
M'agradaria saber qui és l'idiota que ha dit que el món és dels que
es lleven d'hora.
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Homenatge merescut

Els problemes de la pau i del fre6all

De Mukclen a Barcelona Sanitat i arqueologia

Ara resulta que l'autor del Poble Espa-
nyol fou, també, si no el primer, un dels
primers excavadors de Montjuïc, • Parlem
de l'Utrillo. Aquest ilustre amic que també
es diu Miquel, que fins un cert punt ex-
plica que de miquels es passi la vida pro-
digant-ne, descobrí no 1a idea d'una ciutat
antiquíssima on ara és l'Exposició, sinó el
fet mateix de la seva existència. On ara són
les graonades de Miramar hi trobá una se-
pultura romana recoberta amb grans teules,
una de les quals s'emportà. En parlà al
bureau del Pueblo ; els uns se'l cregueren
i d'altres bromejaren; hom n'assabentà l'au

-toritat cometent. La mateixa tarda de la
descoberta l'Utrillo tornà al lloc del succés•
I quina no fóra la seva sorpresa en veure
arribar, a poc d'ésser-hi, el jutjat i una
camilla de la Creu Roja on, vulgues no
vulgues, fou posat el que restava del bon
barcanonès i dut cap a un altre sot de la
mai prou ponderada Barcelona.

El color del permanganat

Un fragment escollit de Lluís G. Pla a
Catalunya Social:

«...la bonica platja de Pals, on la mar
sempre hi teixeix jocs de rompents i escu-
mes, i la visió de les illes Medes (brunor
de pa de casa damunt una safata de blau
de permanganat que ós la mar)..,,,

Res, que se li ha encomanat l'estil d'All
i salobre. I, de passada, quin permanganat
deu conèixer Lluís G. Pla? Vol dir que
això no és per a despistar?

El francès d'«El Noticiero»

Un redactor d'El Noticiero Universal es
presenta a fer un interviu a M. Scheman,
el menàger de Larsen. El troba pels passa-
dissos de l'Estadi, perdut. I diu que M.
Scheman li diu

— fe mai trompé. ¿Mon vestiaire?
Fa dies que venim dient que molts dia-

ris de (Barcelona haurien d'organitzar clas-
ses collectives d'idiomes per a llurs redac-
tors.

Una errada benfactora

EI Pare Miquel d'Esplugues va publicar
darrerament un article en la revista Es.
tudis Franciscans. Hi havia un parcàgraf
que deia: No podem portar a cali aquesta
obra perquè la carència de mitjons no ens
ho permet•..

Una deliciosa errada d'impremta havia
fet dir mitjons alia on havia . de dir mnt-
jans,

El lector podrà dir que la carència de
mitjons chez el frares no és pas una tragè-
dia excepcional, però, això no obstant, hi
ha 'hagut una ànima piadosa que, prenent-
se massa al peú de la lletra l'article del
Pare Miquel, ha enviat al oonvent de Pom

-peia una caixa... amb trenta dotzenes de
parells de mitjons, nous de trinca.

El públic col 'laborant

La cosa succeí a Madrid, en ocasió de
l'estrena d'una obra d'un Linares qualsevol,
Linares Rivas o Linares (Becerra, no ve
d'un pam.

El ,públic feia estona que s'avornia, s'a-
vorria tant que ni •esma tenia de protestar;
els espectadors havien entrat gairebé en el
període comatós.

A l'escena, ve un moment que un actor
ha de dir a un altre:

— Bueno, vámonos?
Un espectador d'un dels ,primers rengles

de 'butaques, que pel que es veu no estava
tan ensopit com els altres, s'alça, es gira
de cara al páblio i diu

— Señores, vámonos?
I gran part del públic, responent amb

gran unanimitat, abandona el teatre amb
tot ordre i disciplina.

«Albany, la culta»

Llegim a la porta de Novetats : »Tour-
née Albany. Género alegre,. Després obrim
La Nau — número del 3 de desembre — i
veiem a primera plana grans titulars : uAI-
bany, la culta». L'article va signat pel doc-
tor Leandre Cervera.
— Ah ! caram, D. Leandre, vós tan se-

riós, fent apologies de Fernande Albany,
ugénero alegre»!

Però no ; tranquillitzem-nos : D. Leandre
ens parla de la culta ciutat nordamericana
d'Albanv i de la seva universitat.

Está salvada ]'austeritat del Dr. Lean-'
dre Cervera.

Afinació

Sebastià Sànchez - Juan, el poeta que més
viu en poeta, ha publicat un llibre de ver-
sos : Cua de gall. A la coberta, aquestes
tres paraules són impreses, respectivament,
en groc, negre i vermell, per a major pro-
pietat. Entre els poemes que s'hi contenen, fit-
n'hi ha un de dedicat a Miss Eva Askwith,
la' motorwoman que prengué part en les
curses del dirt-trak de Montjuïc.

Dos dels versos, completament onoma-
topeics, fan

Prrrrrrrrrrrrrrkept... prrrrrrrrrrrcrack... prrrrr.
Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcrack... prrrrtut... rrrr.

Doncs bé, aquests versos, a ]'orella de
l'autor, no són res aproximatiu, sinó una
cosa molt precisa. Ho demostra el fet que
d'autor, en corregir-ne les proves, després
d'examinar-los i recitar-los a consciència...
esborra una r.

En ¢ocs dels articles necrològics que
aquests darrers dies han estat dedicats a
Clemenceau, per la Qremsa barcelonina, hem
vist esmentat que el Tigre havia estat a
Barcelona i havia comentat l'arquitectura
moderna de la ciutat qualificant-la de la
vergonya d'Europa.

D'això, naturálment, ja fa uns quants
anys. Si la seva visita datés de menys anys,
no és ,as gaire probable que el Tigre ha-
gués emès una opinió molt diferent.

Quan Clemenceau visità Barcelona, el
modernisme ho havia envait tot, infestat
tot. Ens l'havíem agalat "amb aquell entro
siasme amb què tan sovint són agafades
les pitjors modes. I en aquestp. matèria,
volem dir l'arquitectura, una moda poca-
solta fa uns estralls terribles, no sols per-
què una arquitectura dolenta dura tant de
te-mfrs com una de bona, sinó també perquè,
per una pila de condicions materials de gran
pes, els seus estralls són massa visibles i de
molt mal dissimular. Després hi ha encara
els rerassagats, i així veiem com de tant en
tant encara hi ha alguns rebrots de moder-
nisme, fer sort cada dia més esclarissats i
en edificis de poca iml.,ortdncia.

És també una sort que el modernisme ar-
quitectònic s'esmercés, en gran ¢art, sobre
materials, de mala qualitat, generalment
postissos i sobreafegits; no foren la totali-
tat ni molt menys dels seus conreadors que
es dediquessin al modernisme de pedra pi-
cada. Afixí hem vist com, d'uns quants anys
ençà, desapareixia molta ornamentació pel
simple procediment de gratar-la. Però res-
ten encara moltes cases que beneficiarien
d'una neteja que deixés llurs façanes una
mica més llises. En restarien, no obstant,
unes quantes més que, fetes amb tot luxe,
no tenen altra solució de dignificació que
llur aterrament total.

Però vist que ben flocs propietaris sdn ca-
pagos d'una abnegació semblant, el millor
remei, almenys el que és més fàcil de se-
guir, és el d'ofegar el mal amb l'abundàn-
cia del bé, és a dir, que les noves construc-
cions no tinguin cap aspiració a la genera- i
litat ni a l'espeterrament i llurs arquitectes
pensin que no hi ha res tan comprometedor
ni tan caduc com l'ornamentació.

Diuen també que el mateix Clemenceau
restà encisat davants exemplars d'arqui-
tectura antiga que posseezx Barcelona. Sort
en tenim encara, d'aquests exemplars, per
a no fer un mal paper davant qualsevol vi-
sitant intebligent. I, sota 'aquest aspecte,
1'otser fem cada dia un més bon paper per-
què es va afinant el respecte envers aquells
edificis i cada dia són més apreciats i menys
ben tolerades les profanacions... la qual co-
sa no vol dir que no se'n facin, encara que
sigui — ho volem suposar — amb la millor
intenció del món.
Però encara no som al junt en què hau-

ríem d'estar. No fa més d'un parell de dies
que Joan Sacs llançava el crit d'alerta, pro-

1 etade mal averany i desgraciadament amb
tota la raó, sobre les Profanacions que es
pretaren en els barris antics de Barcelona,
sobre els quals ell féu aquells conscienciosos
itineraris.

¿ Pesaran prou la bona voluntat dels Amics
de l'Art Vell i l'opinió dels ciutadans sensi-
bies per impedir-ho?

C

De cap a cap del món vell, de Mukden	 clarés la guerra seria 	 responsable d'haver
a (Barcelona,	 l'esperit de Ginebra ha insu- trencat	 un	 pacte,	 responsabilitat	 plena	 de
flat durant aquesta setmana-'la bona parau- perills.
la de l'arbitratge, la idea que pretén gover- I,	 certament,	 no és pas	 igual	 fer-se	 la
nar el món.	 I mentre les grans potències guerra sense declaració de guerra. La situa -
aconsellen als governs de Moscou t	 Nan- ció actual	 .permet	 tota "mena de	 negooia-
quín que respectin els compromisos del Pac- cions, encara que aquestes negociacions tin-
te Kellogg, el director del Bureau Internaeio- guin un aire còmic, un regust de nchinoise-
nal del Treball,	 Albert Thomas, ha parlat rie»y quan tenen lloc mentre els soldats es
als barcelonins de l'obra d'aquesta branca baten i es maten a la , frontera.
de la	 Societat de les Nacions que ell diri-
geix i que funda tota la seva acció en les * * *
idees d'arbitratge a fi d'evátar les lluites in- Barcelona,	 ciutat	 que	 ha	 vist	 violentes
dustrials, manifestaoïons de la 	 guerra	 social ha tin-

L'esperit de Ginebra treballa el món. Els gut l'honor d'escoltar la paraula autoritzada
eterns criticaires	 que malparlen de la	 So- del director del	 B.	 1.	 T. 	 Albert Thomas,
cietat de Nacions perquè té, defectes són tan
ingenus com Candide. Aquest creia que vi-
vim en el millor del mons : els pessimistes
opinen que aquest és el pitjor dels planetes
habitats.	 Però segurament no han .pensat \\^^^
ni un minut que des d'abans de la Revolu-
ció Francesa, Europa ha viscut d'unes quan_
tes frases i fórmules que han prosperat men-
tr	 han	 estat	 útils	 i	gràcies	 a	 les	 quals, )
gairebé tot	 el món civilitzat, havia arribat
a la major •edat en ;política. Contra el re-
torn al primitivisme polític a favor del qual i
treballen	 les	 reaccions, contra el	 retorn d "'\
l'esclavitud,	 aspiració	 dels	 industrials	 po-
bres d'esperit o de capital, actua ('esperit de
Ginebra.

El pacte Kellogg fet al marge de la Socie-
tat de Nacions, però fill de ]'esperit de Gi-
nebra, ha evitat una guerra entre Xina i
Rússia. Amb el pretext, probablement real,
que	 els	 funcionaris	 russos	 del	 ferrocarril -
oriental xinès feien propaganda soviètica, el
Govern	 de	 Nanquín	 va	 empresonar-los.
Rússia s'ho va pendre com una violació d'un T140 ti
conveni	 internacional,	 i va	 respondre amb'`
una actitud de protesta que era la defensa de
totes les potències europees interessades en el
respecte dels tractats, però en lloc d'una ges-
tió diplomàtica va recórrer a un ultimátum i
va	 intentar	 una	 operació de	 càstig,	 una
veritable	 guerra	 en	 petit.	 Quan	 aquesta
guerra semblava que anava a pendre certes o sigui	 l'esperit de Ginebra amagat sota
proporcions el Govern de Nanquín, o el seu una barba patriarcal, una cabellera de na-
intermediar	 "el de	 Manxúria	 ha	 capitulat, turista	 i	 un	 vernís	 de socialisme,	 un	 so-
Després el Govern xinès ha fet córrer "que cialisme	 reformista	 capaç	 de	 resistir tota
no és cert que Xina s'hagi sotmès a les mena de ohmes.
exi gències de Moscou i que els Soviets han Sovint s'acusa a AlbeXt Thomas d'haver
fet	 circular aquest rumor perquè son	 ells oblidat massa fàcilment la doctrina socia-
que han	 capitulat	 i	 que "estan	 decidits	 a lista.	 Cal,	 però,	 tenir	 en	 compte	 que	 la
abandonar la propaganda bolxevista a Xina. majoria dels Estats adherits a aquesta or-

De fet, sembla que el Govern xinès s'ha ganització	 no	 viuen	 en règim	 socialista	 i
espantat.	 La pressió militar russa s'anava que és necessari que el president se sàpiga
accentuant. El Govern de Nanquín i el seu vinclar com un jonc. No es pot filar mas-
dependent de Mukden han proposat la in- sa pnim i sobretot si l'obra és bona.
tervenció	 en	 ]'afer d'una	 tercera	 poté. noia, Quan veieu Albert Thomas per primera I
proposició que els Soviets han rebutjat per- vegada us dóna la impressió d'un home que
què volen cobrar-se els interessos de ]',afer, en porta una de cap. I no us erreu :.aquest
el prestigi militar i diplomàtic, home viu .per a la B.	 I. T, la seva obra.

Podríem	 aquí	 estendre'ns en	 considera- M. Thomas és un home d'empresa i la
tions sobre la dificultat de destruir la dèrria seva empresa es la B.	 I. T.	 1 actualment

aquesta empresa passa el mateix perill que
.

*'
la S. D. N. Passa el perill de la superpro-
ducció i si el mercat internacional no con-
sum el seu .producte podria convertir-se en
un organisme sense vida.

Cada any s'aproven en la Conferència de
la B. I. T. unes lleis del treball per a tots

'païsosels	 del món que després els governs
r han de presentar en llurs parlaments per-

P	 y	. què les ratifiquin i les posin en vigor. Però
aquestes ratificacions es fan .amb tan gran

r . lentitud que fa pensar que la B. I. T. pro
—  	1 duirà massa per l'estat actual del món.

I Albert Thomas, que està decidit a que
L	 y la seva empresa no fracassi, de tant en tant

.	 Y°; agafa	 la	 maletaplena	 de prospectes	 de
propaganda i va a fer l'elogi de 1a seva mer-
caderia per aquests mons de Déu. I així ha

$ arribat a Barcelona. Fa vuit mesos va ser
aquí i gairebé ningú se'n va adonar. A la
conferència que va donar el Foment del Tre-
ball Nacional hi van assistir poques perso-
nes.

-8 j Aquesta vegada la propaganda ha estat
?7pi més ben portada i el Saló de Cent de l'A-

juntament, on va parlar dijous passat, es-
tava tan ple que molta gent s'havia de con-
tentar amb mirar des de darrera els vidres
de	 les	 finestres	 gòtiques	 corn	 gesticulava
el director de la B.	 I. T.

Albert Thomas, des d'una espèoie de tro-
na collocada en ]'estrada .presidencial,	 cem-
blava un predicador. Hauríeu dit que el seu
elogi de la B. 1. T. es confondria amb els

F altsbrogits de la fraternitat humana. Però
ai a les primeres paraules ja es veia pue dar-

rera aquelles barbes hi havia un home pràc-
tic.

La	 B.	 1. T. ha aprovat aq convenis	 o
lleis del treball, va dir. Si teniu en compte
que a la B. I. T. hi ha representats 50 Es-

. tats, veureu que són	 1450 convenis que es

TxangSo-Liang, cap de les tropes de tenen de ratificar. Fins ara només n'hi ha

Manxúria 400 de ratificats,
	

el que fa un 30 per loo
de la producció. 1 com que n'hi ha d'altres
que estan ratificats però	 que no	 se'ns ha

de fer una política de prestigi. Aquesta tàc- comunicat	 encara,	 es	 pot calcular	 un	 40
tica, encara que denunciada per tat el món per	 roo.	 Si	 a	 aixa afegiu que molts Es-
i especialment per l'esperit de Ginebra, está tats	 tenen	 una	 indústria atrassada,	 a	 la
plena de perills.	 Hi ha el risc que el país qual no es pot aplicar totes les convencions
al	 qual	 es tracta d'humiliar es	 revifi	 i	 es aprovades	 per la	 B.	 I.	 T.,	 podeu	 elevar
decideixi tamkré a fer una política de pres- aquest tant per cent de rendiment fins al 6o.
tigi.	 I en aquest cas és la guerra.	 Aquest Deu anys per la vida d'un home és bastant,
ha estat el mal exemple de Rússia, però és però	 per	 la	 vida	 d'una	 organització	 in-
difícil de fer cap mena de retret als Soviets ternactonal com la B. 1. T. no és res. Es tan
l'endemà d'una victòria com la que ha ob- sols	 el	 començament.	 I	 què	 diríeu d'una
tingut Mr. Snowden a La Haia fent una empresa que al començament de la vida ja
política de prestigi i de cops de puny sobre dóna un interès d'un 6o per roo?
la taula. Realment es meravellós. Qui parla, doncs.

Actualment	 és	 impossible	 saber	 exacta- de crisi de superproducció? Els números que
ment	 ]'estat	 del	 conflicte entre	 Rússia	 i va presentar Albert Thomas són ben con-
Xina. Tant els xinesos com els Soviets do- vincents. Però encara que no ho fossin, no
minen la diplomàcia estil asiàtic i, per una per això la B.	 I. T. ha de deixar d'exis •ir,
uchinoiserien més o menys, sembla que no sinó que es té d'obtenir que el tant per cent
arribaran	 a	 l'irreparable,	 gràcies	 al	 pacte se solucioni ratificant convencions i no va
Kellogg i	 a	 la	 por que	 el	 pafs	 que de- tant menis convencions.

Un grup de ciutadans de Barcelona esta
organitzant un (homenatge al senyor Adolf
Marsillach.

La noticia dita així, de moment, causa
una certa sorpresa. ¿Què dimoni ha moti-
vat aquest homenatge?

Que el senvor Marsillach, per fi ! ha pu-
blicat un article a A B C, en el qual parla
bé de Barcelona.

Un misteri explicat

L'Adrià Gual ha estrenat una comèdia i
no ha plogut. La Naturalesa es va limitar
a complir la tradició engegant un temporal
com una casa el dia que va tenir llac la lec-
tura de l'obra. Però el vespre de l'estrena,
res, ni una gota d'aigua.
Què havia passat?
Es molt clar. Sembla comprovat que Sant

Pere és un enemic personal de ]'Adrià Gual.
De manera que va descobrir que per fer-li
la guitza amb tota eficàcia era més reco-
manable de deixar-lo estrenar amb tota
branquilitat.

