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La darrera setmana ha estat un període
anguniós per als amics de la Societat de
Nacions. L'objectiu principal de la institu-
ció wilsoniana és consolidar la pau, o evitar
la guerra. El mitjà més eficaç contra la
guerra és el desarmament. Aquest problema
és, doncs, la feina principal que l'opinió
pública espera de la Societat de Nacions.

La situació comença a ésser una mica
compromesa. Els països vençuts, i per con-
següent desarmat's — relativament desar-
mats — rondinen i Ilur; critiques tenen una

LITVINOV

mana. Finalment s'acordà que el projecte
rus figurés com un anexe al projecte de la
Comissió.

El projecte i la defensa que n'ha fet Lit-
vinov fan envarar els temps de. Txitxerin.
Aquest senyor tenia més mà esquerra, més
malicia i, sobretot, tm estil de gran diplo-
màtic. Litvinov — i potser no s'equivoca 

—creu que Ginebra és una gran tribuna de
propaganda, però s'equivoca en els resul-
tats i compromet els aleman ys, que en sa

-ben més que ell, però que l'han d'apoiar
per totes aquelles raons del sindicat de ven-
çuts.

Si els bolxevics anessin de bona fe es do-
narien compte que no és possible destruir
amb un cop de ploma l'actua] i antiquat sis-
tema de seguretat basat en els armaments,
com no els és possible a ells adoptar, sense
una llarga evolució, el sistema capitalista.
Ells, però, mantenen la creença que la po-
lítica dels arntaments ha de portar una al-
tra guerra i que amb aquesta arribarà l'hora
de la revolució universal. I són tan optimis-
tes que pensen que si a Ginebra es fés algu-
na cosa de profit potser es podria armar
una guerra d'agressió contra els Estats bur-
gesos.

Hi ha encara una proposició alemanya que
demana la publicitat obligatòria dels arma-
ments de cada Estat, una proposició xinesa
que suggereix l'abolició del sen•ei obligatori
i una proposició turca que preconitza un
sistema que fixaria a cada Estat unes for-
ces limitades, segons les seves legitimes ne-
cessitats, projecte tan fantàstic com el rus.

Cal discutir ara el projecte de conveni de
la Comissió, en el qual es renuncia a parlar
de desarmament naval, però que conté punts
tan importants com el de la guerra química
i aèria i sobretot — i això és més positiu
que cl projecte rus — la reduceió dels pres
supostos militars.

Any I. Núm. 13, - Barcelona, dijous 25 abril 1929

La Conferència del desarmament

...  I si desarmàvem els fabri=
cants de material de guerra
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diners i que té taula parada, bolxevics
snobs — es revoltaran probablement davant
d'una afirmació que sembla gratuita. Però
el fet és que ningú, només els comunistes
Inés primitius, no ha pres seriosament el
projecte rus. Creiem que tant en el camp
burgès com en el camp bolxevic hi ha gent
de bona fe que no vol la guerra i viceversa.
Però, desgraciadament, fa proposició russa és
impracticable. El desarmament ha d'ésser
conseqüència d'una sensible millora en les
condicions de seguretat, tesi que ha defensat
brillantment el delegat japonès Safo, tot
recordant que el Pacte i el sentit comú es-
tableixen una íntima relació entre la reduc-
ció d'armaments i la seguretat. ¿Ss possi-
ble, per exemple, davant de l'organització
militar alemanva de quadres i de la incóg-
nita russa reduir en un o per roo l'exèrcit
francés? I no parlem de les flotes.

La crítica més forta, i a la vegada de ca-
ràcter tècnic, Pha feta el delegat francès,
M. Massigli. El sistema rus de coeficients
— ha dit — portara anomalies. Els arma-
ments d'un país depenen dé la situació geo-
gràfica i no solament dels d'un altre pafs.
El projecte rus — ha fet observar M. Mas-
sigli — suposa que el conveni general ani-
ria seguit de convenis particulars que hau-
rien d'ésser firmats al cap de tres mesos.
Perd aquests convenis particulars, aquests
anexes al pacte general, tenen més impor-
tància que el conveni comú.

Aquesta argumentació, desenrotllada ex-
tensament, va avatar el projecte rus, del qual
el japonès Safo havia dit que és una con-
cepció matemàtica i impersonal.

Aquesta mania de veure les coses d'una
manera matemàtica - i impersonal es molt
russa. Així ha estat interpretada la doctrina
de Karl Marx, però en tractarse d'aplicar-la,
o de personalitzar-la, ha fallat completa-

p,	 LOUDON	 ment. Perd aquesta digressió ens portaria
ll tmy.

	

president de la Conferència del desarmament	 La delegació russa, en presentar la seva
proposició volia fer-la passar endavant del

innegabA eficàcia , corrosiva. Les potències projecte de conveni que la Comissió té en
que h^pamerdut la guerra formen una mena estudi fa teanps. Discutint si el projecte rus

í de sin'-.le vençuts i, com és natural, tre- havia d'ésser o no discutit abans que la pro-

r
ballen enderrocar l'ccstatu quo» actual i posició rusa s'na perdut gairebé una set-
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malparlen de la Societat de Nacions a la
qual acusen de no tenir altre valor que el

^' d'ésser un sindicat de vencedors.
Certament, les negociacions per al desar-

mament no han reeixit fins ara. No obstant
s'han de reconèixer dues coses :.que la So-
cietat de Nacions ha treballat molt a favor

} d'aquesta causa, i en segon terme que si
no existís la Societat de Nacions caldria in-

.' ventar un organisme que fes aquesta feina.
Per altra part, la santa persistència és una
obra meritòria, i no pot negar-se que la
Societat de Naoions té la virtut de la conti

-nuïtat, la té fins a un grau tan elevat que,
si contra ella es diu que ha treballat deu anys
inútilment, és fàcil de contestar que ha tre-
ballat sabre un mateix tema durant deu anys
i amb exemplar cottstància.

Des de la primavera passada, ara fa tret
-ze mesos i mig, no s'havia reunit la Comis-

sió preparatòria del desarmament. La últi-
ma reunió no fou gaire profitosa. D'ella en
resta només el record que ei delegat so-
viètic, Litvinov, va presentar un projecte de
desarmament fantàstic, que va anar a l'ai-
gua, 1 no pas perquè vingués de banda so-
viética.

t 1 no hi havia hagut manera de tornar a
reunir la Comissió perquè el seu president,
el ministre d'Holanda a París senvor Lou-
don, i amb ell tots els polítics que estan
en situació de pendre el pols d'Europa —
aquest gran malalt — creien que era inútil
parlar mentre els governs ro hagin arribat
a un principi d'acord.

'	 No obstant l'Assemblea de setembre de
la Societat de Nacions va acordar que a pri-

'' mers d'aquest anv es reunís altra vegada la
Comissió del desarmament i que, entretant,

` el senvor Loudon no perdés el contacte amb
els governs.

Complint el mandat imperatiu de l'Assem-
blea, el sen yor Loudon ha convocat la 'reu -
 nió actual, un xic més tard de primers d'anv.

La sessió va començar dilluns passat.
Però el sen yor Loudon no és més optimis-

ta que ara fa un anv. Les declaracions amb
què va obrir la sessió no són pas una invi-

• tació a l'esperança. Començà dient que ha-
via convocat la Comissió obeint él mandat

y imperatiu de l'Assemblea. No estima, però,
el senyor Loudon arribat el moment d'esta-
blir en segona lectura el conjunt de 1'avant-
projecte de conveni sobre el desarmament,
redactat fa temps; i que ha de constituir el
terme de l'obra preparatòria de la Comis-
sió. Les ncgociocions entre els governs — ha
dit encara el diplomàtic holandès — no han
arribat al punt de permetre l'èxit d'aquesta
Comissió.

En començar la reunió ha començat el
: tems poral en forma d'una proposició de la
-	 cadelegació russa. La proposició soviética de
'' l'an y passat era vaga t fantàstica: la d'a-

quest anv és concreta, però igualment fan-
tàstica.

Reduida a proporcions de gasetilla la pro-
posició que en nom dels Soviets ha presentat
Litvinov demana que el exèrcits de cada na-
ció siguin immediatament reduits en la se-
güent forma :.en un 50 per loo els de més
de zoo.000 homes : en un 33 per cent els de
més de too.000 homes i en un 25 per loo
els exèrcits inferiors a aquesta darrera xifra.

Aix{, a cop d'ull, el projecte rus fa molt
bonic i és tan simple i primari com una
discussió de taula de cafè. Els nostres bol-
xevics — els que escriuen tots són gent de

Els dijous blancs1

Projectes arquitectònics
Que un grup dels nostres joves arquitectes

s'hagi decidit a fer una exposició de les se-
ves obres, és una atenció tan delicada que
nlai no agrairem prou tots els que ens in-
teressem perquè les nostres ciutats i els nos-
tres ì"obies rw tinguin un aspecte absoluta-
ment desagradable. Fins ara senblava que
només eren els Qintors i els escultors els
que havien d'exposar les seves obres al jo-
dwi del públic i de la crítica.A l'últim,
1'erò, sembla que ens hem convençut que
això no era pas suficient. En realitat cre-
iem que hi ha tants motius per obrir ex-
posicions d'arquitectura com de Qintura o
d'escultura. Un bon senyor, amb sentit ex-
ceflent o amb sentit arbitrari, aficionat a la
pintura, entra a la Sala Parés o a la Sala
Dalmau i s'enamora d'un quadro; el com

-pra i cuita a penjar-lo al menjador de casa
seva. No hi ha res a dir. Podrà passar que
aquest senyor faci una bona adquisició o
que, pel contrari, sigui d'aquells -- en co-
neixem alguns — que amb esperit de gan-
guista o de borsista compren quadros de
¢oc preu, raves autèntics, com qui posa a
la rifa, amb l'esperança que la posteritat
els farà pujar de valor. Sigui corn sigui,
sempre es tracta de casos d'ordre privat sen-
se una major tramsceadència. El bon gust
o el mal gust de cadascú quedarà tancat
entre les quatre parets de cada casa.

En l'arquitectura les coses ja van d'una
altra manera. L'arquitectura, sobretot l'ar-
quitectura urbana, és un art social que a
tots interessa. Sentir l'orgull de la ciutat i
complir amb els deures de ciutadà, sense
poder fruir, entre altres drets, del de procu-
rar que la ciutat no tingui un aspecte ex-
travagant que faci somriure al que ens visi-
ti, és un veritable contrasentit, car el viat-
ger i el turista sempre ens han de jutjar
més perl les manifestacions externes de la
ciutat que no pas per altra cosa.

Malgrat la importància social de l'arqui
-Lectura urbana, tot està a la mercè de la

voluntat capriciosa i eslèticament anàrquica
de qualsevol propietari de quatre metres de
fafana al carrer. Això explica que sense
control de cap mena i sense consulta al ciu-
tadà, que per ésser-ho té els seus drets, els
arquitectes de la nostra burgesia hagin anat
bastint d'una manera irreparable i en pedra
immortal, aquesta ciutat de Barcelona que
tenim davant dels ulls, .orn r.na exposició
permanent de la nvsty r ' c'xznderiu ingè-
cita, tan ben esmaltada de troballes indivi-
duals i recreatives.

La" causa del mal sembla que ha estat
la inspiració. La nostra arquitectura urba-
na fins a PEx^osició del SS era més severa
i disciplinada; després, van venir els poetes
doblats d'arquitecte que, enduts jer l'em-
penta renaixentista, van voler traduir en
pedra els seus somnis. Els arquitectes, però,
se n'han anat i nosaltres ens hern quedat
somiant davant del temple de la Sagrada
Família i davant del Palau de la Música
Catalana, la «gran il{usió» del senyor Do-
mènech i Muntaner.

Sara ens acaba d'arribar una altra mena
d'arquitectura, que és la que s'exposa
aquests dies a la Sala Dalmau. Una mena
de reactiu contra les divagacions i les fan-
tasmagoties. En aquesta arquitectura nova
tot és racional i explicable, sever i discipli-
nat. Cal fer-ho constar, en honor de la jo-
ventut dels arquitectes expositors, i perquè
ningú no pugui confondre aquesta exposició
arnb una uboutade» de quatre avantguardis-
tes irresponsables.

dmb aquesta exposició s'haurà evitat, si
més na, allò que no podia evitar-se en altres
innovacions arquitectòniques, o sigui el ceja
està fet» més o menys inspirat i catastròfic.

Els nous arquitectes són gent discreta.
Amb firou feies si han aixecat un sol edi-

fici en tot el recinte de la nostra ciutat. De
moment es limiten a presentar-vos uns pro-
jectes, unes maquetes concebudes segons les
regles tle la nova escola.

Davant d'aquests projectes perfectament
estudiats el ciutadà podrà dir si li agraden
o no li agraden..4quests projectes contenen
unes idees i aquestes idees us les ofereixen
a la vostra discussió abans d'imposar-vos

-les. I aquest procediment tan desusat, hem
de declarar que és delicat i simpàtic.
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Film documental.

Deu minuts de cinema pur
d'André Chaumet.

La Dama de los CaMŠIios
Interpretaeii de t'itto ria Lepanto. Alberto Nipotti,

Dante fapelli, del Teatro di Roma.

Margarifa Gaufier
Interpretació de Norma Ta1madge i Linis Alonso

FRED \IBLO, Director.

Dillune, die 29, ales deu de la nit
CINEMA 1LIALTO

L'analfabetisme en llibertat

Fa tres números ens planyíem de les es-
teses facilitats que en aquest país troben els
analfabets amb pruija de veure llur secre-
ció en lletres de motllo. Per acabar de re-
fermar-ho, El Llamp, de Gandesa, dedica
un número gairebé monogràfic, amb retrat
i tot, a Joan Povill i Adserà, sens dubte en
desgreuge de la nostra aagressión, que diria
aquell,

Pobre Povill ! Com que creiem sincera-
ment que el que li convé és restar tan ama-
gat cam pugui, si no vol guanvar-se — tan
jove ! — una fama que no pugui arrossegar
de tan feixuga, els seus amics — Dios los
cria y ellos -se najuntann — li haurien fet fa-
vos no cedint a les seves indicacions i fent
el mort.

Pobre Povill ! Que dormi tranquil, por-
qué, encara que el número t87 d'El Llamp
ha reblat el concepte que en tenim format
— i l'ha encomanat als que no tenien cap
opinió sobre ell —, no el volem fer cèlebre
gràcies al martiri.

EI filòsof al cel

Aquesta anècdota, corn totes les que pu-
bliquem, la sabem de la millor tinta, i és
oportú de publicar-la ara que la necrofilia
d'un desenterramorts s'ha rabejat esbotzant
el taiit de Cristòfor de Domènech amb gran
terrabastall, alhora que del cantó més orto-
dox un eclesiàstic — i no ha estat l'únic en
aquest cas — ha donat una lliçó als uinal-
parlats de la dreta» arrecerats a les pàgines
de Catalunya Social.

Un dia, un frare, que no ha escrit cap ar-
ticle sobre Domènech, escoltava les atza-
gaiades d'aquest. No li devien fer gaire efec-
te ja que se les escoltava somrient, i acabà
dient-li

— Quan morireu, arribareu al cel rene-
gant i dient sacrilegis. Però Déu Pare us
tustarà l'esquena i us dirà: «Entra, beneit,
que aquí dalt no n'hem fet mai gaire cas
de les teves coses.»

Arts i oficis

Del darrer article de Rucabado: u..,secta-
rismes finfssims, ateismes estirats, de tant
passar pel laminador, en subtilíssims fila-
ments.»

Pérdohi rel icsoldat brau 	 lleial», ell que
tant primfila i primmira els textos que ata-
ca : ha confós dues màquines diferents de
la metallúrgia : el laminador i la filera. So-
bre una equivocació així, escapada en un
article d'algun «sectari », ell bastiria almenys
tm parell d'articles.

Els disgustos d'un autor novell

Li diem novell perquè ha publicat el seu
primer llibre, i no de paper de fumar, sinó
sobre excellent paper t amb una presentació
per fer quedar bé la producció catalana.

Segons confessió pròpia, aquest llibre ha
rostat, abans no l'ha vist al carrer, molts
mals de cap a Joan Marín — és aquest l'au-
tor de què parlem —, però ell no es pensa

-va pas que els disgustos haguessin de con-
tinuar un cop publicat el llibre De París a
Barcelona, etc., en el qual ressenya la seva
volta al món.

No fa gaires dies, Marín topa amb un se-
nyor i, és clar, parlen del viatge i del llibre.
El bon senyor no va regatejar els elogis; al
final, però, es va creure obligat a fer un re-
tret a l'autor.

— El llibre està molt bé, l'he llegit amb
interès... però ¿per què no el publicava en
català ?

Un disgust.
**+

D'entre els articles periodístics dedicats
al llibre d'En Marín, el d'un co-director de
La Vanguardia, 1'Escofet, ha estat dels anés
llargs i elogiosos, i també, amb tota segu-
retat, dels que més han influït damunt el
públic.

Es diu que a ]'esmentat diari s'ha rebut
una carta d'un lector amb aquest argument
si fa no fa

«L'article em féu venir gartçs de comprar
el llibre. Aquest està molt bé, realment, i
és interessant,i ben presentat. Però venent -
lo a quinze pessetes l'autor ja es pot per-
metre el gust de donar la volta al món.»

Un altre disgut.
Quin càndid, Mare de Déu! ¿Què deu

creure que és, aquest lector, el negoci edi-
torial? 1 si sabés que En Marín perd diners
mal que vengui tota l'edició del seu llibre,
segons eli' mateix explica!

S'intenta batre un rècord

En el món del periodisme, fins ara no se
sap pas de cap diari que el primer dia de
Sortir, com el d'aparèixer amb reformes, o
de publicar un número extraordinari, hagi
aparegut al carrer a l'hora. Si és un diari
del matí, generalment es pot comptar que
per allà quarts de deu els repartidors co-
meneen a fer la feina. Si és del vespre, els
lectors i subscriptors poden comptar llegir-lo
en havent sopat. Hi ha diaris que han ex-
tremat tant aquest prurit de complir amb
la tradició del retard, que no han sortit
fins l'endemà. Causes? Les linotips, els re-
pa rtidors, defectes d'organització, manca
d'entrenament, l'avaria consuetudinària a la
màquina...

Ara, però, ens trobem davant l'anunci
d'un rècord que s'intenta batre. La Nau ha
vingut dient que des de primer de maig
comptarà amb impremta pròpia. Tothom,
comptant amb la tradició, podria esperar-se
que en tal dia La Nan sortirà pel cap baix
a quarts de deu de la nit. Doncs no. Ni a

quarts de deu, ni tan sols a les set com els
altres dies. La Nau el primer de maig en
estrenar la seva 'impremta, sortirà set hores
abans que el aIfres dees. El seu director ens
ho anuncia : «Sortirà a nnigdia, a l'objecte
que els obrers de la impremta puguin ce-
lebrar la festa del treball.»

Si aquest rècord es batut, caldrà certa-
ment proclamar-ho ben alt.

Els malèvols, però, que sempre en tenen
una per dir, fan un somriure sorneguer i
diuen

— Deurà ésser el número del dia abans!
-

La quasi•imminent
aparició d'<El Matí»

Un amic nostre, si It demanaven quan
sortiria El Matí, solia respondre

— Un anv d'aquests.
El mateix amic, ara, contesta:
— Un mes de aquests.
I fins preveu que, passant per les etapes

necessàries, podrà dir ,la data fixa en què
sortirà el primer número.

* * *
Davant del pis de la Rambla de Cana-

letes.
— Mira : el rètol d'El Mati.
—Ah, el diari catòlic català? ¿1 vols dir

que sortirà cada dia?

Coses d'En Foix

«Fa molt poc temps, en un cafè luxós un
grup de sis o set ccinte•lectuals» — obesos,
artrítics — rebien, en riallada incivil, l'abo-
minable acudit que un d'ells recontava d'un
molt jove atleta que acabava d'entrar. Tan
incivil va ésser la riallada, tan »intellectuabt,
que l'uacusat» va endevinar I'allusió. Un
petit imoviment muscular, una pressió breu
dels punys em va fer compendre que sota
l'hàbit de ciutat auns muscles havien som-
rigut». la ironia de la força vencia la ma-
ledicència.»

Tot això ho explica J. V. Foix en la re-
vista Excursionisme.

Un ocell ens ha vingut a donar les illus-
tracions de la història. Entre els obesos hi
havia Sebastià Gasch i Josep Maria de Sa-
garra, i entre els artrítics, els falleros Pe-
rucho i Chabàs. L'atleta era Josep 'Maria
Batista i Roca.

Tot això, dit sigui, rom diu .El Noticiero.
«con el debido respeto».

Oh, Conferentia Club!

