bastat, en aquesta ocasió, un argu- sala. Cal saber-la cuinar, guarnir i presen-
ment ben simple. Guillem — aquest hereu tar-la d'una manera atractiva.
arrauxat, fatxenda, bona persona sense sa-
ber-ho, •personatge tan car a Sagarra —
s'abruteix en un celibat voluble: el vi, les
batusses de nyerros i cadells, les passavo-
lants, l'amistançada tirànica que aspira a
governar la casa... El rampell d'una ju-
guesca el casa amb la noia d'un saltimban-
qui, un dia d'embriaguesa. La compra per
unes unces, corn qui es fira : cuna dona o
altra — pensa Guillem — què més té ?, és
tan fácil de desempallegar-se'n !» Així és
corn la Carmesina, una criatura tota angel,
d'una candorositat sorprenent, entra a con-
tendir, ben inconscient del seu paper, amb
la dissipació del marcit i la ira de l'amistan-
çada, promoguda serventa de la afilla d'un
rodamón. Però la bondat i la innocència de
la intrusa acaben per vèncer-ho tot: estoven
el cor de Guillem i desarmen el braç de
Francisca, delicada, que volia menjar en ella
el despit del seu afront, i que es decidiré a
cedir lloc, avergonyida per la puresa de Car-
mesina, que fama de Guillem un home nou,
redimit per l'amor.

Es una història d'una exemplaritat evan-
gèlica i, alhora, d'una realització escénica
molt difícil, per la seva simplicitat mateixa.
Perquè la figura de la Carmesina i el seu
prestigi fossin admesos, ha calgut un art
molt sobri, un llenguatge d'una tendresa in-
finita. Es una de les creacions més reeixides
de Sagarra, al volt de la qual ell ha pogut
construir un segon acte molt bell, potser el
millor del seu teatre.

La fila del Carmesí representa doncs un
guany evident. Un guany de técnica mal-
grat el tercer acte, d'un moviment escènic
una mica arbitran. I sobretot, un guany
d'expressió: cada personatge parla un lien-
guatge escaient, que serveix el drama i en
subratlla ]'intensitat.

L'obra fou acollida amb una ovació entu-
siasta. Sagarra fou reclamat a escena a 1'a-
cabament de cada arte i després d'un càlid
parlament del tercer. Convidat a parlar, va
anunciar que el sentiment de la responsabi-
litat animara, ara més que mai, les seves
provatures escéniques. Es un compromís que
obliga Sagarra a l'esforç, que el nostre tea-
tre espera d'ell.

Jonx MINGUEZ

.*.
En diverses ocasions En Vinyes ha parlat

de la manera corn ell entén el llenguatge
teatral. Sembla que esta molt segur d''haver
trobat una bona recepta. Evidentment, tant

Qui no és amb mi... corn Peter's Bar res-
ponen a una mateixa concepció de llenguat-
ge escènic : una mena d'infiament retòric i
transcendental que fa un so buit a les ore-

I les. Elspersonatges de Peter's Bar tan
aviat 'parlen corn acadèmics de la llengua,
corn descendeixen a expressions d'un realis-
me mascle, del pitjor gust. Citarem, per
example, una frase que l'autor pasa en boca
del seu protagonista : Mireu.-lo, tremola
corn una ¡loca eixarrancada! I encara una
altra, que diu un mariner, referint-se a
Alba, 1a verge del .bar : Ha caigut corn un
codony lodrit... Xap!

Les obres que, corn Peter's Rar, .manquen
d'acció, s'han d'aguantar gràcies a un dià-
jeg de la més alta qualitat literària. Entre
tot el que diuen els personatges d'En Vi-
nyes és realment difícil de trobar-hi alguna

idea o imatge que tingui gracia i suggestió.
1 no parlem ja de cercar-hi alguna remar-
ca sensible i intelligent. Parlen, parlen, di-
uen coses i més coses, sense moure's d'un
to de grisor enfarfegada. Ens passem tot el
primer arte sentint a dir que Alba, la fila
de Peter, és verge; tot el segon, sentint a

dir que ja no n'és de verge ; tot el tercer, es-
coltant les repeticions del que s'ha dit en
els actes anteriors, convenientment combi-
nades per servir a la nova situació. Breu :
la prosa d'En Vinyes no té la brillantor ni
la volada lírica suficients per a ésser un bon
llenguatge poètic, ni la' vivesa i frescor ne-
cessaries per fer un bon diàleg natural. Es
queda en un entremig fals i encartonat que,

ja ho hem dit: fa mal a les orelles.
s•.

Algú ens dirá, potser, que comentern amb
massa duresa aquests intents de renovació
de la nostra escena ; que demostrem una
certa ignorància i incomprensió per als es-
forços d'alguns autors en pro del teatre se-

lecte.
A aquesta possible objecció podem con-

testar que el fet d'escriure una obra selecta

Algú va definir una vegada el teatre corn
l'art ms realista. Es una teoria que I'éxit
del teatre de Sagarra desment a casa nos-
tra. Els majors triomfs de Sagarra han es-
tat aconseguits amb farses o amb drames
d'unromanticisme pujat, epilogats, això sí,
amb una solució conservadora : a aquesta
darrera classificació pertany La fila del Car-
mesí. Cada vegada que, apartant-se d'a-
questa fórmula, ha volgut servir al públic
la seva desolada concepció de la vida crua-
ment, sense un excipient ensucrat — El de-
sig de la cam, Judit — no ha estat acollit
amb el favor tributat a altres creacions se-
ves, d'una ,ideologia menys precisa. Indub-
tablement, el públic de teahre no vol reali-
tat, sins una realitat parcial, tendenciosa-
ment esquematitzada. I és natural perquè
art, abans de tot, és deformació. Els natura-
listes fracassaren perquè confongueren l'art
amb la fotografia : al cinema li ha calgut
molt intelligència per a eludir aquest escull,
I no ]'eludeix pas sempre.

Avui fer teatro poètic amb dignitat és di-
fícil: no obstánt, Sagarra ha seguit aquest
camí, i hi ha triomfat. Es dar que aquest
camí no l'ha ,pas seguit deliberadament :
l'instint l'ha servit molt bé, en decantar-lo
a especialitzar-s'hi. Si algú a casa nostra
s'hi podia llençar, era ell, 'per la senzilla
raó que l'element poematic no li falla mai.
L'èxit d'alguns drames seus (per exemple,
Dijous Sant) que escènicament no resistei-
xen l'anàlisi, no té pas altra explicació que
aquesta : un lirisme càlid, generós, el liris-
me terral dels seus primers versos, sigui dit
sense menysvalorar el seus poemes poste-
riors.