Indelicadesa

El senyor Jaume Borràs és un home que
esta acostumat a menjar molt. Així és que,
segons on cau, el gran actor té molts tre-
balls a no quedar-se amb gana. Això és
el que li va ocórrer darrerament en una fon-
da de ]Banyoles. En Jaumet, però, no se'n
va saber aconsolar. Es va ficar a la cuina
i després de remenar moltes cassoles es va
menjar el sopar destinat als gossos.

L'endemà, naturalment, tete els gossos
de Banyoles, encara no veien En Borràs,
es posaven a lladrar com uns esperitats.

Autocrítica?

Ambrosi Carrion comença la seva crítica
de La Mentidera, l'últim èxit d'Adrià Gual
— hi ha l'atenuant, però, que és escrita
durant la convalescència — amb aquesta
acuïtat : .
«Però aquesta umentideran no respon pas,

com deuria, al qualificatiu amb què l'autor
la bateja. Més que una mentidera, •és pu-
rament una imaginativa. Crea fictíciament
un món imaginari al seu entorn, arrosse-
gada per la pròpia fantasia.,

E1 odia abans e1 propi Adrià Gual havia
fet les següents manifestacions .a propòsit
de la seva obra:

«Enfondeixo, però, dintre l'ànima de la
protagonista. Aquesta és un tipus de dona
imaginativa,exaltada, víctima inconscient
de l'ambient que envolta la seva vida.»

Ambrosi Carrion ha descobert aproxima-
dament la pólvora.

Classe amena

El fet ocorregué a classe de Patologia ge-
nerat, de la nostra Facultat de Medicina.
Algú en l'últim banc movia gresca, i ja se
sap que el Dr. Oliver té una acreditada
fama de serietat i de no estar per orgues.

—+,A ver usted... en el último banco
— va dir el Dr. Oliver, senyalant algú,
i mol t enfadat. — Levántese y márchese.»

A aquesta invitació tots e1 alumnes de
l'últim banc s'aixecaren — esperançats 

—amb unanimitat absoluta.



T 0$ BRONQUITIS,
CATARROS, ASMA, etc.

La verdadera medicación balsámica
la encontrará con el uso de las
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L'èxit havent superat tot càlcul en la primera excursió en autocar per Espanya,

VIAJES MARSANS, S. A.
es oomplau a comunicar als seus afavoridors que amb data t6 de desembre

sortirà  d'aquesta la quarta excursió, visitant

Saragossa, Monestir de Piedra, Alhama d'Aragó, Madrid, Córdoba
Sevilla, Granada, Múrcia

Alacant, Alcoi, València, Castelló, Tarragona
Quinze dies de viatge amb allotjament i pensió en hotels de tat primer ordre

i installació confortable i ,

AUTOCAR PULLMANN
(proveït de calefacció per aire calent)

per 775 pessetes per persona.

Detalls complets en l'Agència VIAJES MARSANS, S. A.
Rambla de Canaletes, z i q - Barcelona

Conquistador, 44 . Palma de Mallorca	 Sant Francesc, i8- Olot
Pintor Sorolla, r6 - València	 Major, ro	 - Girona

Madrid, Sevilla, Vigo, Santa Creu de Tenerife, Granada, Saragossa, &lbao,
La Corunya, Pontevedra, Alacant, etc.

•
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donà quelcom, i sortí corrents vers el fosc
carreró de l'hospital. E1 guàrdia venia...

Moments després hi vàrem passar nos-
altres. Els detinguts ens cridaren:

—Senyoret, una mica de tabac!
—Un cigarret !
—Una caritat!
Tots eren menors de vint anys.
—Qui sou i què feu, aquí?—vàrem pre-

guntar-los.
E1 més garlaire i el més decidit contestà

en nom de tots:
—Som obrers sense feina que ens hem

vist obligats a demanar caritat. La briga-
da. especial ens ha portat aquí, detinguts.

—I ara on us portaran.
—A l'Asil del Port. Senyoret, una mica

de tabac abans no miri el guàrdia!	 n
—A tots us varen agafar a la vegada?
—Jo dormia en un banc de la Rambla!

—diu l'un,
-Jo demanava caritat d'avant d'un tea-

tre!—fa l'altre.
—A mi m'agafà la brigada a la terras-

sa d'un cafè del Para11el!—féu un tercer.
No em varen dir, però; que tots eren

clients d'aquella presó benèvola i de l'A-
sil del Port, on els obliguen a sortir de
llur mandra inguarible fent-los fer paquets
de serradures, pajiets de terra d'escude-
lles i altres trebs,lls senzills que hom els
retribueix poc o molt.

Tots aquells feien la cara de murcians.
Dos eren oriünds de Cartagena. D'altres
eren d'origen indeterminat. Són gent acos-
tumada a viure de l'esforç d'altri, sempre
al marge de la llei.

La brigada especial els coneix a tots,
d'una hora lluny. En general solen donar
si fa o no fa la mateixa excusa:

—Veníem a Barcelona a cercar treball i
no n'hem trobat... a l'últim ens hem vist
obligats a demanar almoina...

Es una excusa fina, susceptible d'enter
-nir. No costa gens, però, d'endevinar quins

són els obrers autèntics que en un moment
de flam i desesperació s'han vist obligats
a estendre la mà o a vagar pel districte
cinquè a la recerca d'un portal acollidor.
Generalment aquests són molt rars.

Abunden, en canvi, els professionals del
vagabundatge, els áue exploten els senti

-ments caritatius deia transeünts recorrent
a la cantarella enternidora, simulant des-
gràcies 1 àdhuc insultant el públic quan
aquest no es deixa commoure o no és prou
generós.

A un agent de la brigada especial vaig
preguntar-li quina mena de gent abunda-
va al país dels vagabunds professionals:

—Gent jove, xicots sobretot.
—Tots els envien, a l'Asil de Nostra Db-

na del Port?
—Gairebé tots.
—Hi ha reincidents?
—Desgraciadament sí.. Aquests, però, són

objecte de mesures de càstig. La Comissa-
ria s'encarrega_ també de guardar fina que
la família els reclama els menors de tots
dos sexes que s'han escapat de casa seva.

—I els ancians que demanen caritat?
—Aquests són portats a l'Asil del Parc.
—Hi ha noies joves, també?
—No gaires. Si són menors són traslla-

dades a l'Asil de la Protecció a la Infàn-
cia. Les dones majors són ingressades al
Bon Pastor.

La brigada especial efectua rondes noc-
turnes que solen ésser sempre fructuoses.
A l'hivern la seva acció resulta, de vega-
des, salvadora. Reculi.. els captaires malalts,
anèmies, tuberculosos, que dormen a les es-
cales d'un portal dels ravals baixos i els
transporta a la Comissaria, on almenys
dormen sota cobert. L'endemà l'Hospital o
l'Asil els dóna acolliment fins que se sal-
ven o moren...

Aquella nit, entre' els detinguts, no hi
havia un sol cas q`ae inspirés llàstima.
Tots feien cara de professionals de la men-

Paradoxa

El quadro dramàtic del Centro Aragonés
(Teatro Goya) que dirigeix laillustre Ele-
na Jordi, sha incorporat, per fi, a l'esce-
na catalana.

Des que Elena Jordi inaugurà les seves
sessions d'art retrospectiu-vodevilesc, el
censor inflexible de l'escena nostrada, se-
nvor Carrion, vacilaava si •podia o no in-
cloure el dit quadro dramàtic de la tan
illustre aficionada, entre els teatres on es
representava català o en català. Ben cert,
però, que era un bussilis indesxifrable.

La nostra parla quedava tan mal parada
que no hi havia manera de decidir-se.

Per fi, Ambrosi Carrion pot respirar. Ele-
na Jordi, després de les seves representa-
cions de . la tragèdia Te ha guiñado un ojo,
de La Presidenta i de la comèdia castella-
na (?) El hombre, la bestia y la virtud, que
a darrera hora ha descobert que és d'un
xicot que es diu Pirandello, ja que així ho
esmentava una tireta que féu afegir en el
cartell, pot afirmar-se que, malgrat la in-
sistència d'Elena Jordi a remarcar que les
seves representacions són en llengua cas-
tellana, hom pot considerar definitivament,
^i per no parlar-ne més, incorporades a la
nostra escena.	 .

Es el que deia un foraster dels molts dels
quals Elena Jordi espera ésser admirada

—rues no es difícil el catalán en el
teatro. Yo lo entiendo aquí perfectamente.
Ya me di cuenta de ello cuando esta misma
actriz estuvo en Madrid.

Elena Jordi, naturaliment, durant la seva
actuació en castellà, a Madrid, lluí d'una
manera com sols ella podia fer-ho, les seves
dots d'assimilació i de ductilitat.

Erudició

Elena Jordi, malgrat mostrar-se tan re-
patània en •qüestions de lingüística, no dei-
xa 'perdre cap ocasió per a palesar les seves
dots d'erudita.

En el seu camerino l'escoltaven embada-
lits quatre vellets que a la seva joventut
foren testimonis dels formidables èxits as-
solits per ella amb les representacions de la
Pasgyta abans de Rams i Salomé. Es par-
lava d'una obra d'èxit mundial, suara re-
presentada . a París. Un dels contertulis in-
quirí el nom de l'actor que la interpretava.
Elena Jordi, amb una seguretat aplomàtica,
respongué resoluda:

— Ah sí ! Edgar Poe.
Sembla que es referia a Lugne-Poé•

Purisme

Un traductor, novell i escrupolós, escolta
d'una llotja la seva obra. Diem la .seva obra
1 no l'obra que 'ha traduït, perquè, mentre
han durat la feina de traduir i els imals de
cap de ]'assajar, i les angúnies de l'estrena,
en el nostre home s'ha fet un treball d'as

-similació i dteliminació que ha tingut per
doble resultat convertir l'autor de l'obra
original en una vaga i llunyana entelèquia,
i fer d'ell, el traductor, l'únic autor real
i .positiu de l'obra que els .actors represen-
ten.

L'home escolta, doncs, embadalit la seva
obra. Però, tot d'una, bota en el seient com
si li haguessin trepitjat l'ull de poll més
sensible.

((No; jo no crec que tingui cap lío», ha
dit un deis actors en el curs del diàleg.

I l'home protesta indignat.
— Té! Ja m'hi ha hagut de ficar una

castellanada.
Després, tombant-se als companys de

llotja, afegeix explicatiu
— Ja podeu pensar que jo no vaig escriu -

re lío. Jo vaig posar-hi enredo.
1, descarregada la consciència, torna a

subimergir-se en l'admiració de la joia lite-
rària que rés, segons ell, la seva obra.

Fou per pura casualitat que vàrem des- ment, davant les finestres d'un cobert vul-
cobrir, l'altra tarda, un centre desolador gar que el mateix podia ésser un magat-
per on han passat i per on aniran pas- zem, que una botiga o que un garatge
sant tots els vagabunds, tots els captaires	 No era, però, ni l'una cosa ni l'altra.
i tots els morts-de-gana de Barcelona.	 Era la presó provisional dels vagabunds

Eren les set del vespre. E1 carreró, es-	 i dels captaires detinguts per la brigada
tret, fosc com la gola d'un llop, semblava	 especial. Dos xicota, joves, bruns, agitanats,
un retó suspecte de barri baix, gairebé sub-	 coberts amb boines, treien el cap per la pe-
terrani. Una corrua de dones prematura- tita finestra de Llur presó, La dona s'hi
ment velles, vestides de parracs, despenti-	 atansà, ràpidament, parlà un instant, els
nades, portant en llurs braços criaturetes,
mocoses i anèmiques, s'afilerava a la porta
d'un pati.

Un guàrdia mantenia l'ordre.
L'entrada al pati era barrada per una

porta de ferro plegable que el guàrdia
mantenia mig oberta. Les dones parlaven
molt; les criatures ploraven. La fila do-
nava evidents senyals d'impaciència...

—Silenci !—exclamà l'agent de l'autori-
tat

Les dones seguiren parlant. Les criatu-
res plorant.

—Silenci, dic!—repetí el guàrdia, aquesta
vegada en to més enérgic.

Les dones aleshores emmudiren en sec.
Adhuc els infants es miraren amb un gran
esporuguiment aquell home uniformat i es-
troncaren, per un instant, llur plor.

AI cap d'una estona el guàrdia acabà
d'obrir la porta de ferro i les dones s'a-
pretaren per tal de poder entrar les pri-
meres. Entremig de les dones i les criatu-
res es veia algun noi jovenet, de dotze a
quinze anys com a màxim, que també s'ar-
ranjava per conservar el seu número a la
cua. També hi havia quatre o cinc ancia-
nes, no pas més. Totes les altres tenien
l'aire de mares de família envellides per
la misèria, l'excés de treball, les malalties,..

—Potser no n'hi haurà per tothom! 
—exclamà una veu de l'interior. I després

afegí:
—Primer els que tinguin bons de benefi-

cència!
E1 grup de dones irrompé vers una sale-

ta reduïda, a l'entorn de la qual hi havia
bancs de fusta per seure i, al fons, una
finestreta per on, segurament, s'havia de
despatxar quelcom. Les dones tregueren
uns pots de llauna de Ililrs senalles i es-
peraren resignadament que els arribés el
torn.

Era que hom havia de repartir petricons
de llet, primerament als pobres que exhi-
bissin vals de beneficència. La quantitat
restant havia d'ésser repartida, equitativa-
ment, entre els altres.

La distribució dura una estona molt cur-
ta i resulta un espectacle emocionant. A
mesura que van distribuint -se petricons el
dipòsit minva, naturalment. Els darrers de
la fila manifesten llur neguit amb unes mi-
rades que fan pietat. Les dones allarguen
el coll per veure si encara els en tocarà
una mica. Generalment,, poca o molta, n'hi
sol haver per a tots:

L'escena és idèntica .a la de les sopes po-
pulars, de les cuines per a pobres. Aquesta
institució creada per l'Ajuntament de Bar-
eeloma és una secció de la Beneficència Mu-
nicipal que hauria d'ésser ampliada. Molta
gent necessitada ignora que existeixi De
llet, però, no en sobra mai.

Aquella tarda en mancà.
Després que fou vessat el darrer rajolí

de llet dintre un pot de porcellana pelada
que oferia una noieta de dotze o tretze
anys, vàrem sortir. En aquell moment, pe-
rò, ens vàrem adonar d'una dona que duia
un infant al braç i que sortí apressadament
pel pati de la Comissaria de Beneficència,
pati que dóna, per la part posterior, al
carreró que mena a l'Hospital de la Santa

1' Creu. La dona es va aturar, dissimulada-

nals de la mendicitat muntada a la moder-
na, com un negoci, amb sucursals, delega-
cions, agents i àdhuc acadèmies...

Els agents estan a sou i comissió. L'ar-
gument és de novella fulletonesca, però és
molt, massa versémblant. Els homes de la
brigada especial us explicaran coses increï-
bles!
—Senyoret, una mica de tabac!
—Senyoret r
Tenien una veu estudiadament planyívo-

la. Vaig allargar-los unes cigarretes. De
passada vaig mirar a l'interior de la pe-
tita presó de la qual sortia un tufet de
misèria i brutícia.
E1 guàrdia, que venia, va interrompre

el nostre diàleg.
Ràpidament els vagabunds varen amagar

altra vegada llurs caps dintre aquell cau
que guarda, durant unes hores, llurs misè-
ries i llurs immundícies.

Nosaltres ens en vàrem anar carreró
avall...

D0MÈNac DE BELLMUNT '

Els boxadors catalans

Sense altres mémts que els de simple es-
pectador dels combats de boxa que tenen
lloc a Barcelona, am penso poder-me plà-
nyer de l'escassa atenció que es dedica en
general als boxadors de casa nostra.
Actualment dubto que hi hagi a Europa

cap de les grans na^ions, de les que comp-
ten llurs habitants per dotzenes de milions,
que pugui oferir el fioret de boxadors que
podem oferir nosaltres amb els nostres tres
milions mal comptats. Ultra Carles Flix,
campió d'Europa, ï Josep Gironès, que aca-
ba de guanyar el campionat d'Europa de pe-
sos ploma a l'Estadï de Montjuïc, temor
Víctor Ferrand, q ie va veure's precisat a
abandonar 'el títol per raons purament eco-
nòmiques (ja és. sabut que els boxadors bar
de viure dels combats) i que continua essent
el primer europeu de la seva categoria.
«Young Martí», Gregori Vidal, que ha arri•
bat a la challenge del campionat del món.
i Barbens, que està fent una campanya ime
ritfssima, guanyant combat darrera camba
a l'Argentina.

A mé's a més, sempre, segons la prems
internacional, actualment per a proveir L
plaça vacant de campió del món del .pe
gall, ha estat acordat que el disputessin e
millor dels que corren pels rings ameni
cans:. Naturalment, el que haurà de pre
sentar-se com el millor europeu és En Flix
representant de la més genuïna escola gra
cienea. I al mateix temps, els americans
per a nomenar el seu, han escollit set bo
xadòrs dels que freqüenten els rings d'a
que!! país, per tal que, en un torneig, e
disputin el dret de boxar en el combat fi
nal. Doncs bé, cal tenir en compte que
entre aquests set hi ha dos catalans : Gon
zàlez, d'escola tan gracienca com el matei.
Flix es trobés que el seu adversari en e
podnia donar perfectament el cas que E.
Flix es través que el seu adversari en f
combat decisiu per al campionat inundi
fos un altre català. 1 per si això fos poc
en un .altre torneig a celebrar als Estat
Units per a decidir el campió del món d^
pes mosca, ha estat inclòs En Ferrand, ai
tualment a L'Havana guanvant tants con
bats com disputa.

Després del que acabo de dir, crec qu
no val la pena de prolongar l'enumerac

anterior amb els noms i qualitats de 1
llarga sèrie de boxadors estimables que s.
gueixen, collocats en un pla immediat a
abans esmentats. Només m'interessava a
senyalar en .aquesta nota el poc interès q

en general es dedica als nostres boxador

d'altra banda prou lloats en els diaris e
trangers, mentre que ací a penes són e
mentats.

X. R.

Escenografia. — Totes les ciutats tenen
el seu punt dolç escenogràfic és aquell lloc
en el qual la pedra de la ciutat s'estova i
es fa apta per emmotllar-se a una forma
de melodrama. Les grans viles que tenen
una tradició confitada i penjada a coll i
he i a més a anés posseeixen un riu ample
i urbanitzat, són les naés adequades a la•
visió de teatre popular, amb vestits d'èpo-
ca o vestits actuals. A (Berlín, per exem-
ple, i a les vores del Spree, l'escenografia
melodramàtica té un gust carregat de cli-
nica i de salsitxes fumades. Gs una excel-
lent decoració 'per protagonistes que xu-
clén èter i mengen confitura de serpent.