L'anècdota del dia.
Un deis que viatjaven amb Madame He-

riot en el vatch c cAilée» va preguntar al fill
gran de l'Eusebi Bertrand i Serra i a l'aca-
balat fabricant de ]enes Sr. Sans on queia
una antiga església romànica amb un claus-
tre molt interessant que li havien dit que
es trobava a Barcelona. Un saltataulells els
hauria respost de seguida que es tractava
de Sant Pau del Camp. Però, quan s'és del
bo i millor de la societat barcelonina, es
tenen idees més clares i exactes... sobre les
marques- d'autos.

Van consultar-ho ells amb ells, i va con-
cloure el Sr. Sans :
, Ah, sí ! vol dir aquella que tinc da-

vant del magatzem ! — i el van acompanyar
a la nova església de Sant Josep Oriol, que
és obra del Sr. Sagnier.

E1 viatger no se'n sap encara avenir. Fins
i tot (tan increïble ho troba) es pensa, a es-
tones, que Ii volien fer una brometa.

Oh, Conferentia Club, quin servei que
faràs !

El nom no fa la cosa

EI notable escriptor de teatre i poeta Jo-
sep M. e Massó i Ventós, que s'encarregarà
de la crítica teatral d'El Mati, diari catòlic
del segle xx (no precisem any), és com tots
sabeu un home molt distret i d'aquells que
es sobten.

Això ha donat lloc que li hagin passat
es deveniments que ell mateix diu que un
dia en farà una comèdia.

Per exemple, la primera vegada que va
anar a Paris, en època que encara no hi
havia taxis, va dir, tot just arribat, per a
cridar un cotxer de fiacre :

— Cochon !
No hi va haver pinyes, però si unes llar-

ques explicacions, durant les quals l'autori-
tat de Cambronne va ser molt citada per a
fonamentar els punts de la discussió diplo-
màtica.

Nota curiosa

En Salvat, pare de I'ex primer actor de
Novetats, tenia una botiga de música. Era
a rnés empresari i director suplent del Li-
ceu. Home de molts oficis.
A més, durant la seva joventut, havia to-

cat la trompa. 1 un dia, cap a les velleses,
explicava a un seu amic, amb certa melan-
gia:

— Veges com són les coses ! L'altre dia
vaig trobar la meva trompa a les golfes;
feia quaranta anus que no ¡'havia tocat. Jo
que sí que l'agafo i vaig per fer un fa ; i,
mai diries què va sortir?

— No sé, un do?
— No — digué en Salvat amb tristesa —,

tm escarabat.

Ignorància

Ponderant la ignorància d'un cer subjecte,
deia un dia el músic Quintes.

— Imagineu-vos si és ase, que no fa gai-
re que em va preguntar si Jesucrist havia
nascut abans o després de Jesucrist.
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Un egordi d'En Lluhí Rissech

Tothom sap la històr a d'aquell orador
que, dirigint-se a un públic de Sabadell, va
començar: «Fills de Terrassa.» Tots, tam-
bé, sabeu la resposta que li va fer un del
públic. Més val no repetir-la.

Però l'eximi orador de l'Esquerra, En
Lluhí Rissech, una vegada, per all'] que
diuen que de vegades s'endormiscava Ho-
mer — va començar d'una manera encara
més brillant.

Feia un mítin a Santa Coloma de Grama-
net, i en donar començ a les seves paraules,
digué, dirigint-se a la multitud bocabadada
que ho va recollir entre xiulets i rialles:

— Colomins!

L'Emili Junoy vist per un infant

També per aquells temps, o un xic abans,
don Emili Junoy, en el pinacle de la seva
glòria, viatjava pels pobles resolent pauro-
res qüestions socials i portant amb la seva
vòrbola simpàtica un xic d'optimisme a1 cor
dels humils.

Un dia va assistir a un acte organitzat
a Calella pel partit. En baixar del tren
l'esperava una gran munió de gent. Homes
i dones aplaudien i agitaven mocadors; so-
nava una xaranga i esclataven coets. Don
Emili saludava ami) tota la simpatia que
Déu li havia donat, i que és molta. En una
paraula: era una apoteosi.

De sobte, durant un silenci que va durar
uns quants segons, va sentir-se ulla veu
clara d'un infant que deia a la seva mare:

— Mare, mare : porten un negrito !
L'apoteosi va esguerrar-se.

Aventures d'En Marsillach

Un :bon dia, En Marsillaeh, o per herèn-
cia o per rifeta va trobar-se entre mans
una suma un xic respectable de diners.
Què fer-ne? No va trobar res més divertit
que llogar un secretari i fer un viatget a
Villa de Mindanao, que és, com sabeu, una
de les Filipines.

Arribats allí, ell i secretari, van córrer
pels boscos verges i van tastar els fruits del
tròpic. Observaven els costums dels indíge-
nes i prenien notes del que els semblava
curiós ; i també s'ensopien i passaven llar-
gues estonesdormint. En una paraula, feien
el que faria qualsevol al seu lloc.

Però el diable, que és un gran autor
còmic, va entretenir-se a bastir una farsa
que tingués per actor principal a don Adolf.

Els va dur — amb una mà invisible —
fins un lloc on hi havia un mercat d'esclaus
d'ambdós sexes. Allí, per una suma posada
a la raó, podien adquirir la propietat d'un
cas i una ànima d'home o de dona.

Entre la pila de greix que allí es venia,
sobresortia una noieta d'uns quinze anys.

Esvelta com un bambú
i pàblida com la lluna,
que tenia la carn d'una
consistència de cautxú,

com diria algun poeta d'aquelles terres.
Ara bé : don Adolf, amb una generositat

admirable, va decidir salvar la donzella de
la barbàrie i dur-la a Barcelona, on ]i en-
senyaria 'de fer articles periodístics. Es a
dir, la redimiria.

A fi i efecte d'això, va comprar-la ; l'hi
van donar, la va pendre per un braç i la
va dur a la seva tenda de campanya (oh,
record dels temps bíblics 1) i allí, després
d'haver sopat a la manera augusta i sòbr a
dels patriarques, va intentar d'explicar-li
les bones intencions que tenia envers ella.
Com que no s'entenien parlant, don Adolf
Marsillach va .intentar explicar-se 'per sig-
nes, i la noia, salvatge al cap i la fi, va
trobar-los alarmants i va fugir i enfilar-se
dalt d'una palmera.

El generós redemptor i el seu secretami
amb canyes intentaran fer-la descendir, com
si es tractés d'una mona fugitiva ; però va
ésser inútil. Consternats, van deixar al peu
de l'arbre un plat amb llaminadures, a gui-
sa de parany, però ella, un cop les bagué
menjades, tornà dalt de l'arbre i no hi ha-
gué manera de desniar-la d'allí dalt.

A 'l'últim don Adolf i el secretari, tristos
i ;pansits, van haver-la d'abandonar, la des-
agraïda. Encara deu ésser-hi. Si us interes-
sa, aneu-hi, però mireu de tenir més sort
que ell.

El nostre amic Marsillach explica sovánt
l'anècdota i diu que si Déu li dóna temps
i vida en farà una novella.

En Pujols detective

Un periodista jove, ben plantat 1 conquis-
tador explicava, fa pocs anys, la més origi-
nal de les seves conquistes.

— Imagineu -vos que vaig pendre l'exprés
de Madrid; arribo; veig la dona, li parlo,
ens expliquem, renyim i al tren següent tor-
nava a Barcelona ! !

1 En Pujols, que era de la tertúlia, va
dir aleshores

— Home, ja sé qui és.
—
-- Sí ; la dona del cap d'estació.

En Pujols i els difunts

L'illustre filòsof de Martorell té una aver-
sió decidida a l'espectacle dels morts. Així
és que, quan va a fer visites de condol quan
encara tenen el difunt de cos present, en
passa via com gat sobre brases. Amb tot,
no pot esquivar-se del compliment que so-
len fer en aquests casos i que consisteix en
convidar-nos a la contemplació del cadàver.
Ell sempre s'hi nega amb excuses variades
i sempre enginyoses. De vegades la cosa aga-
fa unes proporcions grotesques bastant no-
tables. Com és ara aquest diàleg que va
anar així:

— No el vol veure? — van fer-li els de la
casa.

— Gràcies ; ja passaré un dia d'aquests 
—va contestar polidament el nostre gran savi.

1 va fugir corrent escales avall.

En Moragas i I'Ambròs Carrion

En Moragas i i'Amhròs Carrion rcestan
polítics,) d'ençà que I'Ambròs Carrion es-
tava ,per estrenar el seu Bernardo del Car -
p;o.

Un dia, vaig agafar un taxi i vaig dir al
xofer:

—Al Català!
L'home va fer amb el cap un signe de intel-

ligència, va agafar el volant, i tras, tras, tras,
Passeig de Gràcia avall. Vam arribar a la
Plaça de Catalunya i en veure que el xofer
tombava cap el carrer de Foñtanella em vaig
creure en l'obligació de demanar explicacions
sobre el capriciós itinerari:

—Cap on anem?
—Al Palau de la Música Catalana, senyor...
—Us agraeixo la bona intenció—vaig dir

-li—però em sembla que jo volia anar al Cafè
Català...

Un cas semblant m'ha succeït algunes vega-
des amb gent potser no tan obligada com un
xofer de taxi .a conèixer la topografia urba-
na. El fet .però és simptomàtic. Vol dir, pro-
bablement, que la majoria de barcelonins no
tenen notícia de l'existència del Cafè Català.
I això és de lamentar, tant des del punt de
vista dels propietaris de l'establiment, com dels
mateixos barcelonins.

Si jo conegués Marsella, o Nàpols, o El
Caire, us diria que el Cafè Català té l'aire, el
perfum i el sabor de qualsevol dels cabarets
dels grans ,ports de la Mediterrània. I qui diu
de la Mediterrània, diu de tot el món, per-
què el Cafè Català, sobre un fons inconfusible
de localisme, accepta i absorbeix tots els aires
internacionals, estrangers, llunyans, que li arri-
ben per aquesta gran porta oberta allà baix,
al capdavall de la Rambla; aquesta gran porta
oberta de cara a1 mar... El Cafè Català fa
una mica d'olor de quitrà i de feixos de corda.
mullada.

Quan arriba un barco—allò que son diu un
ba'co —ho coneixeu, a Barcelona, primer, per
les seccions marítimes dels diaris, després,
perquè els desgraciats contrabandistes del cap
d'avall de la RamLia us ofereix.n els paquets
de ` 'Camine!" a un preu absolutament satis-
factori, i, finalment, perquè al Català hi ha
molta animació.

* * #

EI Cafè Català és demòcrata en el sentit
que en un moment donat us hi podeu posar en
mànegues de camisa, sense que ningú s'espar-
veri. Si aquesta crònica donés lloc a escriure
reflexions profundes, ara diríem, per exem-
ple, que en aquest país hem confós moltes ve-
gades la democràcia amb ]'anar en mànegues
de camisa. Però això no fa al cas. Es molt
més interessant d'explicar, fet i fet, que al
Català hi ha un cambrer que es diu Figue-
res. Es un home d'uns cinquanta anys, alt,
simpàtic. M'hi vaig fer amic de seguida. Al
primer whisky que em va servir, ja vàrem
confraternitzar. AI segon, ja ens féiem confi-
dències. AI tercer, el company Figueres no va
poder-se estar de reproduïr-me el discurs que,
dos dies abans, havia fet a la Societat de
Cambrers. Es tractava d'explicar als camara-
des la gran necessitat que tenien, en vistes a
l'ofici, de conèixer idiomes.

—Amics i companys—es veu que els va dir
En Figueres—. De llengües i de dones, com
més en coneixereu, millor; com més en prac-
ticareu, millor. Però això no us ha de fer
oblidar que tan en el ram de les dones com
en el de les llengües, hi tenim una mare. I
aquesta mare ens la tenim d'estimar per da-
munt de tot...

En aquestes ocasions, el company Figueres
solia servir tina quantitat de whisky molt apre-
ciahle.
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les noies del Català, ja una mica cansades, ti-rar-se ei barret endarrera, com els clàssics
jugadors de manilla el diumenge a la tarda.
Algunas, que volgueren posar a to les sevesmaneres amb la nova indumentària, correspo-nien a les salutacions dels clients ben educats
amb una esplèndida barretada:

—Adiós señor Eduardo—i amb la mà dretaes llevaven el barret a una alçada prudent.

La nit d'un dissabte constitueix sempre al
Cafè Català un espectacle que val la pena de
no deixar-se perdre. La sala és gran i estàplena d'una clientela bigarrada i contradictòria.
Pagesos de Granollers, ealtataulells de la Por-
taferrisea, mariners de Noruega, i soldats dela Barceloneta . La música fa sempre un gran
estrèpit, tothom balla amb molta violència, hi
ha una Limera grisa i espessa. Les america-
nes blanques deis cambrers evolucionen en mig
del festival com les veles de las barques en
dia de tràngol. Tothom crida alhora: en ca-
talà, en alemany, en andalús, en holandés...
Les noies fan unes grans rialles que, com un
ganivet ben esmo;at, esqueixen per un instant
la cortina melòdica del metall del jazz. En
una taula, quatre mariners que han baixat del
mar del Nord carregats de bacallà, beuen xam-
pany i pessiguen les cames molsudes d'unes
senyoretes. Aquests quatre mariners són uns
senyors importants, els que menen el barco.
S'han vestit de paisà i la roba civil sempre
els va una mica baldera. Tots porten un bar-
ret fort que oscilla en tots sentits sobre la
bola del cap ros i despentinat. Hi ha vespres
que els barrets forts del Català arriben a for•
mar un paisatge obsessionant.

A mesura" que la nit avança, la cosa es va
espessint i caldejant. Hi ha algun moment en
què no us vindria gens de nou que el sostre
de la sala saltés com la tapadora d'una cassola
en plena bullidera. Es la gran hora de la casa.
Dos mariners s'emporten un company; mig
arrossegant-lo, com si duguessin un ninot de
roba. Un altre ensenya el braç amb un com-
plicat tatuatge i una noia fa uns grans esga-
rips de felicitat. En un retó, un parell d'amics
es claven bufetades. La música toca encara una
mica més fort, i tot acaba bé.

El Català té, també, els seus moments de
calma. A les tardes, per exemple. En aquestes
hores, el públic es composa de quatre foras-
ters desorientats i mitja dotzena d'estudiantets
de primer curs. Van molt ben pentinats, tenen
la vista un xic esverada i fan olor de dis-
pesa del carrer d'Aribau. Les noies els trac

-ten amb aire maternal i sempre en distingei-
xen una mica un d'ells que està bojament ena

-morat. Es en aquesta hora que, de vegades, En
Josep Plp es deixa caure al Català. General-
ment, ve de donar un tomb pels volts de les
Drassanes per tal de païr la conversa que ha
tingut amb el frare Miquel allà dalt, al darrer
pis de can Cambó. En Josep Pla va a fer-la
petar una mica amb el mestre Demon, que, en
aquesta hora, entre foxtrot i one-step, sempre
té un moment per a les amistats.

Quan el mestre Demon us veu arribar, salta
de la tarima com una mustela i ve corrent cap
a vosaltres, amb la mà dreta estesa per a
tallar el vent i amb el ,cap un xic decantat cap
a l'esquerra. Us fa una acollida tan recordial
que sembla que s'hagi de morir d'alegria. Quan
esteu una mica calmats us fa seure a la taula
del retó, vora de l'orquestra, i us dóna con-
versa. De tant en • tant, s'enfila cap el piano i
us deixa sentir les primícies d'un numeret que
està fent. Mentre executa amb el cap ensor-
rat entre les espatlles, i amb les mans que
fan uns salts de bestiola ferida sobre el teclat,
encara té temps de girar la cara i d'adreçar-vos
una rialleta interrogant.

—Què us en sembla?
—Que està molt bé home...
Generalment, tota la música del mestre De-

mon està bé. A còpia de beure whisky, de fu-
mar cigarretes angleses, de portar ulleres de
carei i de tractar-se amb capitans de barco
americans, el mestre Demon ha acabat per fer
autèntica música de jazz. A casa seva té una
gramola que no para en tot el dia d'escampar
pel pis aires de Jack Hilton i de Paul Withe-
mann. Només l'aturen el temps just que la
família es pren per a dormir.

De tant en tant arriba al Català un senyor
prim, vestit de negre, sempre una mica per
afaitar. S'adreça a En Demon i li diu, amb
tm aire desolat:

—Maestro, aún no se acuerda usted de mi?
Es un literat del districte V que li té entre-

gat un llibre per a una opereta. Tots els lite-
rats del districte n'hi han portat un. En el
quarto dels mals endreços del cafè, el mestre
Demon té aquells sis o set mil llibres d'opereta
per a musicar. El mestre Demon és un sant
home i no té un no per a ningú...

Entre el personal femení de la casa hi ha
una figura remarcable. Es una tanguista que
Iti va entrar en la seva primera joventut i que•
actualment, ja és àvia. Els seus records de
família i els altres, van íntimament lligats amb
la història del local. Actualment representa el
paper una mica fatigant de la tradició vivent.
Les seves companyes, més joves, poden veure
en ella, tot d'una peça, el passat, el present i
el futur de l'ofici... Algunes, no obstant, en
lloc de lliurar-se a aquestes reflexions, s'han
vingut dedicant a una diabòlica activitat: con-
sisteix a marcar amb un ganivet, sobre una
taula de fusta, totes les dates en què l'àvia es-
trena un vestit. La història trista de la seva
elegància. quedarà eternament impresa sobre
aquell moble.
—Però per què ho feu això ?—vaig pregun-

tar a una de les encarregades de la curiosa
estadística.

—Pues mira; para divertirnos!
I en dir això, va ensenvar les seves dents,

blanques, brillants, amb una mica de ferocitat

Si eis catalans fóssim una altra gent, ara jo
em complauria a fer un elogi de l'aviació a
base dels perills que ham pot trobar, si vol,
en aquest alat procediment de transport. Els
gorgs i les :orrenties aèries, les genialitats
dels motors i les diticu,tats dels aterratges, si
exagerava una mica, em fornirien bon mate-
rial per a convèncer d'alçar e1 vol una gent
de tarannà orientat cap al risc. Però està com

-provat que som un poble feble i mansoi; puix
que fins que ens ho retreguin els que més
obligació tenen de callar (o de donar l'exemple).
Serà escaient, doncs, que l'elogi es decanti vers
les dolçors tranquilles del deport aeri. Així•'
potser, serà més eficaç per a la majoria, ami-
ga del confort; i em refiaré que la minoria
d'enamorats del risc no es deixaran esverar
per la comoditat i empendran ei vol de totes
maneres—almenys aquells que no es trobin, com
els ocells dintre la gàbia, aturats per obstacles
niés sòlids que el desmenjament o la temença.

Val a dir que els plaers tranquils que hoat
pot trobar per ]'aire són elevats, tant com
físicament, espiritualment i que, si no empe-
nyen precisament vers l'heroisme, tampoc no
són de mena abaltidora; i així ningú no s'ha
d'avergonyir de recercar -los, sinó tot al con-
trari. Hom pot trobar-los fàcilment. Trieu un
dia clar i un bon taxi. Feu-vos dur al Prat
de Llobregat i, més concretament, al camp
d'En Canudes. I si abans us heu posat d'acord
amb aquest aviador excellent o amb algun

C?lel seus amables companys, respecte el vos-
tre bateig aeri, no trigareu a sentir-vos bella-
ment transportat.

Tal vegada, en arribar al camp, ja trobareu
el biplà fora de l'hangar, el pilot al seu lloc,
el motor espetegant i una certa expectació ani-
madora ert un grup de visites. Els minyons
afables que tenen cura de la installació aviatò-
ria vindran a oferir-vos, fades providents, una
gabardina que us protegirà dels esquitxos olio-
sos, unes ulleres hermètiques, un casc de cuir
molt semblant a aquell sota el qual Lindbergh
va travessar l'Atlàntic.

Pugeu al vostre lloc, i us trobeu divinament
i blanament assegut, i envoltat per la remor
eixordadora del motor, la qual comença ja a
treure-us del món. Perquè, de dins estant d'a-
quell soroll imperial, us sembla que les coses
de la terra hagin esdevingut insonores; i així
tat el que us volta comença a fer-se vagament
irreal. La realitat de l'avió en canvi, s'aferma
i ja no us vaga de trobar-lo frèvol, com tal
vegada heu fet en pujar-hi.

L'hèlix volta i encara no' heu tingut lleure
de pensar en un possible accident. Ara ja no
podreu, perquè l'única por que teniu es la de
no poder arrencar mai. Comenceu a moure-us
per la terra dura, " i teniu solament angúnia
per si no us podieu alçar. Us sembla impos-
sible que les rodes abandonin la terra abans
que ]'aparell atenyi els arbres que es drecera

1 a la vora del camp. Però aviat se us desplaça
estranyament e1 punt de vista, i heu de decar.-
tar-vos i mirar avali per veure aquells ar-
bres que us havien semblat un obstacle. Els
veieu molt petits i, mirant enrera, veieu els
hangars com dues capsetes i el camp d'aterrat

-ge com tm hortet .extremadament pueril. No
teniu, és clar, ni la més lleu sensació de ver-
tigen.