El que fallava, doncs, en el teatre de Sa-
garra era la técnica. Li mancava per tant
un element molt important, posat que la
tècnica és l'únic que explica corn escriptors
mediocres corn Sardou, per no esmentar-ne
d'anteriors i de més actuals, han arribat a
l'èxit : la buidor més absoluta s'hi dissimu-
la. Però amb el temps Sagarra ha anat afi-
nant l'ofici, avui és un .autor de moltes tau-
les. Això li ,permet ara d'especular simple-
ment sobre el valor del drama, sense refiar

-se de l'innegable encís del seu vers.
Hem dit això per a situar-nos i per a con-

cloure que Sagarra és avui un deis homes
més preparats per a consolidar la nostra
escena. L'èxit de dissabte, un èxit sorollós,
indiscutible, ho corrobora. Al nostre 'parer,
La fila del Carmesí assenyala un deis mo-
ments més feliços del teatre de Sagarra.
D'una teatralitat admirable. D'un lirisme
més cenvit, despullat de la pompa verbal

i
A,utocaricatura de J. M. DE SAGARRA

Ramon! Vinyes té, als nostres ulls, una
simpática qualitat : és la passió, l'entusias-
me, l'aire de lluita que encomana a la seva
activitat teatral. Tant en les conferències
corn en els intervius, corn a tot arreu on la
seva opinió pot manifestar-se públicament,
En Vinyes es produeix amb un to de com-
bat, amb una ansia .proselitista, de ter es-
cola, que contrasta amb l'actitud de discre-
ció i de prudència que generalment adop-

RAMON VINYES, autor de ((Peter's Bar»
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'EL TEATRE *'
il Pfll l Nema Ytr

1. Hi ha a Espanya una meravellosa ac-
triu que és, en la seva vida artística, una
paradoxa i un miracle : Josefina Díaz de
Artigas. Breu, i per a entendre'ns : és l'ú-
nica primera actriu que fa ús en el cartell
del nom del seu imarit. Aqu st Additament
dóna a la seva evocació escènica un regust
casolà i burgès, com la pilota a la camn
d'olla. Ella se'n va vanta i ho té a honor. I
el públic ensuma embadalit i bon minyó
aquesta oloreta de sopa amb fideus.

Però, conscient de l'imperatiu artistic —
pebre de Ceilan — que la seva categoria tan
ben guanyada i mantinguda fa gravitar
damunt la seva actuació teatral, la senyora
Díaz de Artigas — una de les millors ac-

trius de qué pot presumit- l'escena caste
-llana — sap separar la pilota del pebre. I

s'arrisquen, de vegades, ella i el seu ma-
nt, a escometre, en el teatre, les ardides
aventures per tal de remoure i renovar
l'ambient amb aires de fora, fins atrevits
i tot.

II. Dues d'aquestes aventures foren les
estrenes de Mari Luz i de Liliom. D'aques-
ta darrera en servem un regust agredolç,
com de mistela agra. Molts crèiem, amb
aquella santa hadoquenia que dóna la cu-
riositat intellectual, que Liliom venia massa
tard a Madrid. Resultà, perd, naturalment,
que venia massa aviat. El públic inicià una
sorollosa protesta que fou ofegada per les
manifestacions entusiàstiques dels mtelli-
gents. La batalla fou una caricatura de la
fomasa d'Hernani. Els artistes, malgrat l'o-
vació que reberen, tingueren de retirar l'o-
bra...

III. D'aleshores ença, aquella pruijosa
pugna, no ha minvat. Somorta i latent és
la tragèdia que pesa damunt la parella ar-
tística Díaz Artigas - Artigas ; la corda
fluixa que ells van passant .amb el balancí
de la simpatia. Aquesta simpatia, però, té
per al gran públic, aquell mateix regust
casolà i familiar de què parlàvem suara.
El públic veu, a tothora, en la 'actriu Pe-
peta Díaz de Artigas, a una senyora tal
corn les que més ho siguin : una Doña Jo-
sefina corn una casa. (Hi ha, potser, una
secreta, dolça delectança, en les senyares i
sen yoretes del públic en constatar corn pot
arribar-se a ésser gran actriu sense deixar
d'ésser senyora de casa seva.)

Per al públic madrileny la senyora Díaz
de Artigas ha d'ésser sempre, en escena,
una dona corn cal, modosa, xamosa, senti-
mental i tendra. I ha de casar-se, invaria-
blement, .amb el senyor Artigas, siguin qui-
nes siguin les peripècies escèniques que vis

-quin. (Rau aquí la raó que algunes obres
no hagin reeixit corn era d'esperar.)

IV. Quan la senyora Artigas, per raó de
les 'velleïtats d'una protagonista un xic am-
rauxada i arriscada,' s'esllavissa una mica,
el públic sent a flor de pell l'esgarrifança
de l'espant i a la boca el mal gust d'un
rescalfat. Ella té el seu públic i el seu pú-
blic la vol tenir a ella tal corn l''ha creada.

V. Fins ara — i penso que definitiva-
ment — la gran actriu ha reeixit a no de-
fraudar el seu públic, no perdent, però,
tampoc aquella alta consideració que, en
l'altre públic, Ii ha guanyat la seva excel-
lència interpretativa. Perd, al costat de la
seva actuació personal, hi ha el problema
de la seva significació i la de la seva cam-
panya dintre el moximent i adhuc dintre
la història del teatre espanyol. Enclou això
definitivamente el cas estimatiu o l'estima-
ció del cas. Es la lluita entre els dos publics
entorn de la veritable ,personalitat d'una ac-
triu que, ella mateixa, lluita entre dues
personalitats alhora.

L'adaptació de la comedia hongaresa que
amb el títol Atrévete, Susana i signada por
Tomas Borràs i Andrés Revesz varen es-
trenar ahir dimecres al Reina Victòria, en
palesar una vegada aquesta excepcional po-
sició de la illustre actriu, ens ha suggerit
aquestes consideracions.

VI. Perquè la comèdia té a les prime-
ries i àdhuc, i sobre tot, en algunes esce-
nes de la protagonista, una picantor de ce-
beta crua, d'api imprudent que va fer témer
al públic incondicional. La Díaz de Artigas
fent broma i dient atreviments era cosa per
a astorar. Però, tot s'arranja bé ; L'abriva-
da taqui-meca que és la protagonista, no
deixa d'ésser tal corn cal i es casará amb
l'Artigas, una vegada més. El seu públic
respira. Tot s'ha salvat.

VII. L'actriu resta triomfant, però amb
un xic de melangia.

Ella mateixa, no sap ben bé per què, s'ha
sentit coin doblada. I horn sospitaria, ha-
vent-la vist a estones tan ardida i faceciosa
que se sent corn presonera.

VIII. Per acabar d arrodonir — i tot
plegat fa ben xiroi — i per a entendre bé
el tarannà d'aquest públic, cal no oblidar
que aquest públic, despreocupat preocupa

-díssim, no ha sabut perdonar al senyor Ar-
tigas que en l'obra d'Ibsen Nora sortfs
amb barba. I l'home ho feia per a despis-
tar. Corn que a11ó no podia acabar en ca-
sainent...

RAFAEL MARQUINA

Madrid, octubre de 1929•

no obliga forçosament a que aquesta obra
tingui d'ésser una llauna. Alguns dels nos-
tres autors sembla que s'han entestat a de-
mostrar el contrari. Es molt faci] d'escriure
una tabarra transcendental i dir a tots els
que no Cis agrada que són uns ases. En
canvi, és bastant més difícil de fer una co-
medieta clara i intelligent. No n'hi ha próu
amb dir-se renovador ; cal demostrar-ho.
Tampoc és gens recomanable de despreciar
tot el que fan els altres quan l'obra pròpia
és inferior a aquesta que encara fan els al-

tres... Per escriure drames transcendentals
cal ésser un autor genial. Si no, val anés
posar-se entre els del rengle i... callar.

