
Feia molt de temps que s'havia perdut la
mena d'aquells prelats ministres que varen
donar a la història política figures com el,
cardenals Cisneros, Richelieu i lazarino;
però la nostra època, que ha presenciat
tantes restauracions msospltade^, havia de

Monsenyor Seifel a Ginebra

La manifestació de 1Ptiener-Neusta4.
I dalt: Les forces populars. A baix: Les

forces de Monsenyor

Llor per ell si no el necessiten ; però si el
demanen tornarà. Tot això és de bon gust.
Tant si dissimula una ambició, com si par-
la amb lleialtat, s'ha de reconèixer que en-
tre la gent nova no n'hi ha gaires d'aquest
to. Ha sortit en general un plebeisme tan
tronat, que la distinció de monsenyor Seipel
el fa estimable encara que sigui un enemic.

LA BARCELONA DELS NOSTRES PARES
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Los exfranjers que visitin
la nostra hermosa ciutat,
que dirán, quan tot ho vejin

tan btmich, tan ben cuydat?
(De L'Esquella'de la Torratxa, núm. }8t,

zt - IV - 1885.) [Vegi's l'article sobre Rius
i Taulet, de la pàg. 3.J
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Les autocràcies foren la
guerra; segueixen essent-ho...

Marcelí Domingo, La guerra i la pau. (Vegi's pàg. 3.)

Preu: 20 cènts. - Pelai, 62. Telèf. 15300. - Subscripció: 2'50 Ates, trimestre

El prelal-canceller 9 IND1SC RETEls d^ ous blancs MIRA0
i les grans figures de la diplomàcia l'han
acollit amb molt respecte.

De totes maneres, no és un home que es
deixi veure massa clar. Ha demostrat en fa
política interior d'Austria una empenta, i
en certs moments una audàcia, que fa dub-
tpr de les seves ambicions. Quan, ara farst
dos anys, l'extremisme revolucionari va vo-
ler destruir, amb la provocació d'unes jor-
nades sagnants, ('obra reformista del so-
cialisme vienès, representada per l'alcalde
Seitz, el canceller prelat, oblidant per un
moment tota preocupació partidista, va res-
pondre amb una defensa tan enèrgica de la
ciutat, que la revolució no va poder durar
més d'una tarda, però després va deixar dir
que tota la responsabilitat -de la pro' Scació
era dels socialistes que n'havien estat les
víctimes. I ara, aquest any passat, quan els
feixistes varen organitzar una manifestació
patriótica en el centre industrial de Wiener-
Neustadt que els socialistes varen pendre
com una declaració de guerra civil, va dei-
xar fer sense immutar-se. Alguns personat-
ges catòlics i el mateix líder socialista Seitz
varen anar a demanar-li que prohibís la
manifestació de les milícies feixistes per
a evitar una topada tràgica amb les masses
obreres que sortirien armades ; però mon

-senvor Seipel es va mostrar inflexible, sos
-tenint que uns i altres eren lliures de mani

-festar-se com vdlguessin i que ell diria l'úl-
tima paraula si la pau era torbada. ¿Hi ha-
via en aquesta actitud de governant liberal
el desig secret d'afavorir les milícies •fei-
xistes en un conflicte armat amb les masses
obreres? Un pacte previ entre els partits,
una mena d'armistici entre els dos exèrcits,
va deixar sense resposta aquesta ,pregunta
que és encara motiu d'angúnia pel tutur.

Siguï cuan vulgui, aquest monsenyor és
veure també la dels clergues polítics, i no algú. Ara mateix ha tingut el gest d'anar-
»d'estil de •ralleyrand com serriblaria nato- se'n sense fer ,petar les portes ni pronosta-
ral en temps de facècies revolucionàries, car desgràcies. No demana la dissolució m
sinó a la vella rcnanera, conquistant la diree- la suspensió del Parlament. Diu que se'n
ció dels interessos temporals del ,poble per va perquè no vol ésser un obstacle a una
]'autoritat, aconseguida amb la possessió possible coalició dels partits populars. \9i-
d'una dignitat eclesiàstica. Aquest rés el cas
de monsenyor Seipel, el canceller-president

. del ministeri austríac, que ha donat la nota
sensacional de la política europea amb l'a-
nunci de la seva dimissió.

Aquesta dimissió. era inesperada en els
centres de la política internacional. Inespe-
rada i temuda. L'Austria és un deis punts
flacs de'la- pau d'Europa,. per L'amenaça

",permanent  d'una fusió amb Alemanva, I'An-
schlüss, que tots el pobles nascuts o en-
grandits pel desmembranient de l'imperi
austriac consideren com un perill molt gs-eu
per a la seva existència. I monsenyor Sei-

' pel donava una sensació d'estabilitat de la
situació actual que, si no feia impossible
amb el temps aquella fusió, permetia l'il1u-
sió d'allunyar-la fins a un moment que re-
sultés inofensiva per a la pau. Cs natural
que la notícia de la seva separació del go-
vern hagi vingut a trastornar la tranquil-li-
tat relativa d'aquest problema inquietant

Però sembla que a l'interior del país la
r dimissió de monsenyor Seipel era cosa pre-

vista i gairebé inevitable. Tothom sap que
el prelat -canceller és el líder del partit so-
cial.-cristià que es .parteix amb els socialis-
tes, gairebé per meitat, els vots del poble.

• El partit de monsenyor . Seipel només coanp-
ta amb dos vots de, majoria : són el dotze
diputats pangermanistes de la minoria, par-
tidaris decidits de la fusió amb Alemanya,
els qui tenen a la seva mà la vida del mi-
nisteri en totes aquelles qüestions que .fan
impossible 1'acord entre els dos gran partits.

L'habilitat de monsenyor Seipel ha salvat
aquesta situació en moments ben difícils
però ara es planteja un plet que l'hi fa ira-
possible. Es tracta de resoldre el problema
dels lloguers, que és d'una importància cab-
dal pels socialistes, tema únic de les darreres
eleccions en les qua-Is varen obtenir la quasi
totalitat dels llocs de la municipalitat de Vie-
na. Els lloguers són tan baixos que pràctica

-ment no representen cap renda pels propieta-,
ris, i en canvi, el municipi vienès cobra un
fort impost d'inquilinat que destina ala cons

-trucció de barris sencers de cases barates.
- Parlar d'augmentar els lloguers, tal com'de-

manen els propietaris, és trastornar tot el
sistema municipal dels socialistes de Viena

' i és impossible que aquests s'=hi avinguin.
Però monsenvor Sei el, que podria donar la
batalla comptant amb els vots dels panger-
manistes, es troba amb la resistència d'a-
quests, que no li perdonen, entre altres con-
cessions fetes de grat o no a la causa de la
peu d'Europa, 9a seva aliança a,mb els so-
cialistes, quan la darrera elecció de Presi-
dent de la República.

Monsenvor Seipei se'n va. Es possible que
yuan surti aquest número al carrer, resulti
que s'ha trobat la manera que no se'n vagi.
Però es igual. Monsenvorés dels que tomen.

Encara que com home d'Església, no sol
inspirar una confiança excessiva amb la seva

_ política pacifista i de liberalisme parlamen-
tari, s'ha de reconèixer que entre la mena
de gent que 'ha sortit a governar després
de la guerra és dels que ha quedat millor.
No es pot negar que fa bonic, entremig de
l'histrionisme polític de tants colors que es
disputi l'atenció del públic, veure aquest
home refinat, subtil, sense un mot fora de
to, sense un gest teatral, d'aparença humi ,
però ple d'habilitats i d'astúcia r al mateix
temps d'una energia inflexible.

A Ginebra té moltes simpaties. Tothom
recorda que en les hores difícils de la mi-
sèria d'.Austria, va anar, barret en mà, a
trucar a les portes d'amics i d'enemics, í
de tal manera va saber expressar, amb el
dólor del vençut, la revolta continguda d'un
poble desesperat, que la Societat de les Na-

' cions ea fer de la restauració econòmica
d :Awaria el seu primer compromís d'honor,

Conceptes còmodes la recerca de la paternitat

Aquesta secció d'indiscrecions, per dir-ho
Com que la majoria de la gent són amics amb una frase esdevinguda popular d'ençà

de les simplificacions, els conceptes amb ma- que el popular empresari Pepe Chi! la féu
jors capacitats de pcipularització són els més imprimir en	 els	 seus	 cartells,	 ha obtingut
simples,	 que es çopsen més amb un cop uns	 èxits	 que	 sorprenen	 la	 mateixa	 em -
d'ull, entenedors per a tothom. L'exactitud, presa.
naturalment,	 resta en	 un segon fila, i de Però no volem envanir-nos-en, perquè hi
vegades molt rnés °nrera encara. ha tanta gent a repartir-se aquest èxit, que

Els que no	 creiem que les coses siguin en toca una petita part per individu.
tan senzilles, ens alarmem així que veiem Aquesta	 secció és,	 com les seccions així

de	 I, noconceptes massa simplistes. I molt m¢s en- :ho són pertot, obra	 moltes mans.
cara yuan són canceftes que s'apliquen a optant, hi ha qui ha parlat explícitament
una cosa tan complexa com tot un poble. del	 ((redactor)) d'aquesta secció,	 i algú,	 en-

D'una aplicació així neixen idees tan es- cara més insidiosament, que ha atrrbuit la
teses com, per exemple, la de l'Esparaya de paternitat de les notes que hi publiquen[, al
pandereta, d'una tan gran difusió universal director de MIRADOR.

que les més pronunciades propagandes no Gairebé ni cal desmentir-ho.	 Sense cap
han pogut encara desarrelar del pensament necessitat	 d'estar	 versat	 en	 l'establiment	 I

de la majoria d'e,irangers. crítica de textos,	 hom endevina	 tot seguit
Estem segurs	 que	 els	 que vinguin per la variadíssima procedència d'aquests ecos;

l'Exposició, tot i adonar-se	 que. tenim	 un hi endevina, impremeditadament i tot, una
'0rt amb grues	 etèctriques,	 trens	 elèctrics, varietat	 d'estils	 que,	 de	 fluir	 d'una	 sola
tallers de maquinéria, quartes parts de gra- ploma, farien el seu posseïdor el pastitxista
tacels,	 autos de lloguer, cockteleres,	 orques- més hàbil del país.
tres de	 jazz,	 metr#oiitans,	 toxicòmans	 i
altres coses tan modernes com les que aca- j,a nostra ignorància
bena d'anomenar, compraran un usouveniru
consistent	 en	 unes	 banderilles	 tacades	 de D'un	 article	 molt	 important	 del	 senvor
la sang de la gallina que ha tirat a l'olla la Sttnvo1	 i Garriga aparegut a	 La Nau de
ncestressa de la botiga,	 una navaja d'Alba- divendres passat:
cet arnb un nBiba rni dueño» a la fulla i un aDiran que ell és un home hàbil (aquest
romanso sobre	 el	 gaairot	 vil	 donat m un mot el pronunciem amb un somriure prome-
bandit generós. tedor de tota mena de malícies). Que és un

Es una fatalitat contra la qual potser no home umaquiavèlien (sense, però, que molts
hi ha res a fer. sàpiguen qui era el Príncep de Maehiavel). i

Cal dir, però, que en molts països circu- Desgraciats de	 nosaltres,	 tampoc	 sabem
len	 opinions,	 respecte	 d'altres	 éaïsos,	 tan qúi era el Princup de Maquiavel, Hem Ile-
còmodes, i igualment inexactes,	 que la de git el Llibre .monumental d'Orestes Ferrara
]'Espanya de pandereta, sobre el 'famós florentí, i ens hem quedat a

Gran	 Qart de pellícules	 americanes,	 fer les capses:	 Ferrara tam poc ho sap.
exemfile, són d'alló més a propòsit fer do-
tras dels Estats Uuits una idea bon xic es- Hi ha Llor i Llort
pec al. Cuitem a afegir que quan els ame-
ricans les fan i les escamen pertot, senyal Vida Lleidatana és una revista molt sim-
que no els sap massa greu el concepte que pàtiea,	 qualitat que no constitueix cap im-
a l'estranger pugui formar-se de llur país; peiiment per	 a	 la	 falhibilitat.	 En	 el	 seu
o bé saben que cal donar frer la banda als darrer número atribueix a Josep Llort, au-
clients,	 allò	 qne	 en català. diem:	 «afarta'm tor de La Lliçó de la Història,	 la novella
t diga'm moro,,. Tàntal, de Miquel Llar.

Un	 temps foren	 els films	 de	 cow-boys,
bandits, assalts de:düigencies, mestresses de
poble càndides i verges que fan girar en rodo
la conducta dels m'és emfredernlbs assassins
i jugadors, xerifs alhora legislatius i execu-
tius etc., etc

Ora,•seguittt e airsenaments del cine-
ma, al qual som assidus baldament només
sigui per portar la contrària a Ramon Ru-
cabado, l'americà és un home que vesteix
si fa no fa com nosaltres (una mica millor
i tot; però és que nosaltres no sons actors),
guia auto Qro;}i carrossat en uroadsten , es
casa i descasa amb molta facilitat, no se
sal ben bé de què viu, sopa en ien restau-

! sant amb «dancings-girl s) que ensenyen les
cames i es fa uns tips terribles de telefonar
i ésser telefonat.

Un altre pals que entre nosaltres perilla
també d'ésser víctima d'un concepte diver-
tit, és la Grècia clàssica (entenent per clàs-
siques, simflificant a repèl de la historia,
totes les èpoques fins a. Constant¢).

Sembla, doncs, que els grecs eren uns se-
nyors que recitaven poemes i discutien de
filosofia i retòrica d'un cap del dia a l'altre,
eren molt esportius i molt artistes, tenien
unes ballarines eurdtrniques molt clàssiques,
unes cortesanes més saberudes que un doc-

tor en filosofia i lletres dels nostres tems,
amb l'avantatge d'ésser més divertides, i un
Olimp pie de déus nwlt trempats i barruts.
Res, el poble, més feliç de la terra... sinó
que les coses, en realitat, anaven d'una ma-
nera molt diferent.

Més val que no ho posem en clar: hau-
ríem de pedantejar, i no és cosa que ens
provi, i, 'a més a més, la demolició de mites
és una tasca que no agraeixen ni els que
en surten beneficiats.

ONE

Han plantat la llufa a «La Noche

La Noche de l'altre dia publicava amb
unes grans titulars:
«Un caso extraño de antisugestión

«Un doctor austriaco sueña que cae desde
ruta ventana y se le encuentra muerto en el

lecho.
»Viena, 3. — En los medios científicos

austríacos se ha difundido un caso extraor-
dinario de autosugestión ocurrido estos días.
El doctor Laufgendarni, que se hallaba ha-
ciendo un viaje, apareció muerto en el hote".
del León de Tollendorf. El cadáver estaba
sobre la cama del hotel y la puerta se ha-
llaba cerrada por dentro, quedando descar-
tada, .por consiguiente, la hipótesis de un
crimen. Además, se halló la habitación en
orden perfecto, sin que hubiera la menor
señal de lucha.

nEI resultado del informi de los médicos
indica que las heridas del doctor, que son
de carácter mortal de necesidad (la mandí-
bula rota v fractura de la columna vertebral)
se las había producido la víctima soñando
que caía sobre el pavimento.^^

Deixant a part l'errada del caixista que
posà anbisuggestió per autosuggestió, de la
publicació d'aquesta guatlla se'n diu poc o
molt =iure als llims i tenir una bona fe de
ca l'ample, puix que arribar-se a creure una
semblant nova i encara pensar que els lec-
tors s'ho empassaran acredita el redactor
que l'ha donada.

.9questa notícia, per aquell procediment
tan planer de la traducció del diari francès
adquirit a la Rambla, ha anat a parar a les
caixes de La Noche. Però el redactor que
se'n va enamorar no devia saber que a
França fan els Innocents el dia 'primer d'a-
bril, data en la qual els p iòdics serveixen
als seus lectors el clàssic ¢oisson d'avril,
que és com la innocentada del nostre país.
1 aquesta nova del senyor que tot dormint
es trenca la biga de l'esquena i les barres
només que per autosuggestió, aparegué en
un diari francés el dia del boisson.

Per fer-se agradable al subscriptor

El (Mati ha estrenat la seva balconada a
Ri Rambla de Canaletes. Si no surt, de mo-
ment té un rètol de cara als que passegen
per la Rambla. Color de rosa tot tendre,
amb unes cenefes de paper retallat. ;3s un
cohor molt adient a un ,periòdic catòlic, al
qual la seva religió no permet d'enfurismar-
se . Però els d'Ei àÇatí no han cultivat sola-
ment el bon aspecte del balcó. Entreu a
l'escala per on se puja al pis que El 'Mati
té llogat, i heu de desfilar •por entre una
doble renglera de collegials amb cara d'an-
gelet, vestits de primera Comunió. La casa
Pantaleoni, propietària dels aparadors, hi
collabora sense voler. El bon catòlic enfoca-
rà ¡'entrada de la casa d'El Matí disposat a
subscriure's per un trimestre, però, enternit
de la visió d'aquells marinerets tan gen-
tils amb l'uniforme del dia més feliç de la
seva vida, en arribar a dalt se subscriurà
per un any. Deaprés, un cop al carrer nava-
ment, amb aquella satisfacció del deure
acomplert, segurament entrarà a ca l'Este-
ve Riera (instaHat en els baixos de la casa)
i demanarà una lliura de borregos del Sant
Pare. 1 segurament será tm home comple-
tament feliç.

Per no descompondre's la figura

L'anècdota que anem a explicar data d'al-
guns anys, del temps que el Círcol Artístic
era a la Rambla de Catalunya. Un dels
protagonistes ja és difunt: el pintor Fran-
cesc Varreda, perdut aquest hivern, en ple-
na maturitat pictòrica. per a l'art català.

En Vayreda, sortint del Círcol, tirà Ram-
bla de Catalunya amunt. 'D'un tros lluny
veié venir un personatge amb bombí, ulle-
res de carei, corbata de plastró, jaqué, pan-
talons de acorte.., sabates de xarol, guants
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El primer barret de palla

Són molts els que senten una certa cu-
riosïtat de constatar cada anv el primer
harret de palla, que apareix a la ciutat. Ge-
neralment, val a dir-ho, el propietari de
l'esmentat barret és un desconegut. No re-
cordem, fins avui, que cap anv l'individu
que hagi donat aquesta nota estrident, fos
una personalitat. Però enguany podem re-
marcar l'excepció. El primer barret de pa-
lla l'ha lluït el senvor Joaquim Pellicena i
Camacho. 1 ja posats a sortir de la vul-
garitat, cal fer constar que elprimer bar-
ret estiuenc no ha aparegut un matí de
sol al Passeig de Gràcia, ni una tarda a
la Plaça de Toros. Res d'això. El director
de La Veu de Catalunya va exhibir dissab-
te passat, a quarts d'onze de le nit, davant
la desapareguda estació de Sarrià, una
magnífica paiola amb una cinta de colors
virolats que trencaven el cor.

Les habilitats de Josep M. Pi i Sunyer

Igual que un soldat que en allistar-se a
l'exèrcit de Napoleó ja portava el bastó de
Mariscal a la motxilla, en entrar a fonnar
part de l'exèrcit del per molts conceptes
Excellentíssim .Ajuntament de Barcelona,
En Josep M.a Pi i Sunver portava ja a la
butxaca la ploma de Secretari de la Corpo-
ració.

No 'ho és, encara, però ho serà ! Es quel-
com fatal.

Les dots de simpatia que feren d'ell la
nineta de l'ull de la situació passada, el
nen mimat de la present i l'indispensable de
la futura, ]i ofereixen totes les possibilitats.

més indicat per a un home de tan múltiples	 d'or. El reconegué aviat : era l'escultor Bor-
Demés, és un Iloc que no pot pas esser	 de gamusa t	 ast	 ema oca am	 (puny

qualitats i sabers, que de la mateixa manera	 rell Nicolau,	 que aquell	 temps	 anava	 tan
que fa uns pressupostos o una memòria con-	 mudat com	 ara	 hi	 va	 el pintor	 Duran-
fidencial balla impecablement un tango...	 Camps.

