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Barcelona fa obres! Visca Barcelona!. MIRADOR INDISCRET
Vuit dies abans d'obrir-se 1'Fxposició Bar-

celona presenta un aspecte fantàstic. El mi-
llor anunci de l'Exposició són les obres que
es fan fora 'del recinte reservat al certamen
internacional que ha redimit la muntanya
de Montjuïc. Es fan obres a diversos punts
de la ciutat, i sense comptar els suburbis
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dalt. — La Granvia entre passeig de
Gràcia i rambla de Catalunya, en 1870.

A la dreta. — Estat actual del mateix tros
de Granvia.

ni els voltants de la plaça d'Espanya, veu-
reu brigades al vell parc de la Ciutadella,
al saló de Sant Joan, al passeig de Sant
Joan, a la plaça de Palau, al capdamunt
del passeig de Gràcia, es construeixen jar-
dins a Vallcarca, es treballa de cap a cap
del carrer de Balmes — que tindrà una llar-
gada equivalent a tres pessetes de taxi
es prolonga la Diagonal — que es trobarà
aviat amb la carretera d'Esplugues —, s'o-
bre una gran plaça davant l'estació del Nord,
enquitranen els passeigs laterals de la Gran-
via, són restaurats els monuments — i per
monuments entenem en aquest cas les està-
tues —, s'està asfaltant la Ronda de la Uni-
versitat i els carrers de Pelái i Fofftanéflà
i finalment — i deuen haver-hi nombroses
omissions en aquesta llarga enumeració —
s'està acabant d'amagatotis el «fons decora-
tiu» de la plaça de Catalunya. 1 en tots
aquests carrers, illuminats fins ara d'una
manera primitiva, s'està installamt un enllu-
menat que fa goig.

Barcelona fa obres, i les fa a l'engròs.
La Diagonal és l'escala de la Barcelona
nova. A l'empenta que Barcelona rebé amb
l'Exposició del 88, s'afegeix ara una altra
empenta, més forta perquè tot ja és més
gran, la ciutat i l'Exposició a punt d'inau-

A dalt. — El passeig de Gràcia en 187o,
vist des del Portal de l'Angel.

A la dreta. — La mateixa perspectiva a
hores d'ara.

gurar. La creixença normal, a un ritme re-
gular, és accelerada per l'excitant de les
Exposicions .

Va bé, de tant en tant, tombar-se enre-
ra, per agafar les coses d'una mica lluny.

***
En cert temps, ara fa més de dos quarts

de segle, els nostres pares havien vist tam-
bé les coses a l'engròs. L'Eixample, amb
tots els seus defectes, n'és una prova. L'any
1858, quan el Govern es disposava a apro-
var el projecte d'un Eixample limitat, l'A-
juntament va recórrer a Madrid. El recurs
és graciosíssim : «Tenga presente, Excelen-
tísimo Señor — diu el document —, el genio
activo, industrioso y creador de estos habi-
tantes; fíjese la atención en la situación y
topografía de este pueblo, en el destino que
le prepara el porvenir con la grandiosa obra.
de abertura del istmo de Suez ; en la impor-
tancia actual de sus transacciones mercan-
tiles y fabriles ; en su clima templado y be-
néfico ; júzgase de lo que esto serà, por lo
que es ; apréciese lo que son capaces de ha-
cer estos habitantes por lo que llevan hecho,
y así las cosas, no duda este Ayuntamiento
de que V. E., y e1 Gobierno, a su vez, ten-
drán por insuficiente y exiguo el espacio que
señala para ensanche de esta Ciudad», etc.,
etcétera.

La Granvia i el passeig de Gracia són

portaven el nom paternal d'un general —.
Les obres varen durar pocs mesos ; la fe-
bre groga va interrompre-les. Foren conti-
nuades amb el propòsit de donar treball als
obrers sense feina l'any 1842, regnant el
general marquès de Campo Sagrado, mit-
jançant una subscripció i un impost de vint
rals sobre cada porc que entrava a la ciu-
tat. Els orígens nobiliaris del nostre pri-
mer carrer es limiten a aquests fets. El
passeig no fou inaugurat fins l'any 1872.
El passeig té, dones, 57 anys.

La història de la Granvia és la mateixa
de l'Eixample. En l'encreuament amb el
passeig de Gràcia varen contruir, ara fa uns
set anus, els jardinets batejats avui amb el
nom de «Reina Victòria». L'obra, que no
és pas de grans proporcions, va durar més
d'un any i fou batejada de moment amb e'
nom de «Jardinet del Francès». Fem ob-
servar això per fer constar que en totes les
situacions hi ha obres que s'eternitzen. No
obstant, els jardinets' estan bé. Són de 1'é-
poca que es parlava de dotar de pulmons la
ciutat1

Les cases d'aquella época encara estan
bé, més bé que moltes d'ara, més bé que
aquell edifici estil bassegòtic florit que es
va aixecar en terren ys de Novetats.

Els arquitectes de més nom prengueren
el passeig de Gràcia per esc,nari de lluï-
ment. Les firmes més grosses de 25 anys

enrera hi sortirien si les cases es finmessin.
Recordem només la que fou dita «manzana
de la discòrdia», competència d'arquitectes
que ara fa molt a favor de l'anarqui;a,. ar-
quitectónica barcelonina.

Com a camp d'experiments arquitectò-
nics particulars — perillosos perquè són uns
experiments que queden d'una manera de-
finitiva —, és una mostra reeixida de la
fantasia desenfrenada. Propietaris i arqui-
tectes hi han volgut dar él do de pit. I l'han
dat de pedra picada. Els resultats són prou
visibles perquè n'hàgim de parlar massa.

Com a camp d'experiments arquitectònics
públics, ha tingut més sort. L'han deixat
força tranquil. Es clar que 'hi ha uns fa-
nals que sort que els arbres no els deixen
veure massa molts mesos de l'any, i uns
altres que niaquesta sort tenen.

Però el canvi més important és el que
sofreix la seva part final, del Cinc d'Oros
a l'entrada del carrer de Salmeron. Els nos-
tres lectors, que volem que siguin els lectors
més contents del món, ja saben des del pri-
mer número «cou» acabarà alió» : escultu-
res, arbres i arbustos, gespa. Si no un pul-
mó, un bronqui més de la ciutat.

Molt de temps, el passeig de Gràcia ha
estat el passeig màxim de Barcelona : rues
de carnaval ; manifestacions (el baixador
ajudava a fer-les-hi passar quan arribaven
personalitats o equips de futbol vencedors) ;
desfilades de les curses (un cronista de so-

cietat, explicant-ne una, escriví : los autos se
deslizaban corno un enjambre de tortugas,
paraula) ; etc., etc.

Al matí, segons En Pujols, l'aristocràcia
hi pren el sol ; als capvespres d'estiu, un
públic especial, introbable la resta de l'any,
hi pren la fresca. Ara, pera. la Diagonal és
més afavorida pels passejants, tant pels que
van a peu com pels de cavall (ben pocs) i
d'auto.

Parleu bé si us plau

No podem resistir-nos a contar l'anècdota
que segueix, encara que no sigui més que
per a donar la raó als de la «Lliga del bon
mot». Vegeu si no, com l'habitud de parlar
malament pot conduir al ridícul en circums-
tàncies solemnes de la vida.

Escena, un cementiri. Moment, el d'obrir
la caixa del mort — una bona senyora
d'anys — per a fer-ne la identificació abans
de la seva desaparició definitiva de la llum
dels vivents.

Tothom s'està en un silenci repectuós.
Un vel negre que sol cobrir una indiferèn-
cia un xic fastiguejada. Només el fill de la
difunta, un home ja fet, s'atansa plorant a
la caixa i, amb veu estroncada pel plor diu.
— oh horror! — la següent frase, histò-
rica : — Quina fila que f.. la mamà !

Retòrica i poètica

Oferim al nostre jovent estudiós aquesta
mostra de moviment oratori que formava
part dels discursos d'un federal de darreries
de segle xix.

«En el horizonte cerníase una nube ;
abrióse la nube y salió una flor : y, ¿sabéis
qué era esta flor? — La República federal.»

Barcelonins, el nostre perill sempre serà
la carrinclonería. Hi ha molta de gent en-
tre nosaltres tan carrinclona com aquest fe-
deral, sinó que, en comptes de parlar de
«nubes y flores» que eren el tresor metafò-
ric d'aquell temps, parlen de negres i de di-
namisme. Aneu amb compte !

La providència i els sarrianencs

L'altre dia, l'elegant poeta avantguardista
i distingit sarrianenc J. V. Foix, pancata-
lanista convençut, trobà un amic nostre i,
amb visibles proves d'emoció, li digué :

Sabeu que tinc un stand a l'Exposició?
— ^Sf, i qué?
— Doncs mireu, he contractat tres xicotes

precioses per despatxar-hi i m'han resultat
l'una rossellonesa, l'altra mallorquina i l'al-
tra catalana... Si n'arribo a cercar quatre,
estic segur que la quarta em resulta valen-
ciana.

Ara més que mai En Foix creu en la Ca-
talunya gran.
I.

Neves precisions sobre " El Matí"

Sembla que El Mati serà bilingüe.
No calen comentaris. La qüestió és es-

tendre el camp d'operacions, o el de possi-
bles accionistes.