Si alceu el cap i mireu entorn vostre, l'asse-
gurança que teniu s'agença amb la sensació
d'una immòbil serenitat. Per a adonar-vos que
pugeu, heu de mirar com el m5n s'empetiteix;
per a adonar-vos que avanceu, heu de mirar
com el món passa, molt lentament, per sota
vostre. Us sentiu com un dén que plana per
damunt les impureses de la terra—un déu amb
minúscula—, és clar, que té la gràcia de com

-binar la divinitat amb la modèstia. Així la
vostra ascensió us emancipa del món, però no
us fa pas menysprear -lo. Al contrari : si el
torneu a mirar amb el vostre esguard divinal,
as hi encisaren meravellosament.

Totes les impureses de la terra han desapa-
regut. Ho veieu tot net, retallat, d'una geome-
tria deliciosa. La geografia se us presenta amb
una realitat profunda i turgent. El prat és
un aplec bellíssim de rectangles verds i ro-
genes. El poble no té cap casa que no sigui
bonica ni cap carrer que no es mostri avinent.
La costa escumosa ondula de veres, el riu ar-
gentat serpenteja de veres, i la grandor de la
ciutat es fa comprenedora.

Us sembla que tot just heu començat a mi-
rar quan el món ja es torna a engrandir. Si
mai pensàveu que la deval'lada us forniria una
mala impressió, ara teniu una sorpresa agra-
dable. El camp d'aterratge se us acosta de
pressa, però el vostre pes troba sempre el su-
port de l'avió; és possible que fins que aquest
us sotraguegi en lliscar pel camp terrossenc,
no us adonareu que heu tornat a la terra.
Durant el descens, amatent a gaudir-vos-en, no
as ha llegut tampoc de pensar que podríeu
acabar en accident, i en el cas d'una desgrà-
cia, us hauríeu trobat avariat o en una altra
vida tal vegada millor, sense tenir temps d'es-
glaiar-vos-en. I quan salteu de l'aparell, ni
tan sals se us acut de pensar que heu caqui-
vat un perill. Els vostres sentiments són tot,
de gratitud i els vostres desigs de repetir; i
us endueu del camp una alegre exaltació d'es-
perit que us dura encara quan retorneu als

vostre cap ficaments terrenals.
Un simple vol de poes minuts us dóna la

fermesa exaltada i la joiosa serenitat d'un
déu, us forneix el domini i la comprensió del
món, i us deixa un record i un desig agrada-
bles. Tot això--cal no oblidar que la carac-
terística més nacional és l'estalvi—a un pren
que gairebé tothom pot pagar. Es ben estram"•
doncs, que els meus amics de I'Aero Club de
Catalunya s'hagin de queixar encara que el
nostre públic no es mostri gaire interessat a
volar. Per què no voleu? No hi ha excusa.
Si no voleu en unes tals condicions, és ben
bé perque no voleu.

C. A. JORDANA.

Els llibres i el bar. — L'altra setmana
parlava d'una associació d'idees i de senti;
ments entre els anuncis lluminosos i 1
exceiléncies del bar. Aquesta associació, m'
forta per un cantó i més estirada pels ca
bells per un altre, la veig entre les invers:;
tions que es fan a base dels alcohols i leá
invencions que surten de les impremtes.

Ara mateix acabo de veure una vitrina
novetats bibliogràfiques ; llibres amb cobee
tes de paper de tots colors, amb jocs de llè
tres que tan aviat són severs i discretíssims'
d'un aire notarial — l'adjectiu «notarial»
el més just per qualificar la severitat i
ponderació de les coses —, i amb altres j
de lletres, excèntrics, irreverents, com si
1Gbre portés una careta de pallasso, o
maquillatge de «giri». Les cobertes de pa•
per donen al ]libre un cert aire de cosa pas
satgera, que és l'aire que tenen les coser
del dia. Amb els llibres passa com amb le-
robes de les dones i amb tota mena d'est
familiars. Abans es feien llibres amb c&
bertes d'una pell que no es destruia mai,
acostumaven a ésser gruixuts i tenien l'es.
tómac ple d'tines idees que pel cap baix du•
rayen cinquanta anys. Css el mateix que
passava amb les noies de les cases riques,
que yuan es casaven es feien unes camises
que duraven per tota la vida. Eren unes
camises poc gracioses, però sòlides, d'un fil
sense contemplacions ; ara iti ha camises
que ocupen menys lloc que un mocadoret de
butxaca, són faseinants, damunt de la pell
provoquen el paroxisme, però duren com
l'am:,r o la fidelitat de moltes persones que
les porten. Avui dia tot té un aire excitant,
llampant i graciós, però amb un nervi cfii.
mer, amb una condició d'ala de papallona.
1 això mateix s'endevina en les cobertes
dels llibres de les vitrines. Les lletrea ter.
quen contactes allucinants, un cert confu•
sionisme d'indústria metai1úrgica, de poma-
da de perfumeria i de paisatge inexplorat.
Hi ha veritables troballes, títols truculents,
papers ajustadíssims, elegàncies perfectes.
Fixeu-vos en una vitrina de novetats biblio-
gràfiqu^es, i la :dea d'un bar ben servit se
us acut al pensament. Els artistes que es.
tan al servei dels editórs tenen alguna cosa
de l'instint diabòlic dels «barmen». Un llibre
és un poliedro de color. imagineu una copa
en forma de llibre, doneu — amb la imagi-
nació sompre una mica excitada — aquella
líquida majestat d'una copa colorida al pa-
per banal, desesperadament •industrialitvat
de les cobertes del llibre, i aneu 'mirant...
La vitrina és aleshores un servei de copes
ben preparades , ingerir totes aquestes co-
pes és una labor penosfssima ; extraure tota
l'essència alcohòlica d'aquests tnilers de pà-
gines impreses pot constituir una calalrnitat'
sense remei, una embriaguesa contra la
qual no podrà res tot l'amoníac del món.

1 és precisament aquesta diversitat de co-
bertes, aquesta audàcia de colors, aquesta
heterogènia associació de lletres, t' en un
sentit efímer, de cosa oblidadissa lò que.
dóna a la parada de llibres la sensació de
les begudes glaça-des, picants, policolors, de
gust que no s'acaba de definir ben bé, de
convergència i de confusió de coses... be-
gudes d'a peu dret, que entren més aviat
pels , úlls...

Per això també molts llibres d'aques
només es tasten, es poden descubrir somian'
tocant el violí, mastegant una «boquilla»
aelluloide parlant de les coses més banal
amb una manca de sinceritat sense ca
transcendència. De tant en tant, dintre I
cobertes més escandaloses hi ha unes pàg '.
nes profundes, hi ha un llibre de primera.,'
és un cocktail ensopegat, és una bona dos
ficació, un moment genial del barman.

Abans els llibres que sortien de les i
premtes, i es relligaven a mà, i es grava'
ven al foc, i només els compraven mitja
dotzena de persones, tenien tot "un alto_
aire.

En primer lloc la fantasia dels edito
era Iiinitadíssima ; durant anus i anvs n
més es feia un sol tipus de relligadura ; 1
lletres tenien una monotonia solemne,
la millor qualitat. Avui dia veure una gra
estiba de 11•ibres plens d'artritisme, feixuc
d'obesitat, amb unes cobertes d'un pergamí:
etern o d'un cuiro inalterable, dóna una
sensació ben diferent a la d'un bar a l'ame-
ricana ; a mi em fa pensar en un celler,
antic, en una d'aquestes caves que hi ha

la província francesa, on es troba el bon nnr
magnat vieux» i la afine sense concessions
d'una legitimitat que no crec que sigui caga
excés qualificar de sublim.

Les bótes totes iguals de per fora, sen
altra elegànoia ni altra fantasia que uta',
perfum intens de ponderació d'integritat de'

seny indestructible, aquestes grans bótes que
dormen en un ambient fresc, de teranyines
i d'ombra... imagineu una vitrina plena F
d'infolis amb totes les cobertes iguals, unes"
cobertes d'aire monàstic i feixuc ; aques
vitrina resultaria irrespirable, la mirad
s'ompliria de llàgrimes davant d'una para
da així... i malgrat això, mentre passe..
les fantasies del barman, el vell conyac cada
dia agafa més prestigi ; per això els bibliò->
fils, amb tota la ferocitat del bibliòfil, amb,
tota la inhumana passió del bibliòfil, aquells,
que passen el dit tremolant damunt les pla-1

nes d'ull incunable com si toquessin la galta
d'una princesa oriental, el bibliòfil res anés
que bibliòfil, em fa l'efecte que és un dels
éssers més horriblement sensibles, un dels
homes més atacats per aquell sensualism
afinat i cruel, que no comprenen, natural
ment, ni els poetes ni els tramvies que pa
sen per la Rambla.

Josur MARIA nc SAGARR 1

D' 1 h	 n à van vedar freds	 Josap MARIA PLANES.darreres hores de la nit, haurieu pogut veure

Uns quants anys enrera, al Cafè Català sem-
pre trobàveu dues o tres noies que encara no
fia una setmana que les havien deshonrat.
Ara, naturalment, els costums s'han complicat
qui- sap-lo i tothom, conmençant per la policia,
vigila una miqueta més. De totes maneres, lcs
noies del Català s'han distingit ara i sempre
per ésser un prodigi de candor. Generalment,
totes parlen murcià i sempre tenen entre la
parentela algun individu que ha collaborat e fi

-caçment a la construcció del Metro.
Un dia, se'n va presentar una a la direcció.

Venia disposada a treballar, a fer de tanguista.
—L'acceptem—li van dir—; però ja sap, se-

nyoreta, que haurà d'alternar?
—No hi tinc cap inconvenient.
Dos dies després, l'encarregat d'aquestes

funcions li dedicava el gran escàndol:
—Però, com és que ahir no va venir?
—Com que em van dir que tenia d'alternar...
—Bé, i què?
—Oh, jo em pensava que això de ]'alternar

volia dir treballar un dia sí i l'altre no...
Els darrers temps de la guerra, com tothom

sap, coincicliren amb una època de gran abun-
dància per a la ciutat de Barcelona. Els di-
ners anaven a dojo i la gent es dedicaven a
divertir-se amb un remarcable entusiasme. Els
propietaris que llavors hi havia al Català es
van mirar el panorama de la disbauxa barce-
lonina, i van dir-se:

—Ha arribat l'hora de donar a l'establiment
un aire una mica distingit...

Com a primera providència, obligaren a les

= L'obra fallarà — va dir En Moragas	 noies de la casa a posar-se, totes, harret. La

a l'Ambròs Carrion —, perquè, fixa't-hi: , majoria d'elles no nhavien portat mai, ni fal-

serà «La espada de 'Bernardo por la cara-	 ta que els feia. La innovació, per tant, oferí

bina de Ambrosio.»	 un espectacle d'allò més suggestw. Cap a les
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PITARRA MIRADORaParisMATCHS DE' BOXA
L'amic Puig i Ferrater, amb l'amabilitat

que el car cteritza, ens ha fet l'honor d'enco-
manar-nos l'estudi de la vida i obres del cè-
lebre Pitarra, que, formant part integrant de
la sèrie de vides de catalans illustres del se-
gle xtx que publica la casa Proa i la "Biblio
teca a Tot vent ", publicada per la mateixa
casa, : nosaltres hem posat de seguida mans
a l'obra i fil a l'agulla, per tal de correspon-
dre el més dignament que puguem a la im-
portància del càrrec que hom ens ha confiat,
perquè no cal dir que considerem més que
important, importantíssim, el coneixement de
la vida i obres dels catalans que ens han pre-
cedit immediatament en l'ús de la paraula i
dels fets, en la història de
Catalunya, perquè no sols
ens donen la clau i el ca-
mí de les relacions amb
els dels catalans del segles
passats, sinó la clau i el
camí del que nosaltres i
els nostres successors, nas-
cuts o per nàixer, pugutm
fer i desfer en bé o en mal
de la nostra molt estima-
da terra.

I res ho demostra més
que després d'haver fet els
estudis previs i preparatius
per escriure la vida que
se'ns acaba d'encomanar,
hem arribat de seguida a
la conclusió sintètica de
què la valor més alta del
nostre Pitarra, fundador
del nostre teatre, és la sig-
nificació històrica que té,
fins al punt que si hem
deduït que la valor i im-
portància literària i poèti-
ca del nostre biografiat, no
es put comparar ni de
lluny ni de prop, a la de
molts altres artistes de Ca-
talunya i de fora de Cata-
lunya ; en canvi la seva
posició de literat, d'home
i, sobretot, de fundador
teatral català, en el joc
històric de la terra catala-
na moderna, té una sig-
nificació excepcional que
molts pocs tenen, perquè
ens descobreix gran part de
la fisiologia de les entra-
nves de la continuació i
formació de la història
nostrada.

Si per exemple i sense
anar més lluny, del nostre	 rnés poQularMossèn Jacinto Verdaguer
hom en podria escriure es-
tudis crítics que farien veure la valor sublim
de la seva obra artística i no se n podrien
escriure gaires pàgines dedicades al seu sentit
històric en la vida general del poble cataià
moliern, fora, naturalment, de la significació
essencial del seu sentit artístic en el desen

-volupament de l'ànima que ens aguanta, del
cèlebre Pitarra, malgrat haver pres una part
relativame i reduïda en els nostres moviments
generals culturals i polítics, perquè com els
nostres lectors de la Biografia pcdran veure,
la seva actuació fora del teatre va ser molt
limitada, si hom no en pot fer un estudi
pregon, com dèiem, com a creador d'obres
d'art, se'n pot dir mall i molt pregon, res-
peete a la significació històrica de la posició
i intenció amb què va produir la seva obra
literària teatral, en relació al moviment ge-
neral de l'època, perquè nosaltres en la Vida
que li escrivim, per encàrrec i en les hores
que en deixen lliures els altres trebails que
fem en holocauste a la terra catalana, de-
mostrarem que la fundació del teatre català
va ésser no sols tia reacció violenta i despie-
éada contra els primers intents de la recata-
linitzaciá nostrada, per tal de restaurar o
continuar la història antiga o més ben dit
medieval de Catalunya, sinó tina reacció con-
tra dels partidaris d'aquesta mateixa catalanit-
zació, fins que aquest moviment amb l'em-
penta que portava, esdevenint més fort i més
imperatiu que el mateix Pitarra i les seves
intencions, el va dominar i el va fer claudi-
car en tota la línia, fins al punt d'arribar-li a
fer demanar els sufragis del mateix partit
catalanitzador, sense que malgrat aixà, el fun-
dador del nostre teatre s'arribés mai a su-
mar ni afiliar al partit que el dominava a éll
i a tota la nostra terra.

El cas del gloriós Frederic Soler, català
fins a la moll dels ossos, és un exemple palés
de còm se formen i s'entrelliguen els movi-
ments generals dels pobles, de les contradic-

Una veu s'ha aixecat a París llançant
als quatre vents aquesta pregunta llamine-
ra: Qui vol or? La multitud, però, fa el
sord i encara que sembli inversemblant no
ha contestat ningú d'una manera afirmati-
va. En el segle dels grans ,(kracks)) finan-
ciers, dels •timos de gran escala, dels robato-
nis fantàstics, els mestres cantaires que trafi-
quen amb la finança, fa estrany que aquesta
pregunta temptadora resti incontestada. 1
malgrat tot és així. Ni el govern francès,
que ha de fer tants equilibris per mantenir
l'equilibri financier de l'Estat, que està 111-
gat amb Wàshington pel deute de la guer-
ra, que està lligat amb Londres pel mateix
motiu, no ha volgut escoltar aquella veu
amable que li oferia «or» desinteressada-
ment...	 v

Qui ha donat aquesta veu? Qui havia
d'ésser? un savi, un sentimental, un ro-
màntic. Un qufmic illustre, M. Jollivet-Cas-
telot, inventor de la fórmula infallible per a
la fabricació regular i àdhuc industrial del
preciós metall. No satisfet de la seva nota-
ble descoberta, M. Jollivet-Castelot féu pú-
blica la fórmula per tal que tothom pogués
aprofitar-se'n, començant pel govern que en
aquell moment — abril del lgzq — passava
serioses angúnies financieres.

„He fet — deia l'eminent químic — una
barreja íntima de 6 grams d'argent rigoro-
sament exempt de tota tràça d'or, de z
grams de sofre daurat d'antimoni, d'un
gram d'orpiment i t gram d'estanc quími-
cament purs. He sotmès aquesta barreja,
com de costum, en un gresol al forn a t.too
graus C., durant una hora, després he trac-
tat la substància obtinguda amb l'àcid azò-
tic i aigua regal (àcid nítric barrejat amb
àcid clorhídric). I bé. Les reaccions de l'or
han estat absolutament netes.»

La descoberta de M. Jollivet-Castelot, tot
i la seva innegable importància científica,
no fia interessat ni l'Acadèmia de Ciències,
ni 1a Sorbona, ni el Govern francès. Recent

-ment tota la premsa parisenca llençava les
campanes al vol perquè un savi naturalista
havia descobert el mitjà d'obtenir maduixes
elèctriques que venien a resultar a trenta
francs cada una. 1 en canvi per la descober-
ta de la fórmula industrial de l'or el diaris
fnancesos no han sentit ni fred ni calor...

Ningú no vo'. or? Els mestres cantaires,
els timadors, els fabricants de r(kracksn finan-
ciers, prefereixen, evidentment, robar-lo fet
i no tenir la feina de posar en pràctica 'a
complicada fórmula de M. Jollivet-Caste-
iot...

La fi de Montmartre. — Fur<v, el
«chansonniero de la «chanson rose», que fia
mort fa poc, pertanyia a la segona època
de Montmartre. Del «Moulin de la Chan-
som, al «Chat Noir, s'ha perdut una gran
quantitat d'alegria i de gràcia. En temps
de Fursv tot el món, Montmartre inclòs,
s'anava adulterant. Fursv, cal reconèixer-
ho, es resistia a l'adulteració. Amb el seu
gran barret negre, la seva xalina i la seva
guerrera creuada, era, encara, una silueta
típica del Montmartre clàssic. El somriure
de Fursv tenia una certa naturalitat. Hi
havia moments en què la seva insolència
irònica, el to picant de la seva musa, eren
d'una perfecció montmartresca. Per exem-
ple, quan va cantar a Eduard .VH, el rei
„boulevardier»

Te souviens-tu
quand tu t'apelais

De Galles?
Més tard, Fursv, tot i conservant la des-

ianboltura de l'ofici, es va convertir en un
((chansonnier» al gust dels petits burgesos.
De totes maneres, no va arribar a posar-se
al nivell dels estrangers que van à Mont

-martre en busca de pintoresc. Això últim
és el que marcarà la fi de Montmartre.

Però, tornant al Montmartre clàssic, la
crònica d'aquests dies ha posat d'actualitat
un altre ,rchansonnier» que estava gairebé
oblidat : Maurice Hallé, que ha tingut el
seu últim fracàs. Hallé ha fracassat en in-
tentar suicidar-se. Maurice Hallé va fundar
amb Jules Depaquit la uCommune Libre
de Montmartren, el cabaret de aLa Vache
Enragée», i «La Foire aux oroútes»,, que
és, com tothom sap, l'exposició que fan al
mig del carrer els artistes de la «butte».
Totes aquestes institucions són, doncs, l'o-
bra d'un poeta i d'un dibuixant, que també
era poeta. A (,La Vache Enragée» Hallé
cantava els seus poemes del Berrv, breus
notes líriques, sentimentals o somrients. L'a-
mericanització de Montmartre va expulsar el
poeta del cabaret i de la ((butte>,. Desterrat
i pobre, Mauriee Hallé ha volgut matar-se.
Estava cansat de fracassos, i gràcies a
aquest últim fracàs, continua vivint.