Peter's Bar tingué una bona interpretació.
Enric (Borràs arriba a encomanar una certa
grandesa a alguns passatges de l'obra. En
canvi, estigué deplorable en el final del se-
gon acte, amb aquell truc dels cops de cap
a terra. Un actor de les condicions d'En
Borràs no ha d'apellar a aquests efectes de
galeria. La seva honestedat artística se'n
ressent de mala manera.

El millor de tots, pal nostre gust, fou
l'Enric Lluelles. Molt ben compost el tipus
que interpreté el senyor Villagómez. Igual-
ment d'alabar el treball de la senyora Enri-
queta Torres.

L'escena molt ben cuidada i ben resolts
els efectes de moviment i de color. Molt elo-
giable el decorat de l'escenògraf senyor'Fer-

nàndez, sobretot per la intenció.
I, finalment, una felicitació sincera a

l'empresa del Nou per la bona voluntat i
l'encert amb qué presentà l'obra.

Josap MARIA PLANES

TEATRE TALIA

Les indecises, d'Enric Lluelles

Es una mica difícil donar-ne una impres-
sió. A l'obra darrera d'En Lluelles hi ha
una barreja evident de la idea, del conflicte
humà i la literatura conceptuosa del diàleg,
amb avantatge 'per a la literatura i amb
desavantatge per a la claredat de l'obra.
Fa l'efecte que les perspectives de la comè-
dia són trabucades. Primer el diàleg, des-
prés la teoria, i al fons l'acció de l'obra.
Corn si ho veiésseu tot d'escorç.
La «Indecisa» és una senyoreta que es

llança als braços del primer passavolant,
empesa per una fatalitat. Sembla — així ho
diu un actor que fa de metge — que es trac-
ta d'un cas clínic. D'aquest es deriva una
tesi, en virtut de la qual horn s'inclina a
perdonar, no pas gaire clara.

ENRIC LLUELLES

Obra pensada i escrita amb una bona fe
absoluta. Potser amb massa. En una obra,
de vegades, la bona fe o la sinceritat fa
enfocar equivocadament els conflictes que
poden derivar-se d'una teoria o d'una idea,
i privar de reeixir.
L'autor s"ha entregat a I'obra, empès,

diríem, per la mateixa força que ha lliurat
la ((Indecisa» a aquell personatge, que no
surt a la comèdia.

Hi ha aLtors que miren el teatre a tra-
vés de 1a guixeta. Altres s'hi posen d'es-
quena i contemplen les estrelles. En Llue-
lles rés d'aquests.

Home d'inquietuds que probablement en-
cara no han imadurat. I un gran desig, dig-
ne d'elogi, de fugir, d'emancipar-se del ca-
solanisme. pairal.

L'actor Giménez no va encertar. Igual-
ment que en L'Amie de Paris, accentuava
excessivament la nota tràgica, quan el see
tipus era d'home concentrat. Al segon acts
pegava cops de puny a la taula. Els altres
molt bé. '.Ireballaven amb ganes evident
d'agradar.

JAUME PASSARELL

PEPE MEDINA I POUSSINET
De l'evolució de l'antic café concert vers

e1 music-hall, han escapat, restant el que
eren i conservant llur característica, els
anomenats nhumoristes». El gust del públic
haurà pogut canviar, però ells intenten di-
vertir-lo encara amb els mateixos procedi-
ments — cuplets, paròdies, etc. — de vint
anys enrera. N'he vist, aquests dies, dos:
Pepe Medina al Principal Palace i Poussinet
al Circ Barcelonès. El primer, corn a no-
vetat, féu la imitació de diferents conferen-
ciants; el segon explicà una sèrie de contes
drolàtics més veils que ]'anar a peu i re-
petí, amb música, les poca-soltes de tota la
seva vida.

Per què els diuen humoristes? L'humor
entranya certa finesa, cert «esprit», que no
higa gens amb l'extremada vulgaritat i to-
tal absència de fantasia que distingeix a
aqueixos bons senyors. Suposa sempre una
elegancia en les paraules i els gestes i una
agilitat de pensament que no constitueixen
pas llur patrimoni. A més a més, en l'hu-
morisme hi ha d'ordinari un Ions de pietat,
amarg, que no trobaríem segurannent en les
bajanades amb què Pepe Medina o Poussi-
net pretenen fer-nos riure. Són humoristes,
per exemple, Chariot i Joe Jackson.

Malgrat llur denominador comú, el tre-
ball de Pepe Medina i el de Poussinet sem-
blen, en apariencia, diferents. El de Pepe
Medina, home d'excellents habilitats, és d'ac-
tor còmic ; el de Poussinet vol ésser de
clown. No hi fa res! Un i altre manquen
de qualitat. Es un treball bast, polsós. Pepe
Medina resulta un comediant de sarsuela,
al qual la comicitat d'un Clarel deixaria
molt endarrera, i Poussinet, en lloc de mos

-trar-se un gran infant, es dina que va ofe-
gar-nos amb la seva suficiència.
Jo admiro la traça de Pepe Medina en

imitar l'actor Valeriano León. Admiro, tam-
bé, _ la facilitat de Poussinet en pronunciar
no sé quantes dotzenes de paraules per mi-
nut. Però confesso que no em diverteixen,
ni m'interessen. No aporten el lirisme I la
sensibilitat, la illusid i el refinament, de
qué es nodreix i és ric el music-hall d'a-
vui.

T.

ENTREACTES

Els aparadors de .les botigues de Barce-
lona van plens d'uns cartells anunciant un
circ de feres a la Diagonal, amb uns quants
centenars d'animals i un miler de servidors
de totes les races del món. La descripcïó
hi és completa, i naturalment, per no man-
car-hi res, hi está •especificat i tot el preu
de l'entrada deis possibles espectadors. I
aleshores, aimb la sorpresa natural trobeu
que diu : Els menors de deu anys á els
mutilats de la guerra, a meitat de preu.

0 bé el senyor Gleich, propietari del circ,
está malament d'història i no es recorda
que En Dato fou el campió de la política de
la neutralitat, o bé l'allusió deu anar pels
supervivents de la guerra • d'Africa que fan
de guarda-passeigs, als quals fins ara només
deixaven exhibir-se per les processons de
Corpus. Si és així, sempre pudran dir que
amb el temps se'ls van reconeixent uns certs
drets. Ara, a més a més, podran anar a
admirar els lleons i tigres del camp d'En
Galvanv a meitat de preu.

Pel que es veu, s'ha establert una compe-
tència entre alguns critics teatrals barcelo-
nins, a veure quin fa més «gaffes».

En la crítica de l'obra Peter's bar que
publicava El Diluvio, s'anomena sempre
Peter's el protagonista de l'obra.