Era una nit xafogosa del mes d'agost, a	 En Vavreda anava per saludar-lo, però En
la terrassa del Club Marftim de Roses.	 Borrell	 Nicolau passà,	 aenb	 un	 aire	 molt

Nombre d'estiuejadors dormiten	 pels cò-	 important, sense contestar.
modes seients de vímet, gaudint de la plací-	 — Bah ! — pensó En Vayreda — no et deu
desa de la nit. Sobtadament esquincen el si-	 haver vist.
lenci les veus, els riures i els espinguets de-	 Però l'endemà, al	 Círcol,	 En	 Borrell Ni-
menins d'un	 nombrós	 grup	 que	 emergeix	 colau se li acosta i li diu tat satisfet:
de	 la	 foscor, de cop animada pels blancs	 — Eh, que f.. .eia goig, jo, ahir?
pantalons i els sueters multicolors.

— Ja tenim aquí la tribu de ,,Ven-i-ba- 	 Una conferència concorreguda
11emn !	 Adéu	 tranquiilitat — murmura	 En
Panxo Rahola, gran amant de la quietud.	 Després que el poeta	 Sebastià	 Sánchez-

Efectivament : en arribar la remorosa ço-	 Juan	 hagué	 publicat	 el	 seu	 segon	 llibre,
mitiva, capitanejada pel futur secretari bar-	 Constelr!acrons,	 sentí	 una	 'forta	 pruija	 de
celoní, tot va enrenou, s'empenten els ador-	 donar conferències.	 N'anuncià, entre altres,
mits,	 s'aparten	 les taules, s'arrengleren les	 una llarga tanda, que devia anar desenrot-
cadires, i, en un dir amén, el fonògraf pre-	 Ilant en un centre del Poble Nou.
sideix un semicercle de caparrons de formo-	 A la primera hi assistiren una vintena de
ses xicotes	 que iluminen	 la	 nit amb llur	 persones. A 1a segona, però, en fallaren di-
alegre xerradissa.	 nou.	 Havia	 passat	 l'hora	 de	 començar	 i

— Josep	 Maria,	 el	 tango!	 El tango,	 el	 l'auditori	 es	 componia	 de	 Miquel	 Clivillé,
tango, Josep Maria ! — criden les veus erts-	 amic del jove poeta.
ta hlines.	 Però Sánchez-Juan, que és home que sap

Es dispara el disc i En •Josep M. 	 Pi i Su-	 complir amb els deures morals, encolomà al
nver entra en el cercle donant el braç a una	 seu amic tota la conferència.

gentil senvoreta.	 Així els periòdics pogueren ressenyar, a nb

No mentia la fama!	 més justícia que mat, l'aplaudiment unàni-

Oh ! Quina elegància de línia, quina grà-	 ma i ah olut de la concurrència.
cia en el mòviment, quina harmonia en les
poses, quina suavitat de cadències, quins eu-	 1a prosa és més barata que el vers
rítmics gronxaments! Un xardorós aplaudi-
ment coronà la darrera figura del tango.	 1 praposit d'aquest mateix llibre de Sàn-

— Molt bé, molt bé !	 ehez-Juan, un adroguer a qui frs.' proposat
-- Quin art! Quina meravella!	 de comprar-lo, veient-lo tan prim i amb tant
— Millor que cap professional !	 de blanc escampat per les pàgines de versos,
— Oh, sí — exclamà una veu molt clara	 exclamà

dominant	 l'afectuós	 tumulte.	 Aquest	 Pi	 — Tres pessetes, un llibre amb tan poca
i Sunver sempre ha estat tm mestre , en això	 lletra? Per tres pe retes puc tenir una geo-

t de ballar al so que toquen !, 	 grafit amb mà f'ets i tot

i

t
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El gat dels escenaris. — A to
cenaris del món hi ha un gat. E^
que de dia dorm, de vegades. di
corona de cartró, de vegades damu
mata de farigola feta amb paper
i enganxada en un llistó de fusta
gades —• el molt poca-vergonya
aquelles cassoletes de metall i cidra
bor, folrades d'una roba trista, que
sarines d'una certa edat es collo
pits, per fer veure que són unes

EI gat dels escenaris viu de nit,
grans calaveres, .menja alguna rat
una mica d'aigua-cuit, menja de
algun llonguet de pasta d'aquells
servir en les comèdies d'alta sodes
presenten un sopar de senvors.
això al gat dels escenaris no 1'
Sempre hi ha una ànima bona qu
da d'e11. Aquesta ànima bona ae
ésser una característica plena d'es
d'idillis. A l'hora de l'assaig li
farcellet amb un tall de pilota freí
cues de verat. De vegades no és c.
sinó que és la mare o la tia d'
jove, i molt sovint la que acostes
de protectora del gat dels escenari
habilleuse que viu sempre molt
teatre, que passa una misèria m
una filla de quinze anus amb ata
tics.

Al gat dels escenaris generalm
pot veure ningú, acostuma a teni
vicis i totes les malalties dels gats
en un sol individu. El personal d
del teatre, i tots els que pugen
telons, són enemics personals de
tracten amb una ferocitat illimita
ha cap gat d'aquests que tingui
costelles senceres i tingui tots els
ha de tenir.
S'ha de confessar que el gat de

is és en general mala fatxa, bru
i sense cap mena de solta ; sembb
retalls de decoració vells i amb
sobres dels pèls que els còmics e
la cara al moment de caracterit;
he conegut algun gat d'aquests q
sar-li la imà per l'esquena m'h;
tocar una perruca que vaig veur
comèdia de «centro moral,,, d'aq
mèdies en les quals només surt
que sempre .ploren i fan una ama
dos per tres.

EI gat dels escenaris és d'un;
nència insultant ; en les nits d'estr
l'obra agafa el roig blanc del -e
quan el galan i la dama despull
cor a la vista del públic, acostur
tir-se com una ona d'irreverències
és que el gat ha passat arran de
com un facinerós, desfent la por
situació. En aquest moment si
pogués deixar a la dama ágafai
i li extrauria el fetge. L'autor
que s'està entre caixes tremolan
gos, quant sent l'escàndol produ
dels escenaris, li fa l'efecte que
quatre millímetres de medulla : és
xala especial a l'espinada que
neixen els autors dramàtics.

El gat, però, per aquesta men
té gràcies especials. En les nits
rollós, el gat s'acosta a !'autor fi
una ganyota..: perfecta una ganv^
lles que gastaven els profetes d.
reis : és la ganyota de tocar c
terra.

En les nits de rebentada solem
s'acosta a l'autor inexistent i li
dues rodones lluminoses dels seu
ulls vidriosos, líquids, fosforescer
per la llengua de tots els diable
nuncien la vanitat profunda i sI
de totes les coses d'aquesta vida.

***

La merla de les carbonerie
a totes les carboneries del món
una merla; ara els carboners s'l
dardizat, i ja n'hi ha molts que
merla, i fins n'hi ha alguns que
gramola. Però en els barris vei
els marxants de carbó conserve
patriarcal de dimoni dels «Past+
cara es troben bons exemplars
amb tota la ploma, amb el bec
P°. i amb bastantes ganes de ct

Sembla que el carboner és aii
merles per un fons romàntic de
canlJó, i sobretot el carbó d'alzi
seves pertícules brillants, manté
de la selva que l'ha engendrat,
nen de ciutat pensa en aquells die
o de tardor si es vol, en els qu
honor de bosc produeix les gran
wagnerianes acompanvat de le
dels ocells i del sorollet de la for

En aquests concerts de bosc,
la merla és un dels més aprecia
té una certa consistència gutura'
diria que és sobrehumana.

Podria ser també, que aques
cisme dels carboners fos un filfa
merla obeís simplement a una
cestral. També és probable que
mantingui la merla per un fi ui
dedicar-se a la compra-venda i fi
ciet. Perquè corre la veu que
que ha viscut en una carboneria
llor que les altres. Jo 'he vist u
que va vendre una merla .a ui
assegurant-li que cantava tota
sense deixar un compàs. Un alts
va oferir a una tia meva una
resava el Parenostre, el Credo
La meva tia, que era molt de u
va creure. 'Casos com aquest n'h
tants. El anés natural és que eh
estimin les merles perquè, com q
gres, així no se'ls coneix la b
carbó.

Jo quan era petit i anava a e
saya per un carrer que en dh
Beates, i m'encantava cada dia
merla d'una carboneria pròxin
meva. Tant m'hi encantava, que
enamorar, i per demostrar-li el
cada tarda li portava un grill
rina.
Això em costava penes i treb<

aquest grill de mandarina 1'havi
telar del meu plat com si fes joc
Jo no volia que ningú sabés les

mitats i les meves preferències 1
la dei carboner. A casa meva he
hom, i la meva mare més que i
a l'hora d'anar a estudi om dei

truc amb la mandarina, i tenia
tenia de fer veure que no s'adon

JOSEP MARIA DE SA
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Notes del local,
les senyoretes, i els clients

Eloqüència barcelonina segle XIX

D. Andreu de Sart i D. Francesc Rius i
Taulet eren els dos barcelonins més belis
parlaires de la seva època. Conreaven ambdós
el gènere grandiloqüent en tota la pompa
provinciana. Els barcelonins aplaudien.

1, vet aquí que una vegada, van trobar-se
contrapuntats els dos. D. Andreu de Sart
tenia de parlar primer; i ho va fer d'una
manera tan aparatosa que semblava impos-
sible que Paltre li pogués superar el truc.

— Pim ! Pam ! Pum !... — va exclamar —.
...Aún suenan en mis oídos los cañonazos
de las escuadras...

Però D. Francesc va guanyar la teia en-
tre l'estupefaeci6 ñ l'entusiasme de l'audi-
tori.

Senzillament, va començar així;
— Alto ! Alto ! Alto ! ... Muy alto es el ho-

nor que me cabe al tener que responder...
Això ens ajudaria a compzndre com el Pa-

lau de la Mdsica Catalana representava un
notable avenç de bon gust, i que, en reali-
tat, fins avui no comencem a tenir un cert
ve-nfs de naturalitat i de bon sentit.

Castelar a Barcelona

La vinguda de Castelar, l'anv ISSS, va
despertar tot seguit la curiositat dels amics
de ]'oratòria i de la massa en general. Cas-
telar, en un gran míting al Novetats, va
dissertar, llargament i florida, sobre la qües-
tió del sufragi universal. Ovacions, ova-
cions, ovacions...

L'orador 'vomitava serpentines, fiors, piu-
les, coets i rodes de focs artificials. Era una
prodigiosa selva de metàfores, projectades
entre amplíssims gestos oratoris dels braços i
de tot el cos. Castelar semblava un posseït
que anés creant un món de paraules viro-
lades i explosives.

A la sortida de l'acte, uns xavalets ve-
nien ja els diaris amb el discurs pronun-
eiat. Tot havia estat tm magnífic joc bis-
triònic, que dava la il•lusió d'una realitat.

Però hi havia una cosa admirable. Per ci
per lla dels exemplars del discurs hi 'havia
aquelles notes entre parèntesi que diuen
c Aplausos», aGrandes aplausos», aGrandes
y prolongados aplausosa, «Los aplausos no
dejan oir las últimas palabras del orador»,
(( Ovación a.

1 bé, doncs : Castelar no havia equivocat
ni una d'aquelles acotacions. Havia previst
exactament les dosis d'entusiasme del pú-
blic.

Quan s'és tan bon histrió, fins es pot fer
tm xic de profeta deis de veres.

Un financier

A la llibreria Catalónia entra un home
pobre, pobrament vestit: s'atansa al primer
dependent i li diu amb un cert balbuceig

— L'últim llibre d'En Cambó... del se-
nvor Cambó... La valoració de la bessetai...
quant val?

Esguardem esborronats l'economista que
acaba de revelar-se'ns.

El dependent ].i da
— Cinc .pessetes.
1 el pobre
— Passaré d'aquí una estona.
¿Es que va a buscar les cinc pessetes que

té colgades en tm recó o a ventar-se un tret
al •cap perquè no té ni cinc pessetes, i lla

-vors no apendrà mai de afer-se cric?

Accidents del treball

EI cronista de boxa de La Vanguardia
deia que la mort dei Perazzio (de la •qual
parlem en tercera ,plana) tenia la imateixa
importància que un accident del treball qual

-sevulla, com el del manobre que cau d'una
bastida,l'electricista que s'electrocuta amb
un cable d'alta tensió, etc. ; fins parlava
dels que rellisquen amb pells de taronja.

L'únic avantatge d'aquesta pensada fóra
que la família percebés indenmitzaci6.

No sabem si En Sabater Rosieh va con-
vèncer algun lector. Per de :prompte, a qui
no convencé fou al comte de Godó, el qual
significà al director de la secció esportiva
el marcat disgust amb què 'havia vist la
publicació de la desgraciada nota del re-
dactor de boxa. Resultat: la cessantia.

En Sabater Rosich pot aconsolar-se pen-
sant que això és, també, un accident del
treball

1a glòria i els anys d'En Borràs

L'Enric iBorràs gaudeix aquests dies dels
reflectors de l'actualitat : Els lldrs, les pes-
setes i els cacauets del Teatre Nou ; una
biografia novelláda ; la rentrée a Novetats
per a estrenar el gran paper que havia fet
el Mestre Vives per a... la Membrives, etc.,
etcètera.

Però això no és res amb la glòria que
copsarà l'Enric en passar a la 'història com
la nostra Ninon de Lenclos.

— Noi — li deia un amic —, no cai que
s'escarrassi En Russinyol dient que tens un
am menvs que ell ! Ahir et vaig veure sal-
tant damunt la taula en Terra Baixa igual
com trenta .anys enrera!

— Igual! Igual! — contestà malencònica-
ment En Bonràs —. Amb la sola diferència
que cada any he de fer escurçar un xic les
potes de la taula.

Ben mirat...

Parlaven en ema penya de la fidelitat con-
jugal : la conversa tendia a pujar un xic de
nivell i un dels concurrents feia observar
que no hi ha cap motiu per a la riota que
sempre envolta la víctima-marit.

Tothom va assentir-hi, i un va plasmar la
idea en una frase plena de senv

allo ho és tothom qui vol.»

Com ho miren les sogres...

La contrapartida de l'anècdota que aca-
bem de dir, és aquella conversa de saló tin-
guda entre una senyora algunes vegade>
sogra i la mestressa de la casa.

La mestressa va preguntar-li per les filles.
— La gran és casada amb un xicot de

tots els mèrits : diners, bon cor, religió, hon
caràcter, etc. ; la mitjana té un marit tre-
ballador i que no surt de nits.

— Bé — féu la mestressa de la casa — i
la petita, que no me'n dius res?

La visitant va arrufar el nas i va dir amb
una certa pena:

— EI marit de la petita, la pobrissona,
ens ha sortit b.....a

Històric.

La decoració de 1'Excelsior és idea de l'0-
laguer Junyent. Unes boniques pintures per
les parets, un gran nombre de columnes que
no en, atreviríem a qualificar d'esveltes i,
en general, una estimable discreció. "Tot
plegat, però, una mica d'avant gaerre. Al
mig de la sala hi ha la pista per ballar.
En general, s'-hi balla molt I s'hi abella bé.
Ue vegades, però, ve la nota grotesca d'un
matrimoni alemany, que no s'adona que ha
canviat de clima i llavors, el parquet, que
és de color de palla, si gosés es tornaria
vermell.

Els estrangers que van a l'Excelsior són

anolt més estrangers que els altres. Són més
rossos, estan més vermells i tenen un des-
lrreci pel ridícul molt remarcable. La gent
del país més aviat es distingeixen :per una
mena de pudor que els priva de fer moltes
ximpleries, mentre que els estrangers, com
que a Barcelona no hi tenen res per perdre,
tiren al dret i sempre troben un auditori
disposat a admirar-se.

La cosa que té més caràcter de l'Excel-
siar és el taulell que hi ha al fons. Els tam-
borets que hi ha al seu davant tenen l'al-
çada precisa •por tal que les cames de les
noies puguin lluir-s'hi fins un punt just de
picantor i perquè els clients una mica en-
trats en anys, al pujar-hi no ihagin de po-
sar massa en evidència la seva lamentable
agilitat. Aquest taulell representa una me-
na de fira de la vanitat. Els minyons més
brillants hi prenen seient i des d'aquella al-
cada, les seves mirades mortíferes dominen
la sala. Els bons senvors que tenen una se-
nyoreta retirada, tremolen quan es miren
aquella renglera de caps lluents i clenxinats.
Entre aquells joves cinematogràfics sempre
s'hi deu trobar l'altre...

Entre els dos taulells hi ha un corredo-
ret que porta als serveis de lavabo». Ja em
perdonaran els lectors si parlo d'aquestes
intimitats, però és que aquest corredor re-
presenta un paper importantíssim en Les
activitats de la casa. Allí s'hi ha onganit-
zat, durant anus i anvs, tots els projectes
d'adulteri .que després han lluït amb gran
pampa la gent més notable de la clientela.
Un dia, vaig dir a la dona encarregada dels
«lavabos»

— Seria interessant de fer un interviu
amb vostè...

— Ai, senvor, — em va contestar —, més
val que ho deixem córrer. Vostè i jo ens
Id jugaríem el pa...

Parlar de l'Excelsior i no parlar de la
senyora Carlota, fóra tan imperdonable com
parlar de la senyora Carlota I oblidar-se de
l'Excelsior. Mentre l'estáblianent és obert,
la veureu asseguda a la «seva» taula, mi-
rant-se d'espectacle amb un aire cansat
fumant els seus estimats cigarrets de pes-
seta. Gs una dona alta, grossa, més aviat
vella que jove. Diuen que havia estat molt
bonica. Ara es dedica a fer de refugi per
tota la gent que van perduts per l'establi-
ment. La senyora Carlote,,.és la diplomàtica
de la casa. Fa presentacions cerimonioses.
sap el com i el què de tothom. Com 'més
va', .però, els temps es van tornant dolents
i els seus preciosos serveis cada dia són
menys soldioitats. La moralitat ambient s'ha
anat afluixant com una goma i 'la gent ja
no tenen escrúpols a arreglar-se les coses
personalment.

La senvora Carlota, posada en mig del
soroll del jazz i de la coloraina dels cok-
tails, representa el record vivent d'una èpo-
ca galant que ja se n'ha anat. Ara posa la

seva experiènoia a disposició de l'època pre-
sent. La senyora Carlota està perfectament
desenganyada de tot. Sap massa coses, ha

vist massa coses perquè Ii quedi esma de
cultivar cap mena d'optimisme.

— Desenganyi's—ens deia una• vegada—.
La vida és com una escala de galliner:
curta i :plena de... porqueria.

*^x
De vegades es deixa caure a l'Excelsior

algun matrimoni barcelonL Si són cone-
guts, el marit us mira amb un aire molt
intelliigent, com volent dir-vos

— Mireu si en sóc de modern...
Francament : ens sembla que no hi ha

de què. A 1'Excelsior, com abans a la Ll'í-
ga, 'hi cap tothom. En general, l'atmosfera
que s'hi .respira és d'una gran bona fe. Les
noies de la casa, si hi teniu confiança, de

seguida us parlen del seu fill i us ensenyen
el retrat amb el vestit de la primera comu-
nió. Parlem de les noies del país, està clar.
Les franceses ja la saben més llarga i do-
minen perfectament l'ofici. Són molt edu-
cades. Us parlen d'art, de literatura i de
les idees generals. N'hi ha que són •més
refinadasses• Una d'elles, ens deia una ve-
gada, per la nit de Nadal;

— Estic aquí perdent eP temps, i pensar
que si ara fos a París estaria fent el revei-
ilon a¢nb Pierre iBenoit...