Altres ciutats germàniques, com Dresden,
amb el riu Elba desesperat i negre i l'ar-
quitectura diplomàtica i rococó, és a pro-
pòsit per un melodrama de perruques i
casaques, un melodrama amb senvores ex-
ceHents i ufanoses que es pinten una piga

a cada galta i •emmetzinen als seus amants
amb confits de goma i menta. Tothom sap
que iParís, amb el riu i les torres de Notre
Dame, ha creat el tipus de melodrama de
la guillotina, del xiulet i de la nfemme coa-
pée en morceaux». Toledo amb 1'Alcàzar
i el paisatge arrebossat de terra d'escude-
lles i el riu ensotat, platejat i gandul, res-
pira un melodrama de capitans amb plo
mes, que mengen sang i fetge, i van a ro-
bar monges del convent més ,pròxim. Si us
heu passejat alguna vegada per la via Gïu-

lia, de Roma, en el barri jueu i a quatre
passes del Tíber, és impossible que no hà-
giu sentit tot el cartó i la paperassa d'un
melodrama amb garibaldins vermells ï Lu-
crècies Bòrgies despullades. Pensant en

aquestes coses he descobert el punt melo-
dramàtic de Londres ; és un dels punts més
explotats pel turisme, i no hi ha dubte

1, que rés un dels llocs anés impressionants i
més sòlids del món. Jo confesso que em fa
un respecte absolut, però no sé quina me-
na de borinot grotesc que vola dintre del
meu barret fort, associa el paisatge i el
melodrama..

El lloc en questió és el famós pont de
Westminster amb el niu, el palau del Par-
lament i tot el que us •deixi veure laboira.
Naturalment que és de nit, perquè la nit
és •essencial pPr aquesta mena de visions ;
s'ha de veure la torre del rellotge illumi-
nada per dïnc i l'esfera amb les hores pin-
tades ha de donar un caràcter de preois ó
en ;mig de 1'a vaguetat de les ombres. La
gran mole del Parlament s'ha de contem

-piar així, completament negra, amb les
arestes esmoladíssimes i les punxes sense
contemplacions ; l'asfalt sembla una cati-
fa. feta amb impermeables de policies; i
l'aigua del riu grassa i ondulant té totes les
exigències dels olis .pesats. Les 'barcasses
que gemeguen sota el pont ,tenen µna ma-
jestat de baflenes difuntes, i els 'fanals són
com llums que agonitzen dintre`- l'una co-
pa de «Pernod». Tot plegat és d'una rigi-
desa i d'una vaguetat magnífiques. El me-
lodrama s'imposa, .amb tot el tuf: d'una
sala popular, en la qual unes dents imolt
blanques esqueixen una taronja, i dues lié-

grimes masculines perforen tota la mostas-
sa enganxada en uns bigotis. estimulants.

E1 melodrama 'ha de ser policíac i senti
-mental ; ha de tenir una relativa grandio-

sitat. En un moment determinat no se sap
el perquè 'ha de passar per l'escena una

pantera amb una criatura a la boca, 1 al
final unes trompetes de metall incandescent
han de cantar oGod cave the Kingu fent

tot l'efecte de la veu humana.

Moltons. — El moltó, el be, o l'anyell,
o el marrà, o l'ovella, són tat bèsties d'una
mateixa mena; .però de sexes i edats dife-
rents, que juguen un gran paper en la poe-

sia i afins en la litúrgia. Sobre els moltons
s'ha fet una literatura sana i abundant a
estones idfllica, a estones grotesca i fins
carregada de pebre.

En la meva vida, no molt llarga, he vist
tota mena de bens privilegiats, descamisats
iingenua. He vist també tota la púrria dels
imoltons, aquells que fins després de morts
no es poden treure el tuf de la llana del
damunt i la carn us deixa entre les dents
tot un joc de cardes de guitarra. Recordo
que en els temps una mica llunyans de
quan estudiava Dret Canònic, vaig tenir
l'ocasió de contemplar en el pati de la Ba-
sílica de Santa Agnès de Roma, uns bens
que cuiden unes monges especials i que pro-

porcionen la llana que serveix per a teixir
el apaiï),, que és una mena de gran distin

-ció que el Papa concedeix als cardenals.
Aquests moltons litúrgics tenien una mi-
rada delicadíssima i embafadora que no
oblidaré mai. Altres exemplars podria citar
d'una relativa importància. Però damunt
l'herba d'Anglaterra he descobert els mol-
tons per excellència. Són unes bèsties sen-
se potes, sense cap, sense res; és a dir sen-

se res, es presenten a l'espectador com una
gran bola de llana blanquíssima ; són uns
moltons coas guatlles rodones. Aquests ani-
mals són la clau del secret de moltes co-
ses. Llurs costelles representen el màxi-
muan de l'amabilitat i de la gràcia brità-
niques. No seria possible l'existència d'a-
questes giris perfectes, que damunt de l'es-
cenari donen la sensaçió del ninot mecànic,

i damunt de l'asfalt donen la sensació de
l'amor esterilitzat, sense l'existència .prèvia
de la carn de moltó anglès.

Una noia alimentada amb aquesta carn
definitiva arriba a tenir els ulls com les pe-
dres precioses i les galtes com pn 'préssec
primer premi d'exposició d'horticultura.
També .és evident que sense aquests mol-
tons, els oficials anglesos no durien la vi-
sera de la gorra tan lluenta ni tindrien a
la punta del nas aquesta ditada de color de
rosa, que és la ditada de la felicitat.

JOSEP MARIA DE SAGARRA
Londres, novembre,

Els vaabundsde Barcelona L'APERITIU
dicitat. Ens semblà haver-los vist a tots
algun dia a la sortida d'un cinema explo-
tant els bons sentiments dels galants que
anaven del braç d'una dama, ploriquejant
darrera les senyores elegants o abordant

-vos en la fosca d'un carrer.
Saben la cançó de memòria i allarguen

la mà d'una manera automàtica.
De vegades aquests pidolaires ensinis-

trats pertanyen a una banda de professio-

Sastre

Foniberna!
Cucurulla, Z, lar
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El fill del financier. — Mamà, tinc una
idea.

La mare. — Sí? Quina?
El fill. — Mira, em prometo dos duros,

perd ncanés m'en dónes un. Així jo t'en

deuré un, i coro que tu me'n quedaràs a
deure un altre, estarem en paus.

(Passing Show.)

Segons L'Europa Central, de Praga, les
descobertes del 'Dr. Voronoff han fet perdre
el 'cap als habitants de Novi-Said (Tugoes-
làvia). Sembla que en aquesta ciutat, no
sols hi ha molts ciutadans disposats a fer

-se rejovenir--cosa que no té ires d'estrany—,
sinó d'altres de disposats a prestar-se al
rejoveniment dels altres — cosa que ja és

una mica miés estranya.
Fins ara hom havia trobat voluntaris per

a la transfusió de sang, per exemple, però
semblava dificil portar l'abnegació — com

-binada, és clar, amb la cobejança.
Un professor de Belgrado, membre del

Tribunal internacional de La Haia, dema-
na a l.a Cambra Sindical iugoeslava san-
cions contra els metges que procedeixin a
operacions d'aquesta mena i diu : «Si la
viviseccbl és condemnable, més condemna

-bles són encara unes practiques que afe-
geixen a la crueltat de la vivisecció' la h m-
moralitat de la tracta de blanques, o, mi-
llor dit, de blancs.»

La vitrina, feixuga de llum submarina,
crida de lluny la mirada i fa canviar de
vorera. Sota les làmpares baixes, tres ele-
fants de la ràfia s'aguanten com al retorn
d'una nit massa alegre. Els collarets ragen
multicolors en rius de llum indolent on
boguen misteriosos peixos de vidre bufat.
A mà dreta, sota els feixos conjugats de
dos fars d'auto, el «Chien Andaloua, en-
senya sota la qual és posada la casa, es
deixa adorar en una plàcida imatge de ,por-

cellana.
En aquest quadro espiritual i mesurat,

Chistian Boussous ens parla de la seva
jove glòria, o de Barcelona que acaba de
festejar-la. En parla amb aquella simplici-
tat difícil, 'tan allunyat de l'orgull com de
la falsa modèstia, una simplicitat a la Lind-
bergh, al qual, d'altra banda, s'assembla
d'una manera sorprenent.

Es una .meravella deixar, un vespre qual-
sevol, un París fred d'asfaltats lluents per
saltar, unes quantes hores més 'tard, sota
el gran sol de Catalunya entremig de l'en-
tusiasme d'un poble alegre.

Barcelona, amplament escampada cap al
mar, amb avingudes rectes i ciares com a
caps d'espasa, nits tèbies i remoroses de
multituds, les llums de •'Exposició, la Ca-
talunya en fi, heus ací tot el que evoca .
ràpidament Christian Boussous amb ele ulls
brillants- encara de plaer.

Domingo, que ha entrat silenciosament,
l'escolta amb tot el cor. Porta uns croquis.
d'altre temps, fets en els teatres populars
de Barcelona. I tothom es posa d'acord a
reconèixer-hi la Ga4té Montparnasse.

Així es responen i s'acorden els ritmes
de les dues capitals. • París •és al voltant
nostre, amb la simfonia de les sev..es vides
múltiples. París, resum del món, que el
decanta i l'expressa en el gust perfecte, les
línies netes dels objectes i dels colors d'una
botiga montparnassiana.

Barcelona viu en els records i en les enyo-
rances, amb tot el seu sol, totes les seves
multituds i totes les seves nits.

No fii ha sinó un mateix ritme fraternal.
1 el ,Chien Andalou , càndid sota els pro-
jectors, s'ocupa de no pensar en res.

PIIILIPPE LAMOUR

Christian Boussus travessa el món d'una
correguda, com si es tractés d'una pista de
tennis. A París només el trobeu amb una
maleta a la anà, acabant de baixar d'un
tren o corrent cap una estació. Si s'asseu,
al seu voltant es crea una atmosfera de
sala d'espera.

L'he vist un instant, quan arribava de
Barcelona i se n'anava cap a Düsseldorf, en
l'esplèndida i delicada botiga «d'arts i re-
trats» que son pare, M. Maurice Boussus,

acaba d'obrir a l'avinguda del Maine, Mont-
parnasse.

CHRISTI.4N BOUSSUS

ns. Algunes temptatives que es van fer I

r interessar els obrers jardiners no do-

ren resultat. De fet, aquest resultat no

t ésser obtingut més que per una enti-
t que pugués donar treball remunerat als
cots, mentre siguin aprenents, i que, des-

és, els pugués oferir certa garantia que

sforç de l'aprenentatge serà apreciat, i
ue, almenys els millors dels aprenents, po-
an trobar, com a jardiners, una situació

table i relativament ben pagada. Fet i
t, doncs, caldria que l'Ajuntament de
ercelona tornés a començar la seva acció

n pro dels aprenents de jardiner, ja que

1 està en les condicions que acabem d'in-

car, això és, que pot mantenir els apre-
ents durant llurs pràctiques, fent-los tre-

allar als vivers i jardins municipals, i pot
endre, més tard, els seus jardiners entre

s aprenents més aptes.
Damunt d'aquesta base, una Escola Mu-
Icipal d'Aprenents Jardiners seria factible
molt útil. Sembla que tres o quatre anys
aprenentatge, durant els quals les pràc

ques continuades fossin sostingudes per
xplicacions teòriques sobre Botànica y Fi-

ca elemental, nocions de Química i una tin-
ura de francès, dibuix, geometria i poc
més, serien prou per posar en bon camí
ls xicots aprenents. Després, l'ajut muni-
ipal, o bé llur activitat privada als esta-
liments d'horticultors importants, els fa-
ia progressar per aquest bon camí, fins
ue arribessin, en ésser homes, a convertir-

e en jardiners de veritat.
Però aquesta obra no ha d'ésser conside-

ada com a purament municipal. Com và-
em dir quan tractàrem de les plantes, no

ón els jardins i els jardiners públics els
que indiquen la prosperitat d'una horticul-

ura, sinó els jardins privats i els jardi-
ners i els amateurs particulars. Als esta-
bliments d'horticultura els escau una gran

part del treball de preparació dels apre-
nents, i aquests establiments en trobaran

un resultat econòmic, quan els nostres
obrers jardiners, escampats lluny de casa,

es recordaran que és ací on podran adqui-
rir les plantes que necessitin. I l'amateur
ha de fer, també, molt per elevar la cate-
goria dels obrers jardiners, mirant de cer-

car els millors per destinar-los al cultiu
del seu jardí, pagant-los més bé, i pensant
que un mal jardiner al jardí, duu tant de
desprestigi al senyor, i ]'ha d'avergonyir
tan seriosament al davant dels seus amics,
com el suportar dins la cuina i a 1•a taula,

les tristes fallides d'un cuiner indigne d'a-
quest nom.

NICOLAU M RUBIÓ 1 TUDURÍ
Arquitecte

Trada de blancs

L'Hospital de la Santa Creu
Es un dels més importants edificis antics 	 A banda i banda d'aquesta creu ja mcor-

de Barcelona. Més que un edifici és un con- porada al vell hospital s'obren els enormes
junt d'edificis_ d'èpoques diferents. De temps arcs gòtics de la infermeria d'homes, a

tardans són algunes reformes malvingudes mà dreta, i de ]'infermeria de dones, a mà

que disfressen part d'aquestes impressio- esquerra. Aquestes infermeries són del ti-

nants arquitectures. El dia que hom les pus de les antigues grans sales gòtiques
restauri, bo i traient arrebossats, embans, catalanes, cobertes de fusta sobre grans

sostres i parets, tindrem probablement arcs forals de pedra: són dues sales enor-
grates sorpreses, alguna bona descoberta mes, probablement les més altes, amples i

que afegirà encís a l'arquitectura de 1'ex-	 llargues del nostre gòtic civil, si prescin-
hospital.	 dim de les semi-religioses que a Poblet i a

Ex-hospital, diem, perquè l'Hospital de Santes Creus serviren de dormitori de no-

la Santa Creu ja no existeix: els malalts, 1 vicis. En •aquest pati gran l'arrebossat deu
els infermers, el convales-
cents, els administradors,
els mobles, tota cosa hospi-
talícia ha fugit d'aquest in-
dret per anar a estatjar-se
al grandiós Hospital de
Sant Pau, àdhuc per a fu-
sionar-s'hi. Al capdavall
una fusió més en la histò-
ria del vell hospital barce-
loní, el qual no fou pas en
principi Hospital de la San-
ta Creu, sino Hospital d'En
Colom.

La fundació de l'Hospi-
tal d'En Colom data del se-
gle xliI. En aquell temps,
una rica família barceloni-
na, de nom Colom, posseïa
per aquells barrals una en-
filada de cases amb un abeu-
rador públic que donà al
carrer on s'arregleraven
aquelles cases el nom de
Carrer de la Pica d'En Co-
lom. Així ho conta Víctor
Balaguer. En l'any 1229 el
Colom propietari d'aquestes
cases, canonge de la nostra
Seu, cedí els tals immobles
per a establir-hi un hospi-
tal, el qual s'anomenà Hos-
pital d'En Colom. Diu Pi i
Arimon que el Sant Pare
Honori III fou tan ben col-
pit per la caritat d'aquest
canonge que posà la perso-
na i els béns del donador
sota la protecció del ponti- Coronament de la
ficat. En començar el se-
gle xv es fusionaren amb
l'Hospital d'En Colom els
d'En Vilar i d'En Mercús, i a partir d'a- airn
questa fusió ]'Hospital s'anomenà de la fin
Santa Creu, com la mateixa catedral que tic
fms aleshores regentà un dels dos hospi-
tals d'En Vilar i el d'En Colom. Aviat el cr
bisbe i el capítol cediren altres dos hospi-	 ti
tacs, el de Masells i el de Santa Eulàlia. pa
Aleshores hom enderrocà les cases d'En co
Colom i bastí en son llac l'hospital que qu
encara subsisteix. La primera pedra, o més de
ben dit, les quatre primeres pedres, foren E
collocades no menys que una pel Rei Martí, I tr
altra per la reina Donya Maria i altra per 1'
Don Jaume de Prades, a nom del rei Martí jo
de Sicília; la cuarta pedra la posaren com- co
juntament el bisbe i els consellers. Aquesta q
cerimònia fou commemorada epigràficament P
en ço que avui és portal del carrer del r
Carme, amb lletres de pedra picada, en la ti
forma següent:	 p

J. H. S. j SPITAL DE SANTA CREU	 C

QUI FOU CUMENSAT A XIII FEBRER DEL ANY DE v
NOSTRE SENYOR MCCCCI	 d

En el segle xvii es construí la Casa de ti
Convelescència i l'edifici que l'enfronta en d
el pati petit, i encara, en començar el se- 1
gle XIX l'Hospital de la Santa Creu xuclà u
el de Pere Desvilar o sigui de Sant Pere s
i Santa Marta. Després de tan absorbir d
hospitals ]'Hospital d'En Colom o de la e
Santa Creu ha aeabát per ésser absorbit r
per l'Hospital de Sant Pau, fundació del
grau barceloní Don Pau Gil.

La Casa de Convalescència, anomenada
també Hospital de Sant Pau, fou funda- 1
ció de Donya Lucrècia de Gualba, senyora
de Batllòria, Montnegre, etc., en 1622; les
obries foren impulsades pel llegat, més
quantiós, del mercader targarí Pau Ferran,
en 1649. D'aquí la magnífica estàtua de
Sant Pau que centra el pati, la ferradura
heràldica que surt arreu de la decoració
d'aquesta casa de salut, les històries de la
vida de Sant Pau que decoren el vestíbul,
la capella dedicada a Sant Pau i la deno-
minació de l'edifici. Altres deixes de les
senyores Victòria Astor i Elena Soler aju-
daren a ]'acabament d'aquesta casa, la qual
començà a funcionar en l'any 1680.

Ara que, ,grosso modo, ja esteu en ante-
cedents sobre la història del vell hospital,
voldríeu fer-hi una ràpida visita? Entrem-
hi, doncs, si us plau, per l'entrada princi-
pal, la qual es troba en el carrer de l'Hos-
pital, l'antic Carrer de la Pica d'En Colom.
El portal, d'estil plateresc, del segle xvll,
degué ésser construït després de l'incendi
de 1638, el qual destruí una part de l'edi-
fici. Les finestres i gàrgoles de la part
alta d'aquesta façana són bons exemplars,
fàcilment restaurables, del segle XV. A mà
dreta hi ha ]'església de l'hospital, la faça
neta de la qual és un bon exemplar d'ar-
quitectura barroca del segle XVIII, decorada
amb un robust grup escultòric que simbo-
litza La Caritat, i és obra de Pere Costa,
escultor vigatà de gran empenta.