Aquest senyor no s'ha informat encara
que fins els que no posseeixen l'anglès sa-
ben que un nom seguit d'apòstrof i s és una
forma de genitiu, que diuen els gramatics,
i que, per tant, Peter's bar vol dir el bar de
Peter.

Jaume I, i t — Telèfon t 1655

LES ESTRENES
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PANORAMA DISCOS

Douglas Fairbanks s'explica
L'home que ha inventat El lladre de Bag-

dad, El Pirata Negre i tantes altres deli-
cioses novelles, diu

El moviment perpetu entenc que és el
principi fonamental del cinema.

Quan era actor de teatre, tenia la impres-
sió que el drama era quelcom d'inert i que
el gènere tenia necessitat d'un renovament

DOUGLAS FAIRBANKS

que 1i vindria d'una injecció de vida trepi-
dant. ,Després de molt de temps d'obscur
treball, vaig arribar a persuadir Mr. Brady,
director de produccions teatrals, que l'esce-
na es mona d'estancament. Calia electrit-
zar-la.

Mr. Brady, empresari genial, podia dar-
me la raó més tard quan veia ]''entusiàstica
acollida que el públic dispensava a la peça
The Plit, on jo feia no pocs bots, saltava
d'una alçària de sis metres corn una bom-
ba en mig d'una multitud.

Resultat: Mr. Brady féu de mi una «ve
-dette .

r*r
L'atletisme fa part integrant i essencial

de la meya vida. Em costa tant de caminar
quan tinc la possibilitat de córrer! M'és
molt difícil de penetrar en una habitació
o baixar una escala d'una manera ortodoxa.
Acostumo a pujar les escales saltant els
graons de tres en tres si no més, i les bai-
xo lliscant corn una criatura per damunt de
les baranes.

He nascut sota el signe del salt i per això
salto, boto i corro quan vaig de casa al
studio.

Aquesta energia, aquest ((nervi)) que al-
ludia ara mateix, aquesta divina activitat i
agitació, .aquesta cvoluntat de pu:ixançan,
em permeten resumir-me a mi mateix el
rol que m'he atribuït de trobador d'histò-
ries animades.

A fe meya, jo sóc una mena de joglar,
d'inventor de balades a la manera del se-
gle xx, un camarada bon vivent, un foe fo-
llet, un ésser d'argent viu que en menys de
trenta segons pot fer la volta al món i in-
vitar el públic a seguir-me al país merave-
lló> de l'aventura i de 1a fantasia, on el
Temps no Cs sinó illusió i on ]Espai no
existeix.

Títols

El que passa amb els títols deis films
és d'allò més xocant. Sembla que el més
natural i lògic fóra que un film portés sem-
pre arreu el mateix títol, el títol d'origen;
el que els que l'han fet i el venen han
considerat just. Dones ja sabem que les
coses no passen així, sinó que la majoria
de films tenen a cada país un títol distint,
cosa que dificulta extraordinàriament llur
identificació. Encara que ja quasi tothom
ha tingut ocasió de remarcar-la, delatem
aquesta arbitrarietat que atempta al res-
pecte que es deu a l'obra d'art i representa
una presa de pèl al públic.

Hem sentit corn a excusa a aquesta con-
ducta que cal adaptar els títols a la psi-
cologia peculiar de cada país. No direm que
en alguns casos aquesta política amb mires
al negoci, no sigui una certa justificació,
però unes excepcions no justifiquen la re-
gla, més que més quan el canvi és quasi
sempre barroer i el títol inadequat, false-
jant àdhuc ]'orientació ideològica del film.

Barroers: En una sola temporada llegim:
Flor de capricho, Flor de cabaret, Flor del
desierto. Cap d'aquests films no parlava
de flors en el rètol original. Es que els se-
nyors encarregats d'aquesta tasca es creuen
que tots els que anem al cinema ens delec-
tem llegint Lluís de Val o Pérez Escrich?

L'altre dia poguérem veure un film anun-
ciat: Señoras, échemse algo encima! En-
cara ara no sabem per què porta aquest
títol maliciós. El film, dit sigui de passada,
era excellent, però el títol era per apar-
tar-ne la curiositat de bona part del pú-
blic que té la suficient cultura per no yo-
lar deixar-se sorpendre per un sainet vo-
devillesc de per riure.

No volem far aquí una llista de títols
canviats, tot i tenir la seguretat que fóra
una cosa ben pintoresca. En tenim prou
amb fer constar la nostra protesta contra
aquest costum arbitran.

srxe^ . i.
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La matèria del disc. — Corn gait—ebb tot-
horn sap, els discos són fats, almenys en
la part exterior per alguns, en altres tota
1a seva espessor, de goma laca més o menys
pura. No se'ns podrien donar alguns enre-
gistraments més delicats, anés tènues que
els altres, sobre la matèria més perfecta,
encara que fos sensiblement més cara? Fer
un tiratge ]imitat, per subscripció, amb ma-
tèria de luxe. Coneixem alguns enregistra

-ments de piano molt remarcables, de Wil-
helm Kempf, que esdevindrien veritables
obres mestres.

Discos de jazz. — Cada any, de la gran
multitud d'aires de dansa llançats pals prin-
cipals jazz-bands, alguns trossos arriben a
ésser èxits de debò. En menys d'un mes
dins el món sencer, són cantats, executats,
de vegades assassinats, pals instruments més
variats. Paré succeeix alguna vegada que el
discòfil els reclama en va al seu submi-
nistrador habitual, que Ii respon impertor-
bablement : UNo, senyor, encara no Cs enre-
gistrat h» Els , editors podeien demanar a llur
Comité d'enregistratrnent de tenir-los una
mica al corrent deis aires a la moda. Això
els permetria o bé d'enregistrar a temps
aquests aires d'èxit, o bé de fer sobre els
repertoris estrangers una selecció més ju_
diciosa.

ALS EDITORS

Obres completes en àlbums. — Nosaltres
veiem amb plaer els editors corn genera-
litzen el costum d'oferir un álbum de cada
simfonia, òpera, concert, quartet, etc... com

-plet. Aix( i tot les cobertes d'alguns àlbums
no porten el retallat circular que permet la
lectura de l'etiqueta deis discos que conté.
Hauríem d'insistir encara perquè aquestes
etiquetes siguin acompan yades d'un text tra-
duït donant indicació precisa de cada cara.

A propòsit d'aixó, insistim també perquè
les etiquetes de tots els discos siguin tra-
duïdes.

Per fi, per tots els trossos de cant es-
tranger, almenys pals •ontinguts igualment
en àlbum, ]'etiqueta podría portar el text
original i la traducció juxtalineal.

Discos per a infants. — Existeix una sè-
rie d'una cinquantena de discos per a in-
fants presentats en àlbums de quatre discos,
assent acompanyat cada àlbum d'una sèrie
de vuit imatges amb el text de cada cara
imprés a l'altra fulla. Desgraciadament
aquests àlbums, anomenat Little Tots, no
contenen m,és que discos anglesos. Un deis
nostres editors es decidirla a far una sèrie
semblant de discos per a infants en la nos-
tra llengua?