De totes maneres, encara que no hi ha-

B°N.

gués res més, valdria là pena d'anar 'a
l'Excelsior per a sentir l'orquestra. Per la
música de jazz són, sense cap mena de dub-
te, els millors de Barcelona. D'En Casano-
ves, el gran divo del saxofon, ens va dir
Doucet que era un dels millors interpreta-
dors que rcnai havia sentit. ) s un elogi for-
midable. En Casanoves se'l mereix.

***

Hi ha una infinitat de persones que cul
-tiven una idèa dramàtica i brillant a pro-

ipósit del què és i deixa d'ésser la vida dels
cabarets. Se'ls imaginen com uns caus de
colorida perversió, on els set pecats capi

-tals, agafats de la mà, no paren de ballar-
hi una eterna farandola infernal. Jo voldria
agalfar del braç una d'aquestes persones i
portar-la una nit a l'Excelsior. Estic segur
que tindria una gran desillusió.

— Dispensi — diria—, vostè im'ha •enga-
u yat...

Perquè l'Excelsior, senvors, és un lloc
tranquil. N'és tant de tranquil, que quan
es presenta un escàndol, una bronca veri-
tat, tothom sospita que no es tracti d'una
tenebrosa organització dels mateixos propie-
taris per a donar color al local. La majoria
dels clients beuen cervesa, aigua mineral,
taronjades, és a dir: begudes pacífiques.
Les nits d'animació extraordinària coinci-
deixen amb des grans festes que celebra
l'Església : Nadal, Cap d'Any, Pasqua...

Solament en un lloc així és possible que
hagi anat a refugiar-s'hi un personatge tan
singular com és el cirabotes de 1'establi-
ment. Aquest oiutadà, en els seus 'bons
temps, 'havia estat frare. Es deia Fray Ma-
ria de 'la Concepción. La religió no li va
provar i ara e1 tenim netejant sabates a
l'Excelsior. De tant en tant, si li doneu
confiança, entre un cop de drap i un cop
de raspall, us hi posa quatre idees teolò-
giques.

—. Però, com és que hagueu fet un canvi
tan radical d'ofici? — li vàrem preguntar
un dia.

---Quizá la costumbre de estar arrodilla-
do... — ens va contestar.

JosFP MARIA PLANIS

Els esgarriaries
Les baralles ortogràfiques van tenir una

certa virulència 'a seguit de la publicacié
(I'anv 1913, si no ens equivoquem) de les
Normes de l'Institut. Semblava que el mór
s'hagués d'ensorrar amb el picament dr
peus dels Miquel i Planes, dels Mossèn Al-
cover i altres.

Ja ",ia temps que estàvem tranquils. De
mica en mica, tothom adoptava el sistema
ortogrà fic de l'institut. Els pocs rebecs que
queden, alguns d'ells encauats a l'Acedèmia
de Bones Lletres, a penes piulen ; Mn. Jau-
me Collell publica la Gazeta de Vich amb
l'ortografia que vol i amb un llenguatge
germà, quant a puresa, del del Rector de
Vallfogona, amb tm llenguatge anterior a'
d'Aribau, sense exagerar. Els aficionats (er
el sentit pejoratiu del mot) s'han descoratjat.
Ningú no recorda ja la fantàstica teoria de
Mn. Grandia, segons la qual el català des•
cendia de l'hebreu per línia directa. f quan
a l'ortografia, repetim-ho, l'obra d'En Fa
bra és la que s'ha obert pas. Aquell gramà.
tic que signava Michel Ventura i que pro
pugnava el restabliment de les lletres ch
¢h, rh, th i y segons l'etimologia, ha desis
t•it, sembla, de voler complicar les coses.

I té, vet ací que per un cantó surt um
Euphemia Llorente advocant per la «unifi
catió dels parlars d'oca a base d'un idiom<.
convencional ortogràficament i morfològica
ment. I per l'altre, Xavier Viura escriu a
Progreso una llarga sèrie d'articles : El an
quilosarniento del catalán, on, ben garbe

plat, no hi ha matèria per una gasetilla.
Quina gent més feliç, la que té temps

per perdre!
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— 1 on anirem ara'
— Em sombla que el millor que podrém

fer és arribar-nos fins a l'Excelsior...
Està clar. El millor que es pot, fer, d'una

a dues de la nit, és anar a I'Excelsior. 1
en dir això, ben entés, parlo de la gent
que no els ve d'un ,pam, d'aquells que a
les nou del matí no els esperen a cap banda.
Tireu Rambla avall, si us plau, amb un
Iras calmós, que a aquestes hores no està
ben vist d'anar gaire de pressa. Davant de
l'Excelsior hi ha uns quants taxis parats.•
Els xòfers han baixat, i fan broma davént
la porta de l'establiment. Riuen fort i s'a-
giten alegrement dintre dels uniformes co-
lar de masca vironera. Més amunt o més
avall de la parada, sempre hi ha un parell
de cotxes ripolmats, corn un anunci de gran
magazine, que fan olot de gigoló.

El petit hall de I'Exce!sior. A d'esquerra,
el guardarroba, amb un empleat darrera del
taulell. Aquest senvor sempre està de • mal-
humor o reparteix les peces de roba entre
la clientela am'b el mateix posat absent
del ciutadà que tira pa a les oques, A l:
dreta h'i ha un notable mirall que ha reflec-
tit els últims vestigis de coqueteria matinal
de tot el bo i millor de Barcelona.

Tres graons, un encatifat vermell, uns
cortinatges vermells, i ja hi som. Per en-
tendre'ns, direm que I'Excelsior té una for-
ma rectangular. Hi ha la planta baixa, que
és allà on es fa la festa, i un primer pis
on hi van les persones que tenen compromi-
sos. Posats allà dalt, es fan la illusió de
que no els veuen. Els ferros de la barana
representen per a ells el límit material en-
tre una cosa tan vaga i imprecisa com és
la moral pública i la moral privada...

Mentiríem si duguéssim que és trist. L'a-
legria i la tristesa, en aquest cas, no depe-
nen de 'l'estabiiment. Es un mateix que se
l'há de portar, de la mateixa manera que
es ,porta la corbata i el rellotge. Quan un
home està realment decidit a divertir-se,
s'hi diverteix a l'Excelsior. Em direu que
si tan ben disposat està, també es divertirà
en una reunió de Teatre Intim. I jo us
diré que no. Per què? Hi ha coses que no
val la pena d'ex,plica'r-les.

L'Excelsior és, actualment, la realització
més aproximada de cabaret que tenim a
Barcelona. Corre la broma de que el seu
públic és un públic distingit. No m'atreviria
pas a firmar-ho. I a distinció d'aquesta clien-
tela és d'una mena especial, que no molésta
a ningú. S'ha de venir molt de fora per a
trobar-vos desplaçats en aquella casa. Seria
difícil d'averiguar si les concessions d'a-
proxima ió les han iniciat els senvors ofi-
cialment distingits o els altres. E1 fet és
que s'ha arribat a un punt just d'entesa
cordial i el smoking acabat de sortir del
Liceu no desentona al costat de la corbata
de llaç fet del propietari de Berga.

— Vaig ben vestit per anar a l'Excelsior?
— em .preguntava rm dia, un conegut.

No vaig saber qué contestar-li. llir-li sí
o no, representava reconèixer una amena de
línia divisòria de l'elegància que jo em
guardaria prou d'establir, sobretot per apli;
car-la gratuïtament a una casa on no hi
tinc interessos. Per altra banda, .per les tau-
les de l'Excelsior hi 'he pogut veure uns
magnífics exemplars d'inelegànoia. Un dia,
recordo que em vaig fixar amb dos tipus
singularíssims. Era evident que venien de
fer algun assassinat. Què esperen — em vaig
preguntar — por a fer servi- aquell cartellet
que hi ha a la porta: Reservado el derecho
de admisión?

M'és tard, he ,pensat que potser el guar-
daven per tal d'aplicar-lo a algun comen-
tarista que escrivís sobre la casa una lite-
ratura massa carregada. f)issimulin...

,
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La Barcelona dels nostres pares

D. Francesc de Paula Rius i Taulet
Primer Marquès d'Olèrdola

sentar-se a la casa senvorial dels Vayreda
un senyor molt muda't, que poques hores
abans havia llogat quatre habitacions a la
fonda principal de la població.

Aquest era D. Eugeni Serrano de Casa-
novas. Havia estat intendent de les tropes
carlines a Catailunva i, amb aquest motiu,
havia residit a Olot uns quants anvs ; d'a-
quí provenia la seva amistat amb el pintor
Vavreda. En l'actualitat dirigia aLa Gazette
des Touristes», revista molt llegida pels bal-
nearis. Era un home loquaç t optimista.
Arrencada la conversa, el visitant va ex-

plicar que tenia a la mà tm negoci fantàs-

tic. Es tractava de transportar a Barcelona
tota la ferramenta de l'Exposició Universal
d'Anvers. El] d'això en deia «da parte ar-
quitectónica». Ell amb d'altres l'havia ad-
quirida a 'baix preu i calia organitzar una
Exposició Universal a Barcelona. El nego-
ci no podia ser més clar. Però li calia, no
diners, però sí una recomanació per a una
persona que pogués introduir-lo en el món
oficial barceloní.

En Vavreda va quedar de moment sor-
près i no va saber què dir-li ; a l'últim, pe
a treure's el visitant del damunt i, fins
cert punt engrescat per la retòrica del penso

natge, va fer-li una carta de presentaca
per a En Pirozzini, que aleshores havia or.
ganitzat algunes exposicions a Cw Parés

a l'antic Palau de les Belles Arts, orfti
d'art i hoste d'empenta, que alguns anvs
havia fet el seu estiueig a Olot.

Ràpidament va marxar Serrano cap a I

ciutal rumtal. 1 un bon dia va presentar-se
a la casa d^En Pirozzini de la mateixa ma-
oera insospitada que s'havia presentat a
Olot a casa d'En Valreda.

'(Barcelona es una gran ciudad, y es pre-
ciso que marche a la cabeza de la civiliza-
ción — deia fent grans bocades, amb mar-
cat accent gallec, alterat per la influència
francesa —. Yo tengo en mi mano un nego-
cio importantísimo v que puede interesar
a todos ; no le vengó a pedir dinero, va que
dispongo de abundantes capitales, únicamen-
te le suplico me halle sitio para emplaza-
miento) (prounciava am¢iaaamiento). uNada ;
usted se viene hoy a almorzar conmigo, y
resolveremos la cuestión.»

I se l'en va dur. A la porta s'esperava
una berlina amb un cotxer de copalta i es-
carapella.

Pi'rozaini va tenir la virtut d'endevinar
que darrera d'aquella fantasia hi podia ha-
ver una cosa d'ianportància, i va comunicar
el projecte al. Sr. Fontrodona, regidor de
l'Ajuntament i companv addicte d'En Rius
i Taulet. Era un hoarte notable pel seu
volum, la seva golafreria i el seu tirar
endavant en totes les qüestions.

«Home — li va respondre —, ja és difícil,
però no imposible ; i fóra ben bonic. Preci-
sament ara yuan se'ns hagi acabat el mo-
nument a Colom, que només ens falta pon•
jar-hi el baròmetre i el termòmetre a cada
banda de la columna, . no sabrem què fér
per a entretenir la gent de la ciutat. Pre-
senti'm aquest senyor. Jo en parlaré a En
Rius i Taulet.»

En Rius i Taulet va sortir entusiasmat
de d'entrevista. D. Francesc, més que un
home d'un gran talent, era d'una quantitat
d'entusiasme inexhaurible. De seguit va mi-
rar de fer una junta, obtenir un decret, ad-
quirir tot el ferro vell que li venia En Ser-
rano, i que no va servir de res, etc. ; és a
dir, prendre aquell cúmul de mesures encer-
tades i desencertades que, en conjunt, creen
l'èxit de les coses d'aquesta vida.
Per a no trobar entrebancs en el govern,

va empescar-se una brigada d'obrers muni-
cipals que només existien en el paper ; però
la quantitat consignada acudia a les mans
de D. Angelita, muller d'En Sagasta.

Com que moltes persones qualificades li
van fer el buit, va cridar al jovent d'aquell
temps, En Domènech i Montaner va ser en-
carregat de força de les obres ; i això que
En Domènech no era correligionari ,de don
Francesc.

Finalment, davant un personatge de la
força econòmica i ei prestigi de D. Manuel
Girona a la comissaria régia, va coronar
els seus esforços. D. Manuel Girona, en
realitat, va ser qui va assegurar 1'éxit de
]'Exposició.

Es a dir que el pensament, de mans de
l'aventurer va passar al polítie, i del polí-
tic a l'home d'afers. Aquest és el camí
usual de totes les grans idees.

Però, Rius i Taulet, i bé no és l'inven-
tor ni elprincipal executor de l'obra, se
n'ha endut tot el mèrit i amb raó. Perqué
va ser qui va comunicar-li aquella em

-penta, filla del seu entusiasme, sense la
qual els llampecs genials dels aventurers
ni les ,petjades fermes dels homes de nego-
cis, no poden dur enlloc. Perquè D. Fran-
cesc de Paula Rius i Taulet era un polític,

r és a dir, una font d'entusiasme; car I'ad-
a ministració dels entusiasmes és, pròpiament

a dir, l'ofici dels políties.
Era també honestíssim ; va morir pobre,

- 1 dol de dir que només degut al fet d'ha-
ver mort pobre es veu respectada la seva

c memòria entre els 'barcelonins. Si per ca-
s sualitat hagués deixat ni 9ue fossin deu mil

durets, tothom picaria 1 ullet parlant del
sou nom.	 Rossn:an i,LA'hF-S

El que conta un home que va pujar al patibul

11

Les empreses més fecundes tenen sovint
el seu origen, no en les persones de seny i
direcció com semblaria, sinó en l'audàcia
d'aventurers que per a subvenir a les ne-
cessitats de la seva vida dispendiosa han
de regirar el món. Una d'aquestes empreses
va fer l'Exposició Universal de I'am t888.

?ço vol dir que vulguem rebaixar el mèrit
que pot correspondre als seus organitzadors,
Rius i Taulet, Girona, etc. ; però si fem
la història dels fets veurem que aquests
barons, encara que van posar totes les se-
ves energies a la tasca, d'antuvi no hau-
rien tingut mai la idea d'una semblant em

-presa.
Històricament la idea de l'Exposició va

començar de la següent manera:
Un dia, a Olot, cap a l'any i886 va pee-

¡POBRE DON FR.INCISC0 !
Despert, somianl, nit y día,
la sèva preocuj acíó
es /,ensar quan vindrá l'hora
d'aná h obrir l'Exposició.

(De L'Esquella de la Torratxa, núm. 486,
5-V-x888.)

per a intervenir en la pugna? Augmentar
Ilurs presupostos de guerra? Amuntegar h3

pólvora seca? Pronunciar des de llurs Par-
laments discursos bel1icistes? Encendre i
desencadenar en ]'ànima dels homes els odis
i els instints agressius que sernblaven
morts? No. Gran és Itàlia i gran és Rús-
sia ; però és molt més gran l'àmbit de la
terra. Els pobles interessats que la guerra
no es produeixi, a salvar Europa, no tenen
d'armar-se per a la guerra, sinó per a la
pau. I armar-se per a la peu significa en-

MARCEL! DUMIMiU

Aquest número ha estat
passat per la censura

goVernatiVa

L'ESPORT QUE MATA
El dijous de la semana anterior va morir

en una clínica particular, el boxador francès
Lluís Perazzio, que la nit abans a l'0lympia,
el temple consagrat per a les graus manifes-
tacions pugilístiques, havia fet un combat he-
roic. Un combat tan ple d'heroisme que, com
el soldat de la Marathon que va esperar aca-
bar la cursa per exhalar el darrer sospir, ell
també va voler acabar el combat abans de
morir. Després del desè round, desfet, esmi-
colat, calgué portar a Perazzio a pes de bra-
ços a la seva cabina i d'allí, cuita- corrents, en
el cotxe de l'ambulància, a la clínica, on po-
ques hores després, moria sense haver reco-
brat el coneixement.

EI digne jutge del Sud, a qui ha correspost
la pràctica de diligènciés, ha fet •tot el que els
tràmits legals devien exigir-li que fes; ha pres
declaració al manager, que no havia tingut es-
ment que el seu "poulain" es badava el cap
bo i colpejant-lo. Al director del combat, que
només va veure que l'home pegava i que, com
cap dels altres, no s'adonà que Perazzio en
realitat no feia més que debatre's amb la mort
amb tota la dignitat de l'home lluitador . Han
k hl.it, a més amés. per l'escrivania judicial,
el contrincant de la víctima; els jutges de ring;
els empresaris; el president de la Federació,
els metges al servei de l'empresa... ha desfilat
tothom i naturalment, tots hauran coincidit,
una vegada més, que la causa de la mort de
Perazzio només era imputable a la fatalitat.

L'esport torna a ésser l'assassí oficial, car
no és aquesta la primera vegada que a Bar-
celona un home mor al ring. La tràgica llista
fou iniciada ara fa un any i mig.

Aleshores, com també deurà haver -se de fer
ara, el sumari es donà per clos, car en aquests
accidents fortuits, no hi ha altre responsable
legal que el mateix que s'ha causat el tort.

**•
Dels esports espectaculars, cap tan trist com

el de la boxa; cap altre es mou dins d'uns
bastidors tan pudents com ella. En cap dels
altres esports — professionals, s'entén—l'home
sofreix un tan trist esclavatge com el del bo-
xador. El dia que entre nosaltres surti un
escritor dispmat a mostrar als ulls del públic
tots els baixos fons de l'esport pugilístic, la
seva fama igualarà la que s'ha fet Albert
Londres amb els seus tràgics reportatges.

Potser que no sigui privatiu d'ací; recordo
que anys enrera als americans ens illustraren
amb alguns "films" respecte les mesquines in-
terioritats de la vida del boxador a aquell
pair. En tot cas, ací no hem donat figures
d'importància mundial al ring, però jo us
asseguro que l'explotació ha sabut organitzar

-se amb tots els refinaments.
Es parla de tràfec de blanques i de cam-

panyes contra la toxicomania; però ningú no
ha aixecat el vel d'aquest mercat inhumà que
es fa amb la gent jove que se sent atreta
al cop de puny, més que pel seu entusiasme
a .l'esport per l'anhel d'una glòria popular que
més tard es redueix a l'almoina de les mi-
serables pessetes que necessita per viure.

A Barcelona hi ha un "trust" que domina
el negoci de la boxa; un "trust" que ha sabut
aplegar, amb la paciència i tenacitat del mer-
cader jueu, metges, federatius, managers, àr-
bitres, professors de gimnàs, periodistes poc
escrupolosos o inconscients. Tots plegats s'han
fet forts i constitúeixen una pinya difícil d'es-
berlar

Els facultatius al servei del "trust", troba
-ran sempre el raonament científic per a justi-

ficar tots els fenòmens patològics que es pro-
dueixin a consegiiència dels combats desnive-
llats. Els federatius trobaran sempre un arti-
ele en el reglament per a no imposar sancions
a l'empresa i sabran fer complir els contrae-
tes als desvalguts boxadors si aquests intentes-
sin rebellarse contra la tutela del "trust". El:
managers coaccionaran de ferm els seus súb-
dits per a fer-los boxar en condicions des-
iguals i poc humanes; els àrbitres sabran sem-
pre vetllar per l'esportivitat quan es tracta d
carregar el morta l'infeliç assalariat .per dona
i rebre cops de puny. Els professors de gim
nàs sempre trobaran incautes que, a títol d'en
senyar-los cultura física, els fan servir d
"sparring partners" els professionals que ne-
cessiten entrenar-se i .pegar fort, sens: prejtl
dicis. Els periodistes complaents sabran rode-
jar d'un nimbus gloriós els programes i et
el cas de Perazzio callaran; això si algun tu
arriba a escriure a tall de funerals que e.
tracta d'un accident del treball com per ver
gonya s'ha pogut llegir en aquestes circums
tàncies.