Travessada la porta d'entrada que se-
gueix, desemboquem en el pati gran. A mà
esquerra hi ha el pou primitiu, gòtic, in-
útilitzat per insalubre ja en un principi,
en 1537, segons resa la inscripció. Al mig
del pati, entre acàcies, s'aixeca l'elegant i
decorativa creu barroca, de pedra, que ara
un metge sentimentalista i corcat de pès-
sima literatura voldria traslladar a l'Hos-
pital de Sant Pau, a pretext que els malalts
de l'antic Hospital de la Santa Creu enyo-
raran aquell preciós exemplar del símbol
de la fe, de la redempció, de l'esperança,
etcètera, etc. Però el cert és que els ma-
lalts no veien mai aquella creu, i per tant
mal la poden enyorar. Qui l'enyoraria, si
la treguessin d'aquest lloc, serien els altres
barcelonins sans i bons, i els mateixos ma-
lalts un cop guarits. D'altra banda a
l'Hospital de Sant Pau els malalts tampoc
podrien veure-la, i, en tant que símbol, al
creient totes les creus li són santes i bo-

nes.

Els nostres jardins
Les Ilums de la ciutat

Retorn de Barcelona-'	 111 1 DARRER	 til

Després d'haver tractat de les plantes pe
dels nostres jardins, així de les que impor- na
tem d'altres països, com de les creacions po

del nostre propi, examinarem ràpidament ta

un altre aspecte important de la nostra xi
jardineria: l'obrer jardiner. I després d'a- pr

quest exàmen acabarem l'enuig dels pre- 1'e

sents articles, que han tingut el defecte de	 q

tractar una matèria que l'autor tracta cada dr

dia; inconvenient que els ha llevat tota 1'a- es

gilitat i la gràcia d'improvització que tenen fe

els escrits quan versen sobre matèries que B
l'autor desconeix o que només coneix d'ha- elen

ver-ne sentit parlar,	
diAixí doncs, entrem en matèria (un cop

de coll, i avall!). L'ohrer jardiner és un	 b
dels elements bàsics de l'art dels jardins—
molt més que no pas un paleta ho és de el

l'art o ram de la construcció, que alguns
anomenen arquitectura—. L'obrer jardiner n,
ha d'estar dotat, a més a més d'uns conei- i
xements tècnics imprescindibles, d'una me- d

na de sensibilitat, humil y profunda, que li 
d

dóni un gust simple i natural, i que el faci	 eti

apte per tractar les plantes, molt franca-
ment i molt com a amic. L'extraure els jar- t
diners de la digna classe dels peons, sense
altre estímul que l'augment de salari, i sen- e
se altres coneixements que la barroera ex- e
periència del remenament de quatre plan- b
tes, no pot donar jardiners de veritat. E1	 r
jardiner es fa a poc a poc, creix en el seu q
art com l'arbre noble, lentament i tranquil-
lament. Quan la classe dels jardiners s'em- s
pobreix, en nombre i en qualitat dels seus r
homes, és mal de fer el retornar-li la for- r
ça; perquè el jardiner improvitzat és un s
concepte difícil de traduir a la pràctica.

A les darreries del segle passat, Barce-
lona tenia un contingent notable—un fioret,
que en diuen—, de bons obrers jardiners.
En aquell període, presidit pel mestre Oli-
va, si l'art dels jardins na va ésser excel-
lent en els seus resultats artístics, no fou
per falta de l'element "obrer jardiner ". Els
nostres obrers jardiners van tenir anome-
nada a tota Espanya, i l'Oliva n'expedí di-
ferents als quatre punts cardinals de la
Península. Però aquel! període passà, i vin-
gué la decadència de què vàrem parlar al
primer d'aquests articles. S'estroncà 1'a-
fiuència d'aprenents de l'ofici de jardiner.
Els vells s'anaren morint, i el que és pitjor,
mudant d'ofici, el qual la poca amor dels
senyors per els jardins feia mal pagat. Com
que el jardí no era estimat pel propietari,
aquest opinava (i molts ho creuen així,

encara) que un jornal de peó era més que

suficient per al jardiner. El resultat va
ésser el lògic: els obrers jardiners millors

van desertar l'ofici, i sobretot, desviaren
llurs fills d'una professió que veien escar -
nida i agònica. Han quedat els heroics, els

excepcionals... és a dir, molt pocs. Si jo
hagués d'admirar-me d'alguna cosa d'aquest
treball enorme i rapidíssim de jardineria

que darrerament hem fet a Montjuïc i a
tot Barcelona, m'admiraria d'haver-lo vist
fer a una mena d'exèrcit que, admetent
que tingués un °general mediocre (millor
m'estaria dir dolent) i uns bans i abnegats

comandants de divisió, estava del tot pri-
vat d'oficials i de quadros subalterns de co-
manament. Peons jardiners que han fet de
cap de colla, pagesos sortits de l'hort i
convertits en cultivadors de plantes fines—

quin estrany cos inorgànic, malgrat la seva

aparença exterior organitzada i metòdica!

a En el fons ha estat una Croada; però con-
vé no haver de fiar de miracles .

Convé, al contrari, que posem fil a l'a-e
gulla per tal de refer el nostre ofici de
jardiners. El prestigi que encara té la jar-

dineria catalana a tot Espanya, no ha d'és-

ser deixat en banda, ,a mercè del corrent

n que se l'emporta cap a la mort. He vist,
s	 aquest estiu, una petita escena, al vall de

- l'Orotava, que sembla encara una lluïsor
_ I d'aquell prestigi. Jo dirigia a11à el jardí

que s'hi fa el duc de Peñaranda, i donava

n-	 les instruccions al seu cap-jardiner, vingut

n-	 de Madrid, i al tècnic, habitant de La Oro-
Li	 tava, que inspecciona els treballs de jar-

a	 dineria: doncs bé, les nostres converses, les

a meves instruccions, es digueren en català,

de	 per la senzilla raó que els dos tècnics jar-

el diners que amb mi parlaven eren catalans.
de Un d'ells, el de Madrid, és l'amic Ortiz; i
s- el de La Orotava és el cap del famós jar-
es	 dí botànic d'aquella Vall, el senyor Bolina-
rd ga. Però no puc evitar de dir que tinc la
ar	 sensació que estem a les escorrialles d'a-

a- quell prestigi; i si hem de refer-lo i con-
els tinuar-lo, hem de pendre ràpides disposi

-sts tions per provocar un retorn dels joves cap
Un	 a l'ofici de jardiner.
la	 L'Ajuntament de Barcelona ha fet pro-

al-	 vatures en aquest sentit, però, fins ara, la

al seva poca amplitud no ha permès d'apre-
ciar-ne el fruit. Al temps de l'Escola dels

la Bells Oficis na s'entengué que els deixebles
és haguessin d'ésser aprenents de jardiner, si-

aia no que apuntaven més enlaire, i el títol a]
l,;	 qual aspiraven era el de director de jar-

forta de , l'Idospital de la Santa Creu
(Foto Arxiu Mas)

magar bona obra de pedra esquadrada,
estres gòtiques i algun altre element gò-

Un curt passatge cobert amb volta de
meria i amb arcs gòtics d'entrada i sor-
da diferents i excèntrics ens deixa en, el
ti petit, on s'aixequen les dues susdites
nstruccions del segle xvn; la de mà es-
erra és la Casa de Convalescència; la•
mà dreta és l'antic Coiiegi de Medicina.

n travessar la porta d'aquesta Casa ens
ebem en espaiós vestíbul decorat fins a
alçada d'un home amb arrambador de ra-
la de València polícroma i historiada amb
mplicades composicions molt decadents
ue representen episodis de la vida de Sant
au. Són obra del rajoler barceloní Llo-
enç Passoles, del segle xvti, segons iden-
ficació de Mn. Josep Gudiol, Unes belles
ortes barroques de fusta tallada i pintada
omumquen amb el pati de la Casa de Con-
ciescència, un dels més bells patis antics
aquesta Barcelona tan rica encara en pa-
s de tot temps des del goticisme ençà. Es
'estil neo-clàssic, amb claustre baix i ga
eria superior, molt noble. Al centre hi h
n pou barroc surmuntat amb una nervio -
a i valenta escultura de pedra, la imatg
e Sant Pau, obra de Lluís Bonifaci, l'avi
1 fundador de la dinastia d'escultors bar
ocs, de Valls, que canvien el nom de Bo
nifaci pel de Bonifaç, segons es desprè
de les investigacions d Cèsar Martinell. Al
Los costats del pati unes simples però so
emnes escales amb sòcols de bona rajole
ria oral, polícroma, obra del rajoler bar
celoní Bernat Reig (datada de 1776, i idee
tificada per -l'esmentat Mn. Gudiol), co
dueixen a la galeria superior, on hi ha
dormitori, el menjador, la capella i algun
altra dependència. • Des d'aquesta galeri
hom pot apreciar un detall que des
baix no es veu i que revela el bon gust d
fundador en fer construir luxosament i
mà de mestre aquesta Casa de Convele
cència. Em referesc a la decoració de 1
teulades, on les teules vernissades de ve
fan l'esquena d'ase i em sembla record
que els canivells i tot. Gerricons de terr
cuita així mateix vernissats decoren
angles d'aquesta aresta; alguns d'aque
gerricons haurien d'ésser restaurats.
bell jardí suspès, com els del palau de
Generalitat, de l'Ateneu Barceloní i d'
tres casals barcelonins, afegeix alegria
goig d'aquest primer pis.

La Capella és una joieta barroca on
decoració pictòrica i rajolera s'atapeeix;
una capella en miniatura, llampanta i g
com la convalescència dels pobres que
vingueren a remerciar el cel per les me
bles digestions que la munificènlcia del
nyor Pau Ferran els proporcionà. El fr
tal de l'altaret, de rajola polícroma, ost
ta un Sant Pau que deu ésser obra
Reig o del Passoles esmentats, i la col
sa pintura és obra d'Antoni Viladomat, 9
tor d'enorme anomenada en els fasts dE
Barcelona decadent.

En eixir del carrer del Carme, en
cantonada del carrer d'Egipciaques, en
nícul barroc, altra imatge de pedra
representa l'apòstol dels gentils, mol i
rior a la de Lluís Bonifaç.

Sembla que ara l'Ajuntament té el
pòsit de destinar aquest conjunt d'edi
antics, convenientment restaurats, a e!
jar institucions de cultura: museus, bï
teques, acadèmies, etc., ço que es
molt bé.

SACS

Aquest número ha estat
passat per la censura

go t.)ernati^a
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L±Lk1dE: T R E S
EN ROC I LES FORMIGUES ELS LLIBRES

Conte inèdit de MIQUEL LLOR
	

PERE COROMINES, Les llàgrimes de Sant Llorenç

La cartera sota el braç, armat d'una for-
midable llesca de pa amb mel, En Roc va
cap a l'escola. Rumia:

—"Los tres ángulos de un triángulo, su-
madas, forman,., forman"... ves! em sembla
que formen dos "rectos. Los tres án..."

A la cantonada veu En Pere i En Pep
amb les gorres ensorrades fins les orelles.
Fan saltar els patacons contra una 11am-
borda polida per l'aigua de la canal. En
Roc se'ls planta al costat i, tot ventant
'unes coratjoses mossegades al pa:

—No veniu a estudi ?—els pregunta.
En Pep se'l mira amb posat desdenyós.
—Fem campana!—consent a respondre

-li.
—Es que don Jesús farà "repaso" de

geometria, aquesta tarda.
—Que se'l faci sol—observa En Pep, en-

gegant-se el nus de la bufanda cap al
clatell— Nosaltres anem a collir ametllons
verds i cargolins.

—En Vallès ens ha dit que hi ha un
niu de formigues amb ales, a la passera
del convent dels Gossos.

—Amb ales?—pregunta En Roc, els ulls
encantats.

—Vols venir-hi ?—l'incita En Pep aixe-
cant-se.

—Don Jesús ho diria a casa—prova de
balbucejar En Roc.

—No en sap aquest, de fer campana —
afegeix En Pere amb menyspreu— Té por
que la mama li pegui.

—Apa: vés a estudi, vés!—fa En Pep,
etzibant-li una mica d'empenta, que En Roc,
enrojolat de sobte, li torna amb més for-
ça. Els dos vailets el deixen sol.

—Amb ales!—pensa En Roc tot cami-
nant—. I de segur que volen!— El con-
vent dels Gossos, ell no l'ha vist mai per
dintre: aquell convent sense sostres i sense
frares, amb tot de rates pinyades que hi
volen de cap a cap, a entrada de fosc! Però
don Jesús ho diria a casa seva; encara que,
un dia o altre, tots els xicots solen fer
campana! Ell ara ja és gran; ja no li fa
gens de por travessar la via del tren! és
tan gran, que gairebé ni recorda el temps
en què topava de cap amb les claus dels
panys de porta.

—"Equiláteros, isósceles, escalens" — li
acut a la memòria. Aquests noms, si sem-
blen inventats expressament perquè don Je-
sús pugui fer quedar malament els xicots
d'estudi i estalviar-se els "premios".

Arriba d'esma al cancell de l'escola. Els
alumnes canten la salutació de la tarda.
En Roc cuita a pujar l'escala: no fes tard!
Collir ametllons verds, veure formigues
amb ales, blaves de segur! Trepitjar els
pilots de runa brillant d'allí a prop de
^a fàbrica, dels quals podeu portar-vos-en
tresors!... En Roe es tomba, s'atura, amb
el cor estret. L'orarió s'acaba. Ell com

-prèn que ha deixat que es fes tard. El
mestre ja l'ha de renyar...

Venta correguda cap al carrer, aclucat
d'ulls, com embriagat. No voldria anar-
se'n, però corre més, el vent Ii brunz a les
orelles, l'atordeix. Voreja els horts subur-
bials; salta el terraplè; entra per la sen-
dera d'un camp; travessa el pas a nivell;
sent xiular el tren; obre els ulls. El tren
s'acosta; En 'Roe s'estantola contra el mur
del talús; veu venir i venir més la loco-
motora, amb esbufecs enormes, enrabiats
com un gegant de rondalla; passa atrona-
dora amb una ventada de fornal; el mur,
les pedres, els genolls d'En Roc trontollen
d'horror. Després, de mica en mica, el si-
lenci...

Respira l'aire dels horts, aire de festa,
d'una festa clandestina, mig de delícia mig
de neguit. Ara la felicitat. Però l'enutja
la cartera dels llibres com una acusació
muda. D'entre dues cols espigades veu dre-
çar-se un hortolà que el mira, la mà 'so-
bre els ulls. Prou s'adona que ell fa cam-
pana! En Roc se'n va de dret vers un
munt de pedres; cal amagar la cartera;
mira de reüll entorn i la dissimula entre
uns quants maons; aleshores sent una fres-
sa, En Roc s'aixeca amb el cor trasbalsat.
Es una falzia que surt d'una escletxa de
paret.

No l'ha vist ningú. Se'n va a cercar
els companys. Com que corre amb un trot
accelerat, es fa l'efecte de ]'haca de la
tartana: que sempre mira amb ulls esbo-
jarrats, talment com els de la tia Lluïsa,
que se'n va anar de casa sense dir-ho a
ningú, i el pare i la mare eren tots deses-
perats i enraonaven baixet com avergo-
nyits.

En Roc ja és vora del convent dels Gos-
sos: en un no res serà a la passera del rec.
Mira si hi veu En Pep i En Pere: els
crida; no li responen. Se n'hi va sol, amb
la gran esperança de les formigues alades.
S'hi acosta; s'ajup a prop de cada còdol;
no hi veu cap formiga ni un sol forat en-
lloc. S'adona d'una altra passera posada
un tros enllà; més lluny una altra. Hi
acut; furga, escorcolla. No res. Decebut,
seu en una mica de marge, els ulls encara
il•usionats per les ales blaves de les for-
migues meravelloses.

—Faig campana! — pensa tot d'una.
Prova d'acontentar-se amb el goig que fa
aquest mot extraordinari quan és proferit
pels llavis dels companys d'escola . Però no
ha vist cap formiga. Mira el convent dels
Gossos, tot escrostonat i rogenc de sol.

Unes quantes posts clavades tanquen l'en
-trada. En Roc pensa que les hi hauran po-

mt els lladres per guardar les rapinyes.
Es un lloc tan segur com una cova. Ell,
En Roc, del terrat estant de l'eixida, algu-
na vegada ha vist passar, ben a vora d'a-
quella porta, una parella de civils amb bi-
gotis feréstecs, sense sospitar-ne l'amaga-
tall.

Prova de moure la tanca; cedeix, però
En Roc es fa enrera amb una vaga temen-
ça. Recorda que ja és gran i no li escau
esporugir-se. L'altre dia fins va poder
abastar el despertador de sobre la calai-
xera!, i li va donar corta, sinó que, al re-
vés, per no fer soroll. Des d'aleshores que
el rellotge no va i la mare no l'ha renyat,
a el!; és perquè encara no sap que ja arri-
ba ben bé a la calaixera!

Cal entrar: veure les cambres desertes,
la cuina enorme, com les dels convents afi-
gurats als croms vells, dels quals se n'ha
fet patacons. Llisca de costat i entra, els
ulls lluents de curiositat. No res; el con-
vent sols és una carcassa clivellada, amb
puntals de bigues mig podrides. Tot a ter-
ra és encatifat de mates cendroses, punxa-
disse s. No és lloc per amagatalls de lla-
dres ni sols per campar-hi gitanos. En Roc
crida En Pere i En Pep. La veu fa un
reesó desolat com si ell fos a dins d'un
pis per llogar.

—Faig campana!—rumia de nou—. A es-
tudi ja hauran dit la lliçó de geografia;
tots els nois que no hagin fet campana hau-
rat tornat a provar d'entendre què repre-
senten els gravats confusos del llibre, aque-
lla tempesta amb un llamp i un vaixell a
punt d'engolir-se'l una mica d'onada ne-
gra; un "arrecife" com el pessebre de ca-
sa la padrina i un "golfo" com un bassa].

Se'n torna, contristat. Una sargantana
espaordida fa moure una planta; En Roc
creu que entra un dels lladres; té aquella
mateixa por de les nits, quan a través de
1'embà, sent que ]'avi somnia, amb vagues
gemecs misteriosos que li glacen la sang.
Surt precipitadament; el terror li estreny
les espatlles com una mena d'urpa. Una
estella li esquinça el davantal; se'n torna
corrents fins en mig dels horts. Seu en un
marge, rosega un brins secs.

Encara na és l'hora de sortir de I'es
cola! Ara deuran fer lectura; don Jesús
es posarà a prop de cada un dels xicots
que ja passen el "manuscrito" per fer-los
llegir alt unes quantes ratlles. El mestre
els anirà senyalant les paraules amb un
escuradents; tots els xicots li sentiran
aquella olor que ell desprèn de carn d'olla
i de cendra freda, aturada entre els des-
filats de la corbata.