Ara, que potser nocalia fet tant rebom-
bori. Ja teníem El Correo Catalán.

Però El Correo Catalán és massa intran-
sigen, massa catòlic. El Mati pretén ésser
més intelligent, acaparar la intelligéncia.

1 « El Matí» ?

Podem assegurar als nostres llegidors que,
contra el que diuen males llengües, cada
dia 

n.
ha sortit el Matí d'ençà que el món és

Admiradors forans

Uns paisans del mestre Lamotte de Gri-
gnon van anar l'altre dia a veure'l.

Ell els va rebre amatent. Els bons torto-
sins se'l miraven i, per encetar la conversa,
l'un li va dir :

— Se us coneix que sou músic.
El mestre Lamotte va somriure.
— Perquè teniu els morros gruixuts — va

continuar el visitant.
El mestre Lamotte no 'va saber si riure.

Un « quid pro quo»

Els nostres lectors ja saben, per les infor-
macions i comentaris de política estrangera
dels diaris, que a París hi ha reunida la
comissió de pèrits que treballen .per arran-
jar la famosa qüestió de les reparacions. 1
saben també que el Dr. Schacht, delegat
alemany, fa la llançadora entre París i Ber-
lín a cada punt una mica concret que se li
posa. I bé. Dijous passat un repórter gràfic
parisenc s'esperava a la Gane du Nord per
tal de sorpendre l'arribada del famós finan-
cier germànic. El repórter, però, no conei-
xia l'interessat i es dirigí a un xofer tot en-
galonat i d'aire alemany.

— Perdoneu — li digué una mica con-
fús --, no coneixeríeu pas el senyor Schacht?

— Ja ho crec — contestà el xofer en mal
francés. — Jo també l'espero...

El repórter gràfic aleshores respirà i deci-
dí no moure's del costat del xofer per tal
de no deixar-se escapar l'iHustre pèrit ale-
many. El tren arribà, el repórter es negui-
tejava, el xofer corria amunt i avall a la
recerca de la persona que esperava. Minuts
després, quan tots els viatgers del ràpid de
Berlín havien sortit del «quai», el xofer par-
lava amb un senyor molt elegant 1 es planyia
de la següent manera:

— Deu haver pres un altre tren, no pot
ésser que ens hagi passat...

Però en aquell moment esclatà una claror
de 'magnesi 1 el repórter s'adona que un seu
collega havia disparat l'objectiu sobre el
propi Dr. Schacht. Indignat, increpà el
xofer:

— Aquí el teniu el doctor, aquí el teniu.
Aleshores el xofer es donà compte que es

tractava d'un malentès i respongué al fotò-
graf :

— No era pas el sen yor Schacht el que
nosaltres esperàvem, sinó el senyor Sachs,
ex-cònsol de Noruega.

Sort encara que Joan Sacs no ar ribà a
París a augmentar la confusió.

Senyor Galas!...

El senya Karsentv és un excellent ciu-
tadà francès que es dedica, amb molta solta,
a donar a conèixer pel món, en unes «tour-
nées» que ell titula «Galas Karsenty», els
artistes i els autors més actuals del teatre
del seu país.

La primera vegada que vingué a Barce-
lona, En Pallach, meritíssim ex-actor que
és actualment administrador del teatre No-
vetats, hagué de fer-li unes observacions.

—Senyor Galas, senyor Galas !... — li
cridà a l'escenari de Romea.

Això ens recorda a aquell secretari de
l'Alcaldia, quan era alcalde el noi Rius
—com diu el periodista Garrigó al segon
marquès d'Olèrdola.	 -

- Contesti aquesta carta — li ordenà l'al-
calde.

I En Grau, veient que el membret deia
«Sté. Grale. des Abattoirs», començà a dic-
tar a la mecanògrafa:

«Señorita Grale. des Abattoirs. París.
Muy distinguida señorita...» Etc.

Aqueix mateix secretari és el que en certa
ocasió, essent alcalde el marqués d'Alella,
redactà una invitació per a unes funcions
que havien de celebrar-se «en holocausto»
de l'anima de no recordem qui.

-Però, ¿vol dir Grau, que la paraula
«holocausto» hi està ben posada?

— Home, crec que sí:.. En fi, ja miraré
el sentit exacte.

Obré el diccionari etimològic de Roque
Bàrcia i començà a buscar a la o.

Les boles de Xenius

Una vegada Xenius tornava de París des-
prés d'una llarga absència de (Barcelona.
L'home es va creure en el cas de comuni-
car als seus lectors les novetats que havia
trobat a la ciutat durant el seu sojorn a
l'estranger. Totes les novetats que els des-
cobria, 'per als lectors de Xenius no eren
cap novetat, però ell suposava que no so-
parien tranquils si no els les deia.

Va passar revista. Acabava de donar-se
per llesta la casa Damians del carrer de
Pelai.

m
 I Xenius va escriure aquesta frase

«A Barcelona hi ha una bola mésssssss...
El .pom d'escala del carrer de Pelai, ara

n'ha fet de petits. En tenim un planeó a
dalt de la farola suara estrenada a la Plaça
de Catalunya. Amb -motiu de l'Exposició,
Eugenio d'Ors deurà venir. a ¡Barcelona a
badar. I aleshores podrà escriure per als
seus lectors de l'A B C i el Nuevo Mundo
(suposem que encara hi escriu):

«Otra bola mássssss he encontrado en
Barcelona...»

Així hi ha homes que van escrivint les
seves obres completes.

Es diu...

Es diu que va a publicar-se un llibre ti-
tulat La nostra gent, tal com es judica l'un
a l'altre.

La noticia ha produit la natural sorpresa.
No falta qui pensa avançar les vacances.

Proverbi

L'altre dia, a la biblioteca de l'Ateneu,
demanava un periodista molt significat al
bibliotecari :

--1 Tenen El Sol de març?
I un que va sentir.ho va murmurar a l'o-

rella del que seia a la seva vora :
— Que vagi amb compte aquest bon se-

nyor, 'perquè la dita diu que el sol de març
estavella el cap dels ases.

Eco d'un eco

L'acreditat centaure Montanyà, contra cer-
tes ailusions del nostre setmanari, es glo-
riejava dels seus èxits tenoriescos.

I un amic seu remarcava :
— Fa mal fet d'explicar aquestes coses.

Si ho saben els «hermanos» del coi1egi Con-
dal, l'expulsaran de 1'associa'ció d'ex-alum-
nes... i havent estat secretari, realment se-
ria una llàstima.

Les conviccions tenen un límit

Tothom sap que En Dalí vol degollar
l'art.

Un dia, referint-se en això, En Manolo
li deia :

— Noi, no crec pas res del que dius. Jo
un dia diré : A degollar notaris! ! I tu, veu-
rem qué faràs.

En Dalí es va tornar pàiid.

Documenti's, jove

Sahador Dalí, en un dels seus Documen-
tals que apareixen a La Publicitat, ens in-
formava de la pressió atmosférica, expres-
sada en graus.

L'escriure li farà perdre el llegir, i tots
plegats anirem molt mal documentats.

Hi ha fórmules que s'encomanen

La Biblioteca «Llanas» de Mataró ha edi-
tat una de les millors produccions escèni-
ques de Ramon Vinyes : Viatge.

Sota el títol de l'obra, però, hi ha dues
paraules interrogatives :

— Comèdia?
— Drama?
Tres actes.
Algú ha dit : Es la fórmula d'Ett Cambó

aplicada al teatre...
No s'ha d'oblidar que, no fa gaires dies,

En Viures escriví una biografia del soldà
del salonet turc.

una prova que Barcelona veia les coses a
l'engròs. Són els millors carrers que tenim,
i consti que llavors no hi havia automòbils!
Sembla que don Manuel Girona havia tin-
gut la infeliç pensada d'eixugar el deute de
Barcelona venent el pas central de la Gran-
via amb la condició que les cases que s'hi

construïssin no /passessin de dues plantes.
En Girona tenia freqüentment terribles equi-
vocacions !

Publiquem dues fotografies de dos indrets
molt cèntrics : l'aspecte de l'entrada del
passeig de Gràcia des de la plaça de Cata-
lunya i l'encreuament del passeig de Grà-
cia amb la Granvia en ple 1870. Aquests

llocs ara han estat completament urbanit-
zats, diríem acabats. Inútil fer la història
de la plaça de Catalunya, història que de-
manaria un llibre. N'hi ha prou amb aques-
tes dues fotografies per veure la realització
del somni dels barcelonins de 1870.

En realitat, el passeig de Gràcia té més
de cent anys: la primera idea data de 1821,
dels temps del general Villacampa — en
aquells temps totes les obres de Barcelona



ROSARIO VELAZQUEZ en la «tenue» més genuina de «Miss Espanya»

veston. Mentrestant, el telefonista de la casa
treia el cap per la cabina i llençava un gran
crit d'alarma :

— Sembla que les noies s'han equivocat
i han anat al carrer de Muntaner!

Al carrer de Muntaner hi ha la imprem-
ta de El Día Gráfico ; és allà on tot el bo
i millor de Barcelona s'ha fet retratar da-
vant de la rotativa.