El "trust" té tots els tentacles a la mà per
què no li falli el negoci de carn jove. Siti
per fam el pugilista que no vol ajupir -se
les seves exigències. Allunya del ring, á l'ár
nitre que no li acomoda. Destitueix federa
ties... si aquests s'atrevissin a resistir els seu
mandats. Sap esgrimir l'amenaça contra f

qui intenta plantar-li cara i pot destorbar -'
algunes de les seves combinacions.

EI 'trust" té tota la força i es considera
qui sap si amb raó, molt fart, inexpugnabl

Tots els preceptes legals estan ben a cober
No té per què témer res.

Davant la mort de Perazzio i dels alta
que deuran seguir amb el temps no ens qw
darà mai el consol de poder dir qui és el qt
ha matat.

En e': ring barceloní, l'únir que assassin
és l'esport!	 Vtcerts BERNADES.

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓN DE FOTOORAVADORS
Y	 CORTS, 481 : Telèfon 33421

La guerra i la pau I L HUMANITAJJE MtISARTK

Mussoiini ha tornat a repetir el .,eu ju-
dici sobre l'an- 1933: en ell, Europa entra-
rà novament en guerra, lluitant per a la
revisió de tractats i pactes que han vingut
aprovant-se i imposant -se d'ençà de 1918,
darrer any i fi de la guerra europea. En
la nova guerra, segons Mussoiini, a qui
ha correspost la missió profètica d'anun-
ciar-la, és reservada a Itàlia per part del
destí una missió històrica superior: la de
promoure-la i triomfar en ella. Itàlia creu
que aquesta nova guerra, que es desenca-
denarà 1'anv '935, serà la prevalència defi-
nitiva i gloriosa del ifeixisme en el món.
Perquè aquesta rttissió es realitzi, Mussoli-
ni arma les ànimes amb discursos bèllics i
omple d'armes les mans dels feixistes. En
1914, la Ipólvora seca s'amagatzemava a
.11emanva ; en 1929 s'aznagatzema copiosa-
ment a Itàiia.

Un país a Europa segueix atentament
tots els anuncis, preparatius i disposicions
d'Itàlia : Rússia.

A part l'evolució del pensaméát i l'acció
política a Rússia, així com en 1914 Fran-
ça seguia de prop les activitats militars d'A-
lemanya, Rússia segueix també de prop les
d'Itàlia. ¿ Què passaria, si les profecies d:
Mussolini es complissin, i en 1935, en sal-
tar Itàlia els Alps per envair Europa en
nom de la doctrina feixista, Rússia, en nom
del comunisme, llencés sobre Europa tam-
bé els exèrcits bolxevistes? La guerra ha
produït una reacció èn el sentit de l'auto-
ritat ; però ha produit també, en major
radi, una reacció contra l'autoritat autocrà-
tica ; ha produït també, a totes les nacions,
un nombre incomptable de desesperats i des-
contents ; ha produït per sobre de tot una
incontenible i no satisfeta apetència de iii-
bertat. El bolxevisme arrossegaria, per con-
següent, més nuclis que el feixisme . Però
la guerra civil que seria cruelíssima, i que
produiria revolucions i contra-revolucions,
desagnaria, desa rticularia, afebliria, espiri-
tualment Europa. Europa deixaria d'ésser
enfront del món la unitat de civilització que
encara segueix essent avui. Altres conti

-nents Inés materialistes, menys depurat.
econòmicament rnés forts, però intellectual-
ment més febles, obtindrien ]'hegemonia. La
categoria humana, que ha arribat, en els
recons selectes d'Europa, a límits excelsos.
sofriria, amb aquest fet històric, un dolo-
rós retrocés. •

Quina conducta deuen seguir els pobles
uue no són Itàlia ,ni Rússia enfront de l'a-

fortir i a reixer les institucions jurídiques
nacionals i internacionals, la missió prin-
cipal de les quals és aquesta : resoldre, sen-
se necessitat d'usar les armes, les dispari-
tats entre els homes i entre els Estats. La
més elevada en jerarquia d'aquestes insti

-tucions és la Societat de les Nacions. A
glaterra, França, .Memama, Suïssa, Txeca
eslovàquia, les Repúbliques Americanes, po-
den donar a la Societat de les Nacions la
més alta autoritat supranacional. 1 poden
donar-l'hi per dos camins: desenrotllant-se
dmttocràticament dins d'ella, i sostenint, fo-
ra d'ella, les forces democràtiques que ha-
gin constituït o aspirin a constituir demo-
cràticament els Estats nacionals. Es a dir:
fer impossible la guerra per la quantitat de
militants de la pau. Quantitat de militants
que, acceptant la doctrina jurídica de l'a-
gressor, s'avinguin a considerar fora de la
Ilei el pafs que no es sotmeti a ;l'autoritat
internacional i a procedir, en tots sentits,
coordinadament i disciplinadament contra
d'ell. En, '935, Itàlia pot trobar-se disposa-
da a saltar els Alps, però el món pot tro

-bar-se jurídicament i espiritualment dispo-
sat a imposar una sanció punitiva contra el
país que cregui que sols les armes tenen
d'intervenir en les pugnes internacionals. E!
problema, doncs, enfront aquest 1935, que
Itàlia anuncia, prepara i espera, i que Rús-
sia vigila amb el propòsit de complir el
programa que no li fou possible en 1918,
no està a posar-se a to amb Itàlia i J3ússia,
sinó a donar consistència a les idees, nor-
mes i institucions de pau impossibilitant
que Rússia i Itàlia procedeixin en 1935 com
fou possible procedit en 1914.

Les autocràcies foren la guerra ; seguei-
xen essent-ho... Les democràcies són pro-
mesa i garantia de pau : ho són avui com
mai hagin pogut ésser-ho... A les armes de
les autocràcies, les dmnocràcies poden opo-
sar forces més poderoses que les armes
lleis. El que procedeix és que les institu-
cions internaoionals formades per aquest fi,
advertint els perills que les amenacen i les
responsabilitats que els ;pertoquen, cuidin
de dictar aquestes lleis i de no permetre
falsos oficiants en elles i de procurar possi-
bilitar el seu compliment a tots els qui les
professin internacionalment. Més clar: de
no donar cabuda en les milícies interna-
eionals de la pau als professionals desco-
bertament de la guerra, t de procurar la
fonmaeió, coordinació i acció polítiques de
les milícies espirituals de la pau.

i IF
Com més observem la fisonomia moral

de Masarvk. més creix la nostra admiració
per aquest gran home. Les seves qualitats
afectives i les seves dots d'inteHigència en
dibuixen una figura de polític perfectarnent
equilibrat, completament adequat a les ne-
cessitats del seu poble, un polític de la me-
na dels realistes, que són els vertaders i els
més útils pels ideals que serveixen. Per als
que, com nosaltres, viuen en una collecti-
vitat que ha hagut de suportar els incon-
venients d'un sacseig alternat dels entu-
siastes frenètics, dels homes d'acció genials
o dels doct rinaris escèptics i gelats, un ho-
me com Masarvk per força ens ha de fer
una enveja sense límits. El seu realisme,
però, no era un realisme absolut, no es con-
fiava en el simple coneixement immediat de
la vida ni del cor dels homes, sinó que te-
nfa el control de l'idealisme que li donava
força i el feia perdurable. Per això, com
diu un dels seus admiradors, no sabia fer
gaire cas de les sàvies fórmules dels eco-
nomistes ni de les mediocres habilitats del>
politicastres. El que el preocupava era sa

-ber mesurar el seu ideal segons els mate-
rials que tenia a mà per edificar-lo. Evi-
tava sempre de confondre la generositat
amb la ingenuïtat i la candorosttat.

A casa nostra, el cas de Masarvk té tot
el caràcter d'una lliçó exemplar. La gent
senzilla sense pretensions exagerades ni ex-
temporànies ; els que no s'acaben de dis-
treure amb felibrismes, occitanismes, avant-
guardismes ni amb altres derivatius ben
intencionats i fórmales recreatives ; els que
es donen compte de la desolació moral que
els volta, no tenen cap més remei que sen-
tir l'absència d'una gran figura tutelar.

La desorientació actual prové probable-
ment, més que dels defectes del poble, d'a-
questa absència. En el fons del desengany
collectiu hi ha la figura velada de la de-
serció o de la reculada.
Per això el poble va quedar sorprès quan,

no fa gaire temps, el senyor Cambó l'acu-
sava de trobar-se en crisi de manca d'ener-
gies. Ja és extraordinari que es vulgui acu-
sar el poble d'alguna cosa després dels mals
exemples que li han donat.

Cercant els trets senzills de la persona-
litat de Masarvk i senvalant un contrast
conegut que ens hi ajudi, podríem dir que
la seva contrafigura és, .si fa o no fa, el
senyor Cam'bó. Amb això ja es compendrà
que Masaryk, quan va trobar-se davant d'un
poble ineducat políticament, sense energies
t indisciplinat per haver-se desvesat de
l'exercici del poder, va preferir educar-lo
personalment, amb la seva conducta i el seu'
talent, que no pas limitar-se a lliurar-lo a
les ensenyances indirectes i llunyanes d'uns
quants professors a sou. Altrament, Masa-
ryk va creure que en el seu poble hi havia
toses urgents a resoldre i de la mateixa ma-
nera que el cirurgià en el llit d'operacions
no s'entreté a explicar anatomia al pacient,
el que era llavors professor de la Univer-
sitat de Praga, va creure sempre que 1'e-
ducadó del seu poble havia d'ésser una
educació moral i polftica, operant darcnunt
dels fets immediats ; una educació d'urgèn-
cia. Els clàssics grecs 1 llatins no eran prou
directes pel cas.

1'ambé es pot `ompendre que Masaryk,
que va acreditar-se com un polític hàbil en
tot moment, en el de la diplomàcia i en el
de la guerra, edifica la seva obra total da-
munt l'educació del seu poble, i en la seva
voluntat, la qual cosa ja fa entendre que
no era cap temperament autòcrata ni cap
taumaturg dels que ofereixen la salvació del
país amb fórmules de prestidigitador, tot
escamotejant la llibertat. Masaryk era parti-
dari de fer les coses amb lògica ; per això
ea creure que el que calia perquè el , seu
Doble pogués prosperar era unir-lo. Unir-lo,
fio .pas advocant per una vagorosa unió sa-
grada, que adormís tots els problemes en
benefici de la classe dominant, sinó revi-
fant-los, lluitant, com abans havia fet Joan
Huss, contra l'Imperi i contra tot el que
aquest representa'va. Per això la unió que
cercava era una unió viva.

Sabia que el seu país no era únicament
una parcella en el mapa d'Europa, ni una
història, ni un sentiment, sinó que era tot
un complex social, al qual calia protegir
per evitar la disgregació. Per això cercà
per damunt de tot la defensa dels més fe-
bles i fustigà les castes ,privilegiades i la
burgesia. Masaryk, abans de redimir el seu
país, va pensar a redimir els seus ciuta-
dans. Aquesta va ésser la feina de tota la
seva vida. Cap a les seves velleses va veua;e
triomfar la seva obra. Aquesta era, però,e tan sòlida i tan sentida, que encara que nc

r 1 hagués estat reconeguda per les cancelle
ries, sempre hauria restat segellada amb tol
el seu inalterable prestigi en el cor dels seuse compatriotes.	 Joav MARI.ET
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Pot servir per argument de pel.lícula, i ha
estat una cosa real, una mica més important
que el fet divers vulgar.

Jim Martín era un home de Sacramento qut
fou culpat d'haver assassinat la seva dona, i

de resultes, condemnat a mort. Budd, el seu
advocat, no va creure en el crim. El cadàver
no havia estat trobat. Fetes perquisicions, la
dona de Jim Martín fou trobada viva a San
Diego. Confessà que havia inventat la mentida
per perdre el seu marit, al qual odiava impla-
cablement, enduta per la gelosia. Com a les
pelaícules l'ordre de suspensió de l'execució va
arribar just uns segons abans que Jim Martín
fos penjat.

Jim Martín ha contat les impressions de la
seva estada en capella i dels moments que pre-
cediren . l'execució que no va arribar a tenir
lloc. Macdowell ho ha transcrit.

"Vaig entrar en capella el dia abans.
"Jo havia estat corista a l'església de Sacra-

mentes. La meva missió no m havia mai preocu-
pat gaire. Hi anava simplement perquè em pa-
gaven la mera bona veu de baix. En el fons
em reia una mica del capellà, tan fervorós
quan resava i tan eloqüent quan predicava.

Ara, no obstant, pensava que després de tot,
qui sap si ell devia tenir raó. Em vaig deixar.
caure al matalàs i va g adormir-me. Vaig som-
niar que la meva execució havia estat ajor-
nada... L'endemà al matí em va venir a veure
un capellà catòlic, em va animar, i vàrem re-
sar tots dos, de genolls. Va marxar, i jo vaig.
restar tot nerviós. Vaig menjar una mica.
S'apropava l'hora. Tot, en mi, es rebellava
contra l'Estat, els jutges i els funcionaris que
havien de venir aviat a cercar-me per dyr-me
a la mort.

"Les minuteres del rellotge que hi havia a
la capella assenyalaven tres quarts de deu. No-
més em quedaven quinze minuts de vida. Em
va costar un gran esforç de voluntat no caure.

"Les deu. A la darrera campanada, una clau
féu grinyolar el pany i el forrellat va escòr-
ter-se. Entraren quatre guardes, acompanyats
del Cap de la presó. Aquest cm va llegir la
sentència de mort. Els guarde m'agafaren sen-
se gaire amabilitat. Em lligaren els braços als
costats. Era el començ de la ti. No vaig ori

dar ni tan sols vaig dir res. Començàrem a
caminar deu u dotze metres i vàrem entrar
on hi havia el patíbul. La meva ànima va re-
beWar-se en veure que hi havia gent que es-

perara veure com em penjaven.

"Vàrem començar a pujar els graons del
patíbul : un, dos, tres, quatre, cinc. En vaig
comptar tretze. Mal número. Quan vaig ésser
dalt vaig veure el llaç escorredor. De seguida
m'hi vaig veure sota. Un guarda mé l va passar
pel cap i mel va estrènyer al coll tan forta

-ment que de poc no m'escanya. Un altre em
va lligar fortament els turmells. La meva visió
d'aquells morbosos espectadors va desaparèi-
xer de sobte perquè em tapaven la cara amb
una caputxa,

"En els pocs segons durant els quals m'a-
justaven la corda i es feren els altres prepara-

tius, vàren desfilar pel meu cervell un milió de
pensaments. Tota la meva joventut dia per
dia va passar davant meu. Però la darrera

cosa de què vaig recordar-me, fou un fet,
que encara que costi de creure, va dibuixar,
sota la caputxa negra, un somriure en ela
meus llavis. Vaig recordar-me, que un dia,
potser feia trenta cinc anys, quan era un noi,
vaig voler saltar una tanca d'estaques per
robar magranes, i vaig quedar penjat pels
pantalons d'una de les fustes, sense que em
pogués desenganxar. Vaig plorar, vaig donar
qui sap les puntades de peu, vaig intentar des-

fer-me dels pantalons per recobrar la meva
llibertat. Tot fou inútil. Al cap de una hora,
fou l'amo de l'hort mateix qui em va alliberar,
em va clavar quatre mastegots i en va fer
anar a casa.

"Es que el butxi no té pressá?—vaig pen-
sar. Vaig sentir que m'ajustaven novament el
llaç a la gola. Vaig sentir un timbre i un siseig
imposant silenci Era el senyal. Vaig perdre el
coneixement, Quan vaig tomar en mi em vaig
trobar a l'hospital. Em va costar molt de do-
nar-me compte que no era mort. El Cap de
la presó em digué que la meva execuciò havia
estat ajornada indefinidament.

"Quan vaig pujar al patíbul tenia el cabell
negre atzabeja. Quan, dies després em vaig
reune en un mirall, el tenia blanc".

j. v:



Henry de Montherlant
La impertinència és parenta de la gràeia,

literàniament parlant. La impertinència po-
dria definir-se així : ...perd no la definiré,
perquè des que anava a estudi jo tinc hor-
ror a les definicions. Ja em faig càrrec que
no es pot fer cap programa d'estudis i, per
tant, donar títols acadèmics sense elles
cosa que no m'impedeix, amb tot, d'ado-
nar-me que no serveixen gens ni mica 'per
a veure-hi clar; tot al centran.

En canvi, donaré uns exemples : sense
exemples no es pot entendre res, per molt
que ens ho expliquin. La impertinència és
l'encís de la manera de Beaumarchais: pen-
seu-hi i tot seguit entendreu què cosa és
la impertinència literària. Merimée i Stend-
hal són també impertinents. La imperti-
nència fóra com un sarcasme candorós i
alat, una inoportunitat oportuna (perdoneu -
me la cacofonia), una afecció de salvat-
geria que no fos, ben mirat, veritable sal-
vatgeria ; però ja he dit que no voleia donar-
definioions.

He començat aquest article parlant d'im-
pertinència, perquè trobo que és la més
bnillant qualitat del gran escriptor francès
Henrv de Montherlant. En el seu llibre La
petite infante de Castille suara aparegut,
ella emplena les tres quartes parts del total
de l'obra. Les remarques agudes, vivents i

deformades per l'oli bullent de la poesia
amb què les banva Montherlant quan les
fregeix ; el seu estil que marxa per epigra-
mes, fà pensar en una plata de xanguets
arrebossats, fills del mar i de la paella —
prims i afinats com uns adolescents, edat
típica de la impertinència.

Erts sembla que m'he descuidat de dir que

el llibre conté una descripció de !Barcelona,
millor dit del Paral1el, que és el centre d'a-
tracció dels forasters de la ciutat ; així com
per als ciutadans de Barcelona ho és l'es-
querra de I'Eixample, on tenen niuets de
diversió tots el bons senvors amb casa se-
riosa a la dreta. 1, de la mateixa manera
que un sen yor de la dreta descrius la l'es-
querra, ell ens descriu el Paral1el. Per i'un
i ,per l'altre 'aquells indrets no són habita-
cions i carrers humans, sinó objectes i jo-
guines per a gent gran.

L'estètica no en pateix gens, ni l'anima-

ció de l'estil, Lairreal Carmen de Bizet i
Merimée és més interessant i més atractiva
que una pacient reconstrueoió folklòrica.
Per aquest quadra es passeja una intriga

dels sentits : una concupiscència envers una
ballarineta menar d'edat — ((la infanta de
Castella». La cosa és molt presa al viu i
ja ens agrada. Perquè, per anar-hi aimb
embuts, més valia no tocar el tema.

Però per dins de tot el !libre furga una
cabòria i ja és hora que hi profunditzem.

La cabòria és d'aquelles que es comprèn
que torturin el cervell d'un escriptor quan,
a més, viu de renda. Un rendista, vulgui o
no, té un innegable sentit de l'endreç: i
quan és intellectual s'ha de veure molt cap•
ficat per a conciliar dues tendències que es
fan la guerra dintre seu : l'una, de donar-se
tots els gustos i tot el bon temps possible;
d'això se'n diu ésser refinat.

1 l'altra consisteix a sadollar una set de
contemplació que porten dintre l'ànima tots
els intellectuals ; si no ja no ho foren. D'ai-
xò se'n diu ésser elevat.

Un càp somiades les roses, - per què rea-
litzar-les? El somni troba feixuga l'acció.

Però si només somiem... és ridícul. No
cal que m'expliqui més.

1 si només actuem és groller.
Henrv de Montherlant ha trobat una fór-

mula : preparar-ho tot per al gaudi suprem.
D'aquesta manera exercitem la nostra ac-
tivitat i ens demostrem a nosaltres matei,
xos la nostra eficiència.