En Roc se'n va a poc a poc a cercar la
cartera. En Pep i En Pere hauran anat
a collir ametllons; tornaran a casa amb
un moeadoret de cargolins. En Roc camina
a vora dels rengles de cols i ensiams; s'a-
vorriria si no fos que passen tot de núvols
com muntanyes vaporoses i ell es posa a
córrer per tal de petjar-los l'ombra; però
aviat el depassen i es descoratja. Potser
trobi la diversió de fer campana si s'enfila
a dalt d'aquella pomera sola!

Seu en una branca enlairada. D'allí sí
que veu, eom qui diu, tot el món!: la pun-
xa de les Salesses; la Sagrada Família,
com un joc de bitlles; les torres del Gui-
nardó, coronades de flors de pedra; els ga-
sòmetres allí baix a mar; i arreu tot de
piles l'escombraries, de runes...

S'está cama ací cama allí; li agrada pré-
mer-les amb força contra la barana. De
seguida pensa que les noies grans no sa-
ben aguantar-se bo i enfilades!: tenen les
cames poc fortes; se les esgarrinxarien,
tan blanques i fines!.., però els nois no les
han de mirar: és pecat; tan blanques i fi-
nes sota la roba... S'estremeix.

—"Equiláteros, isósceles i escalenos." No
hi havia cap formiga a la passera; amb
les ales d'un blau clar com les papallones de
la capsa del mestre, atravessades per una
agulla; però a En Roc no li agraden per-
què són mortes i fan olor de museu. Si
fos petit, demanaria als Reis una capsa
de colors per pintar formigues amb ales.
Però ja sap que allò dels Reis és una en-
ganyifa bona pels nois totxos. I ell no
ho és, de tatxo! La safata al balcó... apo-
derar-se'n, amb aquella esgarrifança de
fred, encara que no en faci... Sort que el
pare li ha promès comprar-li'n una, de les
grans, però la dels Reis hauria estat mi-
llor, duta d'aquelles terres de tan enllà que
cap vapor no hi arribaria.

Però tot d'una recorda que fa campana;
que el mestre el castigarà; que ho dirà a
casa seva; els ho escriurà en un d'aquells
papers que té amb el dibuix d'un món, un
tinteràs i una gran senyora vestida com
un capellà quan diu missa. E1 pare el mi-
rarà amb ulls terribles; no li comprarà la
capsa de colors, de les grans.

Llisca de l'arbre. Sense saber per què,
torna a córrer camí de l'escola: sent el
xoc de les passes damunt la terra seca, com
si fos buida de sota; però a sota de tot van
i vénen vaixells i automòbils i homes cap
per avall, sense que els pugi la sang al
cap. Poaser dient-ho ben dit, don Jesús
no el descobriria. Per haver fet "una es-
tona" de campana! Li donarà la mà, li
parlarà de seguida de les formigues!

De sobte veu el balcó de l'escola amb el

pal de la bandera i els vidres emblanqui-
nats. Un tremolor sobtat li puja genolls
amunt; s'atura, com abans al primer graó;
els alumnes conjuguen a cor l'horrible "pre-
térito pluscuamperfecto". No; val més que
el renyin; esperarà l'hora de la sortida a
qualsevol retó; no gosaria entrar. Però
reveu la magnífica capsa de colors; un
pinzell molt fi per pintar les ales de les
formigues blavoses, amb un voraviu dau-
rat, i dues clapes negres com dos ulls...

Puja l'escala d'un impuls; es planta en
mig de la sala, esblaimat, els cabells estar-
rufats, la roba estripada. Sent un braol
perdedor, com del mar; és una riallada de
tota la classe que el saluda. Una ombra
enorme se li acosta, l'agafa pel coll, humit
d'una suor freda.

—"Señor Bernades. Haga usted el favor
de decirme qué hora es."

I es troba a frec d'ulls l'esfera d'un re-
llotge, polsosa, indesxifrable, aguantada
per una mà grassa i negrosa de pèl.

—"Quería hacer campana, pero..." — un
sanglot li obtura la veu; però ]'orgull, ins-
tintiu, es redreça En Rac no vol plorar
davant dels xicots. S'envermelleix i prou.

—",De dónde viene usted?"' —bramula
don Jesús, reprimint-se.

—"Me han dicho que hay hormigas con
alas en la passera."

La iracúndia del mestre esclata. Amb un
cop de regle pacifica el tumulte de la clas-
se. S'engega amb un detonant discurs per
blasmar la malifeta. Els mots pugen, s'in-
flen, rellisquen per damunt de la sensibili-
tat dels deixebles; qui-sap -lo divertits. Par-
la de la consciència; del bé i del mal; d'uns
passos a nivell sembrats de perills; de cer-
tes parets esberlades i de mal acostar-s'hi;
de pares confiats en el zel del professor;
de professors refiats en la bonesa dels
alumnes...
Cada segon que passa, En Roc s'adona

que va perdent la por; fins llavors es sen-
tia impulsat a acostar-se al mestre, accep-
tar el càstig merescut. Li hauria besat la
mà, malgrat l'olor de carn d'olla. Sols li
deixés dir allò que necessitava declarar-li!
Però ara ja no sabria concretar-ho; li sent
el barboteig de la veu escardalenca, el mi-
ra com gesticula dins del vestit de color
de pols. En Roc es va enfredorint. Ni que
encertés els mots, ara no li diria res; si
tampoc no entendria per què ha fet cam-
pana! Pensa que el mestre no haurà tin-
gut mai una esona per donar un tomb cap
als horts en dia feiner. Es penedeix d'haver
tornat.

La indiferència del noi enverina la ira
del mestre. Exhaurit de frases retòriques,
s'atura. Fulmina la sentència; restarà tota
la tarda agenollat amb una cartera a cada
mà. A desgrat de la mortificació, En Roc
obeeix amb una secreta alegria: la capsa
de colors és salvada!

La classe reprèn la lliçó; tots obliden
el deixeble castigat; tots no, per tal com
de sobte ell sent una mica de rialla dissi-
mulada, allí a prop, al primer rengle de
bancs, Aixeca els ulls: els obre enorme-
ment. Ha vist En Pere i En Pep: el mi-
ren, li fan pam-i-pipa, riuen d'ell per sota
el nas.

—Ja has vist les formigues ?—li diu l'un,
quan don Jesús és a un altre cap de sala.

I encara riuen més. Ell comprèn que
l'hañ enganyat, que ha estat motiu d'una
befa. I ells han anat a estudi! Se li en-
rogeixen les galtes i el front; de sobte els
llença una de les carteres entre cap i coll .

El mestre acut, amb estupor. La sang
raja del nas de l'agredit. En Roc, tremo-
lós, escabellat, feréstec, es redreça amb tot
de grans de sorra clavats als genolls. S'a-
cara al mestre; voldria dir-ho tot d'una
vegada, però la indignació el difieulta. Bal-
bucejá:

—"El, ha sido..."
Ja no pot ni li deixen dir res més. Aquell

acte d'indisciplina no té precedents en el
record de don Jesús. Agafa el rebel pel
clatell 1 l'empeny vers el recambró de les
escombres i les galledes. Abans de tancar-
lo, li fa saber que avui mateix escriurà al
seu pare, perquè sàpiga quina mena de fill
té; que no sortirà d'allí fins que la família
vagin ,a buscar-lo.

El terror silencia la classe. Don Jesús
seu dignament a la seva càtedra corcada;
obre el llibre...

En Roc sent orelles endins el brunz de
les paraules, sonores. Si ho pogués expli-
car ben bé al pare i a la mare, potser no
ho creurien allò de "merodeador de los
huertos", de "vago", de "predestinado a
un fin desastroso"! Però ja sap que no
l'escoltaran.

Adéu, capsa de colors, ales de papallona
rutilants! Enllà de la finestra, veu el con-
vent dels Gossos en mig dels ermots, les
passeres de les formigues amb ales, blaves
de segur!...

I aleshores, com que ningú no el veu, ja
pot desempallegar-se de l'orgull i plorar.
Es sent abandonat, fet un rebuig, com
aquelles escombres velles del retó.

Una mica de sol surt de rera un cap de
núvol que li fa de coixí per a la posta i
daura la maranya de cabells, la bufanda
i els estrips del davantal d'En Roc. 1 En
Roc "ja" es va sentint reconfortat d'aque-
lla companyia, sense saber encara que ho
sigui. I plora...

MIQurL LLOR

NOTA. — Aquest conte dç Miquel Llor serà
inclòs en el volum L'endemà del dolor, de
pròxima aparició dins la sèrie «Històries
curtes,> que fiub'ica l'Editorial Proa.

Pere Coromines és una de les figures
més interessants i més simpàtiques de la
literatura catalana. Un dels tipus anés com-
plets d'escriptor amb què eomptem avui
dia. Ha tocatmoltes tecles en la seva vida,
al través de les seves ja nombroses obres,
i sempre amb una expressió personal ca-
racterfstica, una intelligéncia aguda, un vi-
gorós temperament que els anys no han
aconseguit d'esmorteir, un estil matisat i
fresc, un llenguatge saborós i sensual,
una mateixa embranzida lírica i un sentit
innat de l'idioma donen vida als seus lli-
bres i, malgrat de sentir-nos-en moltes ve-
gades allunyats, ens els fan estimar. No
fem cap excepció. De La vida austera als
Jardins de Sant Pol, passant per aquells
joiells voluptuosament cisellats que són Les
gràcies de l'Empordà i Al recès dels ta-
marius, als episodis fins ara apareguts de
Les dites i facècies de I'estrenu filàntrop
En Tomàs dei Bajalta, d'una complexitat
torbadora i dionisíaca, i a la novella que
acaba de donar-nos, Les llàgrimes de Sant
Llorenç. Ens plauria ara d'anar resseguint

-un a un tots aquests llibres, de treure'ls del
prestatge, de confrontar-los, amb una lenta
i amorosa delectació. N'hi ha per tots els
gustos 1 per totes les hores. Del classicis-
me ultrancer dels uns a la més exigent
modernitat dels altres. (Cap jove escriptor
català no s'ha vist amb cor de fer una no-
vella com L'avi dels mussols, d'una tècnica
audaç, que emparenta Coromines amb els
més inquiets novel-listes d'avui.) Però hau-
rem de quedar-nos amb les ganes i deixar-
ho córrer 'per ara. Ens entretindríem tant
pel camí que no ens quedaria alè ni temps
per arribar a Les llàgrimes de Sant Llo-
'enç, que és el que avui ha d'ocupar-nos.

Tot això ho ha fet Pere Coromines amb
una atractiva manca de pretensions, al-
menys .aparent, amb una bonhomia agra

-dable, amb un to confidencial, de conversa
entre .amics en la saleta confortable, amb
algun detall anacrònic, d'un interior bur-
gès. Ls una tasca silenciosa i tenaç — la
seva obra no ha estat del tot reconeguda
encara, .ací on tantesmediocritats assolei-
xen en pocs dies prestigis absurds, i no
són aquestes ratlles apressades les que han
avui de fer-ho — que un dia serà valorada
com cal. La història de la literatura cata-
lana està per començar encara. Quan es
faci, a consoiència t sense pressions de
cap ordre, hi haurà moltes sorpreses i
molts desenganys.
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S'ha parlat molt, arreu, de la novella
novella. De la novella, diríem, esmerçant
una bàrbara terminologia .actual, cent per
cent. (Nosaltres li preferim la confusió de
tots els gèneres, l'aportació de l'assaig, del
poema, de l'autobiografia, de la filosofia, al
clos esbatanat de la novella. Però això, :ara,
no és del cas...) S'observa ja per tot el
món un cansanci de les subtileses de la
intelligència i dels funambulismes del sen-
timent, uns desigs vivfssims de retorn a
les fonts primàries de tots els gèneres li

-teraris. Alió que hom ha anomenat, una
mica pintorescament, la tornada al patró
or, 13s el procés normal d'avenç i retrocés
de totes les coses humanes. Però el temps
no ha passat en va. Alguna cosa resta de
l'enlluernadora i dolorosa experiència. To-
tes les angoixes patides, les inquietuds acu-
mulades deixen la seva petjada inesborra-
ble. 1 'el novellista modern, que vol ésser
un primitiu, .aporta a la forma clàssica de
la novella les terboleses i les llulssors del
seu esperit d'home d'avui.

A conseqüència de tot això, la novella
fulletó sofreix una revifalla. Dignificada,
reivindicada després de molts anys d'olfm-
pic menyspreu per .part dels intellectuals,
refeta la seva categoria per l'elevació de
de l'estil i 1a superació de la técnica cons-
tructiva, torna a gaudir d'una certa voga.
Les llàgrimes. de Sant Llorenç, reduïda a
les seves línies essencials, és una simple
novella per entregues. El seu argument no
es diferencia gaire del d'aquelles càndides i
romàntiques novelles inacabables de Pérez
Escrich i Luis de Val, que encara avui fan
les delicias d'algunes ànimes ingènues. No
hi fa res. L'habilitat de la seva composi-
ció i la fluïdesa harmoniosa del seu estil, si
altra cosa no hi hagués, serien prou per a
salvar-la i fer-la digna de l'atenció del lec-
tor més exigent. El seu autor ens diu (els
crítics hauríem d'estar molt agraïts a En
Pere Coromines que en la «Història d'a-
quest llibre» que precedeix tots els seus,
ens dóna la meitat de la feina feta) que la
història té una base verídica i que ell no
ha volgut fer més que un romanç de canya
i cordill, I amb innocències de donzella i
picardies de gat vell, ens va contant les
peripècies de la dissortada Maria i res més,
sense que ni .per un moment decaigui l'in-
terès. Coromines, que domina la tècnica de
l'ofici, reprodueix amb una traça merave-
llosa els ambients en els quals es desen-
rotlla el seu romanç : el convent de mon-
ges, 1a familia de l'advocat, el balneari, i
aconsegueix de donar una fresca sensació
de cosa viscuda als episodis del seu llibre,
el qual, amb una aparença de simplicitat
refinada, és ple de remarques psicològiques
d'una penetrant agudesa. Una petita mos-
tra: «...aquella casa on ella havia estat
sense adonar-se de res per l'emooió que en
el moment de veure-la la corprenia, ara se
!i apareixia amb gran riquesa de formes,
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Ifnies i colors, tan cert és que les imatges
de les coses s'enfonsen de vegades en la
nostra nnemòria visual sense que se n'ado-
ni la consciència.» I això és doblement me-
ritori .per quant Coromines, dedicat darre-
rament a escriure novelles, no té tempera-
ment de novellista. Es més aviat un assa-gista i un poeta, un mestre de la prosa quesap pe] prestigi d'una cadència evocar totun món de sentiments, aconseguir una me-
na de transposició del real i allunyamentdel concret, ben perillosos per a un novel-
lista pur. Però en el procés de reacció dequè ens parla en el seu pròleg ha demos..
trat que pot ésser un bon novellista al ma-teix temps que un artista de la prosa. La
sevatècnica laboriosament treballada, que
ens recorda una mica la dels Tharaud, ofe-
reix un bell exemple de com els elements
reals per a esdevenir matèria d'art — com
diu Henri Massis — deuen ésser cridats a
l'existència poética per una lenta elabore-
ció interior que els transformi en sentiment
general susceptible d'emocionar la imagi-
nació o el somni. Ideal de composició t
d'estil al qual devem algunes de les obres
millor assolides de la literatura contempo-
rània i que més garanties tenen de sobre-
viure.

Voldrfem ,parlar encara, abans d'acabar,
del adécoupage,, del ritme del nou llibre
de Pere Coromines, tan simple d'aparença
i tan complex de fons. De la composició
en plans cinematogràfics de la seva nove-
la. La seva ploma ha estat directament im-
pressionada per la imatge plàstica. Potser
inconscientment (es pot ésser influenciat
per certes idees dominants en una época,
per una acció mediata, sense cap coneixe-
ment directe) va seguint un scenario de
filo». Podem seguir els seus personatges
amb els ulls. Aquesta novela és un con-
fuete agitat de pensaments, moguts per
voluntats actives. Es, en certa manera, el
triomf de la imatge viva.

No havem fet més que esfiorar superfi-
cialment alguns dels aspectes de l'obra de
Coromines. Moltes més coses se'n podrien
dir encara. Coromines, escriptor d'una altra
generació, és molt més modern que la ma-
joria dels joves literats catalans. Allò que
diu en aquest llibre d'un dels seus perso-
natges més reeixits: «El seu esperit era
obert a totes les perspectives del pensa-
ment modern, mes per una virtut que feia
pensar en algunes caixes de ressonància,
que en recollir la música l'embolquen d'u-
na capa sui geiseris, les novetats en pas-
sar per la seva ànima s'impregnaven d'un
seny tradicional, com si s'adaptessin a
l'ambient de la seva casa», podria ésser-li
perfectament aplicat. I això és ja més del
que li podríem demanar.

LLufs MONTANYA

Per això
no renyirem

L'amic 'Domènech de IBellmunt se m'ha
queixat del primer paràgraf de la meva
Carta oberta publicada ací mateixa la set-
mana passada. Diu que sols una vegada va
preguntar-me amicálment si des de MIRADon
parlaria del seu llibre per trametre-me'n
un exemplar i em demana que rectifiqui en
aquest sentit les meves paraules.

No tinc cap inconvenient, si això li ha de
fer plaer. Al capdavall no és cap punt que
valgui la pena de defensar ni d'atacar. A
més a més, no té importància i no ha de
sorpendre a ningú que entre .amics és de-
manin aquestes coses, com també és molt
natural que .aquestes demandes no travin
per res la sinceritat del comentarista.

JUST CABOT

,. M. Frmcé.

L.& ROSSA
DE Ad PÈL

• ø"L /►

a

Ro1TOn1AI .LUZ'-

Està assolint un gran èxit
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Encara no us heu subscrit a la Coliecció Popular de LES ALES ESTESES?



Els germans Quintero a l'època de la seva primera vinguda a Barcelona

L'altra nit eren sopant al Canari de La
Garriga.., En entrar la senyora Lola, amb
aquell posat de protectora de les Arts i de
les Lletres, els va obrir els braços i els va
dir :

— Vostès són els germans Quintero, ai
carai ! Quants anys que no els havia vist!
Com han canviat.••! Es clar, vostès no em
recorden a mi... Jo ja era ací quan el Ritz
era el Teatro Gran Vía i vostès hi venien
a estrenar les ,primeres obres... Ai, caram,
caram! ! Quins records em porten... Figu-
rin-se que al meu marit li van fer perdre
part de la seva fortuna ficant-lo en negocis
de teatre...

1 mirant-los, alts i cepats, amb cabells
blancs i tot; els va dir

Ves qui 'ho havia de dir? Com han
crescut!!