— Mare de Déu, aquestes noies, i que ens
en donaran -de mals de cap ! — vaig pensar.

Tot havia estat, però, una falsa alarma.
Les aspirantes no havien anat al carrer de
Muntaner, sinó que s'esperaven al lloc de
la cita, molt ben disposades a que el jurat

ROSARIO VELAZQUEZ voltada de
càndids colomins

* * *

Mentrestant, les tres aspirantes s'espera-
ven al seu despatx, tot rosegant-se les un-
gles. Tot un bé de Déu de manicura a can
Pistraus. De sobte — ai !	 la porta s'obre

apareixen els sis somriures de les sis ca-
res del sis elements del jurat. En Màrius
Aguilar s'avença, agafa la mà de la senyo-
reta Velázquez, i li diu :

— La felicitem : acaba d'ésser nomenada
«Miss Espanya» de 1929...

Déu nos en guard d'un ja està fet ! Rosa-
rio Velázquez fa un esgarip, es torna blan-
ca, es torna roja i no sap què dir. Les se-
ves dues companyes, tampoc. Els del jurat
encara menys. Silenci emocionant, que, com
tots els silencis d'aquest ordre, dura poca
estona.

—4 No em sap pas greu de no haver gua-
nyat — diu una de les noies —. Poc que hau-
ria estat capaç d'anar a Gàlveston...

— Oh, i amb aquesta mala mar...
La Rosario ja ha tornat en si i es lliura

a tota mena de manifestacions d'entusias-
me. Mentrestant, les altres dues s'han posat
el barret, agafen el moneder i se'n van cap
a la porta.

Passin-ho bé, senvoretes...
- Bona nit tinguin.

* * *
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• Es evident que el que escriu aquestes rat-
lles no posseeix allò que en diem un astil
brillant. Solament així es pot compendre
que en tota aquesta informació no hi hagi
ni un intent de descripció de la bellesa de
la senvoreta Rosario. Ja em perdonaran els
lectors, paró la ploma no em dóna per més.
I com que, de passada, dóna la casualitat
que en un diari de Madrid ha aparegut una
d'aquestes filigranes literàries, amb la qual
estic asolutament d'acord, és molt natural
que la reprodueixi i la subscrigui. Diu així :

«Por la vidrieras, del balcón penetran fur-
tivamente los tibios rayos de un sol que ras-
ga las nubes, aureolando la cara de esta
nueva reina, de facciones perfectas, en las
que armonizan a maravilla el negro subido
de sus ojos gitanos y el carmín con que en-
ciende su labios sensuales.»

JOSEP MARIA PLANES

El guarda urbà voluntari

MIRAR2

que a baix s'es-

— Senvoretes, si són servides...
Les tres senyoretes es passegen pel davant

del jurat. Se'n donen una mica de verga
nva. Els del jurat també. En Dunyac se'n
mira una .i li diu, amb un to de gran con-
naisseur :

— No rigui, senyoreta. La rialla, de vega-
des, desfà l'harmonia del rostre...

Evidentment, En Dunyac en sap un niu.
Acabada la gran evolució, les tres senvore-
tes se'n tornen al seu despatx. Els del ju-
rat es queden sols. Esoriuen una mica en
uns papereets i els tiren dintre del barret
del senyor Cardunets. Escrutini : empat a
tres vots. Es qüestió de tornar=hi.

— Mirin —diu el senyor Freixes—, n'hem
de triar una que tingui mundología...

Segona passejada de les aspirantes. En-
cara se'n donen més vergonya que la pri-
mera vegada. Els del jurat, ara, no. Sem-
bla que en tota la vida no hagin fet res més.
S'estan amb una cama damunt de l'altra,
fumant cigarrets, com si això de nomenar
miss Espanyes fos tirar pa a les oques. Les
noies desapareixen altra vegada cap al des-
patx de l'administrador. Els del jurat tor-
nen a votar, i, com si es tractés d'un gran
truc d'illusionisme, del barret del senyor
Cardunets en surt la «Miss Espanya r929».
Es la senyoreta Rosari^oo Velázgiez. Es veu
que alió de la mundología ha fet el seu
efecte.

L'altre dia, a la redacció de El Día Gráfi-
co hi havia un gran moviment. Un «groom»
pujava volant les escales i treia el nas al
despatx del director:

— Miri, senyor Màrius,
paren els del jurat.

— El jurat de què? — vaig preguntar.
— Sí, home — va aclarir En Màrius Agui-

lar —, hem d'any a escollir la «Miss Es-
panya...

Va deixar la feina i xano-xano se'n va
triar una noia per a enviar-la a Gàl-anar a

Rosario Velázquez és andalusa, gairebé
de Sevilla. Diu que té 23 anys i nosaltres
ens ho creiem. Després diu que és veïna de
Madrid, i també ens ho creiem. Diu que ha
vingut tota sola amb el seu auto a Barce-
lona, expressament per a pendre part en
el concurs, i continuem creient-la.

Per la nostra banda, la coneixíem de vis-
ta, fa molt temps. Cada vespre la vèiem al
Colon, a l'hora de Paperitiu. Allà les amis-
tats li deien la Mari - Pepa, aneu a saber
per què. Anava sempre amb un gran abric
de petat gris, i si no fos perquè l'havia vist
saludar a alguns amics des de certa distàn-
cia, m'hauria ben pensat que era francesa.

De l'interviu de circumstàncies que li hem
fet, n'hem tret en clar que:

Credulitat
A un redactor de La Nau (no volem citar

noms) li varen assegurar l'altre dia que el
conegut modista senyor Pere Rodríguez, te-
nint en compte la immensa propaganda que
per al seu establiment representava el fet
que una de les seves operàries hagués estat
elegida Reina de les Modistes barcelonines,
havia decidit associar-la al negoci i, per apro-
fitar del tot l'esmentada propaganda, d'ara
en endavant el negoci aniria a nom de la
noia o sigui, raó social : «Paquita Roig.
Modes».

L'al1udit redactor, a pesar de posseir una
dosi de credulitat veritablement fantàstica
pel que hem tingut ocasió de constatar, no
s'ho va empassar, de moment. Però el que
l'hi explicava va dir-li per a convèncer-lo :

— Si no us ho voleu creure, passeu qual-
sevol dia per ]'establiment i veureu com els
rètols estan d'acord amb la nova raó social.

La facilitat de constatar-ho era evident.
L'home va decidir esperar el resultat de l'ex-
periència que li oferien i l'endemà mateix
va aprofitar una estona que tenia lliure per
a passar pel Passeig de Gràcia, sota els bal-
cons del conegut modiste. Allí va poder veu-
re en el balcó del mig un senzill rètol que
deia «Modas» i, en els altres, uns tres o
quatre a cada cantó, una P i una R, creua-
des. S'ho va estar mirant amb molta aten-
ció, i la cosa devia fer el seu efecte perquè
a l'endemà algú va sentir corn deia a la im-
premta del diari

— Ja n'ha tingut de sort aquesta noia! 1
ben macat, tot ho deu a En Domènec de
Bellmunt !

Velocitat excessiva
L'Estadi de Monjuïc és una veritable me-

ravella. Així el lector ho haurà llegit en
cent llocs diferents i suposem que, a hores
d'ara, n'estarà completament convençut.

El que no s'ha fet tan públic és que, de-
gut segurament a haver volgut batre el rè-
cord de velocitat en la construcció, si es
descuiden no hauria estat el més perfecte
del món, però indubtablement un dels més
pintorescos.

La cosa va anar així. Per a poder enlles-
tir més aviat, sembla que van encarregar, la
feina a dos contractistes diferents. Així,
mentre l'un construïa el camp de joc, l'al-
tre podria anar fent les graderies. La idea
era bona, però es van trobar que aquest
darrer va collocar el primer graó a l'altura
del camp de roc, sense tenir en compte que,
ad voltant d'aquest, hi havia, d'anar una pis-
ta de cendra per a curses a peu, lleugera-
ment peraltada, però que degut a la seva
amplada (prop de deu metres), l'extrem de
fora queda un bon xic més alt que el de
dintre, o sigui més alt que el nivell del camp
de juc.

Sort que se'n van adonar a temps i la
cosa ha {mogut esmenar-se, perquè si no, els
ciutadans que haurien ocupat la p rimera fila
haurien presentat una forta semblança amb
els assidus concurrents a la mateixa mena
de localitats en els music-halls, designats
amb un noni ,peculiaríssvm. Més que més
tenint en compte que en el programa atlè-
tic del futur estadi, l'atletisme femení estarà
molt ben representat.

Dos andalusos davant
la farola de la Rambla

Bocabadats, tots els barcelonins han po-
gut contemplar la superba mole de granit
coronat de vidre que encapçala la nostra
Rambla pel cantó de Canaletes. Fa pendant
amb el monument de Colom.

«Com àliga que altra àliga acompanya.»
Dos andalusos ho comentaven, l'un calla-

va i s'hi fixava, l'altre deia :
— Eza farola é' — amigo de mi arma —

dezpampanante.