En el moment àlgid ens abstenim. Això
proporciona, segons l'autor, un meravellós
plaer. Almenvs, evita la mort per inanició
de la vida interna. La contemplació, usant
una metàfora, diríem que ha d'escapçar lek
flors de l'arbre de l'acció, així que aponce^
líen. Perquè és una bèstia, la contemplació
que només pot alimentar-se d'aromes i ed
quedaria amb gana si les flors esdevingues
sin fruit.

Una mica Narcís, veritat?	 R°LL.

a	 M1RAîIDR

Una aventura inSdita_de Sherlock Holmes
Cor,te ¡rèdit de JOSER MARIA PLANES

ELS LLIBRES
MADRID (un díetarí), de Josep Pla

Sherlock Holmes encengué novament la seva
pupa—aquella famosa pipa en forma d'interro-
gant—, s'aixecà de la butaca, donà tres volts
per ('habitació i, en començar el volt que feia
quatre, s'aturà en sec, i digué:

—Es un fàstic. Fa més de quinze dies que
no hi ha hagut cap crim misteriós.

El seu amic Watson, que assegut davant la
taula del despatx estava corregint uns órigi-
nals de Conan Doyle, aixecà el cap vivament,
esguardà amb atenció el seu amic, i con fi rmà,
amb aire convençut:

Realment, és un fàstic.
En vista de que estaven absolutament d'a-

cord, ni l'un ni l'altre cregueren oportú allar-
gar la conversa. Sherlock segui passejant i
Watson reprengué la seva feina.

Amb això, passaren un parell d'hores, trans-
corregudes les quals Sherlock i Watson conti

-nuaren en les seves respectives activitats fins
una hora més tard. Feia, ja, t8o minuts del
seu diàFeg, i la cosa no portava pas l'aire
d'amenitzar-se poc ni molt, quan sonà el tim-
bre de la porta.

—Es el timbre—afirmà Watson.
—No. Es un crim!—corregí Sherlock, amb

els ulls estranyament illuminats.
—Es el timbre que ens anuncia un crim

-rect ficà Watson.
—'No. Es un crim que ens anuncia el tim-

bre—ratificà Sherlock.
Watson contemplà Sherlock, sense contenir

la seva admiració. Després, li demanà tabac
per la pipa i després entrà el criat acampa
nyant un home.

El nou vingut, com tots els nou vinguts que
anaven a parar a casa del famós detectiu,
anava estranyament vestit. Portava barret, coll,
corbata, camisa, americana, armilla, pantalons,
mitjons i sabates, però Holmes remarcà de
seguida que aquell .barret, coll, corbata, etc.,
teníen un aire sospitós. Per què? Ah, fills
meus, .això és demanar massa ! De totes ma-
neres, és probable que ho sapiguem més encla-
vant.

—Jo...—començà el nou vingut.
— 'Calleu!—interrompé Holmes—. No digueu

res fins que jo us pregunti.
Amb aquestes, el famós detectiu encengué

la seva pipa i reprengué els seus viatges de
cap a cap de l'habitació. Watson remarcà, però,
que, ara, els seus passos eren molt més ràpids
i nerviosos. , Això durà una horeta i mitja.
El nou vingut, amb el barret als dits, no
havia gosat moure's del costat de la porta,
tal com estava quan va entrar. Watson con-
templava l'escena amb un somriure misteriós.

—Seieu !—orden. Holmes al nou vingut.
Aquest es va asseure.
Sherlock despenjà un violí de la paret i

es posà a tocar la Serenata de Toselli. Això
durà cinc minuts justos, després dels quals
s'assegué, féu espetegar els dits, i digué al fo-
ras te r :

—Encara que us sembli estrany, tota aques-
ta estona jo he estat treballant per vos. Co-
menço ja a tenir formada una idea bastant
definida del vostre cas. Sobretot, no em di-
gueu una sola paraula que vagi més enllà del
que us pregunti. Un sol mot indiscret, • 'inex-
pert en aquests afers, podria tirar per terra
tota la bastida de les meves deduccions.

—Senyor, jo...—interrompé el foraster amb
veu llastimosa; però un gest imperiós de Wat-
són el 'reduí al silenci.

Holmes féu com aquell que no s'hagués
adonat de l'incident, i continuà:

—Vós sou fill de Londres, oi?
—Sí, senyor.
—Porteu cap document vostre?
--Si, senyor.
—A veure',l?
El nou vingut allargà a Holmes un docu-

ment personal d'identitat. Aquest se'l mirà uns
instants i el deixà damunt la taula.

Vós sou casat—continuà,
—Si, senyor.
—Teniu tres fills.
—No, senyor—ligué tímidament e1 foras-

ter.
—Teniu tres fills! — afirmà Holmes amb

energia.
—No, senyor, Els tenia quan van estendre'm

aquest document, però de llavors ençà se me
n'ha mart un.	 -

Holmes l'escoltà, nerviós, i digué:
— Mireu, si heu de començar a contradir-me,

més val que pleguem.
—Però, senyor, faci's càrrec...
Un cop de puny de Watson damunt la taula,

tallà en sec el petit discurs. El bou home con-
templà els dos senyors tot escorregut, i s'em-
petití, encara, dintre la seva humilitat.

Eis ulls blaus de Holmes baixaren del sos-
tre, on havien estat fixats uns moments, i s'atu-
raren sobre el foraster. Era una mirada freda,
incisiva. A la fi, Holmes trencà el silenci, i
digué calmosament, arrepenjant-se sobre cada
paraula:

—Per què m'enganyeu?
EI foraster quedà esbalaït. I, mig tartamu-

dejant:
—Que jo us enganyo? Déu meu, senyor, no

us he dit cap mentida! Us ho juro!
—Per enganyar—seguí Holmes amb el ma-

teix tono s'ha pas de parlar. No totes les
mentides són verbals...

—Francament, no us entenc, confessà el fo-
raster amb sincera convicció.

—Oh, està clar que no m'enteneu!—replicà
Sherlock amb aire probablement mofeta—. De
moment, no us convé pas gaire d'entendré m...

El foraster no contestà. Es limità a arron-
çar les espatlles amb gest aclaparat.

—Segons diu el document que m'heu ense-
nyat—continuà Holmes—vós viviu al carrer
Rivers. Abans de venir aquí, heu passat pel
carrer Saint James, o sigui un barri comple-
tament oposat al vostre. Heu passat pel car-
rer Saint James i, davant meu, heu fet tots
els possibles per amagar-m'ho.

—No recordo—interrompé el foraster—que
hagi dit un sol mot sobre aquest afer...

—Evidentment. No heu dit un sol mot,
però ja us he explicat abans que no era pas
això ]'important. En el carrer Saint James, hi
ha una sucursal de Telègrafs . Davant d'aques-
ta sucursal, hi estan fent obres, i a conse-
qüència d'això tot el carrer està ple d'un
fanguet roig que no existeix a cap més altra
banda de Londres. Les vostres sabates, esta-
ven brutes d'aquest fanguet roig, però, abans
d'entrar aquí, vós heu tingut molta cura a
netejar-les. De rotes maneres, no ho heu fet
pas prou bé perquè no restés una miqueta
de fang delator. N'ha quedat prou perquè
jo sapigués que havíeu passat pel carrer Saint
James. Ja veieu que la vostra estratagema ha
resultat inútil.

El foraster oferia un aspecte desolat. Obria
la boca, com un peix fora de l'aigua, però les
paraules no li sortien. La mirada freda i ta-
Ilant de Holtnes se la sentia fins a dins dels
ossos i això l'acabava d'atabalar. Finalment
trobà manera d'explicar-se una mica:

—Es evident que he passat pel carrer Saint
James. Precisament he anat a l'oficina de Te-
lègrafs de la qual heu parlat...

—Ah, heu anat a Telègrafs ?—interrompé
Holmes amb un crit de triomf.

--Sí, senyor. A més, sí, m'he escurat el
tang de les sabates, abans d'entrar, no ha estat
per cap propòsit criminal, sinó simplement per
no embrutar-vos el apis...

Watson es cregué en el deure d'intervenir.
Una rialleta d'infinita suficiència acompanyava
les seves paraules

—Per a no embrutar el pis! No veieu que
l'excusa és massa pueril, massa banal perquè
ens l'empassem?

I en un carnet de notes on havia estat
apuntant coses des de que el foraster entrà
a l'habitació, hi va escriure; "Mancat d'ima-
ginació".

Mentrestant, Holmes s'havia aixecat i de la
biblioteca cn tragué un volum. Era la col-
lecció de la revista "London News",. corres-
ponent al segon semestre de l'any t84o. La fu-
1!ejà amb gran atenció i, detenint-se tot de
sobte, preguntà al foraster:

—Heu dit que se us havia mort un fill?
—Sí, senyor. L'any passat, pel mes de maig...
Holmes uo contestà. Tornà el volum a la

seva plaça, s'assegué damunt la taula de Wat-
son, i amb un posat una mica absent esposà
a contar els perdigons que hi havia dintre d'un
escura-plumes de vidre. Mig girat d'esquena
al foraster, sense tú tan sols mirar -se'l, re-
prengué l'interrogatori.

—Vos fumeu?
—De vegades...
—Us he preguntat si fumeu. Respongueu si

o no.
—Doncs, sí.
—Us agrada passejar pel riu, amb barca?
—No sé; no ho he fet mai. Però em sembla

que no m'agradaria. Sóc molt propici al ma-
reig...

—Ah!, sou propici al mareig—digué Hol-
mes arrepenjant-se sobre cada síllaba—. 1 per
què fumeu, doncs, si no heu anat amb barca?

—Com heu dit?
Holmes repetí la pregunta.
—Perdoneu, però no se m'havia acudit mai

que aquestes dues activitats poguessin guardar
cap relació entre elles...

—Fixeu-vos bé amb el que em contesteu
—digué Homes—i sobretot, no em torneu a en-

yanyarl
Una pausa seguí a aquestes paraules. Fi-

nalment, el foraster, fent un gest de súplica,
digné:

—Senyor; em vol'éu deixar explicar?
—Noi
Nova pausa, que aquesta vegada va trencar

Holmes
—Ahir a la nit, vàreu anar al teatre?
—No, senyor.:.
—Per què, no?
—Què sé jo, pobre de mi! Probablement

pel mateix motiu que no hi aniré avui i que
no hi vaig anar abans d'ahir...

—Us agrada la mermelada?
Això depèn...
—Depèn de què?
—De la mateixa mermelada. Si és de pru-

tres m'agrada; si no és de prunes, no ma
-grada.

—La vostra dona, és rossa o bruna?
—Ni rossa ni bruna.
—Com s'entén això?
—Np ho sé. El més probable és que sigui

cosa de Iredat. Té els cabells totalment blancs.
—Es gelosa, la vostra dona?
—Molt!
—Com ho sabeu?
--Que com ho sé? Com hi ha món, tinc

els meus motius! I d'una gelosia perillosa,
demés. Quan s'enfurisma, es pot ben dir que
no s'està de res. Ni, ara amb els anys que
tinc, i que en certa manera ja he fet a tots,
em deixa tranquil...

—Us pega?
—'De vegades, sí senyor.
—Amb què?
—Això depèn de l'estri que tingui més a

la vora. Una escombra, un bastó, els espolsa-
dors... De totes maneres, si té temps de triar,
es seves preferències son pel bastó.

—I què dèieu en aquell telegrama?
El foraster obrí uns ulls com unes taronges,

com unes taronges plenes d'admirada sorpresa.
—Quin telegrama?
—El que heu enviat abans de venir aquí.
—Senyor, no he enviat cap telegrama.
—Ja ho sabia.
—Ah sí? Doncs cregui que ho celebro. He

anat a Telègrafs, simplement, per demanar al
meu fill, que treballa a la sucursal del carrer
Saint James, que em donés l'adreça de vostès.

Holmes es donà un cop de mà al front i
Somrigué amb certa desillusió.

—Sí—digué—, ara ja sé el que em direu:
Que veniu per l'anunci, oi?

E! foraster hi posà la cara de satisfacció,
pròpia de l'home que s'ha tret un gran pes
de sobre.

—Ai, gràcies a Déu !—digué—. Sí, senyor,
vinc per l'anunci. He llegit que vostés neces-
sitaven un jardiner, i com que fa tres mesos
que estic sense feina.,,.

—Sí, sí—interrompé Holmes amb aire mig
amagat—. Ara diréu que de jovenet n'havíeu
fet de jardiner, que teniu un gran amor a
i ofici, encara que heu passat molts anys tre-
ballant en una fundició „

—Just, exacte! Però com ho heu endevinat
tot això?

—Oh, si només hagués endevinat això rai!
Doncs mireu, ho sento molt, però heu fet
tard. Aquest matí hem concedit la plaça.

Holmes tocà un timbre i a l'instant apare-
gué el criat,

—Podeu acompanyar aquest . home a la
porta.

El foraster s'acomiadà i digué algunes pa-
:aules d'excusa,

—Que sabeu quina hora és? — preguntà
abans d'anar-se'n.

—Les nou de vespre—digué Watson.
A ]'escoltar això, el foraster hi posà una

cara de gran esfereïment.
—Les nou del vespre, ja !—s'e xclama-. Ai,

la meva dona! La que m'espera quan arribi a
casa!

I el nostre home desaparegué amb un posat
tremendament abatut.

Un cop es quedaren sols Watson i Holmes,
aquest, senyalant la porta per on acabava de
sortir el foraster, digué:

—Es un dels homes més vius que m'he
topat en tota la vida.

—'Voteu dir ?—replicà Watson amb aire de
dubte.

—I tant! Cal veure només amb la finor que
ha fet el seu paper.

—Creieu que ha representat algun paper ex-
traordinari?—digué Watson, que no acabava
de veure la cosa tan clara.

—Però és que sou orb, amic meu? Aquest
personatge està complicat en un crim. Quin
crim ?, em preguntaren. Ah, senyor, aquí està
precisament la gràcia, la seva gràcia en des-
pistar-ho, més ben dit. Ehl ha vingut aquí, per
veure si estàvem informats.
-Per què l'heu deixat marxar, doncs?
—Perquè he vist que no hi havia res a fer.

Quan m'ha dit allò de la mermelada deseguida
m'he donat compte que l'home na "canta-
ria ". He prosseguit el diàleg, .per tantejar-lo,
però en veure que per aquest cantó no en
trcuríem res, jo imateix li he facilitat la sor-
tida amb allò de l'anunci,

—Però, voleu dir que aquest home no ve-
nia precisament per l'anunci, i per res més?

—Ai amic Watson, i que en sou d'inno-
cent. Us agraden massa les solucions simples,
veliaquí. La veritat és sempre complicada. Po-
deu estar ben segur que aquest home est
complicat en un crim. El meu nas, sortosa

-ment, no m'enganya mai,.,

L'endemà, Holmes i Watson seien en la
mateixa habitació en què els hem deixat. El
gran detectiu fumava la seva famosa pipa en
forma d'interrogant i el seu amic estava fu-
llejant un diari. De sobte, Watson, féu un
gran crit.

—Què passa ?—digué Holmes.
—Mireu què diu el diari !—i amb el dit

assenyalava una nota de la secció deis fets di-
versos.

Holmes llegí, en veu alta:
—"Ahir, entre deu i onze del vespre, es va

cometre un crim en la casa número 320 del
carrer de Rivers (pis cinquè, tercera porta).
La víctima fou Ernest Gaynor, de 65 anys,
casat, amb dos fills. El matà a cops de bastó,
la seva dona. Sembla que el motiu del crim.
no és altre que un afer de gelosia. Segons ha
manifestat l'assassí, el seu marit arribà molt
tard a casa. Intentà explicar el seu retard
dient que dos senyors l'havien entretingut amb
motiu d'un anunci, Naturalment, la muller no
es va creure l'explicació. Sorgí tina gran dispu-
ta, acabada amb baralles. Un cop de bastó en
el po ps esquerre deixà sense vida l'infortunat
"calavera"...

Acabada la lectura, Holmes i Watson es
miraren llargament, sense obrir la boca. Fi-
nalment, Holmes, digué:

—Ho veieu, ho veieu, com el meu nas no
m'enganya mai? Quan jo us deia que aquest
heme estava complicat en un crim, sabia el
que em pensava. L'únic que no se'm va arri-
ar a acudir fou d'atribuir-li precisament el
paper de víctima. Però pel demés.,.

Watson no sabia pas com demostrar la seva
admiració pel seu famós amic. Una abraçada
farta, cordial, emocionada, fou el seu tribut
d'homenatge a aquel{ cervell excepcional.

Josxr MARÍA PLANES

ccEs una tendència atàvica. De jovenet
he vagabundejat molt. He estat allò que
,'anomena metafòricament un gos sense
collar.» Això diu Josep Pla en un indret
del seu Madrid que ha publicat de poc. (De
poc? Sí ; bé que vell de vuit anys, gran
part del llibre és inèdita. En .part no ho és:
les persones de bona memòria recordaran,
tot llegint-lo, aquells articles en castellà
que Pla publicava a La Publicidad del temps
d'En Jori ; alguns d'ells són reproduïts
— potser retocats — en aquest llibre. D'al-
tres romanen encara a la collecció del dia-
ria esmentat.) Valem creure que el vaga-
bundeig de Pla sha persistit mésrenllà del
temps en què ell es qualifica de jovenet.
Volem creure que, amb intermitències pot

-ser, encara dura. Però ha eixamplat els
horitzons del seu vagabundeig, els ha estès
per tot Europa. La imimensa majoria de
la seva producció és filla d'aquest vagabun-
deig. A risc de contradir-lo, creiem que la
part Onillor de la seva obra li ha estat sug-
gerida .pel vagabundeig.

¿Qué són, sinó els fruits d'aquest, els
seus articles de viatges, una part dels quals
integra totalment o parcialment llibres com
Coses vistes, Llanterna màgica i Cantes de
lluny?

Quant a nosaltres, és aquest el Pla que
preferim; el Pla vagabund de països més
que el Pla vagabund d'idees. 1 aquí hem
de fer una curta disgressió.

En les primeres planes del llibre, recollim
aquestes paraules:	 ,..em vaig perocupar
— per un sentit primari de la' previsió — de
quin era el meu camí natural. Com que en-
cara no l'he trobat, he viscut, intellecual-
ment, en una constant, desagradable- inte-
rinitat. Això ha accentuat el meu aire flo-
tant, no m'ha deixat fixar. Segons Pla,
aquestes frases són escrites en febrer de
tgzr. Amb la mà al cor: no les escriuria
també ara? ¿Està ben segur d'haver cris-
tallizat en el sistema del Born, oposat al
del carrer de Ponent, per usar 1'eufèmica
nomenclatura de la seva cristallografia par-
ticular? 1, seguint la imatge — amb el risc
que els minerólegs la trobin forçada —, ¿no
és un cristall amb tants eixos de simetria
que no el podem inscriure en cap sistema
cristallogràfic conegut — o és un cristalloi-
de, sense cap• eix de simetria?

Madrid és un llibre, ho tornem a dir, de
vagabundeig. Es el llibre d'un xicot que es
.passeja per Madrid i per algunes altres ciu-
tats castellanes, volta ,pels carrers, enraona
amb els companvs de dispesa, assisteix a
tertúlies de cafès, visita el imuseu del Pra-
do, escolta discursos al Congrés. De tant
en tant, llegeix : els diaris, les Memóries
de Saint - Simon, La Biblia a Espanya de
Borrow (la traducció •espanyola d'aquest lli-
bre es 'publicà per aquell temps), etc., etc.
Aquest xicot que vagabundeja té, entre els
seus coneguts, una certa fama de plaga»,
a despit de les preocupaoions serioses que de
tant en tant el capfiquen. Aleshores, vuit
anys enrera, es podia ésser més oplaga» que
ara. I En Pla no se n'estava Amb tot i la
seva afició a transcendentalitzar sovint, Ma-
drid és un llibre amb plagasitas magnífi-
ques. L'autor esta dotat d'una visió del gro-
tese com potser cap altre escriptor català
la posseeixi igual ; el copsa tot seguit, l'a-
pura fins a semblar que l'inventi. Però no
us atreviríeu a dir que acabi de divertir -s'hi
un fons de .pessimisme traspua, vulgui-ho
o no l'autor, de cap a cap del llibre. Que
aquest és un món de )follia grotesca i deli-
rant, que la vida és una trituració implaca-
ble, és de les idees d'En Pla la usés persis-
tent en tot el que ell ha escrit, a través de

totes les variacions que se li puguin obser.
var.