SERGE DU NIZA

DISCOS

Broadcast
E1 major stoclt

Preus únics a 5 i 6'50 pessetes

CASA ALEMANY
Via Laïetana, 39 - Tel, 12736 - BARCELONA

is

— Doneu-]i un cataplasma.
— No pot ser, doctor, vomita tot el que

pren.

(Fantoche, Mèxic.)
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— Au, a can taps ! Una altra conferèn-
cia sobre la cria del be!

(Passing Show.)

Una xicota a cada port». — La protagonista, Louise Brooks
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DE LES NOSTRES SESSIONS
	 AL TIVOLI

a cada port La rPSelltil(i del tilifi S0110I
Es per un simple sentit de classificació i .

La interpretació, de primer ordre. Víctor de rutina que publiquem aquest article en
Me Laglen crea—i no exagerem—un tipus la secció de cinema. El film sonor és una
netament definit que s'imposa amb la for- cosa tan diferent del cinema tal corn fins ara
ça de les coses viscudes. La seva eorpulèn- l'havíem acceptat, que valdria la pena, i
cia física, el seu cop de puny solemne i crec que els diaris es decidiran a fer-ho,
magnànim, imposen l'admiració, mentre la d'obrir-li un rubricat especial i independent.
nostra simpatia és guanyada a l'espectacle Fox Movietone Follies, per exemple, ofereix

molta més sàggestió a un critic de music-
hall que no pas a un de cinema. Allò que
en diem el setè art desapareix aquí gairebé
en absolut per donar pas a una cosa nova
i original, que en podríem dir el vuit? art
o el que us en sembli.

Es tracta d'una revista cinematografiada.
Una intriga insignificant per donar lloc a
la presentació d'una sèrie de quadros de re-
vista. L'acció, naturalment (recordi's el que
déiem en l'article del número anterior) trans-
corre en un escenari de music-hall. Tot l'in-
terés de la cosa está en que arribeu a perdre
la noció que esteu en un cinema ; us heu
de fer l'efecte que presencieu una revis-
ta, superant en tot el possible l'handicap de
la manca del color i del relleu.

Hi ha alguns moments en qué arribeu a
tenir exactament la sensació que es propo-
sen donar-vos els autors de l'espectacle. La
revista, com a tal (noti's que ja no parlem
de cinema) esté molt bé i s'imposa més que
per la presentació, per la interpretació. Hi
ha un número, el Breakaway, que és un en-
cert formidable de gràcia i de moviment. La
música és espléndida — ens sembla que no
trigarà gaire a fer-se popular a Barcelona —
I esté servida amb una coreografia plena
d'agilitat i d'enginy. A remarcar, també un
blues deliciós, el 'My baby.

Tot això, si més no, contribueix á donar-
nos una idea bastant exacta del que deuen
ésser les revistes del Broadway, i de passada
ens dóna una idea, bastant exacta també,
de fins a quin punt són dolentes i antiquades

de tanta bonhomia, candorositat i noblesa. les revistes que se'ns serveixen al Parallel.
Un puny de ferro i un cor d'or, corn deja	 A remarcar, encara, l'explèndid treball
el títol un punt ridícul amb què el film fou d'un actor còmic, el negro Stepin Fetchit,
presentat . al cinema de les Ursulines de que era un cirabotes deis studios de la "Fox,
París.	 i que en aquesta pellícula es va revelar com

E1 treball de Louise Brooks és impeca- un artista de primer ordre.
ble, d'una economía de gestos colpidora a	 * * *
tot ésser-ho. Admirable comprensió de la De totes maneres, aquesta revista cinema-
dona racialment política i cínica, exercint togràfica no és res més que una servil adap-
la seva penetrant seducció damunt 1'espe- tació de les revistes teatrals. A nosaltres ens

fa l'efecte que és possible de' crear una au-
tèntica revista cinematogràfica,' que no tin-

I ,	 .	 gui res a veure amb els espectacles de music-
ll	 ^I	 I	 Iti	 tl

	

J i;	 1 F^. ,^,-.	 hall El cinema es .presta enormement a in-
terpretar corn ningú, en efectes plàstics, tota
l'alegria i el moviment de la música de jazz.
En Fox Movietone Follies hi hem trobat ja

r alguns intents d'aquest ordre. Ens referim
a aquelles escenes fotogràfiques fetes a base
de les carnes de les girls, a la polifonia d'i-
oratges que acompanya les cançons del ne-

	

+	 gre i la seva orqúestra.

Fins aquí, hem estat en pla d'elogis. Ara
cal dir, també, les falles que hem trobat en
Fox Movietone Follies. I que no són po-
ques!

L'espectacle només resulta entretingut en
els moiments que representa, tal qual, un
número de revista. Tot el demés, que és la
major part del film, és una cosa monòtona
i pesada. Tota aquella sèrie de diàlegs en
anglès es fan insuportables.

Victor MacLeaglen i	 En fi: Fox Movietone Follies és"bastant
Maria Casajuana en ccUna xicota a cada ¢ortU més entretingut que la pellfcula de Cheva-

 her . Sobretot, està millor de fotografia i

rit desarmat, totalment antagònic, no co- 
d'interpretació. L'avantatge sobre La cançó

de
neixent per a res la política eròtica i sí no- 

de Paras está, però, l que aquest mm ola
p	 p	 Fox s propa més al veritable cinema sonor

més la simpatia generosa i gratuita, de Víc- i prescindeix d'una sèrie de prcejudicis i de
for Mc Laglen,	 preocupacions que perjudicaven aquella pellí-

Una xicota a cada port, de Howard cula, a força de voler-li donar un aire
Hawks, és un film clàssic.	 J. PALAU	 normal. — J. M. P.

La dona hi es present per estroncar aque-
lla amistat, però no aconsegueix sinó afar-	 La prÒxima Sessió MIRAD ®R
mar-la més. Un film dedicat no al desig,	 s
sinó ala simpatia, que sap a vegades ésser

aquell.queforta	 Corn anunciàvem la setmana passada, dijous, dia 24 del corrent, al Cinema
més 

Impossible d'assenyalar cap falta de Rialto, tindrà hoc la primera sessió de cinema MIRADOR d'aquesta tern-
gust, cap satisfacció plebea; el film es man- porada. Hi seran projectats un film d'avantguerra, "Una xicota a cada port"
te sempre sadollat de poesia, en una tessi-	 ^^
tura noble i sana completament satiafac- i Le Chien andalou , el film de Salvador Dalí i Lluís Buñuel.
tória.	 En el número vinent publicarem detalls.

N O $on culpables ! Foren lesp

LLAMAS DE JUVENTUDque cis impulsaren!
AVUI

vegi vostè aquesta Selecció Gran Luxor^Verdaguer (fora de programa) al

KURSAAL .CATALUNYA

BILLIE DOVE	 LARRY KENT	 LOWELL SHERMANN

Una xicota
Estrenada corn a film de complement, la

temporada passada, el film de Howard
Hawks Una xicota a cada port, passà per
aquí quasi completament desapercebut, mal-
grat ésser incontestablement un deis films
més reeixits d'entre els vistos darrerament.
Creiem doncs indicadíssima la seva inser-

ció en el programa de la vinent sessió que
organitzem pel dia 24 del corrent, amb la
seguretat de servir a un bon nombre de ci-
nòfils que nó tingueren la sort ,de veure'l
i amb la eonfiança també que els que ja
l'han vist . nq tindran gens d'inconvenient
a tornar-lo .a veure, ans al contrari.