***
Raquel Meller al Palace. -- Convindrà

deixar registrada la decadència de la se-
nyora Raquel Meller al Palace. La revista
Parts - Madrid és l'experiment més avorrit,
rural i sinistre que de l'espanyolada s'ha
fet a l'estranger. El music-hall francès ha-
via trobat una forma bastant divertida d'es-
panyolada. Consistia en una desfilada de
noies nues, amb una montera de torero per
tot ornament, i marcant, en caminar per
les taules, un pas relativament flamenc; a
aquesta desfilada en seguia una altra de
noies també nues amb una mantellina de
puntes, representant exactament les mio-
les, les nétes de ((la femme nue de Gova,,,
i les cigarrerres. Tota aquesta carn jove,
de procedència anglesa, alemana o fran-
cesa, donava un cert to de distinció a l'es-
panyolada. Però la senyora Meller, que en
qualitat d'aragonesa és en el món 11 rcpre-
sentació més autèntica de l'ànima miste-
riosa d'Andalusia, de l'amor tràgic de les
nòvies dels toreros, del misticisme de les
monges d'Albacet i d'altres productes naoio-
nals, s'ha cregut en el cas de donar a co-
nèixer la seva Espanya amb música del
mestt-e Guerrero. El Palace ha saltat, doncs,
de la gràcia indescriptible de la revista a
l'avorriment de la sarsuela gran i del gé-
nero chico. Molta jota aragonesa, molt man-
ton de Manila, molt ball regional, molts re-
fajos y molts vestits de camperols amb al-
gun que altre bandoler. Tot plegat d'una
pesadesa aclaparadora. Raquel Meller s'a-
nuncia com l'animadora de la revista. L'èxit
naturalment és per Mlle. Franconnay, una
artista francesa que té idees clares sobre el
musie-hall, i una( joventut sonrosada, ale-
gre i vibrant, taanbé de music-hall.

,r**
Fontbernat, acusador. — Procés en el

Club del Faubourg sobre tres obres recents:
La Petite In/ante de Castille, de Monther-
lant;'PrintemQs d'Espagne, de Carco, i Va-
lencia, de Falgairolle. Diguem de pas que
aquesta t'rltima obra sembla escrita en col-
laboració amb la Raquel Meller. En reali-
tat, Falgairolle és una Raquel Meller amb
barba rossa. Segurament per la seva barba
de Sagrat Cor de Jesús — no li coneixem
cap altre mèrit — Falgairolle ha arribat a
adquirir entre alguns amics nostres una en-
vejable reputació de gran coneixedor de la
literatura espanyola i de la literatura cata-
lana. Endavant.

Procés en el Club del Faubourg. Un acu-
sador inscrit : el mestre Fontbernat. ; Qui-
na acusació sostindrà l'inquiet músic contra
les tres obres literàries? Vaig preguntar-ho
a un amic d'En Fontbernat.

— En el fons — em va dir aquest amic —.
Fontbernat no sap concretament quina acu-
sació formularà. Més clar: Fontbernat no
ha llegit cap de les tres obres. Es tracta
principalment de reivindicar el dret a l'opo-
sició.

Considero que aquesta actitud del nostre
admirat Fontbernat és nobilfssima. Explica,
entre altres coses, aquesta frase seva:

— Jo sempre estaré desterrat d'alguna
banda.

Això és : asseguraré d'una manera per-
manenl el dret a no estar d'acord amb els
altres. En Fontbernat, des d'un cafè del
Barri Llatí, és l'acusador estable.

C. R.
París, abril.

Quan tot just k oxa començava a casa
lostra — ens deia fa temps l'àrbitre Joan
asanoves —• recordo haver arbitrat potser

m miler de combats sense que es produís
.ln sol knockout. Més tard, tothom sap
om els ltnockouts sovintejaven en els nos-
res rings i com aquests continuaren mal-
;rat haver estat interdits els embenatges
furs (chatterton) per deixar solamente en-
re els guants i les mans dels boxadors un
senzill embenatge de tela (velpau).

I és que cada dia es boxa millor i, tam-
)é, d'una altra manera.

Avui un match de boxa és cent vegades
més dramàtic que quinze anys endarrera.
Abans, àdhuc per als boxadors més assa-
^entats, el combat de boxa tenía un caire
nés assenvat; el boxador tractava de be-
tar amb totes les regles de l'art ; feia tanta
atenció a l'ofensiva com a la defensiva
d era colpit més de dues vegades amb un
mateix cop, se sentia com avergonyit de no
laver-lo sabut evitar. Un match de boxa
:emportava, a més a més del treball físic
corresponent, un rumiar constant, rar el
boxador entenía que no era una baralla el
aue feia, ans una ccmpetició esportiva en la
qual la qualitat del joc, tant o més que la
seva puixança física, li havia de donar la vic-
[òria. Quan era colpit durament es tancava
en una defensiva a ultrança, convençut que
no hi havia res més a fer. I els jutges en
tonar llur decisió afavorien sempre l'home
que millor havia boxat.

E1 públic, tanmateix, es neguitejava so-
vint en presenciar aquells espectacles. Te-
nia sempre dubtes de si es tractava d'una
lluita sincera o de quelcom prèviament
arranjat. El mot «rhiqué», importat de Fran-
ça, irrompia sovint a les 'boques. Hom no
comprenia que quan un dels dos antago-
nistes rebia un cop l'altre no s'hi tornés
de seguida, i això feia dubtar de les quali-
tats morals dels combatents. ((La por va a
mitjes», solia exclamar ; o, en to mofeta
((No us féssiu mal !» Hauria preferit la
baralla a la competició esportiva, per bé
que, poc experimentat encara, dubtava de
si el que volia podia ésser.

I tant carn podia ésser! No va haver de
viure molts anys per comprovar-ho. L'evo-
lució va efectuar-se lentament, però sense
desmais, i aquesta evolució sembla que ha
arribat avui a una concreció definitiva. Cal
creure-ho així per tal com ja no se seht
dir allò de «A mi &n'agrada que es peguin.
Avui que va a veure boxa té la certesa que
veurà pegar-se, que en aquest sentit el seu
instint, l'home primitiu i salvatge que ca-
dascú porta a dintre, restarà satisfet.

Tot és qüestió de modes. El mal és, però,
que la boxa ha seguit en la seva evolució
un procés a la inversa ; devia haver comen-
çat per on ara és per a anar a parar a allò
primer. No ens hi capfiquéssim massa: el
temps es cuddarà de posar les coses a son
lloc. FIs amadors de la Violència amb ma-
júscula es cansaran més aviat del que es
creuen de llurs preferències. N'hi haurà
prou que copsin el convencionalisme que
laer força ha d'imperar en tm match de boxa
per convèncer-se que llur ideal de violència
no els pot ésser donat a tant l'entrada, i
acabaran per afeccionar allò mateix que
abans els enervava.

Que els bexadors d'anys enrera, seguint
allò que ells entenien per 'boxa, adoptessin
en el combat una actitud inteligent i que
els d'avui, d'acord. amb les preferències del
gros públic, s'esmercin a batallar, no vol
pas dir que aquells fossin millors que els
d'ara, que els darrers àdhuc acceptant les
convencions d'antany no els superin en tota
línia. Més amunt ho hem dit : avui es boxa
millor, però d'una altra manera.

Si el púbiiic té avui el que volia en . matè-
ria de boxa, cal demanar-se si l'esport, allò
que hi .pot haver d'cs rt en les lluites del
ring a càrrec de professionals, hi troba el
compte. Definir-se en aquest sentit és ben
difícil, i no serem pas nosaltres que ens
atrevirem a donar una contestació categó-
rica, la demostraoió de la qual ens .portaria
a disquispcions massa intrincades (perquè
amb elles, ultra el nostre objectiu, abastés-

Daniel Halévv i Louis Gilloux han esai-.
golat en la nombrosa correspondència de
Proudhon, la qual compendria uns catorze
volums, i n'han fet una tria. Ja deia Sainte-
Beuve (un esperit, entre parèntesis, ben di-
ferent del de Proudhon) que la part més ac-
cessible i més atractiva de l'obra d'aquest
era la seva correspondència, que presenta,
segons els seus actuals editors, un interés
biogràfic i històric, i • a més a més, consti

-tueix una font cabdal per a tots els que
s'interessen per la història del segle xtx.

Proudhon és, ens fa l'efecte, més anome-
nat que no pas conegut ; tan que se li han
arribat a atribuir obres que no ha escrit.
Això sol passar amb autors massa cèlebres
i comentats : de tant sentir-ne parlar, hom
es creu dispensat de conèixer-los de primera
mà. També és propi d'autors així que se
n'apoderin partits ben diferents entre ells,
els quals procuren anexionar-se'l amb més
o menys traça.

Revolucionari teòric. Proudhon fou, un
moment, revolucionari pràctic. Però després,
rient per sota el nas, s'acusa d'haver arren-
cat un arbre, tombat un guarda-rodes i tra-
ginat pedres per a les barricades.

Més que un home d'acció, és, i vol ésser,
un moderat. Vol persuadir, convèncer; no
espera res de l'organització de les masses
obreres amb el fi d'apoderar-se del poder:
reprova la violència, i refusa la collaboració
que, des de Londres, li demana Karl Marx.

Es un bon tros ingenu, fermament con-
vençut que basta que ell digui una cosa per-
qué tothom s'adhereixi a la seva opinió.
Aquesta ingenuitat, més que l'orgull, li fa
creure a ulls clucs que els jesuïtes no s'al-
çaran rnai més de l'atac que acaba de fer-los.

Potser més que l'obra mateixa de Proud-
hon, són les conseqüèneies d'aquesta les que
han tingut una irradiació que encara dura.

Per aquest motiu és interessant la reedi-
ció d'una tria de la seva correspondència,
efectuada per Halévv i Gilloux, potser, a
l'hora actual, els més indicats per fer-ho.
I és interessant perquè no es tracta pas
d'una correspondència únicament de caràc-
ter íntim, sinó que té intenses relacions amb
l'activitat teòrica i polèmica de Proudhon.
.- judarà a fer sortir de l'oblit una obra que
és d'indispensable eoneixença • malgrat la
caducitat d'algunes ports.

sim un fi pràctic Creiem preferibie asse-
nv alar alguns contrasentits esmenables.

En primer terme cal fixar-se que si la
boxa ha variat radicalment, els reglaments
són els mateixos i ?dèntic l'esperit dels que
tenen el deure d'interpretar-los. A més a
més hi ha moltes coses no reglamentades
que el sentit comú hauria d'imposar i que,
no obstant, resten en l'aire. Els reglaments
prohibeixen, per exemple, donar ais boxa

-dors altra cosa que aigua, però així i tot
no és difícil comprovar a cada vetllada pu-
gilística com, en moments donats, un pe-
tit flascó misteriós va a parar als llavis
dels combatents, no se sap ben bé amb quin
objecte. Hom sap, però, que ]'éter us fa
un cor nou de trinca, que l'alcohol dóna
als sentits una fuetada estupenda, que la
colla i ('estricnina són estimulants merave-
llosos, i que sota els efectes d'aquests i d'al-
tres tòxics els homes es llencen enfollits
l'un contra l'altre. ;No fóra útil, i fins hu-
manitari — un metge i un delegat de la
Federació estan en funcions a cada vetlla-
da — revisar el contingut d'aquests petits
flascons misteriosos?

Acceptat sense discussió que 1a boxa no
sigui l'art de la aself-defense», com tam-
poe (d'esgrima del puny» ; admesa sense
reserves le definició que vol que la boxa
sigui d'art de barallar-se amb els punys».
Ara bé, ;per què cal permetre que un be-
xador experimentat i en possessió d'un his-
torial brillant sigui enfrontat a un . princi-
piant o a un home mediocre, batut ahir i
abans d'ahir per contrincants inferiors al
que .tom tracta de donar-li? Concretament
¿Per què fer boxar Lepesant, tot seguit
d'haver estat batut per Alís, contra Logan
vencedor d'Alís per knockout? ¿Per què
oposar Perazzio, batut per Ino, a Ros, dues
vegades vencedor d'lno? Cal així mateix
demanar-se com és possible que moltes de
les nostres primeres figures del ring boxin
avantatjant en el a., Ilurs adversaris, sa-
bent avui com se sap que en igualtat de
qualitats la diferència de pes resol un com-
bat, i que si un boxador pot rebre impune-
ment un cop d'un contrari que pesi el
mateix que ell, li hat ésser sumarnent per-
judicial el que li doni un boxador de més
pes.

Sabem positivament que el públic no vol
res d'això que hem dit, i que si ho tolera
és senzillament perquè no sap; perquè hi
ha qui té cura que no ho sàpiga. Cal iden-
tificar-se quelcom més amb allá que suc

-ceeix al rig i als seus voltants, sobretot si
hom no vol que la boxa representi un ab-
surd sadisme. Cal pensar que lea prerro-
gatives dels espectadors habituals no són
tan limitades corn es creu, i que és preci-
sament amb l'excusa de satisfer els gustos
del públic que promotors sense escrúpuls
desnaturalitzen la boxa oposant a un pugi

-lista assabentat un antagonista ignprant o
en plena decadènois. Que és un crim tot
match en el qual a priori hom pugui asse-
nyalar el vencedor, com també fer boxa dos
homes les probabilitats de victòria dels quals
no siguin a poca diferència idèntiques. Que
no hi ha match antiesportiu d'aquests que
no . sigui ensems antihumà. I, finalment,
que d'acord amb allò preceptuat, tot error
d'apreciació comès abans d'un combat pot
ésser esmenat suspenent-lo no solament
quan un dels adversaris dóna -proves de no
poder més, ans encara sempre que se'l con-
s,deri en situació d'inferioritat.

Bell és l'espectac)e que ens proporcionen
les lluites del ring quan, disputades amb
lleialtat, posen davant per davant dos he-
mes igualment coratjosos i decidits a ave-
rar-se els millors amb els punys, amb el
cor i amb el seny. Bella és la pugna espor-
tiva amb el seu dinamisme exacerbat. Be-
Ila en un match de boxa :la victòria per
fora de combat, coronament d'una jugada
mestra. IBell és, en fi, l'esport quan tracta
de posar en valor .es qualitats virils dels in-
dividus i dels pobles, tan bell com repug-
nants per a un esperit sensible les mistifi-
cacions que en la boxa el deixen reduït a
una inútil crueldat.	 -
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cions fonamentals que els presideixen i, sobre-
tot, del profit que en treuen els que lluiten
en pro o en contra del mateix poble, per-
què l'autor del 'Don Jaume el Conqueridor ",
de "La dida" i del "Ferrer de tau", és, com
farem veure a tothom, en la seva Vida i
obres, un dels casos més típics i assenyalats
del favor que es pot fer a un poble, posant-
se contra d'ell, de la mateixa manera que,
com tots sabem de sobres, la història ens pre-
senta mants casos de pobles que han assolit
grans avantatges i grans destins, posant-se
obertament contra dels propis herois que els
han volgut afavorir, guiar i ilíuminar en el
camí de la vida i de la civilització, i final-

FREDERIC SOLER
pel ser pseudònim de SERAFI PITARRA.

ment patint i fins morint per ells i en mans
d'ells han acabat per fer-los triomfar contra
la voluntat inflexible del mateix poble rebec.

De tots els drames i comèdies del famós
Pitarra no n'hi ha cap ni un de tan interes-
sant com el de les seves lluites amb el par-
tit català, ni en tot el seu abundós teatre
podem trobar cap pas tan dramàtic ni tan
còmic, amb tot i que les seves obres princi-
pals n'estan plenes, com els passos que va
donar en trobar-se al bell mig del teatre de
la vida real de l'època de lluites i combats
en què va naixer, viure i morir, vencent i
essent vençut, i del resuim tant analític com
sintètic de la seva existència sorollosa, en
surt el resum que dèiem i anunciem, i que
tan aviat com les nostres ocupacions ens ho
permetin, ofrenarem a Catalunya i als nos-
tres estimats lectors, per intermediació de la
casa Proa, perquè se'n facin càrrec i apren-
guin a considerar la importància humana de
la nostra història.

FanxcFSC PUJOLS,

NINGÚ NO VOL 0R7

albert
pelai, 44

s a s f r e

Proudhon reactualitzat
Fa alguns anys, una casa que edità una

collecció de &chefs-d'aeuvre méconnus», hi
inclogué Du frinci¢e fédérati)' et de la né-
céssité de constituer le partí de la révolution.

Entre nosaltres, on tanta influéncia ha
tingut Pi i Margall, deixeble de Proudhon,
ens fa l'efecte que aquest és, algunes ex-
cepcions a part, tan méconnu» com sempre.

X.
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III-.À IiiILÌ!
El henaventural que no es pot gratar l'es-

quena. — Ah, si a menvs pogués tenir a
mà algun gratacels .



A-,'- que s flavia 	 Li una passa daque-
lles que delmaven amb preferència els barris
acabalats de Barcelona i empedraven amb
grans lloses negrenques de tinta 1a primera pà-
gina de La Vanguardia.

E1 que és ella era ben morta; no li havien
valgut els seus disset anys ni la tendresa un
punt pretensiosa amb què s'arrapava a la vida.
S'havien clos els seus ulls (uns ulls castanys,
més aviat grossos, que parlaven més aviat mas-
sa), s'havia afinat el seu nas (un nas ni llarg
ni curt, una mica tirat enlaire), s'havia en-
congit la figura espigadeta que diríeu que era
ahir que encara es gronxava amb aquella ale-
gria. En comptes de la picant morenor de la
pell hi havia una pallidesa que s'auriolava de
basarda. Tota ella patia aquella deformació
funerària que converteix els cossos en flor en
titelles humils i tràgics. Es veu ben clar que
l'ànima, sigui corn sigui, fa força falta a la
còrpora quan no hi és.

Com a contrast amb aquella pobra cosa la
sala era emparamentada amb una vera pompa
fúnebre. Ciris, flors, draps, gasses, totes les
rampoines cansades de rodar capelles ardents,
tacades de cera i profundament imbuïdes d'una
fetor devota i tristíssima, creaven un ambient
de l'altra món. Hauríeu dit una saleta d'es-
pera del purgatori. Tot hi era solemne, penós,
resclomit i carregat.

Aquells moments la morta s'estava tota sola
i només li feia companyia el crepitar de la
cera com cremava; però s'obre la porta i en-
tra Xavier. Xavier era aquell que l'havia es-
timada en vida i n'havia estat correspost. S'ha-
vien conegut a unes reunions primaverals
d'una casa a on feien una mica de tennis
els diumenges i un berenar arregladet. Els
dies que hi havia concurs, en el qual s'ator-
gaven unes minúscules copes als campions,
donaven gelats i tisana de xampany... però,
Déu meu! ¿per què ens entretenim contant
aquestes banalitats davant d'una cosa sagrada
com és el pas de la vida temporal a l'eterna?

Pel que fa a Xavier, val a dir que de
tant desolat com estava, va entrar en un es-
tat de mitja estupidesa, sense recordar bé si
la trobaria ben bé morta. Les coses que ens
colpeixen massa, costen de creure, i quan la
raó i l'evidència ja ens han dit que és allò,
la imaginació, puerilment, encara elabora
fantasies. Per això, a dir la veritat, no us
he d'amagar que Xavier, mentre entrava,
anava fent pels seus dintres, un diàleg mental
amb la seva Lluïseta, com si fos viva, i de
res gaire transcendental: discutien una mos-
tra de roba per a un vestit d'ella.

Aquest estat de semi- follia no va durar,
però gaire; en veure Xavier aquelles fac-
cions alterades, va tenir una gran por no
exempta de repugnància. Ganes de fugir com
una criatura. Després, no sé si és per sen-
timent o per respectes Humans (estava sol;
però sols i tot, els respectes humans, per
inèrcia, encara ens mouen; duem públic ima-
ginari, de tant estar en contacte amb un de
real), sigui pel que fos, va abraonar-se- li
al damunt i va besar-la.

Acabat, amb les idees un xic més ordena-
des, va recordar-se que calia que s'agenollés
i pregués una estona. I ho anava fent d'es-
ma, però amb gran fervor, com quan era
a collegi i es preparava per a la primera co-
munió.

Va obrir-se la porta; Xavier va girar el
cap i podia veure com entrava un xicot de
la seva edat, tot plorós.

Era l'Alexandre; també havia anat darrera
de Lluïsa; però Xavier estava ben segur que
no s'havia vist correspost.

De totes maneres, Xavier va sentir-se con-
trariat i un xic inquiet.

El nou vingut també va llençar al que
hi era una mirada llarga i complexa.

Xavier es cregué en el cas d'ésser gene-
rós. Va acostar-se-li i va expressar-li com,
en aquells moments, no hi havia vencedors ni
vençuts. Només un dolor molt gran que fo-
nia totes les ànimes i les igualava.

—Realment — respongué Alexandre —, tant
jo, que era el volgut, com vós, que no te-
nien tanta sort, encara que potser en fóssiu
més digne...

—Què dieu ?—va interrompre Xavier—. Jo
era el preferit!

—Estimat Xavier, us equivoqueu.
—Es que tinc proves—i es treia de la car-

tera un retrat amb dedicatòria—. Aquest re-
trat duu la data de tres dies abans de cau-
re malalta.