.**
Josep Pla té més d'un punt de contac

amb Léon Daudet, el bon Léon Daudet,
memorialista (en el sentit francès, no en
barceloní, de la paraula), l'home del qual
segurament no llegirem mai més cap no.
cella, sinó únicament els assaigs, tan bar.
rejats amtb fets esdevinguts, amb persones
de realitat històrica, amb paisatges urbans
o del camp, amb ambients evocats amb for.
ça. Com ell, Pla sap evocar ambients i figu.
res, paisatges i ciutats. Troba els lligams
entre uns t altres, entre els homes i els;
medis.

Aquesta introducció de l'atmosfera, del 
aclimati» és feta més a la manera de Léon
Daudet que no pas a la dels novellistes an-'
glesos contemporanis: per trets més aviat
gruixuts, amb un llenguatge pintoresc ; no
amb aquell incopsable maneig dels impon.
derables que fa caure de les mans d'un pri,:''
mani les millors novelles angleses actuals.

xx*

No sabem si les descripcions d'En Pla
trobaran impugnadors collocats en el punt"
de vista de l'exactitud material i de l'objec-
tivitat. Personalment no estem en situació
de discutir-les ni de defensar-les des d'a.
quest punt de vista. Però cal no oblidar que
un llibre coen aquest, i com altres del ma-
teix Pla, no 'ha d'ésser, necessàriament, un
succedani del Baedeker.

Com a inexactituds, o almenrys afirma-
cions arniscades, en discutiríem dues. L'una,
que Borrow sigui el més famós esoriptor
anglès» ; l'altra, que al museu d'artilleria,
Pla 'hagi pogut veure canons amb repujats
a l'exterior.

*x*

D'aquest llibre d'En Pla hom conclouria,
com s'ha fet altres vegades, demanant-li
una novella. <<Un home que es troba da-
vant la vida en una actitud de curiositat,
per al qual ((hi ha dos grans misteris en el
món de la realitat : el misteri de la sensua-
litat i el misteri de lao moralitat cal'lectiva
(i el de la individual, afegiríem), un home
que si 'millor que té és un talent (una mica
mal administrat) d'escriptor, hauria de fer
la més alta provatura, una novella gran
(perque Relacions no he era pas).

Ja sabem les dificultats. Josep Pla ma-
teix, parlant de les gregueries de Gómez
de la Serna, diu : ((Una cosa difícil de fer
en literatura és un paisatge. Més difícil,
encara, ié's .fer un retrat, un bon retrat, no
un retrat cubista, sinó tm retrat que des-
prés d'haver-lo Ilegit el pugueu anar seguint
amb un llapis, pels ulls, pel nas, la boca i
les orelles fins a quedar completament di-
huixat. I el més difícil que hi ha ha en li-
teratura és fer una' bona novella, una des-
cripció, això és, lligar, posar amb natura-
litat, si pot ésser amb gràoia, un home so-
bre un paisatge. En un mot : és molt
difícil de fer el Sorel de Stendhal que
no pas afer un llibre dedicat als fanals de 1
illuminació ptib!ica o a les xemeneies de 1
poblacions importnts.))

Li demanem que faci novella : a) perq
lag qüestió d'aquest gènere literari en la 1
teratura catalana ens afecta molt profund
ment; b) perquè a Pla se li pot exigir un
obra d'envergadura, puix que creiem que
ha donat de si el que hom n'espera
perquè, un cop feta la novella — i si s
unes quantes novelles millor —, pugue
aclarir algunes incògnites sabre les possi
citats d'En Pla que des de fa algun tem
ens preocupen.
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Fer una bona comèdia dividida en catorze
quadros que durin quinze minuts no és,
com sembla a primera vista, una empresa
gaire fàcil. En aquest punt té raó Lenor-
mand. La mise au ¢oint de cada quadro
exigeix un do de síntesi extraordinari, una
gran seguretat de pinzell i un gran domini
del diàleg. Cada quadro per tenir-se dret a
l'escena ha de constituir un bloc dramàtic;
l'exposició reduïda al mínimum, ha de fer

-se aproximadament pels mateixos mitjans
directes i colpidors que empra el music-hall.

Molt bé. Però el fet que la supressió de
límits locals no sigui tant cómoda com sem-
bla a primera vista, no vol pas dir que el
sistema sigui recomanable Qer se.

¿Qué pretén obtenir l'autor dramàtic amb
la multiplicació dels episodis i la mutabili-
tat dels escenaris? Seguir la vida de més
a prop — ens diuen — ; eixamplar les pers

-pectives del teatre així en el temps com en
l'espai ; desengavanyar l'acció dels artificis
indispensables per justificar la reunió dels
personatges...

Belles raons ! Però la vida és tan enor-
mement polifacètica, tan infinitament com

-plexa-, tan prodigioament enrevessada, que
per voler-la copsar en totalitat vint actes
no són menys insuficients que catorze, ni
catorze que tres. L'artifici és de tota mane-
ra evident i indispensable. Qui s'entesta a
suprimir-lo — a més de no aconseguir altra
cosa que la substitució d'un artifici estantís
per un altre que no ho és tant o que no ho
sembla tant —, acaba .per liquidar les seves
facultats en un barboteig incoherent. La
distància entre el ritme de la vida real i el
de la vida escènica és inescurçable balda-
ment l'autor multipliqui els episodis i im-
posi vertiginosos desplaçaments als seus per-
sonatges.

No sabem si la moda, arribada ara ana-
teix a plenitud, durarà gaire temps. Avui
her avui, té en contra un dels pitjors fets
que podien ocórrer; tot i tractar-se d'una
moda que aspira al títol de revolucionària,
l'adopten autors respectables de ]'escola an-
tiga com Bernstein i hi triomfen... L'adop_
ten autors entremaliats completament vieur
leu, com la parella Armont i Gerbidon, i
també fan èxit !

Si això pot perjudicar la moda en el que
té de llamñnera .per als esnobs, afavoreix en
canvi el descabdellament normal del teatre,
que ni té cap necessitat de contraure casa-
ments indissolubles amb cap fórmula, ni
guanya res a confondre l'originalitat essen-
cial amb meres novetats externes.

CARLES SOLDEVILA

ENTREACTES

1aU1

LA POESIA Sobre un problema escènic ! L A MÚSICANOVA
L'aparició recent de Seguro azar, el dar-

rer llibre de •poesies de Pedro Salinas, i la
imminent publicació — esperada amb gran
interns — de Sobre los ángeles, de Rafael
Alberti, ofereixen avinentesa propícia per a
parlar de la poesia espanyola nova d'aquests
temps.

En realitat, com deia l'altre, sempre han
tingut béc les oques i aquesta qüestió de
la poesia nova és eterna 1 àdhuc sol en-
vellir més de pressa que la mateixa nova
poesia. Es evident, però, que, en la poesia
castellana, I'esplet de la branca incipien.
i (matinera ha assolit ja una vigoria i ufan.
que cal reconèixer com una bella realitat.
Gràcies, en díecte a l'obra de Pedro Sali- .
nas, García Lorca, Alberti, Espina, De Die-
go i altres pocs, pot dir-se que l'avantguar-
disme poèti té no sols una existència, sinó
tambr una personalitat.

Naturalment, cal deixar de banda, de fai-
só definitiva, les 'facècies dels aficionats i els
funambulismes del eixerits. L'exorivirnent
és, en essència, antipoètic.

Cal — per això mateix — tenir molt en
compte i en elogi el llibre darrer, Seguro
azar, de Pedro Salinas.

Potser més que dedicar-hi un comentari,
serà útil esguardar la situació que el seu
autor ocupa en la poesia castellana contem

-porània. Això ajudarà a donar al seu llibre
la seva valor justa.

Hi ha la que podríem anomenar poesia
consagrada, consuetudinària — clàssica, si
volen —, de la qual prescindim en esguar-
dar ara el panorama poètic. Ens servirà
solament per a dir que enfront d'ella, opo-
sada i, de certa manera, completament en
contra, la poesia de Juan Ramón Jiménez
aixecà — ben bellament, per cert — una es-
tètica nova, la qual ha produït una reacció
evidentíssima. En ella, i emprant tota raó
iinspirativa a la nova ideologia, batallen
les noves avençades de l'avantguardisme.

Doncs 'bé : al meu entendre — i sense que
això resti cap mèrit a la seva exquisida i
ensems forta personalitat —, Pedro Salinas
és el pas, la transició de la poesia de Juan
Ramón a la poesia novíssima. Està clar
— repeteixo -- que amb una considerable
afirmació pròpia, amb una manera personal
de definir i crear el món, que és la pri-
mordial essencialitat poètica.

Però la meva apreciació es refereix espe-
cialiment a ço que en la poesia podem con-
siderar morfològica, quant a la mecànica
d'expressió, a la que, en darrer terme, és
justament la tècnica poètica. Tat l'avant-
guardisme — diguem-ho de passada — es re-
dueix, ben analitzat, a una qüestió de tèc-
nica, poèticament parlant, perquè afecta la
mecànica de la imatge. I aquí s'escau el
fonament del meu criteri. En la .poesia que,
per a entendre'ns, ehem anomenat clàssica,
la imatge era, és una cosa més, apoiatura
i comparança, ardidesa d'un joc aeri de la
imaginació; audàcia acrobàtica de la tan-
talsia. En la poesia de Juan Ramón la
imatge desapareix com element secundari i,
per dir-ho així, es protagonitza, es fa ex-
pressió 'humanitzada. Primer pas — encara
que sembli paradoxa — per arribar a la des-
humanització.	

eulludespaxtendei	 REUNIÓ D'AUTORS CATALANSLa poesia novíssima 
la imatge de tot abillament postís, deixant

-la, nua, neta, detallada, com a expressió
única, essencial i definidora en si mateixa.
La imatge defineix l'espill, com si digués

-sim. L'espill és tot ell imatge, sense enqua-
drament ni afegitius.

La iniciació d'aquestpunt dolç — i un
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P6UAPNONE us pot donar resultats positius	 H	 Carrer
usant-lo a casa mateix. Demaneu prospec-	 o

N	 Gulal	 - .: . -te gratis per mitjà del cupó d'aquest anunci

La moda de dividir ]'acció dramàtica en
una colla de quadros breus tot just ha tret
el cap al nostre teatre d'una manera rà-
pida t temmorega. A l'altra banda del Pire-
neu podem dir que fa el ple.

Qui és responsable d'aquesta moda? Pot
-ser li. R. Lenormand és el primer que ha

assajat deliberadamente de substituir la di-
visió consuetudinària per una successió d'es-
cenes breus, intenses, separades per inter-
vals més breus encara. Les Ratés, L'horN-
me et ses fantómes, Maternité, són exem-
ples curiosos — i cèlebres — d'aquest divisio-
nisme dramàtic.

Des del començament, la moda ha susci-
tat algunes objeccions. La primera ha es-
tat de dir que amb aquesta variació de lloc,
l'escena parlada èstrafeia ineficaçment la
immensa mobilitat de l'escena muda, del
cinematògraf.

Lenormand, per defensar-se d'aquesta int-
putació, ha retret l'exemple dels clàssics es-
panyols i dels dramaturgs anglesos elisabe-
tins. Ni els uns ni els altres tancaven l'ac-
ció dins un espai mesquí. Així Lope de
Vega com Shakespeare, duien els seus per-
sonatges d'una banda a l'altra amb una
desimboltura prodigiosa. Ara són a un car-
rer, ara a un castell, ara a un navili, ara
a una tomba, ara a un palau... La unitat
de lloc, falera dels clàssics grecs, evident-
ment no els preocupava.

Això ís certíssim. Però això no reso] pas
l'essència del problema, que no consisteix
a escatir si la moda és derivada del cine-
matògraf o represa dels autors siscentistes,
sinó a precisar la seva vàlua des del -punt
de vista estètic.

De primer antuvi, confessem que la in-
vocació a Shakespeare fa el seu efecte.
Sembla tan evident que el teatre, del seu
temps ençà, ha patit un encongiment la-
mentable! Els autors, ara un pas enrera,
ara un altre, han deixat de fer set o vuit
mutacions com a La Tempestat o a Romea
i Juiieta, han deixat de fer-ne cinc com en
les tragèdies racinianes i en les mateixes
obres d'Alexandre Dumas. Han estable rt la
regla de fer sols tres divisions, excepcional-
ment quatre. Tres actes i tres decorats. Un
plantejament, un nus i un desenllaç. E1
teatre modern, com el catolicisme, tenia la
seva Santíssima Trinitat.

Era massa rigor ; potser sí.
Però, veieu? a hores d'ara, la voga que

adquereixen les comèdies trinxades en qua-
drets demostra que sortim d'un encongi-
ment tal vegada excessiu per caure en una
dissipació evidentment perjudicial.

MUSIC—HALL

Levi Wine i el seu "jazz' de negres

Dl .programa que ens ofereix actualment
el Principal Palace — Nanirí, humorista,
Imperio Argentina i Levi Wine — destaca,
indubtablement, aquesta darrera atracció.

L'empresa l'anuncia així : Fina and Levi
Irene (amb lletres grosses) i la seva orques

-tra. de negres (això amb lletres molt més
petites). Diguem de seguida que la verita-
ble força del número s'arrepenja sobre l'or

-questra. Levi Wine no passa d'ésser un ba-
llarí discret i un 'animador mediocre. Quan
balla, forma parella amb la senyoreta Fina,
una noia valenciana de molt bona voluntat,
Levi Wine es ressent, sobretot, de la manca
(le simpatia. Per fer el que ell fa — música
humorística sábre el fons vibrant de l'or-
questra de jazz — s'ha de tenir un cert eón-
geb i una certa gràcia ..t Levi li falten
una i altra cosa. Una altra objecció a fer=li
és per l'afectada manera com es vesteix per
als seus balls. Or, plata i unes grans capes
melodramàtiques. Això, .per ballar música
de jazz, no guixa. Un discret smoking sem-
pre fa el seu fet, sobretot si a dintre hi
porta un bon ballar.

El que és realment notable, és l'orques-
tra. Diguem de seguida que és una de les
millors que han ,passat per Barcelona. La
componen sis minyons negres, o gairebé ne-
gres (piano, banjo, saxofon, trompeta, trom-
bó i bateria). Els conjunts els surten molt
reeixits. Els ,preferim, però, fent música es-
pectacular que no pas executant ballables.
En aquest sentit, el seu repertori és una
mica agafat pels cabells. Ritme pur i absèn-
cia absoluta de composicions colés o menys
melòdiques, coem per exemple els números
del uShow- !Boate, que avui dia es toquen
per tot el món. El que fa bonic de debó
són les transposicions de música clàssica en
jazz. Els vàrem sentir una fantasia de «La
Favorita», admirable en tots aspectes : A
més a més del seu valor intrínsec, aquestes
interpretacions tenen una força humorística
de primer ordre.

Els components de l'orquestra de Levi
\Vine són tòts ells uns mestres consumats
en l'art, com ho demostren en les exhibi-
cions individuals que fan. E1 del banjo i el
del sáxofon, sobretot ; tots plegats també
interpreten números de cant, a la manera
dels Revellers. Ho fan amb força gràcia.
però els preferim tocant.

En resum : una exceHent atracció, que
val la pena d'anar a veure.

J. M. P.

Músiques nacionals
i música universal

Abans, els músics escrivien la música sens
altre pensament que expressar en les formes
universals — la simfonia, el teatre, la mú-
sica ((da camera)), etc. — els seus sentiments,
les seves idees musicals. No se'ls hauria
acudit que pel fet d'ésser francesos, ale-
manvs, italians o espanyols, les seves melo-
dies havien de tenir característiques ben de-
terminades que diferenciessin fes unes de les
altres ; que l'harmonia, seguint aquelles, ha-
via d'ésser ben especial, i també les formes
que prenia la composició. 1 si es deia : mú-
sica francesa, era perquè es -feia a França
italiana a Itàlia, etc., però tothom, espon-
tàniament, seguia, com hem dit, les formes
universals. Així, l'italià Lulli posa una de
les més fortes bases de la música de teatre
francesa ; Mozart viu a Itàlia i escriu òpe-
re 'italianes ; els gran polifonistes espanyols
tenen la mateixa tècnica, la mateixa cons-
trucció melòdica i contrapuntística .que els
flamencs i italians del seu temps.

Però, des de final del segle dinou fins
ara, va néixer i s'ha anat fent gran, fin s
arribar a fer-se veure de tothom i prendre
un lloc de primer rang en el món artístic,
I'estranva i regressiva teoria que l'art ha
de tenir, no solaunent en la seva íntima ex-
pressió, sinó també en la forma i realitza

-ció exterior, els caràcters, típics, o sigui les
manifestacions primitives de cada agrupació
ètnica, les ganvotes dels pobles a nvig civi-
litzar ; teoria inventada i propalada precisa-
ment per les societats de més avençada cul

-tura, amb l'objecte de distreure i entretenir
els ocis artístics dels senyors de l'Europa
Central. 1 és clar, 'han instigat i excitat els
hongaresos, els russos, els espanyols, els
txecs, els romanesos, etc., perquè abando-
nin -- esborrant-los-els del davant — els no-
bles i amples camins, en els quals, creuen,
que no més ells hi són cridats, i els dugu-in,
de les seves viletes i de les seves cabanes,
les curiositats picants i divertides, acompa-
n yades de comparses i dansarines, vestides
de coloraines exòtiques, mentre ells, de smo-
king i 'frac, els dediquen la lleugera atenció
d'un moment d'esplai.

Per això, ni els alemanys ni els francesos
han fet música típica ; ells 'han continuat
creant obres, bones o dolentes — molt més
dolentes que bones — segons les normes de

Ai Barangó, Barangó,,,'	 la música universal, però- no han escrit les
grans obres musicals a base de (('música po-

El senyor Bernat i Duran que, com el gall pulan».
de l'antiga Revista Pathé, és imparcial, ho ¿Per què la música típica, o nacional, no
veu tot i ho sap tot, va demostrar com dos pot tenir la transcendència de la música uni-
i dos fan quatre que la comèdia d'En Llates versal? Perqué, primer: la música universal
i I'Artís, El testament de l'Abadal, era, pam és el resultat abstracte de l'evolució de la.
ençà pam enllà, la mateixa comèdia que fa música, i perquè porta en son si el germen
una pila d'anys va escriure En Pitarra amb de 1-es futures expressions musicals ; i se- .
el títol de botono duros. gon: perquè, música nacional vol dir que

Això, naturalment, no tindria a•Itra impor- ompica modus i cadències que aquella evolu-
tància que la que es pot concedir a una nava ció ha deixat de banda, i perquè la consti-
facècia de l'instint perdiguerenc del crític del tució arcaica o exòtica de les seves idees me-
Ciero si no fos que un tal Barangó Solís iòdiques no permet ni' l'ús natural de I'har-
ho va aprofi tar per a escriure un article in- monja clàssica i moderna — tota és una —,
cendiari a El Imgat;cial de Madrid, sempre ni el desenvolupament simfònic que necessi-
tan amic nostre.	 ta tenir una obra gran o petita, i que els

Era de remarcar, en aquest article, una temes— concebuts per una ment civilitzada,
gran insistència en donar la culpa de tot el d'aeard amb una harmonia segura, conscient
que passa a l'empresari del Novetats. Que si i evolucionada — ofereixen per natural.
la crisi, que si el desorèdit, que si 1'escàn-	 Si es pretén compondre una obra amb idees
dol... típiques nacionals, i en canvi se li vol donar

Alguns esperits maliciosos no es pague- la construcció harmònica i simfònica de la
ren estar d'associar aquest article amb el música universal, s'estableix una contrain-
fet que el senyor Barangó Solís va presen- dicació interna i l'obra no pot viure amb
tan darrerament una comèdia al senyor Ca- salut i honor.
nals, amh resultat completament negatiu. Grieg fou un músic que tingué molta
Això ocorria uns dies abans de l'estrena de fama. Les seves composioions portaven un
La Mar' Pickford del carrer de l'Hos¢ital, aire de cadències i harmonies nòrdiques molt
al Romea.	 pintoresques. Semblava interessant; però ha

— Mireu — va dir l'inèdit autor — us por- durat tan ,poc com les flors camperoles.
to una obra que us anirà d'allò més bé per	 Les .formes populars són, per a les obres

a sortir al pas del probable èxit que tindrà	 (nusicals, un virus de mort.
la comèdia d'En Màntua. Es una producció
dintre del mateix gènere.