* * *
En el moment actual de la història del

cinema, a l'alba del desenvolupament exor-
bitant del film sonor, el film de Howard
Hawks representa una excellent mise-au
point del valor expressiu, plàstic i -dinàmic
del film silent. Amb una tècnica segura i
personal, H. Hawks ha realitzat un film
saborós, dens i d'una ponderació i finesa
admirables.

Admirem tot seguit que aquesta tècnica
defuig tot virtuosisme, es vol no precisa-
ment humil, però sí subordinada a l'idea]
poètic, tot ella orientada vers l'expressió,
creant una successió d'escenes, de motius
visuals d'una seducció irresistible. Corn es-
crivia Maurois, aquelles escenes resten llarg
temps presents al nostre esperit, prova pa-
lesa de llur prudent composició.

Sentit absolut i sa deis valors fotogènics,
subtil valoració deis decorats insertats,amb
perfecta harmonia en el curs del filen; uti-
lització dels personatges d'una habilitat ex-
traordinària que sap treure'n el màxim
rendiment.	 ."

El talent de Howard Hawks s'afirma so-
bretot per la seva factura sintètica. Es
precís, però dens; tot just us ha presen-
tat un personatge ja el compreneu, talment
corn si el coneguéssiu de temps. No insis-
teix mal, marca els valors justos, econo-
mitza les imatges, no dispersa l'atenció,
concentra sempre. Aquí escau més que en-
lloc de 'repetir a11ò que un film no val per
les imatges que ens proposa, sinó pel que
aquestes suposen.

El motiu, pie de details pintorescos, dens
de psicologia roda entorn de l'amistat.
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-	 — Tu si que 'ho tens bé, que et pots tallar

Rapte d'una floja moderna	
les ungles sense treure't les sabates.

(Life.)	 (Berliner Illustrirte Zeitnng.)

^w^ww

El retorn del pescador mal sortós. — Qué
crideu tant? Vós al capdavall heu pescat
alguna cosa !

(London 0f'inion.)
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COMENTARIS DE L'EXPOSICIÓ Don Hof en guard d'un Ía esta let

YI
Davant del restaurant Arnbassadeurs hi ha

un deis sortidors més màgics, més especta-
culars i més divertits que el nostre genial
enginyer Caries Buigues ha realitzat. Si los
un brillant cronista, segurament que, da-
vant d'aquest sortidor, se m'acudirien imat-
ges avinents d'alguna nit, entre les nmil i
una, o bé quatre gotes de mitologia més o

"LA PERGOLA"
EL RESTAURANT DE MODA

Situat
davant la meravella d'aigües lluminoses

.	 prop del Gran Brollador

COBERTS A 12 PESSETES
BANQUETS

ORQUESTRINA VERDURA

Telèfon 33924

en.arfegar. La recomanació que vaig fer, di-
jous passat, referent a la manera corn els
suecs exhibien llurs objectes, és, en aquest
cas, oportuna : entrem en el pavelló per a
veure els productes de la casa Rocalla i quan
som dintre els trobem exhibits d'una ma-
nera que fan nosa al luxós decmativisme;
sembla corn si aquells exemplars de la
casa, collocate per terra, han de servir, d'a-

quí uns dies; per terminar la construcció de
l'edifici.

El pavelló de la casa ((Asland), és un en-
cert. La forma triangulada de la torre, no
és pas arbitrària, sinó que respon a 1a mà-
xima visualitat de les dues cares —on s'ins-
criuen les lletres del nom de la casa — orien-
tades, convenientment, a les dues visuals de
l'avinguda. Cap al tard, quan aquesta torre
està illuminada és, encara, més agradable i
de bona originalitat. En la part inferior una
sala de planta poligonal amb grans obertu-
res. Les característiques plàstiques del ci-
ment armat han estat • onvenientment acu-
sades en aquest pavelló. En el seu interior
fa bo d'estar-hi, sense que enyoreu la man-
ca deis motius ornamentals. L'enhorabona,
doncs, a 'la casa «Asland» i al senyor Con-
forto, projectista de l'obra.

Un deis Ilocs més avinents per a disfrutar
d'un bon punt de vista era al peu de l'es-
cultura de Josep Llimona que ja fa molt
temps fou instablada1, naturalment, al em-
plaça'r-hi el Palau de les Diputacions ha es-
tat corn la caiguda del teló en l'escenari que
es representava el panorama impressionant
del pla del Llobregat.

Aquest petit esplai «teatral» ens pot servir
per a continuar comentant aquest palau.
Perquè, no us recorda qualsevol dels telons
de boca que haureu vist en algun teatre forà
o de barriada? 'Jo, no sé on, però assegu-
raria que ja l'he vist pintat amb unes quan-
tes nimfes, a primer terme, dansant, esbo-
jarradament, al voltant d'un centaure enea

-britat, un jardí paradisíac de xiprers reta
-hats .a segon terme i un artistic palau en el

centre de la perspectiva molt semblant al
Palau de les Diputacioñs.

En l'interior trobarem el Sant Jordi d'En
Llimona, el qual era exhibit, abans, a pie
aire i moltes coses i nteressants exposades.
Entre les maquetes d'edificis en projecte de
la nostra Diputació, cal assenyalar d'una
manera distingida, la de la Casa Provincial
de Maternitat de la barriada de Les Cods,
projecte de l'arquitecte J. Goday. Encara
que la nostra intenció no ;ga comentar els
objectes exhibits, val la pena de remarcar
una tela admirablement biadada i rotulada
Cataluña gloria española)). Per a compon-

dre l'elevat simbolisme de la seva composi
-ció cal llegir el lletrero que diu : «En el Ito-

reciente Suelo español levántase el monu-
mento cuya base simboliza España ; des-
cansa en tan sólido sostén la región catalana
sus cuatro provincias; apoyándose en la Na-
ción está la Monarquía sosteniendo la abun-
dancia de riqueza española y acompañada
del león simbólico de la fuerza v nobleza de
la raza hispana.

La Seo leridana v su campiña cuna de la
idea.»

Segons diuen, l'autora d'aquesta preciosi-
tat, senyora Dolors Abadal, Vda. de Sir-
vent, va estar trenta quatre anys, per brodar

-la ; no se li pot negar, doncs, la recompen-
sa a 1a santa perseverància.

Els magatzems ((Jorba» han tingut la pen-
sada d'edificar una torre imb les lletres del
seu nom. Per a servir de reclam en una
Exposició, això és una pensada corn una
altra factible d'interpretar-se .amb certa no-
vetat, però malauradament han fracassat en
la realització de la pensada.