Eh nostres pintors
Un menjador molt clar: un quadro de

Russinyol, tot amabilitat i superfície. Dos
que dinen. L'un diu a l'altre, mentre tasta
la tendra cuixa d'un pollastre :

Què és bonic, això de Mallorca!
Altea escena. Una sala de visites amé la

mitja claror d'una tarda de primavera. Una
mare i filla esperen la senyora de la casa
que surti. Guaiten una cosa virolada que
resulta ésser un quadro d'En Mir. La mare
diu a la filla :

— Noia, fins em fa mal de cap.
I la .filla respon :
— Mamà, s'ha de mirar de lluny.

Sánchez-Juan i la feminitat

No us alarmeu. Es noi.
Però... quan llegeix" les conferències de

Maria Carratalà el poeta-sintètic-rapsoda
porta l'escrupolositat a la punta de l'espa-
sa : llegeix sense deixar síllaba ni coma ;
diu fins i tot. la meya feminitat, jo matei-
xa, etc.

Fixeu-vos bé que, de tota manera, la que
ho diu és Ja senyoreta Carratalà. Solament
que Sánchez - Juan ho llegeix amb tanta
fidelitat !

Li agraden : el futbol, En Zamora, els
toros, les pellícules, els autos, Juli Verne,
els gats, els senyors bruns i de cabell ondu-
lat ; les novelles, sobretot quan està trista ;
els clavells, les nits estrell ades i el llomillo
amb, rovellons.

No li agraden : els toreros, els articles de
cinema, els pantalons acampanats de baix,
els senyors rossos, el Caballero Audaz, fer el
ridícul, els capellans, les òperes de Wagner
i les vigílies de dues festes.

Particularitats a remarcar : Li plau molt
de portar el volant, però això no vol dir que
no se senti castissament espanyola. Que a
Hollywood fará pellícules, si 1i paguen bé.
Que està molt enamorada del seu promès i
que fins i tot és capaç de casar-se.

Em va semblar que per aquesta informa-
ció seria d'un gran interès anar a veure la
senyoreta Agueda Adorna, o sigui la «Miss
Espanya 1928», la que va anar a Gàlveston
l'any passat.

— Què li sembla de la nova «Miss Es-
panya?»

— No la conec. De totes maneres, fa dos
anys que ella vivia en aquesta mateixa casa.
Només l'he vista en fotografia, i la trobo
molt bonica. I que li desitjo molta sort,
vajk

Començament diplomàtic, corn es pot veu-
re. Anem parlant, però, i la senyoreta Ador-
na ens fa noves confidències, que ja ens
agraden més.

— A mi — diu — els diaris em van criti-
car molt. Que si anava a .l'Excelsior, que
si això i allò altre... Em sabria greu que a
aquesta també li retreguessin...

— Per qué?
-, Perque en vistes al concurs de Gàlves-

ton, això li fará molt de mal. Els ameri-
cans són una gent carregada de romansos...

— Perfectament. Vostè va fer el viatge
l'any passat i ja coneix les tresqueres. Què
li aconsellaria, dones, a la senvoreta Ve-
lázquez?

— Que enraoni ,poc, que estigui molt se-
riosa... De totes maneres, dubto molt que
cap espanyola pugui tenir èxit en aquest
concurs.

-- Vol dir?
— I tant! Les americanes són unes noies

molt boniques i es cuiden molt ; hi ha molta
higiene per allà baix, vaja.

— Sí ; ja en teníem alguna noticia...
* * *

L'APERITIU

del

Sobre l'actualitat. — M

descol

adame omV.

,

 , de

a

del seu tamboret del bar, mira amb una
gran indiferència un foradet que hi ha a
la meya americana produït per una espuma
d cigar.

— Esteu complorida M
dame V., i si la comparació no fos una mica
poc galant, us diria que us avorriu, com un
pam d'escala.

— Exacte: m'avorreixo com un p	 d'
cala.

—1 

noactualitat.

 em negareu que vivim una certa
actualitat truculent. Aquests dies hi ha de
tot, fins la vostra voracitat de lectora pot
digerir els reportatges sobre • un crim «bi-
zarre»...

— L'actualitat ! Això per mi és una de
les paraules més estúpides. L'actualitat no
existeix, i si existeix, per mi té un interés
insignificant. Ja sabeu la meya passió pel
motorisme, m'agrada córrer desesperada-
ment pels espais lliures. El meu .amic ideal
fóra una carretera com un rail. Avesada a
la velocitat, totes les coses que em passen
davant dels ulls tenen una qualitat confu-
sionària ; malgrat la seva confusió, ar riben
però a anivellar-se, agafen un sol color i
una sola forma dintre del meu pensament.
No n'hi ha cap que em punxi amb un excés
de llum, o amb un forma desesperada ; amb
la velocitat tot perd interès, tot és igual a
tot... Jo he sentit contar, o potser ho he
llegit en alguna banda, que el filòsof Lao-
Tseu anava pel món a cavall d'un bou, per-
qué no tenia mat pressa -i li era- igual arri-
bar una hora o un dia tard. Aquest filòsof
sentia una indiferència absoluta 'per ]'actua-
litat que el voltava ; per no veure els homes
i els paisatges, anava assegut d'esquena a
les banyes del bou, amb els ulls mig aclu-
cats, mastegant un brotet de fonoll i fent
brandar una barba fina com un «rrenard ar-
gentí»... El que aquest filòsof aconseguia
amb un excés de calma, es pot aconseguir
amb un excés de velocitat, el resultat és el
mateix ; aquesta gran indiferència, aquesta
manca de curiositat per les coses... La ve-
locitat és un vici, •més us diré, és una dro-
ga terrible', arriba a destruir-ho tot, no hi
ha escepticisme més agre que el que pro-
dueix la fúria d'àttar de pressa, pel sol fi
d'anar de pressa.

Jo, com tota la gent de la nostra època,
cm confesso una víctima d'aquest vici, i

una víctima sense .redempció. V6s encara
us preocupeu una mica de l'actualitat, jo
us explicaré una màquina inventada 'per mi,
i que és possible que posi a prova el vostre
interès.

Veureu que la màquina és simple. Es
tracta de dos rodets que l'un té per missió
cabdellar i l'altre descabdellar una cinta,
una cinta que no s'acaba mai ; un motoret
qualsevol fa donar voltes als dos rodets, la
cinta, que pot ésser de l'amplària i la con-
sistència que vós vulgueu, va fent camí da-
vant dels vostres ulls com la cinta de tinta
grassa de les màquines d'escriure. Però heu
de fer una mica d'esforç imaginatiu per
concretar tota la importància d'aquesta cin-
ta, perquè damunt d'ella hi ha gravada
aquesta cosa que vós en dieu l'«actualitab,;
tots els fets externs que us puguin interes-
sar, que us puguin emocionar més o menys,
i totes les vostres batzegades interiors, tots
els vostres sentiments, les vostres sensacions,
les vostres idees. En la cinta imaginària ho
veieu registrat a la perfecció sense que man-
qui un detall, sense descuidar tota la ponde-
ració que mereix un dolor agut, o el color
d'unes mitges especials, o les inflexions de
veu d'un primer ministre. La cinta de la
meya màquina és implacable, i té a més a
més
honor.

una imparcialitat objectiva que li fa

La gràcia consisteix aleshores, a fer vol-
tar els rodets a una velocitat discreta, la
cinta passa davant dels vostres ulls, de pres-
set ; aneu però veient les formes i els colors
de les coses, ho aprecieu tot amb una certa
lleugeresa, però a mesura que augmenta el
nombre de rotacions per minut, comenceu
a veure les coses amb un cert treball, fins
que la velocitat no us les deixa veure ; ales-
hores «l'actualitat» agafa un sol color, un
color antipàtic, trist, poc interessant. Un fet
excepcional és un punt lluminós, una taca
vermella, una ditada de color de rosa, si vo-
leu, però quan la velocitat és tal com ha
d'ésser, fins aquesta ditada de color de rosa
es fa invisible...

Ja sé que tot això que jo us dic us sem-
bla estirat pels cabells, i fins és possible
que us sembli una bestiesa... Naturalment,
vós encara no em teniu prou confiança per
dir-me que sóc una dona atacada de la més
grotesca pedanteria:.. També podreu pensar
que tot això que dic, ni ho sento, ni m'ho
crec, però el més trist, amic meu, és que
encara que «jo no vulgui» la me ya vida i
la vida deis altres està pintada damunt de
la cinta imaginària que els dos rodets fan
passar davant deis meus ulls amb una velo-
citat inhumana.

Al cap i a la fi, no em penso dir res de
nou. Suposo que vós haureu llegit algun
llibre, i encara que a una dona no li estigui
bé citar els clàssics, recordeu per un moment
aquella oda d'Horaci, que comença dient
«Eheu, fugaces...» després oblideu en abso-
lut el que jo us hagi fet una cita que diu
tan poc amb el meu vestit i la meya cara.

Creieu-me amic meu, no em parleu més
de «l'actualitat», deixeu-me estar tranquila,
i avorrida com un pom d'escala, perquè a
1-ni, vós, i aquell noiet d'allà el fons, i aquest
d'aquí la vora, i el barret d'aquella amiga
meya, i aquest senyor fet a trossos que han
trobat a l'estació de Madrid i les eleccions
angleses, i el darrer somriure de Ann Green-
yvav, tot, absolutament tot, per mi té aque-
lla consistència greixosa i aquell coloret gris
plom de l'ungüent «Cadum», utilíssim quan
em faig qualsevol excoriació a la pell...