Alexandre va quedar amb la boca badada;

- Aquest número ha
passat per la censura
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escapar aquets mots:
—Quina barra!
I es va treure un altre retrat, bessó de

l'anterior, amb dedicatòria també.
–.lvlireu; és de l'endemà de la vostra.
Xavier plorava de fil a fil. Alexandre es

va girar de cara al cadàver i va proposar:
—¿I si hi renyissim tots dos ara mateix?
Xavier va dir:
—¿Com voleu que hi renyim, si és ben

morta?
—Esquincem les fotografies.
—A mi em semblaria una profanació. Els

morts volen respecte.
—D'acord; però aquest mort... era un viu.
—Escolteu, Alexandre, jo més m'estimo

perdonar; potser l'oblidarem.
Alexandre va estrènyer la mà de Xavier.
Però va esbocinar 1a fotografia de Lluïsa:
—Que sigui tota vostra la Lluïsa. Vós 1 es-

timàveu més que jo.

Van sortir al carrer plegats. Caminavea
sense dir-se res. Però, •per dins de cadascun
furgava la dèria ce saber la història del
cor de l'altre.

Tots dos eren d'allò més vulgars. Alexan-
dre considerava que Lluïsa era una ximple-
ta indigna de l'amor d'un home. Però Xavier no
era ben bé de la mateixa opinió.

—Jo crec—.digué--, .que .per a una perso-
na jove, del sexe que sigui, l'amor és una
cosa que només existeix en la imaginació,
sense concretar-se a cap imatge. Es més: la
imaginació d'aquesta edat és tan fresca i
abundosa que la vida no pot competir -hi, de
manera que aquell sentiment complicat que
per entendre'ns anomenem amor, s'aplica lla-
vors a les imatges interiors de la nostra fan-
tasia. Noteu bé que l'amor físic encara no
ha performat les seves metamòsfosis alesho-
res i no compta gaire en la consciència ni
en la imaginació.

Alexandre no hi volia convenir. Tenia la
idea vulgar que tothom és un...

—Na m'interrompeu —va prosseguir Xa-
vier—; després d'haver tolerat la meva peti-
ta conferència us deixaré dir tant com vol-
dreu. Lluïsa doncs, com totes les persones de
la seva edat que no són d'una precocitat re-
marcable, a conseqüència d'aquest culte fan-
tasiós, intern de l'amor en general, tenia la
necessitat de .realitzar-lo a la vida; però de
la mateixa manera que es realitza mi joc.
Imitació no seriosa, encara que de vegades
profética, d'activitats humanes.

"A més, en aquest joc hi havia la punta
de gust que es troba en els fruits prohibits,
i no precisament en el que vós penseu, Ale-
xandre. La atracció en aquest cas era la de
desobeir. Fer una entremaliadura, ja que l'e-
ducació pèssima que a la nostra terra es
dóna, sabre tot a les noies, presentant-les com
a prohibides coses naturals, els excita a cada
punt el gust per a l'entremaliadura, presa com
a venjança d'allò que l'infant, amb la seva
finor, troba tirania ridícula i poc raonable,

"Gompendreu, per tant, Alexandre, que en
aquest cas, la Lluïsa, com més emboliqués la
troca, més és devia divertir. I embolicava
tot i sent una bona noia, de bons sentiments.
Nosaltres érem unes joguines...

--'Sí—va interrompre Alexandre—, ens ha
tractat com a joguines, ninots de cartró.

—Amic, però les joguines és allò que s'es-
tima més un infant. A mi no em desagrada
aquest paper. Ara, el meu amor propi, com
el vostre, s'hauria satisfet més si jo hagués
estat pres exclusivament. Però, creieu-me, so-
lament és amor propi, i si alguna cosa plora
dintre nieu, que no us ho negaré, és el meu
orgull ferit, una cosa de bèstia, tota la mei-
tat del meu ésser, en definitiva. I, de totes
maneres, la meva raó em diu 'que l'hem de
perdonar i seguir-la estimant, i que entre vós
i jo no ha d'existir cap mena de rancúnia.
I digué l'altre:
—Tot això són paraules, més o menys en-

certades, però el que és jo, tinc, o bé d'odiar -
la o bé de tornar-me escèptic i creure que
totes són el mateix.

***
Ja ningú no es recorda de Lluïsa. El cas

dels dos amics va saber-se per la ciutat i va
fer riure. Els protagonistes mateixos de l'a-
nècdota, al cap de dos mesos, ja van comen-
çar de veure'n el cantó còmic. I d'aleshores
endavant, sempre que en parlaven, que co'm
més anava era menys sovint, ho enfocaven
pel cantó de l'humorisme.

Lluïsa ja deu haver passat tota ella al reg-
ne vegetal, deixant a part l'ànima i algunes
sals minerals, haurà repartit, entre la verdor
de ]'herba, i la rialleta pobra de les flors de
marge, tota la saba del seu cos i el perfum
de les seves besades.

Així s'haurà escampat, escampat, morta
abans d'haver aconseguit l'edat aquella durant
la qual tothom es concentra; esbarriada en
mig de l'esbarriament de les fantasies de l'a-
do lescència.

I, precisament per això, perquè era tant
virginal, atenia dos xicots. I tant se li n'hau-
ria donat de dos crom de mil.

L'amor no pot néixer si abans no s'ha ena-
morat de l'amor.
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Lluïsa *** s'havia mort i estava de cos	 feia una cara que no se sabia bé si s'anava apresent.	 Iposar a riure o a plorar. Per fi, se li vanD	 'h	 D'

FRANCIS CARGO, Printemps d'Espagne. — PAUL MORAND, tliver caraïbe.
ALBERT LONDRES, Terre d'ébène. — ANDRÉ GIDE, Voyage au Congo

i Retour au Tchad. — LÉoN DAUDET, Paris vécu.

En diferents països s'ha parlat de crisi
de la novelaa. Ara que, segons el país, el
plantejament de la qüestió ha diferit com

-pletament. Per exemple, a França en par-
laven amb uns quants milers de títols al
darrera i en mig d'uns quants centenars.
Ací se'n parlava amb unes quantes dotzenes
de publicades, només. Allí, per sobresatura

-ció ; ací, per penúria. Deien, allí, que si el
públic ja .havia .avorrit el gènere i calia do-
nar-li pastura de lectures a base de biogra-
fies novellades, d'història novellada, de viat-
ges. Mentrestant, però, Proust segueix ve-
nent-se i el tiratge de Climats de Maurois
ha assolit una xifra per fer rodar el cap a
qualsevol escriptor català. Ni a Alemanva,
ni a Anglaterra, ni a França hi ha cap gè-
nere en vaga. En aquest darrer país, es
multipliquen, alhora que les novelles, tota
mena de gèneres literaris, alguns d'ells de
mal classificar. N'hi ha un de ben definit,
d'algunes mostres del qual anem a parlar:
els reportatges de viatges, i principalment
d'un que ens afecta.

Aquest és Printemps d'Eslagne, de Fran-
cis Carco. En coneixíem bona part gràcies
al costum que les revistes tenen de publicar
les bonnes feuilles dels llibres l'èxit dels
quals es preveu. Les .4nnales, que és una re-
vista per a famílies, donaren a conèixer
Huit jours à Seville, amb algunes supres-
sions explicables per l'esmentat caràcter de
la publicació; Gnngoire. setmanari menvs
travat per certa mena d'escrúpols, publicà
els capítols barcelonins amb el títol La belle
vie à Barcelone. Sembla que aquests capí

-tols trepitjaren l'ull de poll d'alguns senyors,
que trobaren tema por a un article d'aquells
que acrediten de bon ciutadà als propis ulls
del seu autor. Nicolau d'Olwer, just com
sempre, escriví al marge del llibre de Careo
un editorial que faran bé de llegir els que
encara no ho hagin fet, i de tenir en compte
els que l'hagin llegit.

Alguna cosa del darrer llibre de Monther-
lant també ha suscitat indignacions. Paul
Souday ens recomanava que no ens hi ca-
fiquéssim, ja que les dones de París solen
rebre un tracte semblant per part del torero
d'afició i xantre dels esports.

Carco ha estat acusat de donar una visió
parcial de Baroelona. També la dóna de Pa-
rís, .i em .penso que ningú no s'ha cregut
obligat a sortir en defensa de la ciutat. Car

-co està especialitzat en la crítica de pintura
i en la descripció de la púrria. Si no dones-
sin fe de la primera qualitat altres llibres
seus, en els mateixos Printemps d'Espagne
n'hi ha pàgines demostratives. De la sego-
na qualitat en donen fe les seves novelles,
els protagonistes de les quals exerceixen
professions na esmentades pel Bottin.

No recordo quin crític francès ha dit de
Careo : ((llàstima de talent esmerçat pin-
tant medis tèrbols» . Escarafalls sense solta
quan es refereixen a la novella, perquè L'au-
tor té dret a una llibertat absoluta de te-
mes. El mal és que en un llibre de viatges,
un reportatge, una afició exclusiva als bar-
1-is baixos i als seus habitants dóna un as-
pecte parcial d'una ciutat que en té d'al-
tres a considerar. Des d'aquest punt de
vista, som la ciutat més perjudicada, pot-
ser, de les visitades per Careo en la seva
excursió de l'any passat. Almenys en les
altres l'autor pot descriure'ns les seves im-
pressions dels museus o dels quadros guar-
dats en les esglésies que visita.

A part .aquest retret, no discutirem res
més del llibre de Careo. Preferim, indubta-
blement, aquest autor en les seves noveles,

agres i tràgiques; però podríem assenvalar
en Printemps d'EsSagne, deixant de banda
les descripcions tpintoresques, pàgines ex-
cel-lents de paisatge i d'impressions sabre la
pintura espanyola del Segle d'Or que ben
pocs viatgers són capaços de donar.x*#
Encara que té força curs internacional

aquella definició del francès com un senvor

que no sap geografia, la: literatura del país
veí compta amb un nombre important d'es-
criptors viatgers. L'últim número de Les
Marges està ' dedicat a ells, des de Montai-
gne a Flaubert, passant per Des Brosses,
Chateaubriand, Nerval, Stendhal, etc.
Entre els contemporanis, n'hi ha dos que

deuen ocupar un bon lloc en la classi ficació
internacional dels homes que han fet molts
quilòmetres : Paul Morand i Albert Lon-
dres. El primer és autor de gran acceptació

per part de l'esnobisme internacional (fet
que, per ell mateix, no prejutja res en con-
tra de Morand). Recent encara l'aparició de
Paris - Tomboctou, carnet del viatge de què
sortí Magie noire, acaba de publicar Hiver
caraibe, llibre àgil com tots els seus, de
notes curtes en un estil cursiu, precís, es-
maltat per ei per lla d'imatges justes i pin=
toresques.

Albert Londres, després d'uns llibres de
versos gairebé desconeguts, ha adquirit una

anomenada de gran repórter. Es fama que
no té domicili ni cap mena d'impedimenta
una senzilla maleta i prou, proveït de la
qual s'embarca per l'altre cap de món : la
Guaiana, l'Extrem Orient, l'Argentina o
1'Africa, a la recerca de la informació sen-
sacional: les colònies penitenciàries, la cró-

, nica revolució xinesa, la tracta de blanques,
o la de negres, tema del seu últim repor-
tatge, aparegut de poc en forma de llibre:
Terre d'ébène, per usar la denominació clàs-
sica entre els traficants de negres, no tan
desapareguts com sembla.

EI reportatge, donem la raó a Béraud,
també és un gènere literari, que cal no en-
focar de la mateixa manera que un altre.
L'atractiu principal del reportatge ho són
les filigranes literàries, sinó veure-hi clar,
explicar clarament el que es veu, i fer poca
literatura en l'accepció pejorativa del mot.
El reportatge s'adreça a un públic vastís-
sim i, per tant, ha d'estar a la comprensió
de tothom. Ha de sacsejar una opinió pú-
blica distreta o mal informada i ha de sus-
citar la polèmica. Londres ho aconsegueix
sempre. Sap triar els temes més capaços
d'un interès general i sap fer-se llegir. I,

com algú diu, el pitjor és que té raó. Per
això Terre d'ébène, que es refereix als ne-
gres de les colònies franceses, ha armat un
batibull que ha arribat a les esferes gover-
namentals. Si d'altres gèneres no es pot
dir, de! reportatge sí que és cert que l'èxit
i l'apassionament són les seves garanties
de valor.

***
Són potser aqueixes qualitats de repòrter

les que manquen a Gide, per exemple, que
fa temps publicà el Vovage au Congo i el
Retour au Tchad, dos llibres on els abusos
de les companvies concessionàries també
eren denunciats. Però Gide no és un es-
criptor de gran públic, tot i ésser un dels
primers escriptors de França, fins al punt
d'ésser vergonyós que no sigui de 1'Aca-
démia, on estaria molt més indicat que tan-
tes patums autèntiques.

En els dos llibres de Gide esmentats, l'au-
tor hi tat un xic massa de lloc per interessar
al gran públic. Les reflexions que li sug-
gereixen les lectures, ]'observació dels cos-
tums d'algunes ,bestioletes i de trets de psi-
cologia dels negres, descripcions de paisat-
ge amb aquell estil tan senzill, però un dels
amés inGmitabies, són qualitats estimables
des d'un punt de vista litorari més que de
reportatge. Això, també, assegura als seus
llibres una supervivència quieta, que els re-
portatges 'purs, tot ï suscitant més apassio-
nament immediat, no poden, per les matei-
xes qualitats distintives del gènere, assolir
gairebé mai.

***
Léon Daudet, des del seu exili de Brus-

sel4es, publica un llibre darrera l'altre. El
darrer són els seus records parisencs, sota
el títol, justíssim, de Paris vécu, dedicat a
la riba dreta del Sena.

En llegir-lo, com en llegir tot el Daudet,
i, per tant, cal pensar que amb el volum
destinat a la riba esquerra caldrà fer igual,
hi ha necessitat d'apartar tot el que els per-
sonalisrmes polítics li fan dir en una prosa
rabelesiana, de primer raig, viva i plàstica,
vessant injúries, pintoresc, anècdotes i re-
cards de tota mena. Política, filosofia, reli-
gió, medicina, literatura, teatre, petita his-
tòria, gastronomia, tot es barreja seguint
els records vívids d'aquest home exuberant,
que no deixa res per tocar, amb un sentit
de totalitat que és alió que solida els seus
llibres d'assaigs.

Per aquest sentit de totalitat li perdonem
aquells lapsus que repeteix sistemàticament,
com parlar del Critero de «1'abbé Balmè'su,
o del imuseu que Santiago Russinyol té a
Sijers, o de l'arròs od la Valenciennes„ que
el mateix Russinvol li recomanava.

A part tals menudències, tots els que sa-
ben que a París hi ha alguna cosa més que
els monuments que visita tot turista, i les
«boites-de-nuito L`equivalent de les quals no
visita "al seu propi país ; aquell que vulgui
trobar una ciutat viva, amb el seu ambient,
tan lligat als records personals, Regirá amb
gust el Paris vécu. Potser de vegades es de-
turaré per correspondre a alguna intempe-
rança de l'autor amb una altra d'igual o
amb un somriure, però llegiré el llibre fins
al capdavall i n'esperarà la segona sèrie.

-JUST CABOT

El prestatge de MIRADOR
RAFAEL BoRI: Las artes gráficas y la Tra-

blicidad (Impremta «La Neotípia», Batee-
lona, 1 929).

Una edició catalana d'aquesta obra, pu-
blicada ja fa molt temps, està completament
exhaurida. Ara n'ha aparegut la traducció
castellana que en féu Eudald Canibell, que
en vida exercí el càrrec de bibliotecari de la
Biblioteca Arús i ha deixat una consolidada.
reputació de tècnic en les arts grà fi ques.
Així la publicació del llibre d'En Bori pren
un caire simpàtic d'homenatge al modest
i meritfssim Canibell, un d'aquells homes
que no per treballar sense estrèpit deixen
de fer una obra positiva i sòlida, sense so-
rolls ni exhibicionismes.

Quan es discutia quin nom aplicaria la
postenitat a l'època que vivim, algú proposi
d'anomenar-la «l'era de la publicitat . Efec-
tivament, mai com ara no han assolit tanta
importància les propagandes de tota mena.
La dita espanyola, segons la qual ael buen
paño en el arca se vende», ha caducat. Cal
imposar-se al públic, obligar-lo gairebé a
comprar tal o tal altra cosa ; cal explicar-li'n
els avantatges i les comoditats, suggestio-
nar-!o, coaccionar-lo. Empíricament, això
s'ha fet sempre. Donada, però, la vastitud
publicitària d'ara, calia sistematitzar 1'ex-
periència adquirida, treure'n lliçons pel que

fa a l'eficàcia dels mitjans de propaganda,
crear, en fi, un cos de doctrina que, ajudat
pel cop d'ull, tragués el màxim rendiment
de la publicitat.

En Bori és un especialista d'aquests pro-
blemes. Aquesta última obra seva prestarà
un gran servei en una matèria tot just en-
cetada en el nostre país que en el ralo de
publicitat va endarrerit de molts quinquen-
nis. Abunden més els impressos d'un mal
gust fonamental—i, en conseqüència, d'una
eficàcia nulla o contraproduent — que no pas
les realitzacions afortunades.

Una campanya com la d'En Bari con-
tribueix a millorar un aspecte negligit en
massa gran part i al qual cal prestar aten-
cid. La civilització material sol ésser índex
de l'altra, i el salvatgisme de moltes pro-
pagandes gràfiques dóna un pobre concepte
del país que les tolera.

El llibre d'En 'Bori, molt ben presentat i
amb abundosos gravats, condensa en un
centenar de planes els principis més essen-
ciafs de la matèria. Faran hé de llegir-lo i
de tenir-lo en compte tots els que d'una
manera o altra intervenen en publicacions
que insereixen propagandas i, sobretot, els
comerciants i industrials que n'encarreguen.

LA POPULARITZACIÕ •
DEL SOBRE- REA LISME

Al carrer d'Aribau hi ha• un gat d'alumini
penjat dalt cada fanal. Tots el felins tenen
la cua de rega!éssia i guaiten ambs uns ulls
incandescents de g3 bugies. La dona del vi-
gilant li porta el ressopó dins una fiam-
brera de carei. i6, i6, i6, i6. Aquest dar-
rer tramvia va conduït per Gonzalo de Cór-
doba, que ha demanat petunís per deixar
la seva sepultura els dilluns, dimecres i di-
vendres. Al número tq hi ha^tres minyones
que baixen amb les llaunes totes plenes de
peles de banana. Però ]'escombriaire ha so-
nat el corn a les vuit. De cada estel penja
un peu tallat en rodó. Tot el cel és ple de
peus tallats en rodó. Però no són peus de
carn humana, sinó de crocant. El barber
del 23 surt amb un rentamans perquè es
pensa que degota sang. Els gats deis fanals
no miolen, tenen veu de rossinyol...

Ja n'hi ha prou. Per aquest ordre els en
podríem omplir tot un número. 1 consti que
no hem carregat la nota. En tot el que hean
esorit, poe o molt s'endevina un argument.
Però, ara posin -se la mà al pit : ¿ Es con-
venient que la gent s'expressi així?

Nosaltres ja admetem que no està de més
que a cada país hi hagi sis o set senyors
que s'expressin d'aquesta manera, ï àdhue -
que tothom els tingui — tot i això — per
persones Perfectament normals. Però d'això
a admetre que es pretengui popularitzar el
sobrerealisme, hi va una gran distància.

Denunciem el fet, perquè ja en el primer
número de la nova vida de la revista Oc
hi surten un parell de notes d'aquest ordre
signades per un estimat amic nostre, escri-;
tes en aquest to, amb l'agreujant que en `.
una d'elles, a través del misteri que envolta
la seva construcció sobrerealista, s'endevi-
nen uns ,propòsits macàbrics contra els quals
no podem menys que alçar-nos com un sol
home. J. V. Foix a Oc, pretén no menys
que fer tornar mut a un altre estimat amic
nostre, el 'poeta Josep Maria de Sagarra, i,
segons ,pròpia confessió, li està a l'aguait
pels corriols del parc del Marquès d'Alfarràs.
EI cinisme de J. V. Foix arriba a l'extrem
d'anunciar que un cop comés el crim es
rentarà les mans amb la llet més pura de
les cabres del Bergadá.

No sabem si per la seva banda Josep
Maria de Sagarra haurà a aquestes hores
presentat ja la seva querella per amenaces
contra J. V. Foix, ,perú el que sí hem de
dir és que no podem passar perquè des de
les pàgines d'un periòdic s'arribi a semblant
audàcia.

Aquí, és clar que pot haver succeït una
cosa: que, tot i dient-ho 'ben clarament, En '
Foix no ho hagués volgut dir. Is a dir: k
que hagués volgut dir una altra cosa. El
sobrerealisme té això : que com que és tan f,
obscur, de vegades dius blanc i la gent es
pensa que dius negre. 1 de vegades vols dir
blanc, quan escrius et surt negre, 1a gent
llegeix i li sembde que diu, evidentment,
groc, però com que ja se sap que en sobre-
realisme no s'ha d'entendre pas el que di-
rectament es veu, .per fer el murri diu : això
és evident que és verd. Els periòdics que
publiquen treballs sobrerealistes, al darrera
de la signatura de l'autor de cada chef
d'oeuvre ihaurien de posar, com en els fulls
de calendari que publiquen endevinalles :

aLa solució en el número vinent».
Fa pocs dies, pel mateix ordre, Salvador ^.