Una de les vegades — deia don Serafí 
—que hem vingut anés emocionats a Barcelo-

na fou quan assistírem a l'estrena de Ma-
rianela, la famosa novelaa de don Benito
Pérez Galdós, escenificada per nosaltres...
Nosaltres feia anys que hi anàvem darrera.
Quan la vàrem fer- la 'i volguérem llegir,
però ell digué que no calia, que el que a-
viem fet nosaltres ja estaria bé... De cap
manera va voler que la hi llegíssim i va es-
criure una carta a Margarita Xirgu dient-li
que coneixia l'obra i que era una merave-
lla. Els elogis de la carta de Pérez Galdós
eren tan extraordinaris que Margárita Xir-
gu insistí a voler-la estrenar de seguida...
Vingué l'estrena, la nit d'èxit i poc després
arribàrem a presentar-la a (Barcelona. L'è-
xit fou meravellós i assistírem a un ban-
quet en honor a Pérez Galdós on es reuní
gla intellectualitat barcelonina... El discurs
de Pérez Galdós fou de dues paraules, però
en elles inicià el seu comiat a la vida
— «i Adiós, señores lo — digué. I aquell ho-
me alt i magnífic que es deia Santos Oli

-ver ,plorà com un nin...
***

— 1 ara que parlem de la Xirgu — diu
don Joaquim —. Ací la vàrem conèixer.
Passejant un dia per la Rambla, li digué-
rem a Josep Maria Jordà: — Hi ha cap bo-
na actriu catalana? 1 En Jordà ens féu
l'elogi càlid de la Xirgu... Entràrem a veu

-re-la, al Principal. Volguérem conèixer-la
de seguida. Era una gran actriu. I li anun-
ciàrem la seva glòria escènica... No ens
equivocàrem pas.

I és inútil buscar-ne cap de nou, perquè.
abans ja ho ha fet ell... Es poden cercar
matisos, ambients, tipus anecdòtics, però
problemes a plantejar...? Na n'hi ha cap
de nou des de Lope de Vega ençà...

***
Es una manera curiosa la que tenen de

parlar els germans Quintero.
— Esto es maravilloso — diu un...
-- ¡ Esto es estupendo — respon l'altre...
— ¡ Hombre ! — afirma don Serafí...
— i Hombre 1 — 'repeteix don Joaquim, es-

tirant-se els bigotis...
— Mire usté.
— Verá usté...

Varen dinar a Can Solé de la Barcelo^
neta i posaren en l'àlbum ja famós uns
versets que deien

En esta Casa Solé
Comimos como en la gloria.
De esta razón damos fe
y asl se escribe la Historia...

Ens demanen moltes conferències — deia
don Serafí —. No podíem donar-ne tantes.
1 beco fet un truc.

— Quin?
— Llegim unes escenes de comèdies nos-

tres.., Així quedem millor,
e * *

Dinaren a casa d'Enric Borràs, gran se-
nyor i que ens fa quedar molt bé. En Bor

-ràs els ensenyava la casa i els feia cIs ho-
nors...
Abans de dinar En Borràs, volent ésser

deferent amb els gustos dels Quintero, els
digué:

—¿Una cojita de manzanilla?
—No, gracias. ,• Manzanilla en Cataluña,

no... Un poco de malvasia de Sitges, ¿me
hacen el favor? — digué don Joaquim.

* *.
— Nosaltres estimem molt Barcelona n

sempre han tingut per nosaltres una acti-
tud de simpatia d'agrair.,. Ara, quan ens
fan parlar em violento molt. Tremolo en
lligar les quatre paraules que s'han de dir
al públic.

— Jo no — diu don Joaquim —. Jo el
' meu discurs ja el tinc fet sempre. Avenço

al públic i dic : — Soy de la misma opi
nión.

P. M.

1 j 
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LES ESTRENES
	 Els germans Quintero a Barcelona LA Musica

Cal felicitar l'empresa del Teatre Es-
panyol per la seva persistència a foragitar
del seu repertori el teatre analfabet. Amb
la traducció de L'escola de les cocottes, que
no ha durat al cartell tant com es merei-
xia, Santpere ha iniciat enguany aquesta
tendència. Ara la continua amb la farsa
de Francesc Preses.

En dir això, no pretenem establir cap
parallel entre Tommy, l'home de les dues
nits i la famosa comèdia d'Armont i Ger

-bidon. Ni pertanyen al mateix gènere: l'o-
bra de Preses, més que una farsa, és un
vodevill molt picant, a base d'un cannevas
vulgar, que cau de ple en la tradició fran-
cesa. Però en aquest cas, el pebre no ex-
clou la sal; i d'això al Parallel no ens hi
tenen gaire avesats.

Amb un argument a la manera de Fey-
deau, Preses ha trobat el pretext de tres
actes divertits, abundosos en escenes d'una
gran comicitat. Els personatges són trac

-tats amb un cert gruix caricatural, que la
denominació de farsa excusa, i que s'adiu
amb la sensibilitat dels habituals a aquell
teatre. Preses no s'ha pas estat de fer
allà que en diem concessions: al segon ac-
te, particularment, hi ha una escena inter-
minable la utilitat de la qual es redueix
a permetre unes quantes frases de doble
sentit, que accentuen la camisa i els paia-
mes de la senyoreta Cosmo, una ingènua
molt picant.

L'obra no dóna una gran sensació de sen-
sibilitat. Però s'escolta amb gust. Hi ha
unes quantes situacions i una dotzena de
bons mots que tenen molta gràcia, i us
fan passar per alt la vetustat de l'argu-
ment i l'aire de cosa redita de moltes es-
cenes: àdhuc arribeu a negligir el criat im-
pertinent que surt tothora a irritar amb la
seva presència, vestigi de comèdia italiana.
EI lèxic és correcte, sense encarcarament.

La interpretació mereix elogis; és una
Companyia que treballa amb entusiasme.
Quant a vestuari, no cal pas fer cap retret:
Tot plegat, us fa sospitar que l'amenaça
de competència dels sis teatres de català
ha decidit enguany l'empresa de ]'Espanyol
a noves orientacions, que eren tan necessà-
ries en aquell teatre.

* r *
La Mentidera, d'Adrià Gual, estrenada

dimecres a Romea, és una obra realment
desconcertant. Inútilment us pregunteu, en
eixir del teatre, quin ha estat el propòsit

Teatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. Capdevila

Avui, dijous, tarda. Espectacles per a

Infants:

l'auca d'En Patufet
d'En Folch i Torres. Grans rialles i
xirinola!

Nit. Tertulia Catalanista. El gran èxit

En un recó de món
Es despatxa a Comptaduria.

TEATRE ESPANYOL
Companyiade Vodevil igransespectacles

de JOSEP SANTPERE

de l'autor. Les declaracions de Gual abans
de l'estrena us feien preveure un estudi
psicològic de certa profunditat, dins d'un
motllo clàssic. Hom podria fer una antolo-
gia teatral a base d'aquestes obres diguem-
ne monogràfiques, on la psicologia d'un
personatge hi és escorcollada tendenciosa-
ment, sols per a estudiar un vici o una
passió exacerbada que governa l'esperit
del protagonista. Gènere abundós„ on
excelliren els antics, Plaute especialment, i
que el geni de Molière reprengué per a les
seves immortals creacions.

Aquesta mena d'obres anaven sempre
acompanyades d'una intenció moralitzado-
ra. E1 personatge era presentat, des de la
primera escena, absorbit per la seva pas-
sió, i les altres figures escèniques eren de
recurs: no servien sinó com a reflex, per
a demostrar els estralls que l'avarícia, la
luxúria i tants altres pecats, capitals o no,
poden arribar a causar.

Adrià Gual no ha seguit aquest patró,
i no és pas d'això que el blasmaríem: en-
tenem que el mot teatralitat no implica pas
repetir fins a la sacietat una fórmula d'è-
xit que els anys consagraren. Res d'això.
El que desconcerta de l'obra de Gual és
que el personatge ni es produeix en esce-
na, ni el seu defecte dominant planteja
cap conflicte dramàtic. L'autor ha arribat
fins i tot a estalviar-se d'explicar les mo-
tivacions del seu personatge central: us
trobeu davant d'una dona que, segons els
altres us expliquen, s'entreté a inventar les
mentides més innocents, més puerils, sense
cap objectiu precís. Ve un home que, des-
prés de llargs anys d'absència i sense ha-
ver-hi conservat cap contacte, s'ha posat
al cap de pendre per muller a l'antiga com-
panya d'infància. Aquest home s'adona del
vici d'ella, la humilia donant publicitat a
les invencions de la seva imaginació i, un
cop l'ha humiliada, s'hi casa.

Tot això és perfectament real, però no
pot servir de pretext a una comèdia. Tres
actes per a poder esplaiar unes quantes di-
vagacions sobre la frivolitat de la vida mo-
derna, la farsa de les relacions mundanes
i el tou de mentida damunt la qual els arri

-bistes de l'art i de la política s'elaboren
una situació, són molts actes. A tot esti-
rar, hi ha tema per a una conversa de
cafè.

A propòsit d'aquesta estrena: els inter-
medis duren més que l'espectacle. Es una
tendència que es va estenent i que creiem
caldria debatre públicament, per tal de po-
sar-hi remei. Es lícit que les empreses fas-
tiguegin l'espectador d'aquesta manera,
obligant-lo a sortir tard del teatre inneces-
sàriament? Una petita enquesta potser in-
duïria els empresaris a estalviar molèsties
al públic. I això té más importància que
ells no pensen.

JOAN MíNGUEZ

:*x.

En un retó de món, eomèdia en tres actes
de Juli Vallmitjana.

Potser seria exagerat de dir que el se-
nyor Vallmitjana ha estat molt afortunat
amb l'obra que el dimarts es va presentar
a Novetats. En un recó de món es ressent,
potser, de l'excessiu realisme amb què el
seu autor ha 'presentat l'ensopiment de la
vida de les petites viles. Ha tractat aimb
veritable amor la vacuitat dels seus perso-
natges.

Es tracta d'una comedieta de costums,
feta amb una intenció francament humorís-
tica. El senyor Vallmitjana no s'ha propo-
sat pas escriure una obra de gust modern
ni atrevit. El to de la comèdia correspon
perfectament a les tendències teatrals de
l'època en què el seu autor la situa ; això
és : trenta anys enrera.

A remarcar, no obstant, la traça amb què
el senyor Vallunitjana fa moure les nom-
broses figures que surten a l'obra. En al-
guns moments s'arriben a aconseguir efec-
tes plàstics que fan de molt bon veure. Es
clar que aquests encerts potser cal carre-
gar-los al compte del director d'escena
però, en fi, és de justícia d'assenyalar-los.

Hi ha hagut autors que han volgut trac-
tar temes semblants al d'Un secó de món
embolcallant-los amb un ambient de poe-
sia. El senyor Vallmitjana ha tingut la ga-
llardia de renunçiar absolutament a treure
partit de la collaboració arcnb les muses. En
aquest sentit, l'obra és perfectament reei-
xida.

La interpretació, molt bona. Els vestits
de les senyores, bonics de debò.

J. M. P.

Després de l'esperada reposició del Don
Juan de Serrallonga, l'Enric Borrós presen-
tarà al Teatre Nou la segona part d'aques-
ta obra, que es diu La bandera de la muerte.

Aquestes representacions no sóñ organit-
zades per l'Associació de Teatre Selecte.

Els germans Quintero han estat uns dies
a Barcelona. Els germans Quintero ja tenen
cabells blancs i són acadèmics. Han passat
molts anys des que iniciaren les seves es-
trenes a Barcelona, d'on guarden records
admirables. Anant d'ací d'allà pels carrers
de la ciutat o pels jardins de l'Exposició,
els germans Quintero ens han parlat de re-
cords de Barcelona. Alguns d'ells són inte-
ressants.

i,....

I;

— Estem corpresos davant de tanta emo-
ció popular... La gent ens tracta amb una
cordialitat xcessiva.., No podem anar pel
carrer... Creguin qui no sabem pas com
agrair-ho... Es una ciutat cordialíssima per
excelléncia... Barcelona és una ciutat cor-
dial i ben efusiva...

— Doncs recentment un viatger de sego-
na classe ha dit que «Barcelona era una
Venus sin brazos...»

— Debía estar ciego.,.

Sembla que estiguessin dirigides al se-
nyor Bernat i Duran, caçador de llebres
de plagis, aquestes paraules que va dir tot
sopant amb En Vives i En Martínez Sierra,
el petit dels Quintero

— Si algú ha llegit les obres completes
de Lope de Vega, podrà dir sempre que
qualsevol dels que fem teatre hem plagiat.
Lope de Vega ha tocat tots els temes, tots...

BORIS GODUNOV
La cosa més sorprenent d'aquesta obra

rés la seva absoluta originalitat. Sembla un
miracle haver fet néixer un art alhora per-
fecte i original en ple segle xtx, quan tots
els estils feien la seva brillant posta de sol.
Es t.na altra meravella que, tat i ser la
música treta del folklore rus, la personali-
tat de l'autor es revela amb tanta de pui-
xança com en el més abstracte músic de
l'escola alemanya. Encara no és menys pro-
digiós que l'obra ens produeixi tant d'efec-
te, si tenim en compte que només en conei-
xem una versió adaptada, no sempre amb
encert, per Rimskv-Korsakoff, i, encara,
que no la donen sencera.
Però les obres d'un mèrit tan considera-

ble, talment un tars hellénic mutilat, con-
serven tat el seu encís a pesar dels esvo-
rancs que els facin. Malfieu-vos d'una òpe-
ra que no pugui anar sense una interpreta-
ciá .perfecta.

En Boris Godunov hi ha resolt el proble:
ma del lligam entre l'acció teatral i la mu-
sical ; la música i la representació estan
perfectament «sincronitzades», com diuen
ara. Ni la música ha de descendir al nivell
banal de les òperes italianes del segle xix,
orfes d'harmonia i d'instrumentacio, ni el
joc escènic ha de tenir la plúmbea immobi-
litat de la Tetralogia wagneriana,
Per això el cantant que faci de Boris ha

de tenir, al costat d'una bella veu, unes
grans facultats d'actor dramàtic ; hi ha òpe-
res on la figura i el gest del cantant no
tenen cap importància ; el seu paper es re-
dueix a fer d'una mena de canari. En
canvi, Boris ha d'encarnar tota la terrible
majestat corcada de remordiments i aureo-

lada de glòria d'un tsar de totes les Rús-
sies, En l'admirable escena del segon acte,
quan està sol, ha de mostrar-se esgarrifat,
poruc, perd sense perdre la majestat impe-
rial. En un mot, poruc sense covardia.

Aquesta gama de sentiments i de passions
és de les més difícils de representar da-
munt dels taulons del teatre ]!ric. Els ac-
tors només estan acostumats a interpretar
un sol sentiment: l'amor. Adhuc tot Wag-
ner, llevat de Parsifal, cau dintre del con-
cepte general del teatre líric. Quan no re-
presenten enamorats, els actors lírics han de
fer figura de ninots tradicionals: pares, con-
fidents, traïdors, etc., etc. Coses •tallades
segons patró i nues de matís.

Però Boris ha de donar tan aviat la sen-
sació de la força i de la majestat, com la
de l'atuïment dels, remordiments, com la de
la tendresa paternal. Ha de morir, final-
ment, ple de pau i perdonat. Amb tot e1 seu
joc escènic ha de suggerir contínuament un
personatge que no es. veu mai però que
culmina per tota l'obra: el tsarevitx aseas-

sinat, l'Innocent.
Només uns pocs cantants en el món són

capaços d'afegir a una veu robusta i ben
modulada totes aquestes dots de gran actor,
Enguany Zalewslzy se'ns ha mostrat com
un d'ells, encara. Si en el registre agut de

vegades no té ja el domini perfecte de la
seva veu, aixa, però, queda compensat amb
l'art meravellós del saber dir i del saber
representar el seu paper. Quan ell canta i
es mou en l'escena, ens trobem realment
davant d'un tsar, d'un rnnperador del més
gran dels imperis del món.

Nosaltres no sabem veure gaire diferèn-
cia entre Txaliapin i ell. Adhuc, a mo-
ments, a l'escena de la mort, per exemple,
trobem superior la interpretació del polonés
a la del rus.
La resta de la companyia rusa, prou co-

neguda del nostre públic, està a l'altura de
sempre á el director Steimann duu l'orques-
tra d'una manera segura i amb una certa
tendència a la lentitud que, quan no ks
excessiva, dóna més relleu .i més patètic a
les situacions.
Al costat d'això i del vestuari dels can-

tants (el vestuari no és dels més espectacu-.
lars que hi ha) trobem, potser, que no dei-
xaria de fer bonic un decorat un xic més
sintètic i viu de color. La seva sàvia rique-
sa entonaria millor amb la música, l'argu-
ment i els personatges de l'obra.
Seguint aquest costum tan encertat de

donar-nos a conèixer cada any una nova
obra de ].'escola russa, el dia rq l'empresa
del Liceu ens farà conèixer Els ca mQrts

d'Oksana, música de Txaikovsky, lletra tre-
ta de Gogol.

Txaikovsky és un compositor a part din-
tre dels russos; va orientar els rnúsics de
la seva terra cap a Europa ; això fa que
le, seves obres no t in guin tant d'aquell exo-
tisme que ens encanta en altres autors es-
laus.

Txaikovsky, si no té aquells allicients de
l'exotism	 me, posseeix altres èrits musicals
d'alta valor. Només cal recordar la devoció
que li té Strawinsky.

Pel que fa a nosaltres, creiem que s'ha
d'apreciar, si méa no, per la universalitat
de les seves ambicione.

-	 Txaikovsky no volia ésser un músic de
poble.

RossEND LLATES

Avui, nit, i totes les nits. El gran-
diós èxit:

Tommy, l'home t

de les dues nits
d'En Francesc Preses.

Teatre Català ROMEA
Companyia VILA -DAVÍ

TOTS ELS DIES la comèdia en
tres actes, de grandiós èxit:

La Mentidera
del dramaturg Adrià Gual. Nou decorat
de Morales.

Tots els dijous i diumenges TEATRE
D'INFANTS l'espectacle en 17 quadros
de Jordi Canigd:

La Princesa dormida
Aviat, aviat, molt aviat:

E1 Fakir Bengapur
The Spider

TEATRE TALI A
Companyia de vodevil i teatre modern de

ASSUMPCIO CASALS

Avui, dijous, a les cinc. El famós
sainet en tres actes de A. Collado, de
grandiós èxit:

Dimecres de Cendra o'ente«o de la S&dina

Nit, a un quart d'onze. El clamorós
i indiscutible èxit:

LA PRESONERA
Demà, a la nit, dissabte i diumenge,

tarda i nit. L'èxit immens, l'obra de
l'emoció, triomf d'aquesta Companyia:
LA DRESOIIERA.