JOSEP MARIA DE SAGARRA

JAUME i, II

Se'n varen presentar tres, hem dit, i n'ha-
vien de comparèixer quatre. La que falta-
va era una noia de Terrassa. Es veu que
a darrera hora no es va decidir a agafar
l'elèctric que, potser, l'hauria portada a Gàl-
veston. Mentrestant, els del jurat seguien
asseguts fent xerrameca i dedicant-se ullets
amistosos.

— 1 si comencéssim? — va fer un.
— Som-hi !
Dos truquets a la porta del despatx de

.l'administrador, ,i :

se les mirés. Els del jurat eren sis : En
Dun yac, l'escultor ; En Cardunets, president
del Círcol Artístic, l'escenògraf Morales, En
Màrius Aguilar, En Ribera Rovira i En
Joaquim Freixas, de Arte y Cinematografía.
Varen entrar al despatx del senyor Pich i
es varen asseure en uns sillonassos que feien
fredat.

Les noies, mentrestant, s'esperaven al des-
patx de l'administrador de la casa. Eren
tires : la que va guanyar, una seva amiga i

una altra xicota que, segons va confessar,
feia de caixera en una casa comercial.

— Ai, que m'agradaria de guanyar ! — em
va dir —. Tinc tantes ganes d'anar a Pa-
ríssss...

— No s'amoïni, dona ; ja hi anirà. Tot
és qüestió de bona voluntat...

COM ES FA UNA "MISS ESPANYA"
El Que diu la de 1929 i el que pensa la de 1928

L'escena a l'encreuament dels carrers de
Casp i Girona. Els vianants, ,oapficats en
llurs negocis i tribulacions, amunt i avall i
de través, ningú no atinava a complir amb
les regles recentment posades en pràctica
por a fer caminar els peatons. I així que,
tirant al dret, deixaven la voravia per tra-
vessar el carrer, se sentien com una sotra-
gada als nervis, que deturava llurs passos.

—Tit!
Instintivament, desfeien el pas, i anaven

a passar per allà on els pertocava.
Si el vianant, al primer avís seguia dis-

tret, no hi continuava pas al segon.
— Tit ! Ti-tit ! !
Tothom imaginarà, perquè tothom ho ha

vist i ha hagut de passar-hi, que el qui
així regulava el trànsit dels peatons, era
un guarda urbà, situat estratègicament al
bell mig de la cruïlla dels dos carrers.

Doncs no. No hi havia ni un guarda
urbà per remei. Hi havia simplement un
vailet de carrer, un eixerit Poulbot de no més
de deu anys, assegut negligentment dalt de
la font que hi ha en aquest encreuament,
amb el xiulet a la boca, l'ull vigilant.

— Tit ! Tit! Ti-tit!!!
tothom obeïa perfectament. Al cap d'un

quart hi havia més de cinquanta badocs al
seu voltant, tots enriolats davant de la fa-
cècia.

— Tit ! Ti-tit!!!
Era un dibuix per una pàgina de maga-

zine. El senyor Ribé, el nostre estimat amic,
hauria de nomenar guarda urbà honorari,
amb tot el sou, a aquest eixerit minyó des-
conegut, de quatre pams només, regulador
voluntari del .trànsit de peatons.
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fi flroMeœa de la ProMsa en (atala
El diari català com a negoci

Mirant a Barcelona
Entorn de l'Exposició Internacional de Belles Arts

aquest retrat de ïa Pastora Imperio, és
propietat del Marqués de Riscal.

En Benedito es mostra joiós i agraït del
gran honor que judica, que és d'haver-li
destinat una sala. Els altres artistes actuals
que frueixen la mateixa consideració són :
Zuloaga, Anglada, Picasso, Sert i Sotoma-
vor. Hi ha també sis sales per a pintors ja
desapareguts, que, si no recordo malament,
són : Rosales, Fortuny, Madrazo, Villegas,
Regoyos i Sorolla.

En alludir al consabut revuelo, En Bene
-dito diu :

MANUEL BENEDITO

Informació

Ens ha semblat interessant pel nostre
món artístic tractar de posar en clar el que
passa amb l'Exposició que nosaltres ano-
menem Internacional de Belles Arts, perquè
és una Exposició artística dintre l'Exposició
general i que no té res a veure amb l'altra
Exposició de dotze sales d'art que també
ha d'ésser inclosa en l'Exposició gran.
Aquest enrenou d'Exposicions porta mare-
jada a molta gent i pot donar peu a moltes

JOSÉ FRANCÉS

CALZADOS

MINERVA
Sociedad Anónima

Via
Laietana, 30

Una de les obres que figuraran a la «Sala Benedito»

lats i que passen per «ser negocio, perta-
nyen a un home o a una família, no a una
companyia o a un grup mercantil.

Podria deduir-se que la forma col-l ectiva
de la propietat d'un rotatiu és un altre han-
dicap. Perú la conclusió fóra arbitrària, car
aquesta mena de propietat no s'ha assajat,
quant als diaris, més que en aquells que han
vingut al món per a fer política, per a de-
fensar una mena de política, la del grup
propietari, naturalment.

* * *

Anem a parar, doncs, al fet que mai no
s'ha fundat un diari en català per a gua-
nyar-hi diners. Mai una empresa d'aquesta
naturalesa no s'ha vist com un negoci. i:1
patriotisme local o l'amor a una ideologia
han imposat.. la contribució que mantes ve-
gades ha estat acceptada com un sacrifici.
Ningú no ha pensat que els diners esmer-
çats així havien de produir-li guanys. I
així ha estat conseqüentment : no s'ha gua-
nyat allí on en realitat no volia guanyar-se.

* **

Mentrestant, aquestes altres empreses de
diaris independents, creades per als fins na-
turals del negoci, això és, guanyar di,Ders,
n'han guanyat, la majoria d'elles.

Serà la major resistència econòmica, l'ab-
sència d'alts i bajxos inherents a la premsa
política, la voluntat tensa sempre cap a un
mateix fi... Serà el millor utillatge, la infor-
mació més copiosa, el llenguatge més per
a tothont i els temes més populars, fins més
plebeus. Tot el que vulgueu. Al capdavall
anirem a parar a que uns guanyaven diners
i altres no ; a que uns s'arrelaven i engran-
dien i altres aguantaven i prou.

X. X.

Aquest número ha
estat passat per la

prèvia censura

L'índole d'El Correo Catalán

que ho és el Director General de Belles
Arts, podria nomenar els vocals espanyols
que fossin necessaris. Una novetat ha ha-
gut d'establir-se per força; però crec que
resulta interessantíssima. Malgrat les enor-
mes proporcions del Palau d'Exposicions de
la de Barcelona, resulta insuficient per a
encabir totes les obres, tot i havent limitat
a dues les que pot presentar cada exposi-
tor. S'ha acordat, per tant, que, durant un
nombre determinat de mesos s'exposarà una
sola obra de cada expositor ; després, en un
temps igual, l'altra ; els dos darrers mesos
seran exposades solament les obres premia-
des i les adquirides.

En referir-nos, en la nostra conversa, a la
dualitat de les Exposicions, En Francés és
ben explícit : 	 •

— En efecte ; s'ha produït cert aldarull
(revuelo, ha dit, exactament) .perquè s'ha
mantingut un mal entès que no té raó d'és-
ser. Aquesta exposició no té res a veure amb
la de les dotze sales. Són dues coses inde-
pendents i separades. Adhuc aquella serà
installada en un altre lloc, el Palau d'Art
Antic. També als artistes de les sis sales
modernes, si valen aspirar a la Medalla
d'Honor, els és obligatori exposar a la ge-
neral. No té, doncs, justificació cap mena
de recel ni aquelles sales suposen cap des-
consideració ni menyspreu envers artistes
medallats o de primera categoria. Els de les
sales especials han de passar per les matei-
xes normes que els altres. Perd es tracta de
coses diferents. Aquella és una Exposició, i
aquesta una altra. Convé fer-ho constar
així.

Com tampoc és inútil fer avinent que els
artistes de l'Amèrica espanyola no han estat
invitats perquè, segons acord previ, estan
reservats per a l'Exposició anomenada Na-
cional de Belles Arts, que tindrà lloc a la
Ibero - Americana de Sevilla el mes d'oc-
tubre. D'aquesta de !Barcelona, per bé que
es farà de seguida un catàleg provisional,
hi hagi el propòsit de fer-ne un altre monu-
mental, bilingüe i luxós.

1 amb un elogi afectuós de la coHaboració
del Director General de Belles Arts, l'amic
senyor Francés va donar per closa la seva
interessant informació.

desigualtat numèrica, el President del Jurat,

dues coses independents. 1 per a premis hi
ha fixada la bonica xifra de mig milió de
pessetes.

Es comprèn que totes aquestes dades,
aquestes noves hagin promogut el conse-
güent aldarull en el món artístic, sempre
de tant inquieta vivor.