Dalí va publicar a La Gaceta Literaria un
treball sobrerealista sobre els mocs, que era
una veritable filigrana dintre del gènere.

Mentre la literatura sobrerealista no pas-
sava de les gasetes comarcals o de les re- p
vistes que fan un tiratge limitat per als
amics, no valia la pena d'encaparrar-s'hi.
Però quan penetra en les pàgines dels pe-
riòdics d'abast ulbrafronterer, cal donar la

1 veu d'alarma. Imagineu-vos que e1 sobre-
realisme es popularitzi. Oc està destinat a
entrar a totes 'les llars, i no 'hi ha dubte que
hi pot fer Peina de profit. Però imagineu-
vos que arribeu a casa a les dues de la tar-
da, que pregunteu a la vostra senyora cono
està el dinar i us contesta

— Ha pujat el carboner, amb uns sar-
r,ons de seda artificial amb nanses de ní-
quel. En lloc de carbó duia tortugues des-
enterrades que es cíebatien perquè haurien
volgut pujar amb l'ascensor...

De bell antuvi, quedareu parats que no
sabreu què dir. Un cop revinguts de la
sorpresa constatareu que heu perdut la ga-
na de dinar. I mentrestant la senyora con-
tinua la seva retòrica...

— ...a dalt del terrat hi ha tres xim-
pancés que es barallen perquè volen fer yo-
lar els coloms, perd el guarda urbà de la l
cantonada hi pujad vestit amb un dominó
blau cel i els apaivagarà quan els digui que
han tocat tres quarts de sis i la Dama de
les Camèlies és morta... 	 .

El primer que fareu és telefonar al metge
més de confiança que tingueu i demanar-li i
hora per una visita aquella mateixa tarda. k

Diu que la Torre de Babel no es va pas
deixar córrer perquè hi hagués confusió de
llengües. Aquella gran construcció inacaba-
da de què ens parla la història sagrada es
va haver de deixar córrer perquè s'hi havia
popularitzat el sobrerealisme.

L'un deia : — Joroboab, porta'm una ga- `•
veta de calç. I l'altre contestava : — He
vist un dinosauri que passava la maroma
damunt un cabell...

— Et dic que em portis una gaveta de
calç ! ! !

— Tres rates pinyades jugaven a cou-di-
nar, i la pedra foguera no s'encenia per-
què hi havia bava de caragol.

Fins que l'altre li tirava un maó entre
cap i coll.

Així va fracasar la construcció de la Tor-
re de Babel.	 J. VENTALLO
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Waters», que figura al cartell de Ambassa-
dors, també recull aplaudiments. Els per-
sonatges tenen gran puixança; la construc-
ció és sòlida. És una de les obres més
aplomades i més característiques del teatre
anglès contemporani. Fa nou mesos que es
representa. Poques vegades el seu autor,
Monkton Hoffe, conegudíssim al West End,
haurà estat tan afortunat. Nicholas Han-
nen, el gran actor anodern, s'hi llueix de
debó. Una altra obra d'èxit rés «The Stag»,
amb la qual 'Beverley Nicholis, novellista
de nomenada, s'ha llençat per primera ve-
gada al teatrè: L'esperit que hi traspua a

Miss Binnie Hale, que en l'Adelfrhi de
Londres, contribueix eficaçment a l'èxit de

«Mr. Cinders».

W 
I^ II

LES ESTRENES
TEATRE NOVETATS

J U D I T, poema en tres actes de Josep Maria de Sagarra'

ELS ESPECTACLES DE LONDRES
A VISTA D'OCELL

LA MÚSICA.
Els programes

dels concerts d'orquestra
L'antic Testament és el millor llibre d'his-

tòries jueves que s'ha escrit, i dient això
no descobrim res de nou.

Josep Maria de Sagarra ha escrit un mag
-nífic conte jueu en forma de poema, tot

apartant-se radicalment de la versió bíblica.
Sagarra ha escrit una història unolt jue-

va, sense recórrer a l'anecdotisme, ni a l'am-
bient. I tot és jueu en l'obra del nostre
poeta. Hi ha uns personatges impertinents
que xerren •pels colzes. Llegint l'obra ende-
vineu la mímica d'aquests jueus, aquella
mímica típica d'aquesta «raça de gossos»,
els diu Judit — frase que no m'atreviria a
sotscriure perquè qui sap quin tant per cent
de sang jueva portem vós i jo a les venes.
1 endevineu que són una porca gent, plena
de lepra moral, i potser material.

Gairebé diríem que la #antasia de Sagarra
resulta una història més jueva que la bíbli-
ca, A la Judit de la Bíblia el poble 1i reco-
neix que ha fet una gran obra i venera en
ella la salvadora de la pàtria. La Judit bí-
blica va poder cobrar un deute.

La Judit de Sagarra salva la pàtria i és
condemnada a la foguera. No cobra deutes.
Evidentment això és més jueu que allò.

Ha dit Josep Maria de Sagarra que de '.a
història de Judit només n'ha aprofitat els
noms. Això, potser, no és ben exacte. Sa-
garra ha fet més que bellugar uns noms
ha trabucat, ha invertit la història de Judit.
A cada un dels personatges li ha endossat
tots els vicis i tares contraris a les vi rtuts
i qualitats dels personatges bíblics.

El Correo Catalán ha protestat la fanta-
sia escrita per Sagarra al marge del llibre
de Judit. Dóna a l'obra de Sagarra la ca-
tegoria d'una versió del llibre de Judit.

I encara no, s'ha adonat El Correo Ca-
talán que la variant anés important entre
les dues Judit és que en la de la Bíblia, el
cap d'Holofernes és escapçat amb dos cops
de sabre de ntà mestra. En canó, en la
versió de Sagarra, Judit treballa més per
escapçar un home que per tallar un roure.

Aquest detall és molt important.

Sagarra - Holofernes. — Quan s'escrigui la
biografia del nostre eminent poeta feina
que caldrà fer abans de! seu trasllat a la
Jerusalem celestial, que és on anirà, encara
que es cregui suficientment pervertit i per-
vertidor — caldrà tenir en compte el per-
sonatge d'Holofernes del Judit. Holofernes
s'avorreix, «s'avorreix sobiranament», se-
gons la justa frase popular. Com qui no fa
res, ha sortit ».ncedor en trenta combats.

Com Holofe tes, En Sagarra s'avorreix,
i ha escrit tcrita llibres,. també com aquell
qui no fa res. «Vaja, anem a guanyar una
altra batalla», diria sovint Holofernes. uVa-
ja, anem a escriure un altra comèdia que
En Canals necessita tenir abans d'un mes»,
ha de dir sovint En Sagarra.

I sempre està segur de guanyar la batalla.
1 com l'Holofernes de la Bíblia, l'autor

d'All i Salobre té fama d'home terrible. Pe-
rò, físicament i moraliment, només és com
I'Holofernes de Judit.

Però entre Sagarra i tots els Holofernes
hi ha una diferència, una única diferència.
Els dos Holofernes crien una frondosa cri-
nera. En canvi Josep Maria de Sagarra i de
Castellarnau... Per on l'agafaria una Judit?
On és la cabellera? Si l'agafaven per aque-
lla fina pinzellada de cabell que té al ola-
tell, la testa haunia de mirar a terra, sa-
crilegi horrible tractant-se del cap d'un
poeta.

Que mai cap Judit blanca, groga o negra
pugui fer de Sagarra la seva víctima ! Sos

-pitem, però, que bé se'n guardaran prou.
Aquesta testa pelada, quan seria dintre el
sarronet de Judit, encara diria versos i
comprometria l'autora del crim.

* * ,r
Quan s'escrigui la història de la literatu-

ra catalana contemporània diran; «Sagarra
tanca el període dels Jocs Florals.»

I algun autor, concretant més, dirà : «Ju-
dit lou definitivament el període de les En-
glantines.» Fixeu-vos bé que això no es di-
rà d'El Comte Arnau: el punt .de partida
del període antienglantínic serà Judit.

Es això un honor? En tot cas, es farà
constar el símptoma de Judit.

-	 (Fot. Arenas)

La Sra. Baró en la seva creació de Judit.

Quin efecte hauria fet Judit trenta anys
enrera, abans de l'Avenç i de Joventut?

Segurament l'haurien xiulada.
Ara s'han sentit tres xiulets. Senyals del

temps. L'home de partit estava absent del
teatre. Potser només és un fenòmen litera-
ri, però ningú no ho diria.

Algun crític ha insinuat que es tracta
d'una obra de decadència.

Hl ha en aquesta obra l'element renec ei
grans dosis. I - les literatures - deçadents no
reneguen.

E1 teatre del Parailel — i perdoneu el pa-
ralleíisme — és ple de prostitutes •mal com-
preses que tenen, però, un cor d'àngel.

La Judit d'En Sagarra també s'ha dedi-
cat a la mala vida i també és mal com

-presa.
Algú dirà potser si En Sagarra ha portat

del districte V aquesta Judit. No ! — res-
pondríem immediatament — perquè Judii
no té cor d'àngel. Tampoc es pot dir d'ella
que sigui un monstre. No sabríem definir-la.
Probablement és una dona poc complicada
que no té un no per a ningú, encara que li
demanin que amanyagui l'enemic. Sembla
que no distingeixi entre amics i enemics,
entre conciutadans i forasters, i en això
obra com totes les del seu tarannà.

Sagarra ha renunciat voluntàriament a
l'element heroic. Ha volgut fer una obra
decorativa amb personatges retallats i en-
ganxats a una decoració convencional, sen-
se atmosfera d'època ni de quadro històric,
una mena de Ghirlandajo. 1, és clar, el Pú-
blic, acostumat a admirar el realisme lite-
rari i l'arqueologisme escenogràfic, només
ha sentit l'estrèpit d'una tragèdia, però no
ha vist la tragèdia.

1, no obstant, l'argument ks molt humà
no es refia de cap element miraculós. La

Judit de la Bíblia, personatge admirable,
però gens imitable perquè juga amb el pe-
ciii i pretén fer pecar un home, és tan impru-
dent com vulgueu, però tenim noticies que
era molt virtuosa i es dedicava a plorar el
marit i al dejuni. En canvi, la Judit del
poema sembla que exerceixi la prostitució.

En Sagarra l'ha desposseïda de tota me-
na de virtut i el públic no ho ha entès`.Això
iwtser indica que és una imprudència pres-
cindir de l'element miraculós que intervé en
primer terme en totes les obres antigues.

Es també molt humà que Judit pagui el
seu heroisme amb una sentència de mort.
Certament, hi ha favors que avergonyeixen
i no es perdonen en tota la vida. I això el
públic tampoc ho entén.

I ara que parlem de l'argument volem
defensar l'originalitat de l'obra. S'ha parlat
de Santa Joana, de Bernad Shaw. Ben mi-
rat, el personatge de l'obra d'En Sagarra
és una Judit que mor com Joana d'Arc.
Però el parallelisme, la fusió de les dues
històries — i això és la clau de l'obra — és
molt original.	 MANUEL 'BRUNET

En la cartellera dels espectacles de .es
principals capitals europees hi abunden
constantment els noms d'autors estrangers
excepte a Londres. Els .anglesos són, en el
teatre, nacionalistes com en totes les co-
ses ; hi transigeixen, molt a gust, amb els
nordamericans, i prou. Rarament, com fa
unes setmanes al Lyric Hammersmith, on
es representava una canèdia dels Quintero,
van a cercar els autors hora de casa. 1 enca-
ra, en el cas concret que esmentem, es trac-
ta d'un teatre especial, el director del qual,
Sir Nigel Playfair, àvid de «mises en scène»
noves, fuig sempre del corrent.

A Londres, doncs, els espectacles són es-
sencialment saxons, tant els de vers, com
els lírics, com els de music-hall. Els segons,
influenciats d'una manera notable pels ter-
cers, dominen gairebé en absolut. Per cada
drama o comèdia — drames, pocs ! — ens to-
pem aanb mitja dotzena de les anomenades
comèdies musicals. 1 s el gènere que priva.
Cada dia hi van artistes que deserten del
vers. Que Atice Delysia deixi l'escena lírica
per anar a interpretar al Shaftesbury la co-
mèdia de Jackson «Her Pasta, ens sorprèn
que Ernest Truex, en canvi, hagi abando-
nat la comèdia fina i sentimental per cantar
i brincar al costat de la graciosa Jean Colin
i del divertit George Grossmith al London
Hippodrome, on donen l'opereta «The five
o'clock giri», no ha estranyat a ningú. Els
artistes es decanten cap allà on ]'èxit i les
lliures els criden.

De les operetes o comèdies musicals, di-
gui's com es vulgui, que figuren actualment
als cartells londinencs, potser la més reeixi-
da i la que ha obtingut millor acollida és
«Funny Face», del famós compositor de jazz
George Gershwin, pare de la celebèrrima
urhapsody in blue». La representen al Win-
ter Garden, des de fa cinc atesos. Gs un
espectacle molt divertit. Remarquem, tot
seguit, que la seva vàlua és considerable-
ment augmentada per la inte rvenció dels
dos còirnics Leslie Henson, potser el més
popular i volgut ací, i Fred Astaire. Amb
aquesta parella, Gershwin ha tret la rifa.

Una altra comèdia musical ben alegre és
«Merry Merrv». Jazz pe Is quatre costats.
L'encant de Peggv O'Neil, la protagonista,
atrau al Cantor> tanta gent com l'obra ma-
teixa. També resulta molt distreta, per bé
que és inferior en modernitat, la ccThe five
o'clock girin abans esmentada. «Mr. Cin-
ders», de l'Adelphi, és, igualment, força
agradable ; l'autor ha girat al revés la his-
tòria de la Ventafocs i ens presenta un po-
bre min yó arreconat pels seus germans i la
seva padrina i salvat per una bondadosa
i sentimental lady que corre a la seva ajuda
disfressada de cambrera. Bobby Howes i la
joguinera Binnie Hale, á qui tothom enyo-
rava, hi estan admirables. Sense ells, l'o-
bra, construïda amb materials ordinaris i
remullada amb una música molt innocent,
no aniria massa enllà. L'execució, als es-
cenaris de Londres, impedeix, d'un cap d'any
a l'altre, un grapat d'enfonsaments.

La comèdia musical del Palace. «Virgi-
nia», s'aguanta des de mitjans d'octubre.
ßs, també, digna djésser vasta. Majorie
Gordon, una de les nostres primeres can-
tants lleugeres, hi treballa, annb el face-
ciós Georges Gee. En aquesta obra ha de-
butat l'artista americana Emma Haig, que
fou una eminent actriu de caràcter. La mú-
sica, molt moguda. No s'assembla, poc ni
gaire, amb la de «The white camelias, l'o-
pereta del Daly's, melodiosa i carregada de
valsos. Els saxofons amb prou feina es sen-
ten, però els violins no paren de grinyolar.
El llibre és tallat pel mateix patró; surten
uns reis, uns prínceps i uns revolucionaris
d'un pafs imaginari d'opereta, que donen
goig de veure. Tot ,plegat, llibre i música,
ens treu uns quants anys del damunt. El
mateix ens passa amb «Fashion», la comè-
dia que representen al Kinsway. Data de
1845, i és una sàtira de la societat newyor-
kina d'aquella època. Els .decorats i els ves-
tits, de molta propietat, i les .polques que
de tant en tant ens regalen les orelles, ens
rejoveneixen.

Del teatre de vers podem esmentar, en-
tre les obres de les quals es parla. «Fame»,
de les germanes Canten, bastida amb ve-
ritable traça. Té un èxit grandiós. Hi ha
en ella detalls exceHents, estudiats amb fi-
nor. L'argument és senzill: un violinista
pobre, casat amb la filla d'un lord, es veu

menyspreat per aquesta en perdre la cele-
britat, però, en recobrar-la, la prefereix a
la seva dona i li torna la llibertat. «Many

El Vall
dels .Gegants

La pel lícula dels meravellosos
fons naturals, s'ESTRENARÀ

el dia 29, dilluns. als cinemes

Capitol i Coliseum

Seleccions Gran Luxor
Verdaguer

cada instat, esborra la mala impressió que
potser produirien el tema i els ,personatges,
no gaire simpàtics, malgrat ésser interpre-
tats, els dos principals, per Elissa Landi i
Reginalt Owen. Al Savov donen uJourney's
End», obra sobre la guerra, sense intriga.
AI Windam's ha reaparegut l'admirable ac-
triu Sy'oil Thoadike, .amb la producció de
Bernard Shaw «Major Barbara». I al New
Teatre l'atraient i simpàtica actriu xinesa
Anna May Wong, que no ha aconseguit a
les taules el succès que mereix a la pantalla,
a ]'extrem de fer escriure a un crític que
«els seus silencis són més eloqüents que la
seva retórica», apareix radiant, rodejada de
riquesa i color, en l'obra «The Cercle of
chale», de faula senzilla, però que es presta
a una presentació de meravella.

Dels music-halls se n'emporta ara la gent
el London Pavillon, on Cochran's, l'acre-
ditat «producen», acaba d'estrenar la re-
vista «Wahe up and Dream». No té aquest
espectacle res de nou, ni de personal, ni
de característic, i a més la música és pobra,
però satisfà els ulls, és ràpid i viu, l'esperit
lii treu el cap a cada moment i intervenen
en ell artistes tan volguts del públic com
Tvlly Losch i tan divertits com Sonnie
Hale. La germana • de la Meller, Tina, hi
canta, balla i representa una escena mtss o
menys realista. Les giris són formidables
ni massa rodones, ni tampoc secalls ; s'asse-
gura que, sota la direcció d'un doctor.
Cochran's les obliga a seguir un règim es-
pecial d'ous, llet, pa essencial, mel i for-
anatgc, per tal que estiguin al punt.

Ara espera tothom «Porgy», una obra de
negres que anunoien al Majesty's. La troupe
de color que l'dha d'interpretar es passeja
ja pels carrers de Londres. Fa quatre dies
varen anar-se'n els que feien «Show Boato.
Es veu que no podem estar sense negres.
Crochan's, que és home que sap on va i

on té la ma dreta, ha muntat també, al
Majesty's, una obra, estrenada abans d'ahir,
que serà el «clou» de la temporada a Lon-
dres, com ho fou a Nova York l'hivern pas-
sat. Parlem de «Porgy». L'acció transcorre
al Sud de la Carolina, a Charleston, entre
negres miseriosos, cultivadors de cotó. Es
una obra episòdica, plena de color, que en-
tra principalment pels ulls, malgrat estar
assadollada d'un dramatisme primitiu, que
impressiona de debó, i malgrat els emocio-
nants «espirituals» que canten els personat-
ges en les escenes més patètiques. La inter-
pretació de «Porgy», a càrrec dels mateixos
artistes negres que la donaren a conèixer
al Theatre Guild de Nova York, és perfec-
ta. Després de l'admirable «troupe» que án-
tervenia en «Show Boato, heus ací aquesta,
més admirable encara, de «Porgy». El ne-
gre segueix portant-se.

EDWARD REEVE
Londres, tq abril 1929.

Hi ha una paraula, que suposem traduida
del castellà : la paraula llauna ; poc distin

-gida, poc seriosa, però que expressa la idea
de persona o obra, un xic o molt pesada,
llarga, avorrida, tan goncretament i tan
comprensivament que no li trobem substitut.
Usem-la, doncs.
Totes les grans obres, d'a rt, genials i

transcendentals, són llaunes. Més : l'ésser
llauna és una condició de les obres genials,
i dels seus immortals autors. De la. Bíblia
a la Tetralogia, passant per la Ilfada, la
Divina Comèdia, el Quixot, i les simfonies
de Beethoven : I'Olimp de les llaunes su-
blims. Doncs, quan una obra és pesada i
llarga no hem de dir que per això sigui do-
lenta, sinó més aviat hem de sospitar que
no sigui de la mena de les més grans. Perd
aquesta seria l'última de les condicions que
tindria ; abans n'ha de posseir d'altres de
molta més importància, raríssimes fins a
]'extrem : la primera, una deu de vida po-
tent i generosa que els segles no poden es-
gotar; la segona, una tècnica del particular
ofici en el seu ram artístic, que meravelli
l'entès i enlluerni el profà, i sigui model
etern per als futurs artistes.