El senyor Canals va somriure una mica,
es va cargolar el bigoti, i li va contestar

— No s'ofengui, sap?, però no m'inte-
ressa...

Fa falta un diccionari
	

Teatre Català Noïeaes
En un teatre de Gràcia, no fa gaires dies,

en un intermedi de la projecció de peHícules,
va sortir a la pantalla un avís que feia

((El jueves próximo, representación de la
obra póstuma de Amichatis, La niña del
charlestón. En el entreacto, el autor dará
una conferencia», etc., etc.

Com aquells alludits per Rucabado darre-
rament, a Gràcia n'hi ha uns altres que
tampoc saben què vol dir la paraula pòstum.

La gent de teatre està excitada. Els au-
tors catalans i els que no essent.ho, resi

-deixen a Barcelona, volen fer sentir la seva
veu.

Dissabte que ve, al saló d'actes de la
«Cambra de la Propietate, cedida pel seu
President, es reuniran els autors dramàtics
i compositors sota la presidènoia de Carles
Soldevila, voltat dels altres autors que amb
ell .formen un «Comitè directiu» i que són
entre d'altres, si no recordem malament,
els senyors Pous i Pagès, Artís, Amadeu
Vives, Salvador Vilaregut, e Amichatis e,
Poal-Aregall, Francesc Madrid i els mestres
Martínez Valls i Josep Parera.

Els autors catalans volen representacions,
càrrecs, dirigir la Societat, etc. La gent de
Madrid no els hi vol donar.

Què passará? El cert és que hi ha molt
bullit i que els autors diuen que faran o
diran.

Darrerament el mestre Vives va dir que
el teatre català se salvarà el dia que els
autors no se'l prenguin como una feina de
més a més, sinó com una professió perfecta-
ment reglamentada i que, com a tot arreu
del món, el que faci comèdies noinés vis-
qui de fer comèdies. Potser te raó. El mes-
tre Vives quasi sempre té raó.

Per aquest motiu segurament els autors
volen començar a tractar les coses teatrals
com si fossin afers comercials.

JAUME PAHISS.A

GRAN COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. CAPDEVILA

Avui tarda, Espectacles per a Infants:

Les aventures d'En Massagran
d'En Folch i Torres

TEATRE CATALÀ ROMEA
COMPANYIA VILA•DAVI

Primera actriu: M. VILA	 Primers act.rs: DAYI i NOLLA

Avui dijous, tarda a les cinc, TEA 1 Ni D'IN
FANIS: l er , Reposició de Una vagada Ira o ref...;
ton , ESTRENA de l'obra de gran espectacle,
en 2 actes, de LOLA ANGLADA:

EI Jardí Meravellós
Nit a les deu, i totes les nits,

EI Procés de Mary Dugan
Triomf de tota la Companyia

Vda. de Josep Ribas
MOBLES !DECORACIÓ

CASA FUNDADA L'ANY 1850

oaoc	 ç poaood

Consell de Cent, 327 i 329. Telèfon 14657.-BARCELONA

Nit, Tertúlia Catalanista:

En Joan Bonhome
d En J. Pous i Pagès

Demà nit, extraordinària funció a
benefici de MANIA MO&ERA amb les
famoses obres C•rs de Mar i Qnl c •-
pra tnadulxls. — Diumenge tarda i nit,
repetició del programa del Benefici
MARIA MORtiKA.

Dimarts nit, ESTRENA de

JUDIT
poema en 3 actes d'En Josep M .  de

Sagarra.

ES DESPATXA A COMPTADURIAtvtPAALW • 



JOHN GILBERT desafia l'aventura

Una escena del aomanç sens  paratdes:,
((Lina nóvia a cada port»

d'adaptar al cinema.» Més bé fóra dir que	 El p COX i^ ^^^ m t+^+ ^^^ ^^up^^^
ara eren adaptats d'una manera deficient.	 _--_
Algunes pellícules •— moltes, fóra més exac- Ch. Chaplin torna a estar en plena acti-te dir — són ja pellícules parlades abans vitat creadora ; pensa tenir llest el seu noude l'invent que les ha fet possibles. La crea- film abans de l'hiverri. El títol serà proba-ció del cinema parlat ,ha d'ésser en aquest b,lcment . Les ïlnnas de la ciutat, i la his-sentlt un gran mitjà d'alliberar el cinema tòria serà, en poques paraules, la segiient:silenciós de Mots aquells arguments, de totes Charlot és el vagabund de sempre. Faaquelles fórmules de desenvolupar -los que riure a tothom que passa ; els xicots es mo-no són específicament cinegràfiques. D'a- fen d'ell ; és una «víctima», un ésser man-questa crisi el cinema en sortirà més puri- cat del sentit social, però amb una ànimaficat.

«La paraula no ha de retardar el movi-
ment del cinema.» Es consolador veure que
un dels homes que ha d'ésser un deis més
considerables propulsors del cinema parlat,
vegi amb tanta lucidesa la principal dificul-
tat a vèncer.

La cosa més difícil serà insertar el ritme
verbal en el ritme visual. La imatge té
un valor de concreció que la fa poc apta a
cm acompanyament verbal. El llenguatge
necessita manifestar-se en discurs ; per fer

-ho, !cal un lapsus de temps que és per a la
imatge una qüestió mortal. En altres pa-
raules : e1 temps verbal retarda sobre el
temps visual.

Cal no impacientar-se, ens diu també
Mr. Laskv, davant el pueril resultat assolit
en les primeres cintes sincronitzades ; ¿qui
hauria pogut preveure el que el cinema ha
esdevingut, uns 'quants anys enrera? Caldrà
fer moltes experiències abans d'entrar en
el camí fructuós, cometre molts errors, com
els ha comès i els comet encara el cinema
silenciós.

Finalment diu sóc lluny de creure que
les pellícules silencioses desapareguin». Na-
turalment, assistim no a la superació del que
haurà estat fins ara el cinema, sinó a la
creació d'un nou gènere artístic d'una mo-
dalitat netáment distinta. De moment el ci-
nema silenciós en patirà. L'atenció dels ca-
pitalistes i ,productors absorbida per la no-
vetat, assistirem a una crisi del cinema si-
lenciós, però d'aquesta gran malura, el ci-
nema autèntic no en pot sinó sortir més
que fortificat, més conscient de la seva es-
sència, alleugerit de tots aquells prejudicis
que traven el seu progrés.

M. MARIBEL

Ja ho sabeu...
que tots els personatges de la pròxima

pellfcula de King Vidor pertanyen a la raça
negra?

que una de ,es més importants pellícules
de Griffith : El lliri romí ut, no s'ha fet mai
a IBarcelona?

que abans de dedicar-se ai cinema, E. von
Stroheim era militar, Cal Drever aviador
i redactor esportiu, 'Clarence Brovvn inge-
nier, Pau Leni pintor, Fritz Lang arquitec-
te, Scherttinger músic, Víctor Sjostrom i
E. Cubitsch dramaturg?

que la propvinent temporada veurem dos
films d'En Cubitsch : Alta traïció i Amor
etern? El primer l'interpreta En Jannings,
el segon En Barrvmore.

Charlot amb cat ell de palla

profundament generosa. Un dia, en una
cantonada veu una petita venedora ambu-
lant de flors; és cega. Per pietat s'acosta a
ella, li parla, li coimpra un pom de ffòrs.
Demà tornarà, passat demà també i així
cada dia. Què no faria ell per a provocar
el somriure de la cequeta, somriure que F
parla de simpatia, d'allò que ell anhela
més i que tan poc troba a l'entorn seu !
Un ésser — la cegueta — s'interessa pei
ell ! Ella, que no el veu mai, l'imagina
perfecte — i és ridícul ! —, ric — i és tar
pobre! —. Charlot treballa enormement, fi
ecopeguies i finalment pot cobrir les despe
ses de una operació que torna a la cega ]r

vista. Quan ella el veu, esclata a riure.
creu en una mistificació, no podrà mai creo .
re que aquell ésser que té al davant tar
contrafet i ridícul, sigui el seu amic d
cada dia, el seu protector generós i Char
lot resta altra volta sol, en mig de la grar
ciutat on tothom té algú per estimar
compartir la companvia.

1 tl) 1
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Les pellícules d'aviació comencen ja a és-
ser nombroses. Es comprèn ; la guerra pels
aires és un tema que s'adapta admirable-
ment a les possibilitats de l'expressió cine-
matogràfica i no és estram doncs que hagi
temptat l'ambició i el talent dels realitza-
dors de films. La possibilitat de multiplicar
els punts de mira i la varietat que la coHo-
cació de la màquina permet d'angles visuals
fan que el cinema pugui dar-nos d'aquestes
coses una visió més complerta — plena d'as

-pectes insospitats — que la que resulta d'una
visió real de l'espectacle en qüestió.

Malauradament tot el que heni vist fins
ara és llunv de satisfer-nos. Llevat d'uns
fragments de L'equipage (que a Barcelona
es projectà amb el títol El vol cap a la mort)
que eren tot un assaig d'interpretació cine-

«El gran combat»

matogràfica del combat aeri, el demés que
hem vist fins ara és ben poca cosa. L'as

-surnpte és encara quasi inèdit i espera el
realitzador genial que construeixi amb ell,
quelcom digne d'anar de costat amb el que
King Vidor féu amb la guerra ¡per terra en
la paNlfcula que tothom ha vist.

Les escenes d'aviació insertarles en El gran
combat, tenen l'avantatge damunt de les
qúe constituïen quasi tot el film Ales, d'és
ser més curtes, de no repetir i d'estar inte-
grades amb imatges més variades ; no són
doncs monòtones, són fetes amb habilitat ï
fotogràficament de manera satisfactòria, però
no hi ha en elles rastre d'estil, d'intensitat
de caràcter.

Aquestes escenes entre avions que són el
«clou» de ]'.obra, que donen el títol al film,
tarden a venir; hom no les veu fins al final
després de dues parts mediocres, a base

d'anècdotes gens inspirades, amb l'agreujant
d'ésser totes elles matèria gastada, vista i
revista ja uns sens fi de voltes al cinema.
G. Fritzmaurice no s'ha encaparrat gaire
amb aquesta obra ; tota ella es pot descom-
pondre en fragments cada un dels quals ha-
via estat realitzat ja quasi textualment per
altres directors, i com que per altra part
la interpretació és fluixa, trobem franca-
ment que després' d'haver vist (pellícules
com La Gran Parada, és l'obra que ens ocu-
pa una solemne equivocació. En algunes
escenes el record de J. Gilbert i R. Adorée
conduïts per la mà expertíssima de King
Vidor ens entela la visió present i no ens
permet trobar cap fruïció en la darrera cin-
ta de G. Fritzmaurice.

***

Hem citat J. Gilbert. Com sigui que
fa uns quants, dies ens avorrim bastant al
cinema, la darrera pellfcula d'aquest ac-
tor (t) sha tingut la virtut d'interessar-nos.
D'interessar-nos la pelaícula que Jack Con-
wav ha dirigit i la tasca que en ella rea-
litza el famós actor, que ens ha ,plagut més
aquí que en Anna Karenina.

Lluny d'especialitzar-se en un tipus deter-
minat, John Gilbert es plau en la variació.
En 'poc temps ha fet més rols ell que d'ho-
me de les mil cares». Oficial austríac, salta-
taulells, príncep rus, saltimbanqui, cavaller
del segle xvttt i ara contrabandista. Sembla
com si a cada nova pellícula, vulgui mos-
trar-nos un caire 'del seu talent. Darrera tot
això hom sent unes pretensions enormes,
però que la bona fe que posa en son treball
excusen. John Gilbert treballa en Ftlibus-
ters moderns amb entusiasme, sembla con-

(1) Malgrat no ésser res d'extraordinari.
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les'enfermetats del Estomac

estat ja fa molts anys portat al cinema per
En Griffith. Sembla, doncs, que no satisfet
ja amb aquella versió, Griffith ha reprès
l'assumpte per desenvolupar-lo amb tots els'
avantatges que resulten de l'estat avençat
de 1'expressió cinematogràfica.

Jean Hersholt, que acabàvem de veure en
La suprema simfonia, ens ha tornat a plau-
re força. Les dones també molt intelligentes.
Fotografia, ja no cal dir-ho, perfecta.

].PALAU

Kursaal i Catalunya

Avui

Pola Negri
en la grandiosa estrena de

la Superproducció Paramount

Tres
Pecadors

La doble vida d'una dona a

qui l'acusació d'una culpa

que no cometé porta a perdre

espòs i filla i llar, se'ns mostra

en un drama de societat tan

robust i emocionant.

No hi ha ara en el cinema una qüestió
més apassionant que la qüestió de les pe1.-
lícules parlades. Parlem-ne, doncs, i en fer-
ho serà a propòsit i al marge d'unes ma-
nifestacions que Mr. La.skv, el cap suprean
de la Paramount, ha fet sobre això.

Laskv diu: aEs absurd que no sentim el
que diuen els personatges en un film.» D'a-
cord, quan eI que diuen és realment indis

-pensable a la comprensió de l'assumpte ; no
sentir-ho i haver de recórrer a un rètol
per assabentar-nos-en, és com si fóssim
sords, amb l'inconvenient que el rètol no
ve sinó a interrompre el ritme visual, rom

-pent, doncs, l'encís en el qual estàvem sub-
mergits.

c El cinema parlat ha de permetre tractar
assumptes •que fins ara eren impossibles

Què fa Lilian Gish ?
La gran tràgica, després del seu viatge

per l'Europa central, torna a ésser a Amè
-rica disposta de nou a la tasca. Després de

El vent, la pelaícula estrena de la qual és
imminent, sembla que la seva pròxima pel

-líeula serà : La doncella miraculosa. Max
Reinhart en serà el director i l'assumpte
l'ha escrit expressament per a Lilian Gish,
el fanbós poeta austríac Hugo de Haff-
mannsthal. No es poden donar doncs més
garanties. De la col1aboració de tres valors
tan considerables, en podem esperar quel-
com de sensacional. Sembla per això que
la història no acaba de convèncer als nego-
ciants dels United Artists, i que més d'una
dificultat caldrà vèncer abans de començar
la nova obra. Els americans no acaben de
posar la confiança en Max Reinhart, que
després de tot, és un home de teatre, i sem-
bla que encarregaran a Sidney Franklin la
direcció del film que Max Reinhart no faria
sinó controlar com a suprema autoritat ar-
.tfsti a:	 - -.	 $

Les sessions de Cinema
que organitza MIRADOR

En el número passat vàrem donar als
nostres lectors algunes precisions sabre les
sessions de cinema que organitza JLRnnoR.

Avui ja .podem dir que la primera d'aques-
tes sessions tindrà lloc el dilluns, dia 29
d'abril, al Cinema Rialto.
EI film d'abans de la guerra basat sobre

una obra molt coneguda que s'ha filmat de
nou ara fa poc, i aquesta nova versió que
també .passarem en ureprise», és La Dama
de les Camèlies. Els que s'interessen per
les coses de cine podran veure dues inter-
pretacions ben diferents de Marguerida Gau-
tier. Deixem per al número vinent el com

-parar aquests dos films. ,Ara només volem
remarcar el gran interès que representa veu-
re aquestes dues cintes en una mateixa ses

-sió.
Una Dama de les Camèlies de 350 metres

representada per artistes de teatre italians
i que dura escassament quinze minuts ; i
una superproducció realitzada per Fred Ni-
blo amb artistes americans. Una Margue-
rida Gautier 1907 i una altra 1927. Un Ar-
mando amb un vestit i uns gestos inver-
sembnts contrastant amb la sobrietat de
]'Armando modern. Dues visions ben di-
ferents de l'obra de Dumàs fill, adaptada
al cinema.
1 al costat d'aquests dos films, per veure

els avenços del cinema en vint anus, un film
d'avantguarda per demostrar les possibili-
tats d'aquest art i el que pot ésser dintre
uns altres vint anys, quan la Dama de les
Camèlies de Fred Niblo ens sembli antiqua-
da; no solament en vestits, sinó també en
la manera d'expressar els sentiments.

EI film d'avantguarda que donarem a co-
nèixer és un dels més reeixits. Cinema pur.
Emoció per la imatge, prescindint d'argu-
ments més o «nens encertats.

En el número vinent donarem als nostres
lectors una ressenva d'aquests films.

DISCOS
Les orquestres de jazz augmenten cada

dia i amb elles la ,producció de discos da.quest gènere resulta molt abundant. Ara,que això no és de lamentar. Si més no, té
l'avantatge de contrarrestar la producció de
tangos, que avui dia és segurament ço que
es canta més malament. f o- més és indub.;
table que el que en podríom dir músicalleugera es depurarà i donarà una nota de
bon gust amb la preponderància de la mú
cica de jazz, que també tindrà la virtut dfer disminuir la producció de música de
«zarzuela), que, gràcies a Déu, està ja enfranca decadència.

De totes maneres, no es pot dir que en

Q
la música de jazz tot siguin avantatge.uan es té el costum de sentir aquesta cla
se de discos aviat us adoneu de 1a igualtade ritmes i de 1a poca variació de temesmotiu pel qual de vegades s'arriba a tr"bar monòtona aquesta música. Però aix
és més aviat degut a que, gràcies aperifecció d'algunes orquestres americane
que eleven la música de jazz a la categ
ria de música simfònica, ens arribem a obl
dar que la música de jazz, coreogràfica pe.-,excellència, encara que assoleixi una granperfecció, no té altre ifi que el de donar
moviment a una dansa. Es per això queStrawinski deia que si Mozart visqués enl'època actual i usés, com és de suposar,la tècnica moderna per expressar-se en mú-,ï'cica en introduir ballables en les seves obres`'
ho faria aprofitant tot el que ens ha donaa conèixer el jazz.

El jazz ha estat un gran element per 1'
I;roducció de discos. No trobareu cap conjunt que s'enregistri amh tanta fidelitat -que arribi a guanyar en quahitat a travé
de la placa de cera. Els instruments doini'nants — els saxofons amb totes les seves vriacïons —, són indubtablement els que mm
flor es presten a l'enregistrament. 1 tar 'jl'harmonia sostinguda pels instruments dmetall com el ritme format ;pel banjo i pia
no -en una obra d'un compositor ,hábil, r
sulten meravellosos si l'enrégistrament é
bo.

Es .podia dir que el jazz és una promesa
en la qual es poden fonamentar grans espera nces. Només heu d'escoltar el grau dlyerfeceió assolit iper al eunes orquestres ame..ricanes, com la Paul «hiteman; Jean Crold
Lcette, etc., que donen interpretacions simfò°niques als seus ballables, per donar-vos-era;
compte. De totes snaneres, no es pot dir emateix de les orquestres europees. N'hi ha
algunes força interessants, però en gairebétotes elles s'hi troba a faltar el més essencial`
en la música de jazz: el ritme. De les mol-tes orquestres de jazz que hem sentit através del disc, potser una sola ens ha recorvdat el ritme tan precís de les orquestres ame-ricanes. Ens referim a ]'orquestra Dajo'
Vela, de Viena.