Reproduïm, avui, l'admirable Palau de la
nostra Ciutat, perquè en el dia que vàrem
parlar-ne no estava terminat. Ara, hem en-
trat per a conèixer el seu interior i n'hem
sortit entussiasmats. La nostra emoció ha
estat profunda al contemplar les diverses edi-
cions mediévals del famós oConsulat de
Mar».

Esser en aquell temps. Quin somni benau_
rat ! ...

MÁRreS GIFREDA

EXPOSICIÓ INAUGURAL

A LA SALA PARES

La temporada passada — en aquesta pres-
tigiosa galeria d'art — va cloure's amb una
exposició collectiva deis artistes de la casa,
la qual fou, en el seu terçc, comentada en
aquestes pàgines. Però covi ' que el moment
en què fou exhibida no era prou avinent,
el propietari de la sala ha cregut — amb
molt d'encert — repetir-la corn a inauguració
de la temporada. La repetició no ha estat,
però, .amb totes les mateixes obres. De Do-
mingo, Mallol, Mompou i Sisquella hi ha
una nova tela amb les característiques essen-
cials de cada artista.

Ens plau tornar a insistir sobre La iimpor-
tància d'aquesta exposició i recomanem, al-
tra vegada, als nostres lectors que la visitin,
tant si ja l'han vista corn no, car és poc
frequent, dintre el nostre panorama artistic,
trobar en una mateixa sala un acoblament
seleccionat d'un deis sectors més valuosos
de la pintura catalana contemporània.

L'escultor Ernest Maragall presenta una
nova escultura, per la qual veiem que conti-
nua ascendint'en l'ofici. Per un escultor tan
jove corn Maragall, aquesta obra és un
resultat que demostra les possibilitats pro-
metedores de d'artista. I això és un let que
cal subratllar amb entussiasme, perquè, ara
que som en l'època de les urbanitzacions, els
bons escultors ens fan molta falta. Millor
dit, d'escultors de vertadera solvència artís-
tica ja en tenim, el que evidentment manca
és el criteri seleccionador que destriï el gra
de la palla, i que ens alliberés, per tant, de
les insulses escultures que ja han sortit... i
de les que sortiran.

M. G.

breria Subirana de la Porta-Fernisa d'algu-
nes pintures i fotografies mostrant diversos
aspectes del que es evindrd:1'interior de la
catedral de Barcelona després del dessús dit
trasllat. Tal corn era abans, segons diuen
uns retolets al peu. d'aquelles pintures i fo-
tografies, per fer-se càrrec de les quals es
necessita una ben forta dosi de bona vo-
luntat.

Fa uns dies Joan Sacs a La Publicitat
llençà el seu crit d'alarma davant de l'irre-
flexiu agosarament que tradueix aquella
nota i l'exhibició d'aquells projectes; per les
quads coses, es veu corn el nostre venerabi-
líssim Capitol catedral està disposat a pas-
sar damunt de les innumerables considera

-oions de tot ordre que s'arribaren a presen-
tar contra el nefast projecte quan la seva
primera presentació al públic barceloní. A
aquesta p ea d'alarma no ha respost fins
ara, que nosaltres sapiguem, més que Fer-
ran Soldevila amb un digne i apassionat
article en el mateix diari i en el qual expres-
sa la seva impossibilitat — que per nosaltres
ho és també — de compendre quines poden
ésser les poderosíssimes raons que indueixen
el nostre capitol en proposar-se portar a
tenme aquest horrorós esbotzament.

No dubtem que és mogut per la més gran
bona fe que horn .projecta aquesta destruc-
ció. De totes moneres, és ben significatiu
que les úniques veus que s'han alçat per
defensar-la provenen de persones — respec-
tabilissimes — que per llur estat i situaoió
s''han de considerar necessàriament obligades
al sacrifici de tot sentiment artístic, arqueolb-
gic o històric en favor del liturgisme que sem-
bla imperar avui en els cercles eclesiàstics.

No podem compendre de cap manera tarn.-
Poe que essent corn és d'Església l'entitat
espiritual que té més facultats i possibilitats
i que per la seva mateixa naturalesa és la
que més hauria d'atendre a la conservació
de totes aquelles coses que formen el cos de
la tradició i la vida deis homes, les quals
amb subtilíssirn tacte en molttssimes oca-
sions ha sabut, no tan sois no destruir, sinó
incorporar amb amorosfssima sollicitud al si
d'ella mateixa, amb tot i que de vegades ha
obrat d'aquesta forma en coses que han es-
tat força diffcils de justificar — ¿parlarem
de les horroroses imatges que es veuen per
tot arreu i de la cavalcada del Congrés mis

-sional? — es trobi avui representada pel nos-

tre Capitol — en la impossibilitat que pre.
tén demostrar de continuar consentint aques-
ta infracció a ]'estricta litúrgia que repre-
senta la situació del cur al centre de la ca-
tedral de (Barcelona, let i collocat en épo-
ques d'una religiositat per tothom recone-
guda corn a força més profunda i seriosa
que la d'ara.

Hem vist rebatre els arguments en contra
del projectat trasllat amb anecdotes i dites
enginyoses, amb pensaments d )(filosofia
barata» i ))sentimentalismes de barriada» i
brometes per aquest estil — un estïl que tots
coneixem de sobres —, per .arrodonir el qual
no hi faltava sinó el contundent fus abu-
tendi expressat d'aquesta manera : u...el cor
de la Seu no pertany a cap gremi de critics
d'art [evident, senyor, .evident!], sinó que
pertany al Capitol catedral presidit pel bis-
be, que és la institució eclesiàstica a la qua-1
l'única propietària, l'Església, l'ha confiat».

Convindria potser demostrar la legitimi
-tat d'aquest argument, perà ens sembla,

senyors endegadors, que ens haurien pogut
fer grat de tots els altres quan podien ad-
duir aquest, ,de tant de pes que es pot dir

vertaderament que tanca de cop.
,quan horn deixa anar una sentència així

es veu ben bé que rés perquè està decidit a
tirar pel dret. Ja quasi no ens queda sinó
el recurs d'esperar que un miracle de Déu
toqui el car deis senyors canonges per fer-
los dessistir deis seus propòsits i desviar los
cap a coses no tan dispendioses i de força
més urgència. Que n'hi ha, i no peques, a
la mateixa Catedral.

JOAN CORTES f VIDAL

Pavelló de la Ciutat de Barcelona -

menys sentimentals. Perdoneu, doncs, que
no arribi a l'altura de les circumstàncies i
sois transcrigui, en nom de tots els barcelo-
nins, el nostre agraiment al senyor Buigues
per la seva meravellosa aportació dels, jocs
d'aigua i feliciti als amics Ventalló i Rega

-sol px haver organitzat el merescut home-
natge, de divendres passat, a l'eminent en-
ginyer.