OLYMPIA
CIRQUE D'HIVER

Avui, dijous, nit, a un quart d'onze.
Èxit fantastic de tot el magne progra-
ma CIRC. Les meravelloses:

ló, GIRLS, 1ó
de ALFRED JACHSON

EI més nou. El més formós. Reno-
vaci ó constant del programa. Aquesta
setmana: Importants debuts.

Demà, nit: GRAN FUNCIÓ. Aviat...
El més sensacional...?

TEATRE NOU
Companyia dramàtica dirigida per E. BORRAS

Primera actriu: ENRIQUETA TORRES

Dijous, tarda:

DONJUAN DE SERRALLONGA
pel genial actor Enric Borràs. Nit:

EL ALCALDE DE ZALAMEA
pel colós Enric Borràs.

Divendres, nit: El Abuelo, pel genial
actor E. Borràs.

Dissabte, tarda: La Muerte Civil. Nit:
EI Gran Galeoto, pel colós de l'escena
Enric Borràs.

Diumenge, tarda. 2 drames, 8 actes:
EI Cardenal, El Gran Galeoto. Nit: El Gran
Galeoto, pel genial actor E. Borràs.

Gran Teatre del LICEU

Avui, dijous, a dos quarts de deu.
L'òpera:

R I G O L ET T O
pels cèlebres artistes Pagliughi, De Mu-
ro Lomanto, Galeffi, i Vela, Mestre Pa-
dovani.

Dissabte, a les nou. Estrena de la gran-
diosa òpera -ballet de gran espectacle,
del Mestre Tchaikowsky:

KOVANTSCHINA
per tota la cèlebre Companyia i cos de
bell rus. Mestre Steimann. Direcció es-
cénica Sanine.

Diumenge, tarda, a les cinc:

R I G O L ET T O
Dimarts. L'òpera d'En Pahissa:

La Princesa Margarida
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"TEMPESTAT A ASIA" DUES ESTRENES DISCOS

La presentació de Tempestat a Asia ha
constituït l'esdeveniment màxim de la tem-
porada. Finalment hem vist un film rus, i
un dels més representatius d'aquesta esco-
la joveníssima i ja tan madura. El fdm
de Pudovkin és una exaltació que ens
ha transportat d'entusiasme; no anirem pas
a dir que és el més gran film que hem vist,
però sí que no sols és excepcional, sinó
únic per la inspiració que l'anima i per la
factura amb què ha estat construït.

Tota obra gran i destinada a perdurar
revela un amor, una fe, un entusiasme.
Tempestat a Asia vibra d'aquella sincè-
ritat que us confon de seguida. Darrera
aquelles imatges hi ha la voluntat apassio-
nada d'un home intelligent i entusiasta, que
té el geni de la construcció i el do de la
veritat.

La Veritat! Heus ací la primera qualitat
d'aquesta gran obra que al nostre enten-
dre senyala una gran envestida contra el
cinema de composició. Res no supera en
beutat i emoció la pura, la simple veritat.
Mai en el cinema no havíem experimentat
i tan fortament la sensació de copsar les
coses i els homes, la natura i els senti

-ments amb tanta puresa, tan directament.
Ara ens adonem de les coses que cal des-
apendre per arribar a tanta sinceritat! En
el fons només cal saber veure i seleccio-
nar. La deu inexhaurible de poesia està po-
tencialment en qualsevol cosa viva, i el
cinema més que cap altra art és apta a
capturar i inserir en un moviment artís-
tic la pregona realitat.

Es impossible intentar de dividir l'obra
en un aspecte documental i un de polític,
tant els seus elements integrants són pru-
dentment dosificats i serveixen a la unitat
de l'obra, unitat en la qual creiem ferma-
ment a desgrat de la primera impressió de
desordre que ham experimenta. Però és
que no cal oblidar que estem habituats al
muntatge americà i que aquest film s'ani-
ma d'una concepció d'aquestes coses origi-
nals i que viu d'una tècnica autòctona i
per a nosaltres inèdita.

Autòctona naturalment fins a cert punt.
El cinema rus no és, no pot ésser un mira-
de. Pudovkin, com que és un creador, és
un original, però .sempre ha dit la seva
admiració peer al cinema americà — la tòc-
nica perfecta del qual admira i tracta de
penetrar —, i especialment per a D. W.
Griffith.

En el seu llibre Le film soviétique Mous
-sinac senyala les afinitat entre l'escola rus-

sa i el gran mestre americà. Realment Pu-
dovkin és una novetat, però quan recorda
alguna cosa, és en l'obra de Griffith que us
fa pensar. Pudovkin rivalitza amb Griffith
en aquesta lúcida exploració de des coses,
en aquest art de copsar-ne la seva més
gran realitat, i l'un i l'altre tenen el geni
èpic, passional, exaltat, i tot això dominat
per una imperiosa necessitat d'ordenació
constructora. En la ciència dels primers
plans coincideixen més d'un cop. Aquella
cavalcada, al final, dels mongols quan és
agafada de front per la camera, és idèntica
a la dels patriotes capitanejats per Richard
Barthelmess al final d'Amèrica. Aquella ma-
nera d'agafar els personatges amb un an-
gle a frec de sòl per investir-los de majes-
tat despòtica és també de Griffith, el mateix
que l'art de desenvolupar els temes en sè-
ries no paralleles sinó convergents.

EI film, que debuta amb una grandiosa
i encalmada exposició de les estepes mongò-
fiques i desèrtiques, que marxa en un ritme
accelerat, és resolt a l'acabament en una
peroració final d'una violència imponent.
Es un crit terrible de ràbia, de cólera, d'odi
que explota i decideix una allau vertigino-
sa d'imatges, no sense analogies, per la
feréstega i potent animació, amb el final de
1'Appasionata de Beethoven; ací com allí és
una tempesta, una d'aquelles convulsions
que acaben amb un estat, que liquiden un
passat.

Aquest episodi que intercala imatges sim-
bòliques representatives en mig de la suc

-cessió real dels esdeveniments, és tractat
d'una faisó inèdita i magistral. No és per
una fútil associació d'idees que hem citat
la sonata op. 57 de Bethoven, sinó perquè
ací com en altres indrets d'aquest film les
coses semblen ordenar-se d'una faisó sim-

fònica, i no perquè el cinema hagi de poar
la seva organització en ]'esperit de la mú-
sica, sinó perquè el cinema i la música no
són, no deuen ésser sinó dues traduccions
sensorialment diferents d'un mateix dra-
ma: l'exaltació humana, el desig i el dolor
de l'home, la seva ruïna material i la seva
victòria interior.

L'obra és tan ben pensada com a cinema
que tot hi és substància. Cap imatge no
és inútil, ni cap no deixa indiferent; totes
hi semblen necessàries i els efectes hi són
prudentment preparats. No decau mai l'ac-
cent de l'obra, servida tota per un tacte
que sembla infallible i que obliga l'especta-
dor a acceptar-ho tot.

PUDO VKIN

La interpretació, com que cerca la veri-
tat, com que s'inspira en una radical aver-
sió de tat virtuosisme, és perfecta. Encara
és un americà, King Vidor, amb el seu
I el món maraca, que ha fet en aquest lloa-
ble sentit una cosa comparable. Malaura-
dament ací sí que cal convertir que malgrat
l'actor a Amèrica ésser el més satisfactori,
la producció d'allí pateix més que enlloc
del culte a la "vedette" que espatlla tantes
bones coses.

No podent citar tots els intèrprets, citem
sols Inkistxinoff en el seu rol de jove man-
gol designat pels europeus intrusos com a
hereu del famós Gengis Kan. El seu som-
riure am el cigarret a la boca en l'escena
inoblidable en què el soldat europeu se
prepara a matar-lo, que diu tan bé la seva
natura pacífica i dolça destinada més tard
a ésser voluntat de venjança destructora,
la seva immobilitat de maniquí més tard,
aquell imponent silenci del cas que oculta
l'impenetrable secret del seu odi inextin-
gible, el senyalen com una de les primeres
figures del cinema mundial.

Moltes coses caldria dir encara a propò-
sit d'aquest film que tan nou resulta per
a nosaltres. On, doncs, havíem tingut aques-
ta visió tan descarnada de l'home, aquesta
sinceritat que no es compromet amb cap
amanerament? Per primer cop alguns dels
accents més originals de l'art literari dels
russos troben el seu equivalent damunt el
llenç blanc de la pantalla. I ja ho sabem,
ho hem vist i mai no podrem oblidar-ho.
Pudovkin ens ha fet participar de les se-
ves simpaties i de les seves aversions. Ens
ha dit a nosaltres, blancs, el secret dels
mongols, s'ha endut del seu viatge allà baix
el bagatge d'aquelles muntanyes, d'aquelles
planúries, d'aquella gent que brama un crit.
Aquest crit, Pudovkin l'ha fet viable: és
un film l'obra d'art més adequada al segle
xx, democràtica i internacional.

Hem vist, en escriure aquestes ratlles,
només dues voltes el film de Pudovkin. Es
ben insuficient per desentrellar encara el
secret de la seva força. Tan de bo aviat
puguem veure un altre film d'ell o bé del
seu èmul Eisenstein, que ens permetin mi-
llor compendre i apreciar aquesta escola de
cinema tan valenta que és la russa.

JOSEP PALAU

A la recerca de la simplicitat, el cinema
troba la seva destinació més adequada. No
cal recordar els noms dels films — perquè
són en la memòria de'tothom — que aquests
danrers temps més han reeixit, i això per
haver condensat i simplificat a ultrança el
motiu que explicaven. Si explicar deriva
etimològicament, com suggereix Meyerson al
començ d'un dels seus llibres d'epistemolo-
gia, de l'acció de desplegar, enlloc com
aquí es pot dir més exactament que el ci-
nema explica un estat d'ànim, un procés
anímic, desplegant-lo en una sèrie de suc-
cessives actituds corpòries.

Rostres oblidates s un film massa ata-
peït, realització al servei d'una intriga fu-
lletonesca excessivament complicada. Reco-
neixem doncs tat seguit el talent de l'home
que ha sabut en una 'hora llarga explicar
tantes coses sense perdre mai de vista la
claredat i la comprensió de l'assumpte.
Anys enrera, a menys de comptar amb un
film de diverses jornades com .aleshores s'es-
tilitzaven, hauria estat gairebé impossible
dir tantes coses en una sola pellícula, però
el cinema precisa alhora que concisa la ma-
nera seva de dir, i el públic al nnateix temps
aúna l'òrgan visual i copsa d'una manera
instantània les indicacions que se li ofe-
reixen.

Rostres oblidats era un film que ens in-
teressava per la personalitat del seu autor,
l'alemany Víctor Schtzenber, de qui I'anv
passat vegérem un film notable : D'home
a home. Aquest seu nou film és, per bé que
correcte, ,poc interessant, Hi ha la fisono-
mia tan característica de Clive Brook i la
bellesa diàfana i serena de Mary IBrian. Els
a9emanys, decididament, en aspirar els ai-
res de Hollywood, s'assimilen amb intelli-
gència mants tòpics que el cinema americà
ha imposat definitivament al món. Olga
Blacanova no ens ha convençut, tot i que
trobem el seu tipus força interessant, però
no troba la naturalitat en l'exposició r és
a cada moment exagerada en l'accentu,aoió
dels seus tics.

x• x

La principal atracció d'Orient és Lupe
Vélez. Aquesta xicota el debut de la qual al
cinema és reoentíssim, realitza en aquest
film de Tod Browning una tasca d'una fres-
cor i espontaneïtat que us simpatitza irre-
sistiblement. La seva gràcia primitiva, el
brio esbojarrat amb què evoluciona davant
la camera manté viu l'interès d'un film
que no és pas res d'extraordinari. Es llàs-
tima. El títol angiès d'aquesta obra és am-
bïciós ; podríém • traduir-ltl dieht : cAllí on
l'Est és de debó l'Est». I no obstant l'at-
mosfera de l'Est no és prou traduïda, la
sensibilitatcque hi vibra és occidental, quasi
quasi casolana. Hi ha una índia fragant que

Dijous 28, com teníem anunciat, celebrà-
rem la nostra segona sessió del present
curs. Abans de començar-la, les localitats
estaven ja exhaurides; això ens obligà a
repetir dilluns darrer la projecció del film
de René Clair Entr'acte, seguit de l'estre-
na a Barcelona del formidable film de Pu-
dovkin del qual ens ocupem extensament
en aquesta mateixa pàgina.

Sense vanaglòria, podem estar satisfets de
les sessions que fins ara portem fetes. Han
trobat una bona acollida, i entre el públic,
per al qual el local ja resulta insuficient,
hui hem vist el bo i millor de Barcelona en
el món de l'esperit.

EI programa començava amb el film de
Roach Un j,arell de mariners, un dels més
típics de la famosa parella Stan Laurel i
Oliver Hardy. Per contrast amb aquest film
n'oferíem un de Max Linder.

Entr'acte, que seguia en l'ordre del pro-
grama, és un film avui en retard. Calia por-
tar-lo aquí molt abans, però nosaltres no
existíem i no ens podem doncs fer respon-
sables d'aquesta negligència que a la pri-
mera avinentesa hem procurat esmenar. Cal
traslladar-se enrera per a jutjar el coratge,
la personalitat que calien per a fer i impri-
mir una cinta corn aquesta, cinta sense pre-
tensions com indica el títol, a intercalar en-
tre dues atraccions coreogràfiques, inspira-

juga un rol secundari; és ella aquí potser
l'única cosa realment autèntica d'aquell món
exòtic i obscur, perquè Lon Chaney ni ara
ni mai ens enreda.

El tema .és vell : una mare i una filla co-
bejant el mateix home, fàcilment podrà ele-
var-se a una certa puixança dramàtica, però
el film no ho aconsegueix ni de bon tras.

LUPE VÉLEZ en «Oriento

EI film, obra, com hem dit, de Tod Brow-
ning, bregat en assumptes truculents, és
quasi sempre discret, amb encertades notes
de color local, poc paisatge però bell, un
tigre superb i un gorilla que ja no ho és
tant.

Estelle Taylor s'ha encarregat de fer de
traidora en aquest film, i realment resulta
tan ,antipàtica que es fa aviat insuportable.

Orient, film M. G. M., ha estat estrenada
per la Cinaes en •els seus locals secundaris.
No n'hi havia par tant ; coses molt més
deficients veiem en els salons més impor-
tants.

M. MARIBEL

da en unhumor fantasiós, que recorda,
per la llibertat de factura, per la lliure im-
provitsació que sembla engendrar-ne els nno-
tius, certs scherzos de Chopin. Sabem que
Picabia i Eric Satie volen résser justament
diametralment oposats a l'esperit indecís i
femení que generava aquells scherzos, però
en el fons el seu fi'm ens apar incoherent,
amb una certa dosi de gratuita arbitrarietat
que l'assenyalen com una obra feble. Hi ha
trucs d'espnit i un remarcable talent de ci-
neasta en la utilització primària dels accele-
rats i alentits per part del director : René
Clair.

Cosa estranya ; a través de la crítica En-
tr'acte gaudeix a França d'una gran presti-
gi. Ací, creiem que és dels cinc films dits
d'avantguarda que portem presentats el que
menys sensació ha desvetllat. Són els anys.
Un chien andalou és la inquietud i l'agu-
desa del moment. La inquietud de la qual
nasqué Entr'acte la tenim ja païda. Podem
ara fer i entendre Sota el frac. Davant d'a-
questa obra prodigiosa, ferma, matemàtica,
perfecta, Europa només pot presentar un

Te'm—
fet: el cinema rus del qual finalment
estat a l'Asia ens ofereix una superba

mostra.
I ara fins a la pròxima, que tindrà lloc

aquest mes i en la qual presentarem a Bar-
celona el film Soledat, de Paul Fejos.

J. P.

La música instrumental és representada
al programa del mes de Novembre per l'en

-registrament íntegre de la darrera Sonata de
Beethoven, l'Op. t io en la bemol. Aquesta
obra i els darrers quartets de corda són els
més assenyalats per a precisar la tercera
de les èpoques que s'ha volgut trobar en
l'evolució de la música de Beethoven. Ja
ha desaparegut gairebé per complet la for-
ma de sonata clàsica per a situar-se en una
fantasia; per això no és d'estranyar que al
primer temps la forma melòdica sigui poc
desenrotllada. A l'adagio, tot i trobar-se ini-
oiat per breus acords que mai no manquen
per donar el to de gravetat que sempre
s'hi troba, no pren la continuïtat d'altres
vegades i amb un trànsit sobtat se'n va a
una fuga, forma musical rarament trabada
en les seves obres, ja que ell mateix creia
que no era una obra d'art, sinó més bé un
producte de la tècnica al qual fàcilment

! s'abocaven els mestres d'aquell temps. La
interpretació del pianista Frederic Lamond
an altres obres esdevindria meticulosa i ex-
cessivament detallista. En aquesta, en can-
vi, l'absència de frases melòdiques fa que
no ens adonem tant de la poca expressió,
que d'altra manera es notaria més.

Tot i estimant la publicació del Quartet
en re, d'Arriaga, que interpreta l'Agrupa-
ció Rafael, no ens podem estar d'assenyalar
l'inconvenient que resulta d'incloure en un
mateix disc fragments d'obres dives es i de
publicació simultània . Referint-nos al scher-
zo de Contado del Campo, que dobla el

.minuet del quartet alludit, construït amb
el 'record d'unes rimes de Bécquer, tot i
l'intent que expressa el tftol,:té ben poe de
la fantasia que podria fer suposar per a
esdevenir en una obra de només un valor
instrumental.

El Cavaller del Cigne torna ,altra vega-
da; aquesta, però, és un italià, el tenor
Aureliano Pertile, qui s'encarrega de Lo-.
hengrin. Una dicció perfecta és la seva ca-
racterística, però les seves facultats llueixen
més amb les romances de les òp'eree italia-
nes, que tot sovint canta i .on la seva veu
pot assolir més brillantor,

La 'Companyia del Gramòfon va presen-
tant successivament les diverses agrupacions
chorals de la península. Ara toca el torn
a ]'Orfeón Pamplonés. Aquest conjunt de
veus robustes que dirigeix el mestre Mu-
gica, canta dues cançons populars, de Na

-varra l'una, i 1'altra una melodia gallega.
Poc hi ha de jazz aquest mes; únicament

dos charles s'aguanten, tot i que semblen
fetes .amb el motllo d'altres d'anteriors, i
la diversitat només s'obté gràcies a la ri-
quesa instrumental que sempre tenen les
interpretacions de l'Orquestra Jack Hylton.

J. G.**•
Sonata eñ la bemol. Op. rio (Beethoven).

Frederic Lamond, pianista. C.° del Gramò-
fon. AB 495496•

Cuartet en re. Minueto (J. C. de Arria-
ga). Cuarteto Rafael. Id, íd. AB. 487.
Scherso (Corvado del Campo). Id. íd. Id.