Per si aquestes circumstàncies no fossin
prou, el fet que, malgrat aquesta Exposició
que podríem anomenar general, persisteix
aquella altra exclusiva de les dotze sales,
ha acabat de tirar llenya al foc. Uns i al-
tres, els artistes han estat aquí un xic agi-
tats. Mancats de la tradicional maniobra
de la Nacional, val a dir que tots en tenien
fretura. Per ara sembla que sortosament
tot s'ha pogut encarrilar.

Diuen els altres

En la sumptuosa confortació del seu ta-
ller, en mig de quadros despenjats i amun-
tegats, En Benedito està ultimant els pre-
paratius per l'expedició de les seves obres.
La seva sala vol que sigui una manifesta-
ció completa del seu art, en totes les seves
èpoques i evolucions. L'art d'En Benedito
— ja en parlarem una altra estona — ru-
blert de sensibilitat i de tècnica, palesarà la
seva fortitud.

— Demà passat — ens diu el dimecres —
tot haurà sortit cap a Barcelona. Ja hi fera
si la pluja no hagués retardat uns dies el
recull. Perquè he tingut de demanar obres
a alguns particulars. Miri, com a exemple,
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Diuen els uns

En Josep Francés, que amb el Comte de
las Infantas, Director general de Belles
Arts, ha estat l'ànima de l'organització, ha
tingut l'amabilitat d'abastar-me alguns res-
senvaments.

— En primer lloc — m'ha dit — cal re-
marcar un caràcter simpàtic que, com cap
altra, ha presentat, fins ara, aquesta Expo-
sició, o sigui, l'amplitud de criteri, malgrat
que, segons el Reglament, no poden con-
córrer-hi més que els artistes prèviament in-
vitats. Però, aquesta invitació s'ha fet amb
tota amplitud, separant-nos del criteri de
no invitar més que els artistes medallats.
Aquest primer punt de partida dóna avi-
nentesa perquè hi figurin, junt als consa-
grats, artistes moderníssims (puc afegir li
que hi abunden). Exemples : Menéndez Vi-
dal, Dalí, Moreno Carbonero, Cossio. Així,
responent a aquests eclecticisme, l'Exposició
donarà idea dels nous corrents emprats per
l'art espanyol. En segon lloc, la independèn-
cia entre els premis i les adquisicions llibe-
rarà aquesta Exposició d'una lamentable i
baixa lluita que semblava de consuetud en
altres. En tercer lloc — i com a exemple
d'aquella flexible amplitud de criteri de què
]i parlava — s'ha permès que puguin ésser
elegits per al Jurat artistes no medallats.
Ultra totes aquestes coses, cal afegir que
tampoc s'ha exigit als expositors que les
obres siguin inèdites. Així pot cada un d'ells
enviar allò que creu més característic i re-
velador de la seva personalitat. Avui mateix,
que he examinat les obres — unes 250 - en-
viades a Madrid, he tingut la satisfacció de
veure'n moltes que judico i he judicat abans
d'ara molt bones.

En el Jurat — segueix dient En Fran-
cès — tindran representació els estrangers.
Cada agrupació de almenys 15 artistes d'una
mateixa nacionalitat, triarà un membre del
Jurat. Aquests vocals estrangers no podran
ésser superiors en nombre als espanyols.
Però aquests sí. Si calgués restablir aquesta

No creiem fer derrotisme pairal ni perju-
dicar la premsa catalana, dient que el tirat-
ge dels diaris escrits en llengua vernàcula
a la nostra ciutat no ateny les xifres que
molts creuen i que sembla lògic que haurien
de tenir. Breu : els tres diaris en català que
fan en total quatre edicions no arriben,
creiem, a llançar al carrer el vint per cent
dels exemplars que tiren tots els diaris que
es publiquen a Barcelona.

* * *

Hom diu que el fet d'ésser escrit justa-
ment en català és un fort handicap perqué"
un diari arribi a grossos tiratges.

Segurament que això és cert ; però no
tant com pensen molts dels que, en haver
llançat aquest argument, creuen que ja està
dit tot sobre la qüestió. L'argument era
més vàlid fa vint anys i cada dia ho és
menys. També podem dir que de vint anys
ençà ha doblat el nombre de lectors de dia-
ris catalans.

* * *
Nosaltres pensem que aquest handicap és

més petit del que molts diuen. I a més
pensem que pot ésser superat, vençut.

Els diaris en català que fins ara hem
vist a Barcelona han estat polítics, no polí-
tics de Catalunya, sinó d'un dels partits
polítics de Catalunya. El que ho ha estat
menys és ara La Publicitat, que és, justa-
ment, el primer tiratge que mai hagi asso-
lit un diari en català.

Aquesta característica és també un han-
dicap, qui sap si més operant que l'altre,
el que es fonamenta en el sol fet de la
llengua.

qüestions que ja comencen ara a donar què
dir.

Es tracta d'una exposició de pintura, es-
cultura, dibuix i gravat, pensada i ràpida-
ment organitzada per iniciativa, segons di-
uen, de les agrupacions artístiques de Bar-
celona que no varen creure suficient el" pri-
mitiu projecte de les dotze sales destinades
a l'obra personal d'un nombre igual d'artis-
tes prèviament escollits.

El •cert és que, constituït el Comitè Exe-
cutiu segons disposa el Reglament (arti-
eles IV i V) i tancat ja definitivament el
terme d'admissió d'obres que havia estat
ampliat del 25 d'abril al 3o del mateix mes,
tot està enllestit per a començar.

El Comitè Executiu, atenent les indica-
cions del Reglament, quedà constituït pels
senyors Marquès de Foronda ( President ),
Comte de las Infantas (Vice-President),
'Montaner (Secretari), i com a Vocals els
senyors Francés (representant, a prop de
la Direcció General de ¡Belles Arts, de l'Ex-
posició de Barcelona), Rodríguez Codolà, as-
sessor artístic, i Martínez de la Riva (cap
de la Secció de Foment de la Direcció Ge-
neral), amb l'afegidura dels sen yors Canals,
Colom, Vázquez, Mongrell i Navarro, de-
signats per l'Exposició de Barcelona.

Un dels motiu d'interès d'aquesta agru-
pació d'obres d'art està en que en ella serà
atorgada, com a més alta recompensa, una
Medalla d'Honor, la qual caldra que sigui
votada pel Jurat reunit en la seva totalitat.
Per a la constitució d'aquest Jurat, les asso-
ciacions i cercles artístics proposaran ternes
de candidats, entre les quals triarà, en dar-
rer terme, la Direcció General de Belles
Arts. Pel que a Madrid respecta, podem
avançar que, fins ara, les ternes acordades
són áquestes:

Círculo de Bellas Artes : Senyors Chidha-
rro, Capuz, Miguel Nieto.

Asociación de Pintores y Escultores: Se-
nyors Francès, Camio, Perdigón.

Real Acadèmics de Bellas Artes: Senyors
Francés, Vaquer, Capuz.

Escuela de Pintura: Senyors Moreno Car-
bonero, Garnelo, Trilles.

A l'associació de gravadors «Los 24» no
se li ha reconegut el dret a designar candi-
datura, malgrat que el gravat és una de les
arts admeses a l'Exposició. Els gravadors
creient — i no van massa errats — que no
sempre han d'ésser judicats per artistes no
especialitzats, han fet una reclamació ; però
no els ha estat admesa.

Però el motiu principal de l'interès que
desperta aquest certamen està en les adqui-
sicions de les obres exposades. Ni la Me-
dalla d'Honor ni les altres recompenses su-
posen que les obres premiades hagin d'es-
ser adquirides. L'adquisició i el premi són

Una obra de Benedito que no pot figurar
a la seva Sala, per haver estat venuda en

les condicions que ja explicà MIRADOR

la" havien desterrat, al seu temps, altra mena
d'embolcalls de testa i de còrpora.

El que ens estranya és que hi hagi encara
qui no s'hagi donat compte de la mort a què
són condemnades aquestes dues peces. I la
raó és senzilla, tot i amb tot. Aquestes peces
han estat abolides racionalment per la moda
del cabell curt i les faldilles així mateix cur-
tes. I el cabell curt i les faldilles a genoll han
estat imposades pels costums moderns, que
han fet manar retirar les cotilles, els miri-
nyacs, i altres orgulls de la moda del segle
XIX a París.

qui pot fer retirar la de París, fa retirar
la de Sevilla.

—Oh !--em respondran alguns — és que la
moda de París només duu al seu darrera el
nom, més o menys excels, d'alguna gran mo-
dista, i en canvi, darrera d'aquells abillaments
tipics hi havia l'ànima d'una raça.

Però vosaltres, partidaris del progrés, els
sostindreu a peu i a cavall, que l'únic vestí!
d'una raça és el seu recte pensar i la delica-
desa dels seus sentiments, i que una raça s'edi-
fica damunt de coses més fermes que t.e1/4 ca-
prici de la moda. Només els països bàrbars
creuen que deixaran d'ésser ells si ¿o seguei-
xen aferrats als costums atàvics.

1 de la mateixa manera que els cortesans
de Lluís XIV creien equivocadament, que ois
bastava amb cobrir-se de domàs i passamane-
ria i cofor-se d'altes perruques, de manera
que entre això i els perfums vessats a raig.
dissimulaven la seva gran brutícia i manca
d'higiene, així ells es pensen que un país es
fa només amb les vestimentes damunt dels
cossos i la buidor dintre les ànimes.