Continuant la nostra ruta començarem,
avui, pel pavelló de la casa «Rocalla ». D'a-
questa construcció, la única cosa, vertadera-
ment lamentable és l'escultura aqüestre i ala-
da de dalt de tot de la torre. Tot el restant
es pot catalogar en la secció més o menys en-
certada del c decorativisme» modern iniciat en
l'any íg25. En l'interior, aquest.decorativis-
me és massa acusat i per tant comença a

Si algun benaventurat ciutadà d'aquesta
feliç Barcelona s'arribà a fer alguna illusió
sobre l'eficàcia que hagués pogut tenir la
protesta que alçà entre totes aquelles perso-
nes de solvència i de responsabilitat i d'un
reconegut amor a les nostres coses, la pre-
sentació al públic del desgraciadíssim primer
projecte del trasllat del cor de la nostra
Seu, haurà vist, malauradament, corn anava
equivocat de mig a mig; corn davant de la

I fúria liturgista, endegadora, restauradora i
redreçadora no hi ha arguments ni senti

-ments que hi valguin. Haurà estat sorprès
amb la descarada i provocativa nota inserida
a la premsa ja fa uns quants dies, en la
qual es donava compte de l'exhibició a la lli-

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS

'TORTS, 481 : Telèfon 33421

El guarda. — Ja esteu tornant aquest peix
a l'aigua, si no...

El pescador. — Si no l'he pescat; només
és l'esquer.

(London Opinion.)
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Josep Torre de Mer Sanromà
Advocat

B aim es, 88	 '	 Aragó, 225	 •	 Telèf

OFICINA INTERNACIONAL DE PATENTS 1 MARQUES

on 70873
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MATA: Moscas, Mosquitos, Polilla,
Chinches, Cucarachas, Hormigas, Pulgas

AI6UA
DE ROCALLÅURJI

Si vosté pareix d'Albuminüria, Litiàsis
Arica (mal de pedra), Bronquitis paren.
quimatoses, Nefritis crònica, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expèn

amb ampolles de litre i de mig litre
i en garrafons de vuit litres

Distribuidors generals

FORTUNY, S. A.
CARPER HOSPITAL, 32, Y SALMERÓN, 133

El millor

Laxant=Purgant

Societal Espanyola do Carburs MetaI'Iics

Correus: Apartat iso 	 Mallorca, 234	 Telèton 73013
Teler(.: "CARBUROS' 	 BARCELONA

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) :: OXIGEN qo % DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN D.ISOLT, Fàbriques
a Barcelona, Madrid i València .: FERRO MAGNESI i
FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses
seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL
de laboratoris i doméstica :: GENERADORS, BUFADORS,

MANO,METRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, ;gratis

Demaneu

Pastilles ASPAIME
Curen radicalment la TOS

perque combaten les seves causes
• Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis, tubercutosi
pulmonar, asma, I totes les alecelons, en general, de la gola, bron-
quis, I pulmons. — Les Pastilles ASI-AI12E són les recepta-
des pets metges. — Les Pastilles ASPAIME són les preferides
pels pacients. — Les Pastilles ASPAIME es venen a UNApesseta la capsa en les principals farmàcies i drogueries.

(Q Especialitat Farmaeèulica del Laboralori SOXATARG¡
Correr del Ter, 16	 Telèfon 60791	 -	 BARCELONA

;	 . L1 ) 1

Exposició Internacional
de Barcelona

Oberta fins a les dues de la matinada
Palau Nacional

ENTRADA AL MATI . . . . . . . GRATIS
ENTRADA A LA TARDA . . . . . o'go PTES.

Han estat posats a la venda els carnets de 25 entrades, al preu de 22,50
pessetes.

Aquests carnets són vàlids per a tots els dies. Es tallarà una entrada del
carnet els dies que valgui una pesseta, i els dies que l'entrada al recinte sigui
de dues pessetes es tallaran dues entrades deis esmentats carnets.

Les persones posseidores de carnets antics d'entrada al recinte de l'Expo-
sició podran fer-ne ús, des d'ara, en la forma següent:

Els dies que l'entrada al recinte de l'Exposició valgui dues pessetes, per
cada fulla només podrá entrar una sola persona.

Els dies que l'entrada al recinte sigui d'una pesseta, per cada fulla podran
entrar dues persones.

Poble Espanyol
Setmana Sueca

Palau de Proseccions
Presentació d'Art

Divendres, dia	 i  d'octubre, a les deu de la nit : Presentació de LEA
NIAKO, amb les seves danses històriques i representatives.

PROGRAMA

J. Dansa	 xinesa	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . ,	 Von Siede
2. Valse,	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Fritz Kreisler
3. Dansa de les Espases.	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 'Franz von Blom
4. La Demoiselle	 Elue	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Claude Debussy
5. Dansa grega .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Jules Massenet

DESCANS
6. Arabesque .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Claude Debussy
7. Flor exòtica	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 P. Txaikowsky
8. Indoxina	 .	 .	 .	 . .	 P. Txaikowsky
g.. Marxa	 fúnebre	 (Sigfrid)	 .	 .	 . .	 Ricard Wagner

lo. Herodiade (dansa de Salomé) .	 . .	 Jules Massenet
Aquest programa po • à ésser alterat per qualsevol motiu imprevist.

PREUS
Butaques primer pis	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 3	 pies.
Butaques pati	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . q'5o	 • »
Llotges	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 35	 »

Palau d'Arts Decoratives
TORNEIG INTERNACIONAL D'ESCACS
Cada nit, grans partides d'escacs, per notables professors

NOTES. — El públic no podré entrar al recinte amb cistells, farcells ni
paquets voluminosos.

No será permès de menjar en els bancs, jardins, places, escales, etc.
La consigna per als farcells petits queda establerta a les portes de la

Plaça d'Espanya, fora del recinte.
Ha estat posat a la venda al públic el carnet per a tota la temporada,

al preu de 70 pessetes.
Cada dia, llevat deis divendres a partir de les nou de la nit, l'entrada

al recinte de l'Exposició serà d'UNA pesseta.
A tots els sen yors anestresque vciguin visitar l'Exposició acompanyats deis

seus alumnes, se'ls concedirà el 5o per too de decompte en l'entrada,

ASuñscriviu -vos a M I R A D O R

stTMANARI . CATALA

Pelai, 62. - BARCELONA

w

El dia ha estat dur i us prepareu a una nit de repòs que tanta

falta us fa. Però temeu a11ò de cada nit: dues hores estossegant,

sofocant-vos, sense agafar el sòn. Us heu passat el día fumant,

I la vostra gola irritada, amb l'escalfor del hit, és escomesa de

forts accessos de Tos.

Puix coneixeu el períll, preveniu-vos. Tingueu avinent una cap-

seta de PASTILLES del Dr. ANDREU, eficacíssimes contra tota

mena de Tos. Cada nit, en colgar-vos, preneu una Pastilla i deixeu-

la fondre a la boca. En resultarà un gran calmant per la vostra

gola i els vostres bronquis, i podreu descansar tranquil.

Fumeu si us plau. Pero preveníu-vos amb

Pastilles

del Dr. Andreu

i BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

	

En.....	 ..	 _	 ___.........	 _._. _........	 .............._.....................

que viu	a	 .........__ ..............................._.............._.._............................................------......................

carrer .........................................._..... n.° ............. se subscriu a MIRADOR

pel treu fixat de 2'50 Ates. trimestre.

....................................... de ................................................. 	 de	 19.._. _.
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