ídem.
Lohengrin. Duo del primer acte (Wag-

1

 ner). A. Pevtile amb A. Tellini i Luisa Fa-
nelli. DB. 12 n8.

Cuando vienes del campo (cançó poQular
navarra). Orfeón PamQlonés, AF 268.

Ay-la-le-lo (melodia gallega). Id. íd.
You're ihe cream in my cof fe • Charleston

(Sylva-Brown-Henderson). Orquestra Jack
Hylton. AE 2772.

To know you is to Jove you, Charleston
(Sylva-Brown-Henderson). Id. íd. Id. íd.

Lec nostres sessions passades

AIDA
EN DISCOS REGAL

L'òpera completa impressionada

pels artistes, chors i orquestra del
Teatre de la Scala

A. GUARRO
Rambla de Catalunya, 7

COL SEUM
Constituí un nou èxit l'estrena
de la pel'lícula Paramount

LA ROSADE IRLANDA
essent aquest saló el primer en
presentar-la a Europa. 	

Sentiu cantar a Nancy
En el repartiment figuren: una	 Cerroll la cançó «Rose
rosa, Nancy Carroll, i el sim-	 Marie» i «La petita
pàtic galan Charles Rogers. rosa d'Irlanda ", acom-

pan y ada al piano per
Charles Rogers.

DELIC16S!

No deixi de veure-la arui!



JOAN COLOM. — Mercat

Julián Castedo
(Galeries Laietanes)

Amb veritable interès esperàvem aquesta
exposició. En la inaugural de la Sala Mer

-li, d'aquest any, Castedo ens presentava un
paisatge d'una profunda sobrietat.

i

RAMON BES &, C.A

Maquinària, Tipus, Filetatge
de bronze, Tintes i utillatge

per les Arts Gràfiques

Agullars,1, i Via laietana, 4. BARCELONA

Telèfon 15524 - Apartat 896
Direcció telegràfica: D.ANIBES
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ALFONS SERRAHI MA. — Setrilleres

bleixen contacte amb els avantguardistes.)
L'vnuportant, doncs, és que el quadro faci
bonic de colors. I vinga blaus i verds i cad-
mis i vuits i nous i colo'rs que na lliguen.
Tot plegat una mena de sanfaina com, per
exemple, les teles exposades Port de la Sel-
va i Santa Cristina, d'aquest pintor, del
qual, per altra banda, podríem assenyalar
Blanes i Anecs : Comprodon com a mostees
més entenimentades.

MÀRIUS GIFREDA

NOT ICI ARI

Gaseta de les Arts ha publicat el nú-
mero doble I - cz dedicat al castell de Pe-
calada, amb el següent sumari : Carles Ra-
hola, Peralada i els Rocabertí ; Màrius Gi-
fireda, El Casal ; Joaquim Fol ch i Torres,
Les obres d'art del castell de Peralada ; Ra-
fael Benet, Natura morta atribuïda a Goya
Josep Gudiol, prev., Els vidres de la Collec-
ció Mateu; •just Cabot, La Biblioteca.

L'anw de la casa. — Sou un parell de
perdularis ; però entreu a menjar i beure
una mica. No destacareu pas gaire entremig
de les relacions de la meva dona.

(London 0¢inion,)

Els grecs van deixar uns quants tipus es- manya clandestinament, i encara de tot ple-'
cultòrics que, com sap tothom, després han I gat no se n'ha tret l'aigua clara. Dos
estat descoberts i desenterrats, alguns de . anys més tard, totes les revistes del món
sencers, altres de fets a miques, i damunt en parlaren i comentaren els fets, i avui dia
dels quals s'han llençat com uns desesperats la Demèter del museu de Berlín és consi-
els arqueòlegs, els milionaris, els diplomà- derada com un dels exemplars grecs més
tics i altres persones que gasten una im- admirables i d'un valor més sòlid.
portància per l'estil.	 Aquest és el cas de i'imprevist ; el se-

De moltes formes d'escultura inventades gon cas és del prestigi i la preocupació ex-
pels grecs, només n'existeixen còpies im- cessives que de vegades falla. Afortunada-
perfectes, fetes en èpoques posteriors, d'al- ment per mi aquest cas no ha fallat en una
tres només se'n tenen referències, però en- ocasió recent. Es tracta de les famoses es-

Ca¢ de cavall en marbre pentèlic, procedent del Pcertenon (Br'itish Museum)

1 U) 1

EXPOSICIONS	 I Els marbres áel Parlenon
La sobrietat és també, el distintiu d'ara,

entre .altres bones qualitats. Per més que
Castedo ha viscut llarg temps entre nosal-
tres, en les seves pintures sempre s'hi ma-
nifestarà el seu .avatar. El dramatisme
— o poseu-hi el que vulgueu — castellà,
s'infiltra en cada una de les seves pinzella-
des. Per això, amb tot i certes influències
del nostre Joaquim Sunyer, Castedo és un
pintor de personalitat ben definida.

El seu anterior fauvisme li permet — ara
que ja l'ha depassat -- simplificar d'una
manera aciençada, les accidentacions del
model. Castedo estima la simplificació, però
no menysprea el superflu, el qual és una
component de la sintètica resultant. Aquest
ascetisme, en els moments més feliços, és
d'una emotivitat impressionant, en altres,
però, resulta d'una sequedat exageradament
accentuada. Influència de l'avatar o con-
cepció preconcebuda, sigui com sigui, en
el dos d'aquest pintor, no hi aneu a cer-
car el charme francès ni la correcció an-
glesa, sinó — i expressada amb fermesa 

—1'expressivitat espanyola,
De l'actual exposició preferim els paisat-

ges d'Ávila, particularment el retolat amb
el núm. II, el bodegó núm q i l'autoretrat
que és una de les pintures més excellents
d'a.quest intelligent pintor, la producció del
qual cada dia és més estimada.

Un .altre pintor inèdit. Si tots els que
anessin apareixent fossin d'una classe sem-
blant a aquest joveníssim artista, l'esdeve-
nidor de la nostra pintura no ens faria cap
mena de •por. Díaz-Costa, evidentment, no
domina l'ofici, però demostra un tempera-
ment personal. I per arribar a 1'grt vivent,
això és l'essencial. Moltes de les estridèn-
cies — ara cono ara incongruents — d'aquest
pintor les pressentim que, a no tardar, for-
maran el bon llevat que assenyalarà una
major superació.

S. Matilla
En altres temps, d'aquesta mena de pin-

tura com la de Matilla en deien «colorista)),
i tot perquè els colors sortien desbocats de
la paleta a la tela sense tenir en compte les
qualitats essencials dels colors, llurs rap-
/)orts i les harmòniques coloracions del na-
tural. El natural, por aquests llampants co-
loristes és el de menys. (Heus ací, doncs,
uns Qom^iers que, sense adonar-se'n, esta-

Díaz - Costa

JULIAN CASTEDO. — Paisatge

sempre deixarà un sector de públic descon-
tent. 0 més ben dit : dos sectors dgualment
insensibles al fet pictòric que pretenen te-
nir l'exclusiva de la tradició i la novetat...
ï que de tan coneguts ni cal anomenar.

La nostra confiança en la pintura de Co-
lam s'aferma més cada dia. I d'ençà que
en la valuosa collecció de l'expert amateur
senyor Ferran Benet vam poder admirar 1a
tela d'aquest pintor que fou sollieitada .pel
director del Museu del Luxemburg (la qual
hagué d'ésser substituïda per una altra per-
què pertanyia a l'esmentat collecciomsta)
hem obert un crèdit a Joan Colom seise
por de cap imena de risc. El nostre entu-
siasme, però, no ens priva de veure les in-
evitablee fallidas d'aquesta pintura. Fiin-
tura que, a la fi, ,és eproduccró humanan i
com a tal susceptible de devenir... etc., etc.

Intentem, doncs, • abans d'encarar-nos amb
les bones qualitats, destriar aquests defec-
tes : Com tots els pintors excellentment do-
tats, Colom és, a vagades, víctima del seu
mestratge; el seu admirable divisionismo,
quan no és prou contingut, produeix uns
inicis de confusionisme en els termes del
paisatge; algunes accidentacions del model
són més aviat plasmades per la fogositat

Jaume 1. I I -- Telèfon 11655
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cara resten al món mis quants marbres au-
tèntics la majoria mutilats, i aquests mar-
bres han constituït un niu de raons i de
baralles, i avui dia estan escampats pels
museus del món i vigilats com el sancta
sanctorum de la gràcia i de la imaginació.

Sense necessitat d'agafar el tren, qual-
sevol adolescent curiós pot fer-se una petita
cultura sobre l'art dels antics, perquè són
infinits el llibres de vulgarització i d'espe-
oialitzacib, amb gravats excellents, que les
cases editorials 'han engegat sobre aquest
tema.

Hi ha moltíssima gent 1 món que accep-
ta i pondera el valor de les obres clàsi-
ques, sense gota d'emoció. S'accepta com la
forma de l'americana o com el sistema
planetari. L'educació juvenil, les persones
que influeixen en la primera època intel-
leetual, marquen de vegades, un gust i un
interès viu per l'obra dels antics. Sense te-
nir un contacte directe amb l'arqueologia,
sense ésser un expert, es pot anar a la ca-
ça de fortes omocions, en la fredor d'un
gran museu, que, dit sigui de pas, és el
lloc mésinhumà, més glacial i més deses

-peradament universitari que ha inventat la
democràcia moderna.

El que escriu aquestes ratlles ha estat un
home afectat ja de criatura .per l'obra dels
antics. En uns anys encara adolescents, la
companyia de Josep Pijoan entre les podres
daurades de Roma, em va fer obrir els ulls
i em va donar una certa orientació de gust
i de crítica, sobre le- cames mutiladés, so-
bre el tors escapçat o la cabellera de mar-
bre d'una deesa ressuscitada. Després, anant
pel món, entre les coses més del día i més
de vaguetat, sempre m'ha sobrat una es-
tona pel museu i per vestir l'obligat turis-
me amb una roba feta a la mida del sueu
cor.

EI que és curiós, és que aquesta emoció
imposada pel prestigi o per les lectures da-
vant d'una obra de fama universitària l'he
sentida poquíssimes vegades, els meus sen-
timents arqueològics són extremadament
difícils. Ara que aquestes poquíssimes ve-
gades han estat inesborrables en el meu re-
cord. He pogut observar que l'emoció di-
recta i sense esforç és produïda de vegades
per un imprevist, de vegades por un prejú-
dici ,incisiu, per una obsessió didees arreco-
nades.

Tractant-se d'escultura gs-ega, l'imprevist
és gairebé impossible. Es un tema sondat
i esbravat, i per poca memòria que un tin-
gui pot donar compte de les peces essencials
que existeixen al món. Malgrat això, recor-
do que aquest cas se m'ha produït una sola
vegada d'una manera aclaparant. Visità

-vom amb el meu excellent I malaguanyat
amic Joan Crexells el muséu dels antics de
Berlín. Després de fer la coneixença per-
sonal amb ce rtes maravelles de les quals
.ham en tenia clares referències, vàrem to-
par, en una cambra provisional, mal illu-
minada, i colocada de qualsevol manera,
una escultura grega arcaica, un marbre ori-
ginal, puríssim, d'una força i d'una bellesa
úniques. Es tractava d'una imatge de De-
mèter, vestida fins al coll, i amb la divi-
nitat arrapada en el plec més insignificant
de la túnica. El cóm, el què i el perquè de
la presència d'aquella deessa era inexpli-
cable. Més tard vaig enterar-me de tota la
història. Es tractava d'un negoci de jueus,
d'un gran afer secret, en el qual varen ba-
dar els directors dels museus de París. L'es-
tàtua feia dos anys que havia estat desen

-terrada a Siracusa, i havia entrat a Ale-

cultures del Partenon, empresonades impe-
rialment en el British Museum. Natural-
ment que jo no tracta de descobrir aquestes
escultures, ni de dir cap cosa de les moltes
que ja han dit els tècnics, els experts i els
literats de fama. Es tracta, simplement,
d'una satisfacció íntima, d'una cosa perso-
nal que tampoc tinc cap necessitat d'esbra-
var. Si he dit afortunadament és perquè
ja crec que en aquest món anem fent la
viu-viu i passant la maroma, i si no fossin
uns pocs moments d'un valor moral, o d'un
valor intellectual purs, la nostra existència
resultaria un negoci completament imbècil. 

-Jo no sé per què aquests marbres mar-
tiritzats, amb horribles mutilacions, tot i
representar el punt àlgid de la serenor, ten-
nen un aire dramàtic, de dolor viu i de cosa .
que respira. He procurat explicar-m'ho a
la meva manera.

Gairebé tots els marbres prestigiosos que
estan plantats en els museus provenen de
sota •terra ; la qualitat de la pedra ha anat
perdent la palpitació de cosa viva, el mar-
bre s'ha dessagnat, s'ha glaçat del tot. 'Fa
l'efecte d'una bellesa llunar, d'una visió
espectral. Malgrat la duresa de la matèria
hi ha en l'estàtua desenterrada, el caràc-
ter d'una sensibilitat pretérita. Cs curiós
que aquesta sensació, que és tan paradoxal
i tan personal com es vulgui, no me la pro-
porcionen els marbres del Partenon. Aques-
tes escultures han estat clavades i posades
en el fris d'un temple que encara s'aguan-
ta amb penes i treballs. No han estat en-
terrades ; han rigut en mig del suplici de
moltissimes generacions sempre de cara al
sol i de cara a la pluja. Han estat incom-
preses, apedregades, bombardejades, ñns
que un arquòleg més aviat fàustic que uni-
versitari, Lord Elgin, que feia d'ambaixa-
dor en la cort d'un Saldà de poema romàn-
tic, un bon dia va carregar totes les està-
tues del Partenon en un vaixell, i se les va

endur camí de la boira amb una desapren-

sió de pantera que tira al dret.

Ara bé, és curiós constatar com aquests
snarbres venerables i únics porten l'em-

premta de no haver perdut mai el contacte
amb el món dels vius, i sobretot amb el
món de les tempestats. El tors d'Hebe, per
exemple, sense cap ni cames ni braços, no-
més un pit que respira i un ventre protegit
amb una túnica de pedra, té un aire de mo-
viment i de lluita graciosa, que seria difí-
cil de trobar en cap altra estàtua del món.

Hi ha fragments mutiladíssims, que han
perdut totes les característiques del marbre
semblen fets d'una pedra preciosa i hor-

rible, una pedra que sagna com una vís-
cera acabada d'extirpar,
Les Parques tenen la roba menjada pel

vent, i decapitades, i abraçades l'una amb

l'altra fan pensar en un crim monstruós,
que només es pot projectar en somni.

Hi ha aquest cap de cavall que treu
fum pel nas ; aquest cap de cavall es fa
incomprensible, perquè té tant de realitat
com de misteri.

La forma teatral .amb què està exposat
aquest exèrcit de divinitats mutilades, acaba
de produïr la febre.

Segurament, en cap museu del món no
es produeix una transformació tan clara
de l'arqueologia en una tragèdia moder-
níssirtna d'actituds immortals.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

Alfons Serrahima

En la sala quadrada de les mateixes ga-
lenes, aquest orfebre exposa una selecció
de diversos objectes del seu ofici. Es la pri-
mera vegada que veiem obres d'Alfons Ser-
rahima i ja ens tarda conèixer les altres
que seguiran. Els inicis d'aquestartífex són,
veritablement, prometedors.

Mentrestant, en les actualsmostres exhi-
bides hi endevinem un sentit ponderat de
les qualitats de la matèria, la qual esdevé
a més a més manipulada per unes mans
coneixedores de l'ofici.

Serrahima no decora els abjectes, sinó que
per la manera exquisida de realitzar-los obté
un iresultat decoratiu intrínsec de la forma
plasmada. Els esmalts són d'una gran niti-
desa i prudencialment emprats. Les formes
geomètriques insinuen la tendència vers una
afinada conjugació del pla amb la superfí-
cie corba de base poligonal.

Aquestes setrilleres, que reproduïm, po-
drien anar signades per qualsevol artista
francès de prestigi, i posats a particularit-
zar podríem comparar-les amb els models
projectats per Süe • et Mare o, per més sem-
biança, amb els de Jean Puiforcat.

Feu fer els vostres gravats en la
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Pastilles ASPAIME
Curan radicalment 1a TOS

parque combate zn les seves causes
• Catarros, ronquera, angines, laringllis, bronquitis, lubercutosi
pulmonar, asma, i lotes les alecclons, en general,de la gola, bron-quis, i pulmons. — Les Pastilles ASI-AIIYIE són les recepta-des pels metges. — Les Pastilles ASPAIME són les pretendespels pacients. —Les Pastilles ASPAIME es venen a UNAp esseta la capsa en les principals Parmàcles i drogueries.
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Exposició Internacional
de Barcelona

OBERTA DES DE LES NOU DEL MATÍ
FINS A LES DEU DE LA NIT

EIs Palaus i Pavellons estaran oberts al públic des de les deu del matí fins
a les vuit del vespre,

Palau Nacional
Obert cada dia, des de les deu del matí a les quatre de la tarda.

Entrada al Palau Nacional . . . . . . 1 pesseta

Palaix Alfons XIII
SECCIÓ JAPONESA

Descompte espeoial del lo per loo sobre els preus marcats

Poble espanyol
Obert cada dia des de les nou del matí fins a les deu de la nit.

Entrada ordinària : i pesseta

El públic podrà visitar els diorames i «Quijote» conjuntament per una pesseta.
EIs impostos a càrrec del públic.

En tots els espectacles que se celebrin a l'Estadi, Pistes de Tennis, Teatre
Grec i Piscina, hi haurà un servei de coixinets al preu de Ptes. o'So.

Societat Espanyola de Carburs Metal'Iîcs
Correus; Apartat 190	 Mallorca, 234	 Tul+f.a clots
TeIeg ,: "CARBUROS"	 BARCELONA

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 % DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, 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 domèstica :: GENERADORS, BUFADORS,

MANOMETRES, (materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

"ORTOPEDIA MODERNA"

Fill de B. CARCASONA
Taller i despatx: ESCUDILLERS BLANCS, 8. • Telèfon 11016

Casa fundada en 1875

Braguers Reguladors
per a retenció absoluta de la trencadura.— Faixes de totes menes

Faixa-cotilla abdominal.— Models moderns
Cotilles Ortopèdiques

per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena
Més de cinquanta anys de pràctica són la; millor garantia
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AIGUA
DE ROCALLAURA

La deu més rica del món

Si vosté pateix d'Albuminúria, Litiàsis
úrica (mal de pedra), Bronquitis paren-
qulmatoses, 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
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