Nosaltres, com enemics de tota mena de
"sardanismes", siguin com siguin, no podem
menys d'alegrar-nos en veure com les nostres
dones s'han adonat del contrasentit que re-
presenta anar amb els embolcalls d'un vel de
mig cos en amunt i de mig cos en avall lluint
les línies del cos. Cosa que els dóna un aire
desharmònic. Diuen que això és típic i es-
caient ; diuen que és traidoria voler evolucio-
nar la moda del - segle xvnt envà. A nom de
què? Si ho agafem a la punta de l'espasa
l'únic vestit típic de debò de tota la raça
humana. és la túnica de pels dels troglodites...
Ah!, i caminar en una posició gairebé de
quatre grapes.

* * *
Tots els diaris catalans — Diari Català,

La Renaixença, La Veu, El Poble Català,
La. Publicitat dels darrers temps, La Nau 

—han nascut sota un signe polític. La políti-
ca, una política de partit o d'ideologia ben
concreta, era la causa que donava vida a
aquests òrgans d'opinió. Podien en alguns
casos, els menys, no fer política de mili-
tants ; però en cap no ha pogut dir-se que
tots els catalans poguessin sentir-se inter-
pretats per un diari o que aquest hagi po-
gut ésser llegit a gust per tots els habitants
de Catalunya. Aixó també és un altre se-
riós handicap. ,

***
Altres diari han nascut i mort a Barce-

lona escrits en llengua castellana i també
inspirats en una ideologia de partit. Cap
d'ells ha arribat a ocupar el primer lloc, ni
el segon, ni segurament el tercer, entre la
premsa de Barcelona. Els que resten, o han
deixat la política un xic al marge o porten
una vida poc pròspera.

Dones la premsa política — diríem millor
de partit —, en català o en castellà, no ar-
rela a la nostra ciutat.

En candi, fet significatiu, els diaris que
han arribat a una situació de major soli-
desa són els que pretenen passar per inde-
pendents, per bé que sota aquesta indepen-
dència ben avinguda amb l'ordre de coses
establert, s'hi hagi amagat sempre un ve-
ritable sentit moderat i conservador.

Un altre fet significatiu que hem d'ano-
tar ací : els diaris que hom creu més arre-

Cada any, entre aquest parell de dates, la
gent femenina torna a Lluir, cada cop amb
menys d'afició, dues peces de vestir que ens
sitúen a darreries del xvrn i començos del xix:
la mantellina i el clàssic "mantón de Manila".

Com que els poetes han comentat amb tota
la violència que convé l'encís d'aquests abi-
llaments no és cosa que la nostra ploma ig-
nara i pedestre vulgui fer-los la pols. Els
pintors i els fotògrafs (podeu veure-ho a qual-
sevol cantonada) també han eternitzat les po-
ses de les nostres barcelonines vestides d'aquells
induments andalusos, com a actrius d'un qua-
dre flamenc o «espagnolade» de París o de
Moscou.

Nosaltres, ni poetes, ni pintors, ni fotògrafs,
simples curiosos, no podem deixar de consta-
tar, però, la seva franca decadència, i no ens
en sabem plànyer massa; no hi ha res que
duri eternament en aquest món, i menys les
modes. La mantellina i el "mantón de Mani-

Hi ha diaris que tots es ruboritzen da-
vant la necessitat d'haver de fer certes in-
formacions.

El Correo Catalán, en parlar de l'assassi-
nat del fabricant de capses de cartró diu :

«Hay un he.ho que la índole de nuestro
diario nos impide consignar, y que parece
comprobar la identificación ; se' refiere a cier-
tas coincidencias de detalles íntimos entre
el cadáver hallado en Madrid y Casado.»

Això que hi hagi diaris de determinada
índole, t. que aquesta índole els lligui de
mans i peus ja és prou desgràcia. No sabem
que té a veure que un diari sigui d'índole
carlina, per no poder dir que un senyor ha
estat operat d'hidrocele. Ja és ben bé allò
que cada dia se'n veuen de noves!

— Jo no sé res. Però això no té res a
veure amb la general. Ja veu : el Comte de
las Infantas m'ha invitat reiteradament a
concórrer també a • aquesta. I, està clar,
hi vaig.

I com jo alludeixo aleshores a la necessi-
tat de fer-ho per a aspirar a la Medalla de
Honor, respon :

— Oh, no ! Això per als joves. Per als
que vienen pegando.

Encara, abans d'anarme'n contemplo mol-
tes de les obres que aquest illustre pintor
envia a Barcelona. Hi ha el bo i millor de
la seva producció. Tota una vida, fecundís-
sima, de noble i seré treball, d'encert pon-
derat i afan);ós.

Final
Heus ací, amb alguna recordança de co-

ses ja dites, noves absolutament inèdites.
En homenatge a elles, el repòrter ha pres-
cindit de tota llei de literatura. No calia.

R. M.
Madrid, maig.

"El Día Gráfico" políglota

El Día Gráfico, diari que tira per inter-
nacional, va implantar una secció destinada
als francesos i anglesos que es trobessin a
Barcelona, redactada en els idiomes dels
dos països dels quals són naturals els lectors
que es proposava homenatjar. Es un anglès
i un francés d'estar per casa, però tant se
val. Dóna noves concises, sense massa li-
teratura, i el lector modern no vol pas al-
tra cosa.

«Dans l'Hopital de Saint - Pierre finit de
mourir un homme nommé Jacques Dupont,
qui avait été milionaire dans ses bons temps.
Aujourd'hui il n'avait ni cinq.»

«A la mer Adriatique a naufragé un vais-
seau chargé de marchandises. Les portes
sont importantes, mais tout était assuré.n

De passada els lectors d'ací s'hi practi-
quen.

Ara, amb motiu de l'Exposició, sembla
que El Día Gráfico publicarà també unes
columnes en italià. Algú els havia dit :

— 1 per què no en publiquen també un
tros en català? La gent d'ací en serà con-
tenta. Els serà útil.

— No té cap interès — diu que va con-
testar el senyor Pich i Pon.

DIVERSIONS POPULARS A MEXIC
— Et deixo, noi ; tinc una altra revolució

a les vuit en punt.
(Nebelspalter, Suissa.)Banye^e^ [toila. e^ga^a, l
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Què penseu
dels Jocs Florals? P. FABRA, Gramática Catalana. — P. MERIM$E, Carmen, Mateo Falcone,

El vas etrusc. — VICTOR HUGO, Nostra Dona de Paris.

ELS LLIBRES

...E1 vaig esguardar llargament, atret, pot-
ser, per aquella curiositat instintiva que
sol desvetllar la presència de l'home lliurat
a la mateixa passió o a la mateixa falle-
ra nostra. L'esguardava des de la meva bu-
taca de les tardes, darrera els vidres ente-
lats del club amb la sollicitud despectiva de
l'entomòleg per l'insecte caiguis a la copa
on hom anava a beure o amb la indulgèn_
cia un xic burleta de l'amant afavorit pel
pretendent menyspreat i en ridícul.

Era un pobre músic ambulant que se'm
posava davant dels ulls a l'instant precís
que jo acabava de fullejar els diaris de la
nit plens del meu èxit de la vetlla a Bechs-
tein Hall. Des de Globe, Pall Mall Gazette
i Westminster Gazette fins a Even£ng News
I Star, tots, amb grans titulars. comentaven
el • meu triomf. Ningú com jo, coincidien a
dir, havia sabut arrencar del violí uns ac-
cems tan purs. Amb sentit de les pr o-
porcions, jo establia entre la naturalesa d'a-
quell pobre home i la meva una diferència
almenys tan considerable com la que hi ha
en història natural entre l'insecte i l'home.

El pobre músic s'anà atansant 1 es detu-
rà a frec dels cristalls del Club. La seva
estupidesa evident m'indignava i m'interes-
sava.

Entre el bau confortable del Club i la boi-
ra espessa del carrer la seva silueta desta-
cava, confusa. Tanmateix, hom endevinava
el compàs monòton del seu arquet. El ca-
bell llarg, la barba despentinada i les fila-
garses de la roba concordaven admirable-
ment amb el seu aire miserable.

I així passà molta estona, ell tocant i jo
guai ant-lo; fins que marxà fent tentines,
arrossegant els peus, mig cot, amb el violi
sota l'aixella.

Em seria difícil de precisar el temps que
va transcórrer fins a la meva sortida del
Club. M'hi retenia la tebior de l'atmosfera,
el fum del tabac, aquell fum pastós del ta-
bac anglès que us acompanya com una ne-
bulosa i us protegeix contra la humitat com
un impermeable, 1 l'escalforet'al del te, cons-
tantment renovat, que pujava olorós de la
tassa...

La sortida fou més aviat parsimoniosa.
El groom que va i ve del guarda-roba. L' o-
peració lenta de posar-se la bufanda i d'em-
bolicar-se amb 'l'abric: el treball maquinal
de deixar els guants adaptats a la pell: el
bastó que hom oblida a la mà del groom i la
mà del groom que roman a mig aire amb
una actitud indecisa entre la salutació res_
pectuosa i la petició desvergonyida d'una
propina.