Aquestes característiques del jhzz americà
es poden apreciar molt bé en el vals I'nisorry de l'orquestra Paul Whiteman (Gra-mòfon). La melodia sostinguda al comen'
çameut pe;s saxofons és desfigurada des-
rés pels instruments de metall, i recobra

a la fi la seva primera forma amb 1•a inter-venció vocal
La melodia sempre té més importància etael ritme d'un vals que en el d'un xarles.

ton, per exemple. Però de totes maneres.hem de remarcar la de My ins¢iration is
you deNicho'ls, interpretat per Jack Hilton,
tenint a més en compte que la riquesa del.
contrapunt al final de l'obra compensa de
sobres aquesta falta.

Un altre disc a remarcar "és The glowj
Worn, interpretat per Paul Whiteman, en'
cara que les extravagàncies vocals a qu
estem ja acostumats, i que en aquest dis
es posen de manifest, creiem que és un
nota pintoresca que el jazz ha de comeñç
a abandonar si vol entrar en el bon tare
on no 'hi caben concessions d'aquest gè
»ere.
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ELS FILMS DE LÀ SETMANA	 Parlem de les ll 1iu[ules pdIlades

qúistat per l'assumpte. Assumpte aquest
gen nou, que no ve sinó a engrossir la llis

-ta de les pellfcules d'aventura, però amb el
qual Jack Conway ha fet una ,pellícula
atractiva, plena de coses pintoresques. Hi ha
una cosa quasi nova en aquest film, una
cosa ben lloable: la mort de l'heroi. Es la
primera vegada que veiem a J. Gilbert mo-
r^r. Ara sabent-lo mortal, podrem portar
als seus rols una interessada simpatia. Tam-
bé és lloable la sobrietat de les escenes amo-
roses. Un sol bes. Així com el grup de da-
daistes clamava contra l'abús del nu en
art i demanava per deu anvs que els artis-
tes s'abstinguessin d'aquest tema, seria bo
— si no fos inútil — demanar també per
un temps la supressió del bes en els films.
El bé que en resultaria sei la enorme. Caldria
que els autors s'enginyessin a trobar albres
solucions a les escenes amoroses, que re-
sulten ara un lloc comú irritant.

John 'Gilbert abusa massa del seu riure.
No anirem fins dir com Lya de Putty que
el somriure és l'únic de bo que té J. Gil-
bert ; creiem, ho acabem de dir, que té quel-
com més, però sí que cal convenir que pro-
diga massa aquest «tica, més quan cal te-
nir present que és afanat, que ;procuri el
cèlebre artista no imitar a Douglas perquè
en aquesta empresa fracassaria.

E. Torrence, que s'està especialitzant en
el papers de «malo», té moments felicíssims,
i tant ell com J. Gilbert es porten com uns
herois en la batussa final. Joan Crawford
no en té prou d'ésser guapfssima, a 1'en-
sems realitza el seu rol amb remarcable in-
telligència. Així com G. Swanson es com

-plau a mirar obliquament, Crawford ex-
celleix a mirar verticalment i els seus ulls
lluminosos i penetrants no tenen parió sinó
en els del protagonista del film.

* * w
Citem ràpidament : A tota màquina, pel

-lícula per a riure que assoleix el que es pro-
posa, puix el públic el dia de l'estrena hi
reia de debó. Hi ha escenes realment verti-
ginoses. La pellicula és dins un gènere ja
molt explotat. Per què mentir, Mary? des-
envolupa un assumpte carregat d'intriga,
de convencionalisme i gens apte pel cinema.
La presència d'actors de la categoria de
Bàrbara Bedford i Lewis Stone no aconse-
gueix salvar el film, canregat excessivament
de rètols.

En mig de la mediocritat dels programes
de 1a setmana, és un consol .poder veure
La batalla del Sexes. Com que M. Maribel
parlarà amb extensió d'aquesta obra en el
proper número de MIRADOR, ens limitem a
citar-la com el millor espectacle cinemato-
gràfic d'aquests darrers dies. El tema havia
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— Decididament, no n'hi ha cap que em
vagi bé. Què tal estic sense barret?

(London OQinion.)

La muller de l'amo. — Potser la secretà-
ria del meu marit sap on ha anat ell?

El ,neritori, — Segurament que sí, senyo-
ra, perquè han sortit tots dos plegats.

(Everybody's Weekly.)

— Més m'estimaria que em tapéssiu les
orelles, perquè el soroll dels trets em fa
venir palpitacions.

(Gringoire. )

J

^.J

Els centaures

(London Ca1ling.)
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E. — Aquesta casa de la Companyia Es-

panyola d'Assegurances .Barcelona» (Via
Laietana, núm. 6), no sé com dir-ho... m'a-
grada i no m'agrada.

C. — Es molt natural que et passi això
que dius. Tu, com molts barcelonins, amb
una retina saturada per l'extens repertori
caòtico-decorativista de les cases de 1'Ei-
xample, en encarar-vos amb una construc-
ció en la qual aquest repertori manca, tot
seguit es manifesta, en el teu interior, una
lluita Inconscient entre el pòsit gratuitament
decoratiu adquirit en la constant contempla-
ció de la pretensiosa arquitectura moderna
barcelonina i el bon sentit de lògiea cons

-tructiva que, com Ihabiitant d'una latitud
llatina, t'ha òbsequiat allò que en diuen
la Naturalesa. Per això aquesta casa, pro-
jecte de l'arquitecte Antoni Puig-Gairalt, no
t'agrada .perquè no hi trobes tot aquell pro-
grama de columnes, columnetes, gerros ar-
tístics, carteles esllanguides, fruita variada,
capçaleres foradades, cúpules i figuretes
tot mal garbellat i repartit, amb més o
menys exuberància, segons la fantasia de
l'autor i les pretensions del propietari. Però,
per altra banda, la teva innata racionalitat
plàstica et fa agradable la construcció que
estem contemplant, la qual ha estat conce-
buda amb ponderada austeritat ornamental.

E. — Així, digues, que per fer bona ar-
quitectura sols és qüestió de suprimir uador-
nos)e.

C. — No ! De cap de les maneres ! Fer
bona arquitectura, potser, és sols qüestió de
lógica i sensibilitat. En la primera paraula
pots involuorar els conceptes de tècnica, ne-
cessitats a satisfer, materials ben esmerçats,
etcètera ; i en la segona, proporció, convi-
vència amb els altres elements veïns, ex-
pressió emotiva, etc. Quan aquests dos ele-
ments es manifesten integralment, llavors
tenim arquitectura esplendorosa.

Enfocant el fet arquitectònic en aquest
sentit trobarem estils on la sensibilitat pre-
domina, com per exemple les construccions
índies, mores, etc., i d'altres en qué preval
la lògica, com la rrtajoria de les construc-
cions que en diuen modernes. Es més a
l'arquitectura nova, molt sovint la lògica
l'ofega, i moltes vegades aquest puritanisme
és gratuitament exacerbat. Però, però... així
i tot, aquesta reacció moderna iconoclasta i
antidecorativa ha estat i continuarà essent
necessària fins a la total extirpació de la
banalitat ornamental. Però no confonguis
aquesta banalitat amb una bona reestilitza-
ció. Cal tenir present...

E. — Mira noi ! No 'm'atabalis amb dis-
quisiciono estètiques, •i parla, si et plau, d'a-
questa(

C. — hn l'arquitectura d'Antoni Puié
Gairalt aquest edifici assenyala un canvi
d'o rientació. En totes les altres construc-
cions anteriors hi ha un cert record de la
tradició, per bé que expressat amb emoció
personal. El mitjà anés característic, en les
obres d'aquest arquitecte, per a assolir aques-
ta emotivitat, és la collocació descentrada
de ies obertures de la façana obeint les di-
reetrius d'un ritme determinat. En certa
manera, ve a ésser com l'ordenació de l'asi-
metria emotiva de l'arquitectura medieval
per mitjà dels traçats reguladors lecotbu-
sierans.

E. — Com si em diguessis Llúcia!
C. — Pedona'm aquest nou intent pero-

ratiu, però observa les obertures d'aquesta
casa i veuràs aquell descentrament de què

' et parlava bonament comhinat amb una afi-
nada austeritat del motlluratge.

E. — I aquest color verd de la façana?
C. — Una casa feta amb maó i arrebos-

sada pot ésser del color que et doni la gana.
El que cal és encertar un to agradable.
Dóna una volta per les ciutats d'Europa i
veuràs uns roses, uns verds, uns...

E. — No, si no m'espanta pas aquest co-
!or, •però trobo que la part baixa, fins a la
Ilosana dels primers halcons, està mal ento-
a ;cl a.
ww^rMrr.w,.

C. — Es clar! Com que la façana està
per acabar. Però el bo del cas és que la
culpa d'això no és ni de l'arquitecte ni del
propietari.

E. — Doncs, de qui?
C. — Veuràs, veuràs... Com que encara

que t'expliqui les raons per les quals no s'ha
terminat la pintura d'aquesta façana, el
compan y de MIRADOR no les transcriuria,
més val que ho deixem córrer.

E. — Que potser és culpa de l'Ajunta-
ment?

C. — Ja t'he dit que ho deixem córrer.
Seguint la nostra passejada se'ns presenta
la casa número 4, d'esti , diguem-ne, fran-
cès i més tristoia que una ampolla de vi
buida.	 ,

E. — Home ! no sé per què, buida.
C. — Veus ! Tens tota la raó : l'ampolla

sempre és la mateixa ; quan s'acaba el vi
els tristos som nosaltres. Bé. D'aquesta casa
que tenim al davant, només vull remarcar
una anomalia ; fixa't que les obertures de
l'últim pis intercepten la coronisa superior
de l'edifici. Si aquesta intercepció fas ben
manifesta, seria un barroquisme més o menys
acceptable, però això d'intercalar el aintell
d'unes obertures, seccionant tot just la co-
ronisa terminal de la casa, és d'un efecte
constructiu deplorable.

E. — Ens falta, només, l'últim edifici per
acabar el catàleg constructiu d'una banda
de la Via Laietana.

C. — Pobra Va Laietana! Per aquesta
banda té un començament ben poca-solta.
Fixa't amb aquella columneta, tota sola, per
la qual, i amb l'ajuda d'una cartela i un
atlant esquelètic, s'aguanta la llosana del
balcó superior. Ultra el mal gust, hi ha,
en aquesta figureta, un remarcable tour de
force : ell prou voldria demostrar-nos les
seves forçudes aptituds, però del que verta-
derament s'ha de preocupar, és de sostenir

-se ben fort per no caure deltabaix.
1 l'agulla de la cantonada ? Comença per

un afuament, després, la direcció de les
arestes esdevé menys convergent i tirem
amunt, amunt ; la cosa sembla que vol aca-
bar en punxa ; doncs, no servor ! a dalt de
tot hi .haurà un balcó circular, una cupule-
ta, unes boletes... i ja està. Ja est?  llesta
una altra atzagaiada arquitectònica. Però,
en canvi, elropietari resta convençut de la
pretensiosa fisonomia de l'edifici.

Una casa de mal gust, com aquesta de
la Cornpanvia T,ransmediterrànea, collocada
en un lloc tan visible, fa desesperar. Ima-
gina't aquesta plaça d'Antoni López una
vegada sigui enderrocat l'edifici de la «Je-
fatura» Superior de Policia: En una ban-
da, l'admirable Llotja (el millor edifici cons

-truït a Espanva, en el segle xvIit, segons
opinió de Havelock Ellis), per l'altra, la
nova Casa de Correus (l'obra mestra dels
intelligents arquitectes senyors Godav i Tor-
res), les voltes d'En Xifré limitant la visió
del port; i en lloc gairebé central, a l'entra-
da de la flamant Via, aquesta mostra d'un
decorativisme. vulgar i fatxender.

MÀRnrs GIFREDA

BARREJA
* Segons el pintor anglès S. W. Clat-

worthy, el secret de la pintura de Ver Meer
consistiria en això : en lloc de copiar direc-
tament el natural, l'artista 'hauria pintat
copiant la imatge dels objectes dues vega-
des reflectida pels miralls.

Què (fa parat, doncs, S. W. Clatworthv?
¿Té aquest secret i encara no s'ha posat a
pintar obres a l'altura de les de Ver meer?

* A França ha estat detingut un tal
Raphael Dubois, acusat de fabricar falsos
Trouillebert. Temps enrera, aquest Trouille-
bert havia estat acusat de falsificar quadros
de Corot. Dubois, doncs, podia 'haver-se po-
sat a fer falsos Corot. Però es veu que deu
ésser un home modest, que s'acontenti de
rescalfar rescalfats.

EXPOSICIONS
Carme Cortès

En el nostre món pictòric ha aparegut
una noca signatura. De la senyora Carme
Cortès d'Aguadé sabíem les seves dots mu-
sicals, i per l'actual exposició de pintures
a la Sala Parés Irem conegut les seves pos-
sibilitats pictòriques, per les quals li augu-
rem una poc tardana situació consistent per
mica que depuri la seva visió i avenci en
l'ofici.

Ara com ara, els primers resultats ja són
força notables. 1 més encara, si compa-
rem les teles de Canme Cortès amb l'habi-
rual producció de les nostres pintores. En
altres mercats més famosos trobarem una
Maria Laurencin i tantes d'altres de refina-
da sensibilitat, però la nostra producció ar-
tística femenina sembla fins ara reduida a
quatre esblaimadetes floretes i algun que
altre bodegonet. Per això ens plau, en gran
manera, assen y alar la intelligent aportació
de Carme Cortès.

Abans que m'hi obliguin, constataré la
meva personal coneixença d'algunes dones
catalanes amb temperament pictòric prou
agut per poder desmentir el meu desfavo-
rable judici. Per ':es pintures que m'ha es-
tat possible contemplar, podria fer aquest
desmentiment, entre altres, la senyora Ce-
cília Cortinas de Malvehv, a la qual, des
d'ara, presento les meves excuses per la
sobrera indiscreció.

La pintura de la sen yora Cortès és, per
ara, assolida per un seleccionat fusionament
de diverses influències. Aquestes influències
són, més aviat, inconscients ; i es conclouen,
més que en la visió, en l'expressió externa
de la pintura, cosa, per altra banda, de re-
lativa importància. El que compta, en defi-
nitiva, és la qualitat, i aquesta, en els qua-
dros exhibits, és de suficient categoria ,per
augurar a la senvora Carme Cortès una
sorprenent inauguració de la seva comen-
çada carrera pictò rica.

De la vintena de teles exposades, prefe-
rim L'arca, en la qual 'hi ha un llibre blanc
resolt amb malta seguretat ; Bodegó, Pai-
sate (Santa Coloma de Cervelló), els dos
Paisatges de Sarrià, i la qualitat cromàtica
de la carn en algunes figures.

Josep F. Ràfols
En la Sala Joan Merli dins les Galeries

Laietanes, aquest distingit arquitecte expo-
sa una quarantena de dibuixos.

De la personalitat de Ràfols preferim
l'arquitectònica. Es en aquesta activitat on
ens 'ha donat les mostres més reeixides de
la seva escoll:ida percepció.

Els dibuixos actualment exposats són
d'una correcció lineal agradable conjunta-
ment amb una personal sensibilitat.

Hi ha, però, diversitat d'estil. Això no
seria cap ddfecte si aquestes variades di-
gitacions conduïssin a resultats d'un mateix
nivell, però cal reconèixer que no tots són
iguals. Quan es dibuixa amb un sentit nués
o menys acadèmic, es fa més difíoil man-
tenir una constant emotivitat; no obstant
una vegada assolida, perdura amb més es-
tabilitat. Aixf, de la infinita producció de
Picasso sentim preferència per la rehresen-
tativa, la qual, a l'hora de la definitiva va-
Iuració de ('obra picassiana, serà — al nostre
¡uf — la més cotitzada. Però, de l'arquitec-
te-dibuixant Ràfols ens plau, amb prefe-
rència, la modalitat menys acadèmica, en
la qual el dibuix és més esquemàtic, però
també més sensible.

M. G.
***

Es amb sincera condolença que notifiquem
la mort de l'esposa del .pintor Francesc D-
-mingo. Fa temps que aquest intelligent ar-
tista viu a Parfs, on anà instigat pel seu
aprofundit temperament de recerca. Allí
trobà, a més a més, la seva cornp•nya en la
qual recolzà la seva vida, malauradament
per curt termini. En aquesta trista ocasió
sigui'ns permès repetir al dilecte amic Fran-
cesc Domingo la nostra amical adhesió.

— Sa Altesa Reial el Príncep Podalski Semmelvitx Ridnitxidoff Fuffitz Lum-
anakskï !	 (Lile.)

— 1 que n'ets de bon minyó! M'agraden
els nens que saben estar-se quiets. A què
jugues ara, maco?

-- Estic fent pipí.
(Gringoire.)

— 1 quins cabells més greixosos que té !
— Deu ésser de tant ficar-los a la sopa.

(Gringoire. )

OFICINA INTERNACIONAL DE PATENTS I MARQUES

Josep Torre de Mer Sanromá
Advocat

Balmes, 66	 .	 Aragó, 225	 Telèfon 70873

r

-- Li agraden les criatures?
-- Sí, senyora, quan són ben cuites.

(Buen Humor.)

/.a noia. — Tieta, no has rebut mai cap proposició de matrimoni?
La solterona. — SL una vegada. per telèfon... però era una equivocació de número.

(Passútg Show.)

— I que li agrada manar... com si fos ell
que portés les faldilles.

(Ric et Rac.)
El j'assatger patriòtic. — De presa. posa't dret. La Bandera Estrellada!	

(Li.)
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PER A MAQUINES

D'ESCRIURE
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MAQUINES DE CALCULAR

MULTICOPISTES

PREMSES

ORGANITZACIÓ
COMPLETA 1 MODERNA

D'OFICINES

PERSONAL COMPETENT 1 ESPECIALITZAT
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EL MOBLE D'ACER
ELEGANT

1

ETERN

AYJiat podreu comprar

"BABY-- LAX"
El millor

Laxant=Purgant

MOBILIARI EN GENERAL

ESPECIALITJIT EN EL DE DESPATX

Installacions 'completes

d'Establíments, Despatxos i Habítacions

PRESSUPOSTOS I PROJECTES A SOL LICITUD

anua

DE ROCALLAURA
La deu més rica del món

Si vosté pateix cl'Albumindria, Litiàsis
úrica (mal de pedra), Bronquitis paren.
quimatoses, Nefritis crònica, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALIAURA
S'expèn

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

Dlsf,ributdors generais

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, 32, " SAL MERÓN, 1$$

"ORTOPEDIA MODERNA"

Fill de B. CARCASONA
Taller i despatx: ESCUDELLERS BLANCS, B. • Telèton 10916

Braguers Reguladors
per a la 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

Reparació d'automòbils i motos

VICENS LLORCA
GIRONA, 159 : Telèfon 73233

Representant per a Espanya de la Casa B S A

(peces de recanvi i accessoris)

%a SL

ht8.^:

Subscriviu-vos a MIRAD OP.

SETMANARI CÁTALA

Pelai, 1,2. - BARCELONA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

En

que viu a

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

pel treu fixat de 2'50 ptes. trimestre.

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

Signatura

Anunciar a

MIRADOR
és donar a conéixer

un producte
a tot Catalunya

y

ó.rposició i venda

9.A.
	 Corts Catalanes, 532. Telèfon 34342

EL CATÀLEG 1 LA GUIA OFICIALS

DE LA

EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA

SÓN EXCLUSIVAMENT CONCEDITS A

Rudolf Mosse Ibérica, S. A.

BARCELONA - Rambla de Catalunya, 15
	

Telèfon 13130

IMP. U31OTiPIARpufAL,aIMUy116-BNtcü°iU
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