Perd vénen aquells que volen — per vani-
tat, per ambició o per gosada ignorància 

—figurar al costat dels grans artistes, sense
ésser ni cridats ni escollits ; i perquè tenen,
uns, un feble raig de Ilum divina, sense
esma de saber-la exposar amb claredat i amb
forma perfecta (artistes de segona classe) ;
altres, intelligents coneixedors dels mitjans
d'expressió i de les secretes fórmules de l'o-
fici, però sense emoció sensible (artistes de
tercera) ; i uns altres, que sense cap d'a-
queixes dots, només saben simular la gran-
desa de des obres immortals, irnitant la seva
construcció, però deixant -la buida de tota
valor estètica (els de quarta) ; es creuen ja
amb prou mèrits per a ésser tinguts com a
bons i veritables artistes, i arriben a tenir
admiradors, la majoria de bona fe, que per

1 falta o de sensibilitat, o de prou criteri, els
enlairen — esforç va ^ i voldrien asseu-
re'ls al costat dels grans genis.

En els concerts simfònics, sentim, entre-
mig d'obres sublims, altres que no valen
res. Això és natural, i no hi ha res a dir,
Combinar programes de concerts simfònics
és avui dificilfssim. Les grans obres orques-
trals s'han sentit tant que no poden repe-
tir-se massa. Les obres modernes, que per
la seva novetat poden interessar, no sem-
pre són d'una valor positiva. Les obres un-
tigues, tot i ésser bonissimes, no satisfan
gaire la sensibilitat del públic actual. S'ha
de tenir, doncs, un criteri eclèctic, i tocar
de 'tot.

E1 que no esté bé és intentar fer creure
que autors mediocres o dolents valen tant
com els millors.

Aquest és el cas de la música simfònica
de IBrahms. Se l'ha suposat el continuador,
després de Beethoven, de l'escola de música
pum, i s'ha parlat de la dinastia de les
tres B : Bach, Beethoven, IBrahms. Aquesta
tercera B no té, ni el geni creador, ni la
noblesa de concepció en les idees musicals,
ni la visió del vast i complex desenrotlla

-ment simfònic, ni l'imprescindible sentit or-
questral que es necessita per a l'exposició de
les obres de música pura per mitjà de 1'or-
questra.

En el fons, Brahms, en la música simfò-
nica de Beethoven, que volia continuar, no-
més hi va veure la part de construcció ex-
terna ; i es va fer aquest raonament : les
simfonies de IBeethoven són llaunes; doncs
fem llaunes i serem Beethovens.

Per això les simfonies de IBrahms es fan
tan pesades de sentir, i per això caen més
se sentin menys agradaran, al revés del que
passa amb la música bona.

JAUME PAHISSA

ORQUESTRA PAU CASALS
Sis Concerts de rimapera

Tercer Concert: AVUI a tres quarts de deu
del vespre

Quart Concert: dimarts 30 d'abril

CONCERT EXTRAORDINARI

TRIO CORTOT-TIIIBAUD- CASALS
i ORQUESTRA PAU CASALS

Per assistir a aquesta sotemnitat és tndtspençable
estar inscrit en el PAraosnr de l'Orquestra.

Teatre Català Novedades
Gran Companyia Catalana

Direcció: C. CA PI) EV / L A

Avui tarda, Espectacles per a Inrants:

Ultimes de Les Aventures d'En Massagran
Quatre actes de gran broma d'En Folch i Torres.

Nit, Tertúlia Catalanista;

CORS DE MARE i QUI COMPRA MADUIXES

Diumenge, a dos quarts de quatre: Les Aven
tares d'En Massagran; a les cinc i miela, dues
obres d'éxit: La tia d'Amèrica i Les llàgrimes
d'Angelina. — Nit a les deu 1 quart, a riure tothom
amb En Joan Bonhome.

ES DESPATXA A COMPTADORIA

A' Í■Iifl■IIN■'.' ••• RIIi.IHI.If U U • • • t U	 • U U .7 ^.I I^ 11■ t agail ■p l■1^.17 ■■

Vda. de Josep Ribas
MOBLES I DECORACIÓ

CASA FUNDADA L'ANY 1850

u000Qq^ pIIoaood

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

TEATRE CATALÀ ROMEA
COMPANYIA VILA•DAVI

Primera valc: I. VILA	 Primera actors: DAVI i NOU.A

Avui dijous, tarda a les cinc, TEATRE D'lN-
FANTS: Una vagada era on rai... i el gran èxit

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

EI Procés de Mary Dugan
TRIOMF DE TOTA LA COMPANYIA
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CLIMATOLOGIA MORAL
Ja quan l'estrena de La fràgil voluntat

vàrem deplorar un greu omissió en aquest
film : el paisatge, o més exactament l'am-
bient. Una omissió essencial, ja que l'am-
bient, el clima juga en aquell drama un
paper preponderant. Recordem que el film
és, efectivament, el clima enervant d'aquella
illa perduda en ple oceà que deslloriga el
sistema nerviós del predicador de moral i el
condueix a actes estranys a la seva perso-
nalitat normal. Mosquits i pluja; una pluja
intermitent, són les indicacions de què R.
Walhs es val per indicar quelcom d'aque-
lles condicions climatològiques. El públic
comprenia poc el sobtat capgirell en la con-
ducta del punità que encarnava Lionel Bar-

d'ascetisme, talment com si Déu fos gelós
de les nostres efímeres joies.

No hi ha res per altra part més difícil
com filmar un paisatge. Cal saber incorpo-
rar aquest a la vida mateixa del film, al
ritme, a l'esperit de l'obra. Justament per-
què el paisatge és quelcom ofert ja tot fet
al creador, és una resistència que cal vèn-
cer. Massa sovint és costum d'intercalar en
e1 curs d'un film paisatges bellament foto-
grafiats ; hi convenien, però que tots sentim
com hors-d'ceuvre. Es creuen, d'això en pa-
teix la producció italiana i espanyola, que
ens fan favor en intercalar aquelles belles
vistes, i el que nosaltres demanem és un
film en què tot hui respecti la totalitat, l'es-

Una escena del film ((El vent».

rymore • Com més comprensible hauria es-
devingut aquell procés si R. Wahls hagués
insistit més sobre el factor : clima, 'l'únic
culpable de l'anorreament d'aquell individu.
L'espectacle del paisatge, dels costuims lliu-
res deis indígenes haurien fet la La fràgil
voluntat un film més notable del que ara •és.

La causa dels nostres actes no deu buscar-
se tota en raons morals. No sempre obrem,
molts cops ,patim sota l'acció de les coses
físiques, i el cinema en el seu propòsit de
fer psicologia deu utilitzar el paisatge, ja
que si aquests revesteix una tonalitat moral
que depèn en molt de l'estat anímic de l'es-
pectador, res més cert també que aquest
estat anímic pot éser modificat per l'espec-
tacle en qüestió : el paisatge. El cinema que
s'adreci a l'ull pot treure un partit enorme
de la visió del paisatge en tant que aquest
pat ajudar a compendre l'ànima, el visible,
revelació de l'esperit.

Penseu en ei final d'El circ, com és signi-
ficativa la visió d'aquest ample camp que
encerela a Chaplin. Tot parla de melangia
i desolació. Felicitas (G. Garbo), víctima del
seu temperament eròtic, palpa l'espai en el
seu insomni morbós. La boira que empesa
pel vent passa a frec del sol, en aquesta es-
cena d'El dimoni i la carn ajuda a fer-nos
palpable l'estat psíquic de la protaganista.
Exemplar típic també els paisatges al co-
menç de La dona marcada. Com aquella
natura lluminosa que no sembla parlar sinó
d'innocència contribueix a inclinar un cap
a l'alt •e als dos protagonistes. Coses be-
nignes((, com diria En Ruyra. Tot aquell
paisatge sembla negar la fèrria regla de
conducta imaginada per una casta d'homes
que no comprenen la moral sinó a través
de la duresa, la religió com una qüestió

til de l'obra. Una cosa és fotografiar un
paisatge, altra cosa és filmar-lo. En el ci-
nema és evident que el paisatge no ens pot
interessar mai per si, sinó solament en tant
que part integrant d'una acció.

La natura pot esdevenir en un film el pri-
mer personatge o almenys un factor en pri-
mer terme : són els documentals a l'estil
de Moana, La muntanya sagrada i altres
que tots recordem. Films on una preocupa-
ció d'objectivitat és palesa. El paisatge pot
ésser interpretat i així Griffith filma a,nb un
esperit romàntic mant paisatge que ell es
complau a introduir a la seva obra.

Així com en una obra com El ven'all de
Lady Windermere, un objecte juga ocasio-
nalment com a factor causal, un element
climatològic pot ésser causa igualment, en
un procés anímic. Una de les darreres pellí-
cules de van Stenberg porta en aquest sentit
un títol ben significatiu : Febres. El vent,
film de V. Seastrom, és també, com indica
ja el títol, un film climatològic.

Així l'home civilitzat, condemnat en les
ciutats a una existència artificial, reprèn,
gràcias al cinema, contacte amb els grans es-
pectacles de la natura.

¿Quò direm de les possibilitats del cine-
ma sonor, la veu de la natura incorporada
al film? : les remors del bosc, la fresa de
l'aigua, el cant de les aus, el crit de la jun-
gla, aquest crit que, diu Van Dyke, el rea-
litzador d'Ombres blanques, qui l'ha sentit
no l'oblida mai més. Justament Van Dyke
ha partit cap a l'Africa i vol portar-nos
d'allí un document vivent d'aquella natura,
vol captar els udols de les feres i portar-los
al cor de les metròpolis dels continents ci-
vilitzats.

Josee PALAU

Del que és capaç Lon Chaney
El talent de caracterització de Lon Chaney

és probablement una de les coses que van pel
camí de passar a la història. E1 "bluff" que
s'ha fet amb això bat el rècord de les propa-
gandes. El que alguns no hauran reparat, il-
lusionats per aquest "bluff" és que Lon Cha-
ney és un actor mediocre, i això malgrat ha-
ver tingut els pares sords i muts, circumstàn-
cia que li permeté ja de menut estudiar per
artista de cinema. Per cert que aquesta infor-
mació que hem llegit repetides vegades, té tot
el caràcter d'ésser una història inventada per
algun meritori de la secció de propaganda
d'una casa de pellícules.

Però anem al gra, és a dir, al que és capaç
En Lan Chaney, explicat en forma de parà-

bola. L'anècdota la donem tal com l'hem lle-
gida.

Un dia, dos artistes de cinema passejaven.
De sobte, un gripau fastigós passà a poques

passes dels dos xicots ; tnentre un d'ells es
disposa a esclafar -lo, l'altre que el detura dient

-li : Amb compte que pot ésser En Ion Cha-
ney assajant el seu nou paper.

Per cert que ara, en la solució dels Artistes
emmascarats, al moment que En Chaney es dis-
posava a treure's la careta, surt un cartell, el
qual deia: No! el teu contracte t'obliga a no
ensenyar mai la teva pròpia cara. Però això
és també una facècia, perque és que ens volen
fer creure que en El Sergent Malacara no en-
senyava la seva cara autèntica?

Primera sessió de cinema MIftABOft
Tal com dèiem en el número anterior dilluns, dia sq, tindrà lloc, a les deude la vetlla, la primera de les sessions de cinema que organitzem. En aquesta sessióes projectarà per primer cop a Barcelona un film de tendències avantguardistesque es dóna com un estudi de cinema pur. Aquest film serà, doncs, una estrena;mercès a ell el nostre públic coneixerà una nova modalitat del cinema que finsara ha ignorat.
Hom projectarà després dueg versions de La Dama de les Camèlies;la primera vella de vint anvs ; interpretada per un elenc d'actors dramàtics delTeatro di Roma, i l'altre la famosa versió que n'ha fet Fred Niblo amb el títolde Margarita Gautier, i interpretada per Luis Manso i Norma Talmadge.

Hom projectarà també un film documental.
El socis del B. F. C. tindran un considerable avantatge per a assistir aaquesta sessiò.
Els lectors de MIRADOR que amb el butlletí especial d'aquesta pàgina passinper la nostra redacció, de set a dos quarts de nou, qualsevol dia d'aquesta setmana.

podran adquirir localitat amb una petita reducció en el preu.

EL SUPERVISOR L'últimfilmtleH,Brenon
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Qui és que llegint els cartells anunciad3rs
de les pellícules, que d'Amèrica ens venen, no
s'haurà fixat que al costat del nom del di-
rector apareix altre nom precedit del califi-
catiu de supervisor. Qui és el supervisor?

Un escriptor francès qui retorna d'Holly-
wood ens ho explica pintorescament en un
llibre que acaba de publicar amb el títol de
Massa prop dels estels.

El supervisor, ens conta, és un capità! Es
l'home qui cada dia sens falta està encarre-
gat d'examinar el que s'ha fet. Es el primer
censor que el film troba en el seu camí vers
el públic. Quina mena de censura és aquesta,
preguntareu? La que dicta l'esperit de nego-
ci. Les empreses reconeixen el talent del di-
rector, però el seu producte ha d'ésser ven-

dible i en això no s'entenen d'històries, de-
signen un home expert, gran coneixedor dels
públics, qui està autoritzat a introduir en el
film tota modificació que trobi convenient.
Afortunadament, no totes les pellícules són
sotmeses a la supervisió i aquestes són quasi
sempre les millors. Alguns directors han acon-
seguit emancipar-se d'aquesta tutea indecoro-
sa. Mai veureu el nom de supervisor al cas-
tat dels de: King Vidor, Raoul Walhs, L'u

-bitch, Murnau i altres. William Fax donà a
Murnau la llibertat més absoluta quan aquest
emprengué la realització d'Albada, així, doncs,
ell és l'únic responsable d'aquesta pellícula.

Ernest L.ubitsch
Ernest Lubitsch és avui un dels mestres

incontestables del cinema; pocs com ell do-
nen una impressió tan profunda de plenitud
espiritual. En el domini de la psicologia vi-
sual, l'art de fer translúcids els estats d'à-
nim ;per mitjà d'imatges inteligentment se-
leccionades i ordenades, solament un Char-
les Chaplin, un Murnau, poden igualar-lo.

Nasqué a Breslau, és d'origen jueu i té
ara uns quaranta anus. Treballa a Amèrica
ja fa set anys i les seves obres més remar-
cables allí realitzades són : Rosita, El ven-
taul de Lady IVindermer¢, Frivolilat d'una
dama, El prínce/ estudiant, Alta traïció i
Amor etern ; aquestes dues últimes encara
no estrenades a Barcelona. Per a orientació
dels nostres lectors direm que Alta traïció
és el film que es projecta a París amb el
títol d'El Qatriota.

Abans de fer pellícules es dedicava al tea-
tre i ha fet també d'actor en un film on
treballava al costat de Pola Negri. La dona
del Faraó i Mme. Dubarry són les dues pel1G
cules més notables que rodà a Alemanva
abans de marxar cap a Hollvwood.

Ja ho sabeu...— que A. Benet, el famós novellista an-
glòs és qui ha escrit l'argument de la nova
pellícula de Dupont : Piccadilly?

— que Lupe Vélez canta i balla en la pellí-
cula La melodia de l'amor?

- que Joan Grawford, abans de fer pel
-lícules es deia Lucille Leseur?

—que Werner Krauss és l'encarregat del
rol de Napoleó en la segona part del film que
porta aquest nom? Abel Gauce, com sabeu,
era l'autor de la primera part, que fou pro-
jectada aquí la passada temporada.

—que A. Gauce s'ha decidit al final a fil-
mar La fi del mónP Un llibre del famós as-
trònom "amateur" C. Flammarion, servirà per
a escriure'n l'argument.

—que la censura de la Junta de Protecció
a la Infància ha prohibit la projecció de La
Passió de Santa Joana, La fi de Sant Peters-
burg, L'última ordre i Exili? Els directors
d'aquests films són, respectivament: Dreyer,
qui és danès; Pondowkin, rus; Stenberg, ale-
many, i Wahnek, rus.

—que Ressnrrecció de Tolstoi torna a és-
ser filmada? Aquest cap és F._Niblo l'autor
de l'adaptació. J. Gilbert i R. Adorés en se-
ran els protagonistes.

—que els films de J. Gibert per la prò-
xima temporada seran : La màscara del dia

-ble, Una dona de negocis i Els cosaes? La
primera és obra de V. Seastrom.

—que la pròxima pellícula dels realitza
-dors de Chang serà Plomes?

—que per la pròxima temporada tenim no
menys que dues películas de Murnau? Són
Els quatre diables i El nostre pa de cada
dia.

—que a La Bisbal encara es pensen que
En X. Cugat es casarà amb la Greta Garbo?

—que Lars Hanson és el protagonista d'El
retorn a la llar que hom considera com una
de les millors peHícules de la Ufa?

Farem gràcia al lector de ]'assumpte del
film : 1 fu, pallasso, riu. Qui no ]'hagi vist;
amb el fítols i la seva experiència d'aquesta
classe de pellícules ja en tindrà prou per
compendre que es .tracta de la història tan
rebregada de ]'home qui riu ensems que
plora, de ]'home que desacorda el cos de
l'esperit. Recordarem que Len Chaney ha-
via fet ja aquest paper? Val la pena, car
fou un film notable. Era l'obra de V. Seas-
trom adaptada d'una novella macabra de
L. Andreiev: El que rep les bufetades.
H. Brenon s'ha encarregat ara de portar

al cinema aquesta història ploranera. H.
Brenon ; més que director, és tot un 'autor
de films, capaç com és d'ianprimir a tota
una obra un estil, ,que revela una autèntica
personalitat, lferò aquesta afirmació que val
per una obra com El capità Sorrell, no resa
en el cas present. Si visualment el film en
qüestió té un interés permanent, o quasi

Un duo amorós del film Riu, pallasso, riu„

permanent, l'assumpte és amanerat i con-
vencional. Hom hi veu restringida la tasca
de i'eminent director que no fa sinó prendre
vistes.

El film comporta un coimençament deli-
ciós, lliure de tota literatura, uns exteriors
admirables. H. Brenon és un dels homes
avui que sap millor copsar un paisatge i
introduir-lo en el curs del film. La seva
fotografia és clara, lluminosa i d'una preci-
sió de línies sorprenent. Al final, es llença
a una sèrie de sobr,-.impressions dins el gust
de l'escola alemanva.

Esperem confiats que H Brenon trobaró
en el seu proper film — ]'assumpte del qual-
és extret d'una novella del gran escriptor
anglès Conrad — ocasió de fer una obra pa-
rella a El caiQità Sorrell, incontestablement
un dels films millors de la temporada.

M. M.

L Lilian Gish diu...
El nlm parlat no desperta en mi cap entu-

siasme, no puc compendre'n la utilitat. Un
actor de cinema es deu acontentar dels seus
gestos i les paraules, aquest instrument gros-
ser, deu de tantes incomprensions, no farà
sinó travar la seva expressió. Nosaltres mar-
xem cap a la supressió dels rètols a ane-
sura que ens perfeccionem.

El que cal fer és perfeccionar la nostra
tècnica; aquesta qualitat indispensable que
ens és difícil definir devem perfeccionar-la
amb 1'observaoió. Quan en el rol de Mimí
de La vida bohèmia em calia representar
en les escènes finals una xicota morint dE'
tuberculosi, vaig anar repetides vegades a
l'hospital de Los Angeles per observar da-
munt del terreny els diferents estadis de tan
terrible malaltia. Jo em feia indicar pels fa-
cultatius els símptomes, les actituds carac-
terístiques, i alguns d'aquests metges els
vaig voler presents quan filmàvem a fi que
controlessin el meu treball.

Pel Lliri romput, m'era difícil inventar les
expressions d'un terror que anava fins a la
follia. Jo vaig decidir-me a anar a un assil
d'alienats a estudiar l'expressió de la pobra
humanitat privada de raó. Es així que de-
vern assimilar-nos una tècnica per l'obser-
vació i oblidar-la completament quan es trac

-ta de simular l'escena en qüestió.

DISCOS
Com a principi obligat, parlarem avui en

primer terme de tres obertures entre les prin-
cipals que ens ofereix la producció del mes
Freischute de Weber. Faust de Wagner
Orfeu als inferns d'Offenbaeh.

La primera, la brillant obertura que aenb
Euryante i Oberon constitueixen el pòrtic de
la música romàntica alemanya, és interpre-
tada per l'Orquestra Simfònica de iBerlín
recollida en un disc doble Odeon. La im-
pressió resulta millor en els conjunts que
en detalls, i ens mostra una interpretaci,
del Dr. Weisman distinta de les acostuma-
des, molt discutible sobretot en el primer
temps de la simfonia.

Si el disc no hagués aconseguit la difusió:',i
extraordinària d'aquests últims temps, els'j
editors no podrien atrevir-se a enregistrar' .
obres que, tot i tenir un autor que les aya- !
lora amb el seu nom, únicament tenen una
certa importància documental. L'obertura
del Faust de Wagner, una de les primeres
obres seves, no té altra vàlua. L'autor hi
usa ja els procediments que després han de
formar el seu estil, però la seva personalitat
apareix ofegada per les influències de Liszt
i fins d'altres autors roniàntics. S'hi tro-
ben ja les Walkíries, Mestres cantors, Tris-•
tany sobretot, però no Margarita ni Faust,
i és que aquest drama és molt ,poc apte per
a divagacions simfòniques.

L'obertura de l'òpera còmica Orteu als
inferns és oferida simultàniament per dues
cases editores: Odeon i la Companyia del
Gramòfon, amb la impressió de les Orques-,,
tres Dajos Vela i de ('Opera de Berlín. Es
ben bé una obra dèpoca, vuitcentista, amb
czardes, valsos, etc., i no cal estranyar-se'n,
perquè l'obra, més que una òpera còmica,
és més aviat una opereta, i això també fa
que estigui farcida de cadències efectistes
que posen de manifest la frivolitat del gè-
nere i el mal gust de l'època. Ambdues im-
pressions són acceptables i superen l'obra.

Les qualitats del disc per a la reproduc-:,
ció de petites agrupacions sempre han estat
ponderades, i això s'evidencia en els cinc
discos de la Companvia del Gramòfon que
recuDlen una magnífica interpretació del Sej-
timí de Beethoven per l'Orquestra Filhar-
mònica de Madrid. Obra esplèndida que d'un
temps ençà no abunda en els programes d
la nostra oiutat, la seva iimpressió podrh
satisfer els molts admiradors que té.

l'ota l'obra respira encara les igfluènci
de Mozart, sobretot en ei primer temps.
Aquesta obra i la Primera simfonia expres-
sen com poques la sana alegria del seu au-
tor, tota ella és riallera, més admirable en-
cara si es té en compte l'estat de l'autor en
aquell temps. En una de les seves cartes
Beethoven deia al seu amic Wegler: uFaig
una vida miserable des de, fa dos anys. Evi-
to totes les amistats, perqug no puc parlar
amb la gent: sóc sord», d més endavant
afegia : ((ja vull afrontar el meu destí, però
hi ha alguns moments en la meva vida en
què sóc la més miserable criatura de Déu...
Resignació 1 quin trist refugi !, i no obs..
tant és l'únic que em queda.» Aquesta de-
solació, però, és reflectida en alguna de les
obres d'aquesta data (t800), en la Patètica,
per exemple, però no s'hi abandona, i bona
prova n'és la. Primera simfonia i el Septiml
que comentem.

Pee a la impressió d'aquesta obra s'ha
augmentat la corda, com s'acostuma en les
audicions públiques, i això és sempre un,
perill si no es d:isposa, com en aquest cas,
d'excellents excutants com ho són els de
l'Orquestra que dirigeix Pérez-Casas. No
podem deixar passar sense assenyalar l'ex-
cellent tasca dels concertistes del clarinet i
de .la flauta, que matisen admirablement tota
l'obra, però espec ialment l'adàgio.

Del seu enregistrament en disc, no ens
entusiasma el primer temps ; altres de la
Companyia del Gramòfon ens fan ésser més
exigents.

Ara se'ns fa difícil de parlar de les Esce-
nes pintoresques de Massenet, que efectiva- '.
ment són molt pintoresques, ofendes en dos
discos de la Companvia del Gramòfon. Es
música que ha envellit i que a hores d'ara
només serveix per nodrir programes de sex-
tets de cinema. Així i tot, les cases editores
hi tenen afició, ja que no fa gaire assenva-
làrem la seva impressió per una altra casa.

Dos discos de música instrumental hem
d'assenyalar: els de piano i orgue impres-
sionats el primer per Paderewski i per l'or

-ganista de la catedral de Salisbury, Dr. Al-
cock, ambdós de la Companyia del Gramò-
fon. El Nocturn núm. z de Chopin, dels
millors, és dit admirablement per Pade-
rewski, que continua delectant-nos amb les
seves execucions admirablement belles. La `.
Camfanella de Liszt, obra de lluïment però
freda i poc inspirada, desmereix el disc, en
el revers del qual estaria millor qualsevol
altre nocturn del mateix autor.

Tant aquest disc com la Fuga en re ma-
jor de Bach evidencien el grau de perfec-
cionament assolit en la fabricació de discos
amb el registre de dos instruments, piano i
orgue, que fins ara no s'havien pogut im-
pressionar en forma que llur audició fos mit-
janament aoeceptable.

La casa Gramòfon ha enregistrat en dos
discos un dels tres Magnificat que va es-
criure J. S. Bach, interpretat per la So-
cietat de Bach de Concerts. Aquesta obra,
malgrat ésser poc coneguda del nostre pú-
blic, pot posar-se al costat de les altres
grans obres polifòniques d'aquest autor:
La Missa en Ml, La Passió segons Sant
Mateu, L'Oratori del Naixement de Nostre
Senyor Jesucrist, etc. La impressió d'aquests .
discos és un encert, .i ha de contribuir molt
a la difusió d'aquesta admirable obra, més
en un moment en què l'estudi de les obres
de Bach adquireix un gran desenrotllament.
De l'execució, el millor és la part instrumen-
tal, especialment el començament i la fi de
l'obra que posa de relleu l'admirable com-
binació contrapuntística. També és de notar
com una de les coses millors de I'obra un
soli d'oboè en la segona part, escrit en for-
ma d'ària, a la manera que ens té acostu-
mats aquest autor. És llàstima, només, que
la part vocal no soni amb tota l'amplitud
necessària, sobretot al començament de l'o-
bra en què les veus són poc sostingudes.

1.' sessió cinema MIRADOR
Dilluns, 29 d'abril, nit - RIALTO



Dalmau és lloable pel que de renovació ella
representa. Renovació necessària ací a Ca-
ralunya més que enlloc ; perquè és en aques-
ta terra on els arquitectes han abusat més
de totes les trampes i subterfugis antiarqui-
tectànics : és a (Barcelona, terra de pura tra-
dició arquitectònica, terra de grans mestres
d'obres, terra de paletes insuperats — és a
Barcelona, doncs, on els arquitectes han de-
generat més.

Hi ha encara un altre aspecte lloable en
l'exposició actual-de les Galeries Dalmau

I el ciment, el ciment armat, que és el mate-
rial del dia, el que es va imposant arreu del
món, àdhuc en la construcció d'esglésies,
teatres, palaus i altres construccions de ca-
rácter monumental. Aquesta exposició de les
Galeries Dalmau és precisament exposició
d'arquitectura de ciment armat, o almenys
es pesa com a tal. Els coneixedors de l'ofici

• diuen que ho és escassament, que en gran
part és més aviat arquitectura de ferro re-
coberta de mampostería o maó, i només ar-
rebossada de ciment, per tal de simular
arquitectura de ciment armat. Això seria el
més greu dels contrasentits, perquè el ci-
ment no és pas un arrebossat superior al
morter, i també perquè la mamposterin o
el maó són per si sois materials de gran
noblesa i de molta solta estructural, àdhuc
quan conjuguen amb el ferro; aquí a Bar-
celona en tenim un exemple força reeixit
en '.a fàbrica d'electricitat del carrer de Vi-
lanova.

No ens hi enfundem, perd. El cert és que
l'exposició ha estat admirablement presen-
tada, i també és cert que és reflectidora
d'un estat d'esperit antidecorativista i sim-
plicista. Com a reacció contra l'ornamenta

-lisme gratuit i dominador que practicaren
fins ara els nostres arquitectes, la present
manifestació d'austeritat i àdhuc d'indigèn-
cia i monotonia, ens sembla molt ben vin-
guda. 1!s clar que aquestes virtuts cister-

' cenques se'ns presenten modernament amb
l'exageració i unilateralisme de totes les

h reaccions, i que a la curta o a la llarga
aquestes indigència •i monotonia faran !loc
a un mínim de decoració ; però, ara com
ara, cal remarcar, en l'exposició que comen-

! tem, una subtil discreció, quelcom que p -
'` driem qualificar de bon gust si les estrue-

tures que els joves arquitectes de les Gale-
ries Dalmau ens proposen no fossin tan po-
bres. Es cert que aquesta misèria de formes
i aquesta eixutesa d'inventiva són accepta•
des àdhuc a París com la darrera paraula
del bon to ; és la moda de la simplicitat, la
qual s'ha imposat a totes les coses de la
vida moderna, des de l'arquitectura dels pa-
laus fins als dessous, un dia tan pomposos,
de .fes nostres companyes. Vegem, perd, com
ni un dels onze expositors en giiestió no ha
aplicat als seus projectes arquitectònics cap
d'aquells ociosos capricis antiarquitectónics
que afeccionen les escoles russa i holandesa,

- i que el francès Mallet-Stevens ha prodigat
a Parts. En els projectes de les Galeries
Dalmau no es troba res que no sigui justi-
ficat per les lleis del ciment armat o per les
quotidianes necessitats dels estadants.

Una massa estricta supeditació a les fór-
mules, més ben dit, a la fórmula de Le Cor

-bussier, és un dels defectes que potser cal-
gui assenyalar a aquesta exposició Les tro-
bailes escasses i les nombroses errors d'a-
quest suís són acceptades a ulls clucs pels
nostres joves projectistes : d'ací pervé una
segona monotonia afegible a la monotonia

JAUME 1, 11

S. ILLESCAS. — Estació f er a un Qort aeri.

J. LI.. SERT i J. TORRES CLAVE
Poble d'estiueg a la Costa de Llevant (maqueta de les Cases),

J. LL. SERT i J. TORRES CLIVE
Poble d'estiueg a la Costa de Llevant (maqueta de l'hotel).

t
xaparrament i .la pràctica de les finestres
apaïsades, allargassades tot al través de les
façanes, ço que augmenta l'aixecament aca-
parador i dóna massa llum als interiors. Si
en lloc d'habitacions, balnearis, restaurants,
clíniques i camps d'aviació es tractés de fà-
briques i tallers, no objectaríem res contra
l'excés de llum ni contra la simplicitat, per-
què a la fàbrica no hi ha lleure per apreciar
l'estètica de l'edifici, i la llum no hi és mai
sobrera. Els nostres joves arquitectes al-
leguen que aquest aclaparament de les for-
mes s'adiu amb les línies horitzontals del
paisatge: — Falòrnies de teoritzadors, això
del paisatge; literatura a la manera del cri-
t°cisme de Perrot i Chipiez. D'una banda,
ei nostre paisatge és més aviat muntanyós.
D'altra banda, si bé la majoria dels projec-
tes presentats actualment a les Galeries Dal-

' mau són pensats per a ésser construïts a la
plana i aprop del mar, això no és una raó
per a proporcionar-los aixafats, sinó més
aviat verticalment i ben alts, com els talaiots

' en la plana de la illa de Menorca, com els
bef frois, campanars i catedrals en les pla

-nes de Flandes i d'Holanda, etc., etc., etc.
Posats a fer objeccions al lecorbusierisme
dels nostres joves arquitectes del ciment ar-
mat hauríem d'usurpar inclús les planes d'a-
nuncis.

sevol, l'evolució arquitectbmca no segueix
'l'orientació esperada, i hem de contemplar
l'espectacle, cada dia més enervant, de la
continuada persistència dels «adornos gra

-tuits i de mal gust, de les «pensades» estra-
falàries i de les còpies arqueològiques. Es
per la liquidació immediata d'aquest reper-
tori -- a part del valor intrínsec — que be-
neisn la nova aportació dels joves arquitec-
tes, i en la qual confiem amb esperança
d'èxit. Potser de l'excessiva austeritat
d'una lògica saturada de raonaments esteri-
litzats, en sortirà el definitiu descrèdit de les
solucions arbitràries . Si així fos, totes les
deficiències que podem acusar a l'arquitec-
tura nova esdevindrien, si més no, redimi-
d ; i totes les grans qualitats que avui
constatem en l'actual construcció de ciment
armat ens mostraran — en perfeccionar-se
en un temps poc llunyà — una nova paraula

iti la bona arquectura serà retrobada.

Les Galeries Dalmau han estat malt vi-
sitades, prova evident de l'interès que ha
desvetllat, en el nostre món artfstic, aquesta
exposició..quest interès, sabem que per ara
ja s'ha traduí[ en algunes demandes de pres

-supost de models exposats. Sembia, doncs,
que aviat les noves tendències passaran del
projecte a la realitzac ó. Així sigui.

JOAN SACS	 MÀRILs GIFREDA

ARQUITECTURA NOVA
Onze arquitectes exhibeixen una sèrie de

plans i maquetes d'arquitectura de ciment
anmat. Es arquitectura informada ert els
cànons de la reacció simplificadora que figu-
ra a l'avantguarda de l'art de construir dels
nostres dies. Aquesta exposició d'arquitec-
tura, que s'estatja a les Galeries Dalmau,
és la millor presentada de totes les exposi-
cions d'arquitectura que havem tingut oca-
sió de visitar en la nostra ciutat d'ençà
que hi som empadronats : gran riquesa de
plans i de maquetes detallades i perfecta-
ment acabades, pulcritud. précisió luxe.

A part d'aquesta magnffic mire-en-scène,
l'exposició d'arquitectura de les Galeries

de les solucions estructurals : tots els pro-
jectes exposats a les Galeries Dalmau sem-
blen d'una mateixa mà, tots són lecorbu-
sierencs a desdir i sense glòria ; tots ells són
pastitx d'una pensada migrada.

Ja e' catàleg de l'exposició és encapçalat
amb aquella frase probablement sublim de
l'aplaudit innovador suís: «Una gran època
acaba de començar ; existeix un nou espe-
rit , que és una frase semblant a la d'a-
quell-actor que deia: RAra acaba de comen-
çar la guerra dels cent anvs !» Els nostres
lecorbusierins no s'han adonat que aquesta
època fa cosa de doscents mil segles que
acaba de començar. Aquest nou esperit de

simplkitat que ha dictat l'abús d'ornamen-
tació i ]'ús del ciment armat és un esperit
que abans de deu anvs, potser abans de
cinc, es decantarà cap a l'ornamentació
— justament com a reacció contra l'actual
indigència. Res, per exemple, no comana
en les obres arquitectòniques de ciment, com
no ]to comana a la ceràmica o bé a la fosa
de metalls — que vénen, a ésser arts simi-
lars quant al monolitisme i a l'estructura-
ció -- res, doncs no comana el repudi de la
modenatura, e1 motlluratge que subratlla,

defineix, acaba ; refina i ennobleix les es-
tructures. Això és el que ja han començat a
compendre alguns arquitectes belgues del o-
ment armat; això és el que comença a prac-
ticar A. Puig Gairalt. De la modenatura a
la decoració només hi ha un cop de cap, el
qual donarà l'arquitecte més revolucionari,..

Altre defecte que no podem per menys de
retreure a aquesta simpàtica exposició de
projectes arquitectònics és el sistemàtic ai-

ELS ARQUITECTES JOVES
f

L'actual exhibició de projectes arquitec-
tònics a les Galeries Dalmau és la prime-
ra aportació d'una nova generació d'arqui-
tectcs, la visió de la qual segueix la direc-
triu de les últimes tendències arquitectòni-
ques. Els defensors i teoritzadors d'aquestes
noves modalitats fonamenten llur programa
en la conveniència econòmica de l'ús del
ciment armat, amb les corresponents carac-
terístiques de simplificació constructiva, les
quals, per altra banda, permeten reaccionar
contri el banal repertori académico-decora-
tivista a què tendia lentament la noble Ar-
quitectura. A més amés, diuen que la nova
expressió del materials, ciment, ferro i vi-
dre : és l'estil del temps actual.

AI costat d'aquesta nova arquitectura, en
tenim una altra que també diu que és la
d'avui, la qual, entre nosaltres, està repre-
sentada per la «selecció de diverses promo-
cions d'arquitectes anteriors a la que exposa
a les Galeries Dalmau. Aquesta modalitat
emfoca el fet constructiu com una evolució
constant ; el contacte amb la tradició no els
priva d'aprofundir l'esperit de recerca ; són,
per dir-ho en una paraula, arquitectes evo-
lucionistes. Les dues tendències són — a la
meva manera de veure — intelligents :i rao-
nades. Determinar la preferència entre
aquestes orientacions és, més aviat, una
qüestió subjectiva. Al rap i a la fi, una casa
és per habitar-hi l'home. Si aquest perso-
natge conserva ENCARA una estimació intel-
ligent per les formes arquitectòniques tradi-
cionals, és natural que prefereixi una bona
reestilització expressada per una nova sen-
sibilitat dels seus elements ; però si, degut
a una altra educació, aquest record tradicio-
nal és gairebé esmorteït o, millor dit, se'n
pot prescindir, llavors podrà viure joiosa-
ment dintre un d'aquests edificis de ciment
armat, tan sòbriament plasmats pels joves
arquitectes que exposen a can Dalmau.

En situar-nos davant d'aquesta exposició,
cal desglossar la crítica de la nova arquitec-
tura — apareguda, avui dia, en la majoria
de països —, de la conveniéncia, entre nos-
altres, d'aquesta nova aportació.

L'oportunitat die l'actual exhibició arqui
-tectònica de can Dalmau és un dels factors

que valoren l'obra començada per aquest
grup intelligent de joves arquitectes. Això
no vol dir que la nostra renovació construc-
tiva comenci des d'ara. Ja fa temps que,
dintre una altra visió estética, un re.duit
nombre d'arquitectes (més reduït del que
voldríem) lluiten aferrissadament i constant-
ment per tornar a introduir en la nostra
ciutat i en el nostre país, aquell raonat i
admirable concepte arquitectònic de la nos-

tra Llotja, de Santa Maria del Mar, de la
Catedral, del monestir de Pedralbes i de
les nostres masies, de les quals, precisa-
snent, Le Corbusier (un dels propulsors de
les estructures del ciment armat) va ponde-
rar llur gràcia, en la visita que va fer-nus
la primavera passada.

Però, potser per la semblança externa
epidèrmica d'una reeixida construcció de fi-
soñomia tradicional i un pastitx d'estil qual-
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—Ei! Si és una flauta el que jo havia encarregat!
(Lile.
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-- Estás content de tenir un germanet?	 Ja senyora.—Ai, Manel ! Compra aquest.
— ja 'ho crec. Ara serem dos a repartir- 'l' una cara tan simpàtica !...nus Íes bufetades.

	

(Ric et Rac.)	 (London OWn.ion.)

REGIAÏ .SE(

-- Si els deixéssim fer a aquesta pobra gent, es farien malbé la salut amb totes
aquestes metzines.	 (L'C uvre.)
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Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
CURTS, 481 : Telèfon 33421
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Exposició de Projedes Arquitectònics



MAQUINES DE CALCULAR

MULTICOPISTES

ACCESSORIS	

PREMSES

PER A MAQUINES
D'ESCRIURE
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LA MAQUINA PREDILECTA
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EL MOBLE D'ACER
ELEGANT

ETERN

rnAIGUA
DE ROCALLAURJ1

La deu més rica del món

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

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAUUA

Afaiti's higiènicament
Afaiti's de pressa
Afaiti's bé.

Com?
Usant la PASTA NIX

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

i en garrafons de vuit litres

S'afaitarà ràpidament, agradablement,
perfectament.

No Ii quedarà la cara irritada, no hí
sentirà cremor o írrítació després
d'afaitar-se.

Elímínarà el sabó, la brotxa, els potets
í tots els altres objectes tan exposats
a cultivar mícrobís.

Demaní-ho en perfumeries, drogueries, etc.,

al preu de 2'50 pessetes tub.

MOBILIARI EN GENERAL
ESPECIALITAT EN EL DE DESPATX

Instal•Iacíons completes
d'Establiments, Despatxos í Habítacions

PRESSUPOSTOS I PROJECTES A SOL LICITUD

E.rposrció i venda

Corts Catalanes. 532. Telèfon 34342

Dis1;rióu,idors generals

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, 32, " SALMERÓN, 133

8	 MIRADOR

"ORTOPEDIA MODERNA"

Fill de B. CARCASONA
Taller i despatx: t SCUDELLERS BLANCS, 8. • Teièton 10910

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

Subscribid -VOS a M 1 R A D O I&SETMANARI CATALA
Pelai, 62. - BARCELONA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ
En...	 ._..._..._	 __ ........._ 	 ............_	 __

que	 viu	 a	 ........_	 ........--- ........................__........._._.__........._ 	 _......_........ .....................
carrer - ................................................. n.° ............. se subscriu a MIRADOR
pel 1,reu fixat de 2'50 ptes. trimestre.

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

EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA

Avís

Amb el fi de facilitar amb la cleguda anticipació als senyors expositors els
seus passes permanents per a l'Exposició, se'ls prega que passin per les oficines del
carrer de Lleida, n.° 2, on se'ls facilitarà l'imprès corresponent a aquest objecte.

Barcelona, 21 d'abril de 1929.
LA DIRECCIÓ

IMP. LA>EOTIPIARBIAGTüu.YA,tlÒ- a.RCE L OpN
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