E1 carrer va tonificar-me de seguida. A.
fluïen a la meva memòria trossos de Tar-
tini 1 Debussy, rebels a la vocalització f que
no obstant tarallejava amb tan extraordi-
nari domini de les facultats que jo mateix
m'admirava. Calia una precisió en emetre
els sons d'aquelles partitures complexes de
difícil reeixir 1 que em donava plena cons-
ciència de les meves facultats. I amb l'a-
plom recobrat, lliure del "caffard" que sua
la gent atrafegada que circulava per Eaton
Square, vaig acarar-me amb Londres.

Aquella tarda la boira era pesant 1 den-
sa, pera jo la suportava amb la indiferència
de l'habituat i la tallava alegrament. La
boira és la gràcia de Londres i situa Van-
eles dins l'ambient vagorós que li escau. El
meu passeig mancava d'objectiu i probable-
ment hauria acabat com cada dia a la petita
cambra de Duke's Street. Vet ací, però, que
de sobte, quan ja començava a oblidar-lo,
vaig albirar a vint passes davant meu la si-
lueta del pobre músic ambulant que avan-
çava a poc a poc entremig de la gent, arros-
segant els peus amb el violí sota l'aixella...

Caminava d'esma amb l'aire inconfusible
de L'home que beu més que no pas menja.
Les "esses" de l'embriac en la boira de Lon-
dres són una cosa admirable. Els moviments
tenen un imprevist, inexhaurible i una va-
guetat d'ensommni. No n'hi ha cap d'absoluta-
ment igual. Jo el seguia apassionadament
amb el llapis 1 les quartilles a la mà cop-
sant les seves actituds inversemblants i fi-
xant-]es ràpidament en el paper. Així arri-
baren: al Mall per Trafalgar Square 1 enfi-
lWrem Charing Cross.

A cada cinquanta metres l'home es detu-
rava. Tocava vuit o deu minuts 1 emprenta
altre cop la seva marxa atzarosa. Charing
Cross era un lloc a propòsit per a seguir-lo
sense cridar massa l'atenció de la gent ¿No
podriem dir que totes les classes f subclas-

ses (le Londres s'hi barregen?G-entility i pseu-
do-geatility, negociants, mercaders, comissio-
nistes, jueus, revenedors, invàlids f tota la
gentry multiforme dintre del marc comú de
la pobresa.

Petits grups de curiosos es formaven, des-
feien i refeien entorn del pobre músic. L'ho-
me vist de prop encara perdia. Vulgaríssim.
Adhuc se li esborraven les proporcions un
xic fantàstiques que de lluny i amb la boira
hom li pogués benévolament atribuir. Duia
un abric de tall d'una època difícil de re_
cordar, clivellat per totes les pluges i es-
tovat per totes les boires i uns pantalons
que la pols i el fang havien tornat d'una co-
lor indefinible. La testa nua i absolutament
estúpida.

De tant en ,ant algú li feta caritat. Un
venedor ambulant el saludà amb un copet
amical a l'espatlla. Vaig adreçar-me al ve-
nedor.

—Es un "good fellow" —respongué—. Fa
vint anys que passa cada tarda i sempre
toca la mateixa cançó...

Aquestes paraules m'enrerntren. La ma-
teixa cançó! ¿No és per ventura una cançó
única la que un hom pot tocar amb l'ànima?
¿No és una sola cançó la que han tocat els
artistes més purs a través de temes di-
versos 1 la que han cantat els millors poetes
amb ritmes i metres variats? Desconfiem de
l'artista que pot tocar bé massa cançons!

Qui sap? Potser la cançó única d'aquell
pobre home era la cançó mateixa de la seva
vida miserable. Potser l'hi havien cantada
d'infant i 7i havia deixat un regust de mel
a l'ànima. Potser li cremava les entranyes
com l'espuma d'una passió feta música. Pot-
ser era una vella cançó ridícula apresa qui
sap en, però rica d'evocacions misterioses
i d'allusions vagues. I amb una simpatia
que creixia a cada passa que feia vaig vo-
ler sentir-lo tocar de prop.

¿Per què vaig cedir a la curiositat exci-
■ada? ¿Quina necessitat m'empenyia a cons-
tatar aquella suposició falaguera? ¿No hau-
ria valgut més acontentar-s'en? M'hi vaig
atansar. L'home tocava, tocava... Moviments
secs i trencats d'autòmata.

Sons inarticulats i rones. El violí tarta-
mudejava. El violinista no tenia ànima.

Aleshores vaig determinar matar-lo.
Res no m'era tan fàcil. Escolliria un lloc

solitari, li clavaria la meva petita daga mi-
lanesa i me n'aniria deslliurat. ¿Qui pen-
saria mai que de nosaltres dos l'agressor
era jo? I si es descobria, millor. Cridaria:
Sóc jo el que ha abatut el monstre! Sáe jo

qui ha matat el Violinista sense ànima!"
Ja no m'interessava la ruta que fèiem.

Era igual. Hec esment, però, d'haver enfilat
Cheapside 1 potser d'haver travessat Bi-
shopgate.

Descendírem cap el riu •desfent camí al-
tra vegada: La remor del riu m'estimulava
El travessàrem deixant Sant Pau a la nos-
tra esquerra. Devia ésser tard. Les tendes
de la City tancades. Els carrers deserts.
Cruixien les grues i topaven les gavarres.
Feia vent.

Caminàvem per Southwork street. Pobres
botines xarolades! El vent batia ferm, però
jo tenia davant meu a quinze passes el Vio-
linista sense ànima.

La distància entre tots dos s'anava es-
curçant. Cinc, tres, dos segons i l'home seria
lnéu. Ja semblàvem l'ombra l'un de l'altre.

Aleshores valguí obrar amb tota la meva
pulcritud de gentleman. Vaig reposar lleu-
ment el puny de vori del meu bastó sobre
la seva espatlla. Es deturà tranquil, indi-
ferent. idiota.

Li vaig descordar l'abric i l'home deixava
fer interessant-se vagament en els detalls
d'aquella manipulació prèvia. Després, en_
cara, li vaig orbir la camisa fins a trobar-
li el mugró del pit esquerre. I, finalment,
dessota mateix li enfonsí poc a poc la me-
va daga. De sobte una incomprensible fe-
blesa física em colpí i els ulls se m'enter-
holiren.

Ja saben la resta. Tots els diaris n'han
parlat. A la matinada uns passants em tro-
baren desmaiat a l'extrem de Southwork,
l'abric descordat,' la daga lleument clavada
dessota mateix del meu propi mugró es-
querre...

Absurd, veritat? No obstant jo us jur
que mai no m'he sentit tan lúcid com aquell
dia.

JOAN ORS

En la segona meitat del segle xrx els
Jocs Florals de Barcelona reflectien la tò-
nica de la nostra poesia. Després, en la ma-
teixa proporció que la nostra poesia pujava
de nivell, anava baixant el nivell dels Jocs
Florals. No hi fa res que ací i allà houn
pugui remarcar, entre les .premiades, algu-
na composició digna de figurar en l'Antolo-
gia de les cent millors poesies de l'any. No
hi fa res, perquè la majoria sortien, i hi
tornaven a caure, del pou de la vulgaritat
més ensopida. Entre els premis ordinaris
podríem espigolar per a d'Antologia de les
cent pitjors poesies del segle. Els Jocs Fo-
rals compliren una missió. Es cert. Aquesta
missió, però ja és ben acabada. S'han de
suprimir? Sóc párfidari de mantenir i esti-
mular tots els factors de la illusió, i pel
que es veu, encara hi ha poetes que sospi-
ren per una englantina o una viola. Cal,
però, posar-se a to. Els Jocs Florals de Bar-
celona haurien de celebrar-se amb vestits
de l'època. Caldria exigir als poetes gua-
nyadors, si no un abillament de trobador,
almenys una corbata de tres volts, levita
acampanada, pantalons ajustats a les boti-
nes i una barba retallada com una llenca.
I la Reina de la festa, sempre gentil, ho
fóra més amb un mirinyac, un escotament
i uns tirabuixons dsabelins. Caldria supri-
mir la illuminació elèctrica. No s'hi adiu
gaire la poesia dels Jocs. Florals de Barce-
lona. Per la mateixa raó de reconstitució
d'ambient cal conservar, com una sarita
despulla, •l'ortografia amb qué es publiquen
els volums anuals, una ortografia evocadora
dels llums de petroli i de les darreres bu-
llangues. El dia que s'adoptessin les normes
de l'Institut podríem donar per morts els
Jocs Florals de Barcelona. Massa versos es-
devindrien coixos.

A fora de Barcelona, sóc partidari dels
Jocs Florals com a número de la Festa Ma-
jor. Cal remarcar que la majoria dels mes-
tres en Gai saber a Barcelona no ho poden
ésser a Terrassa o a Girona, amb tot i el
seu decantament als temes camperols. Cal-
dria establir, com a norma inflexible, que
les despeses dels Jocs — àdhuc els premis
en metàllic (mai inferiors a 500 pessetes) —
corresponguessin als pares de la Reina de la
festa. El sacrifici és el puntal més ferm del
record. I les poesies premiades potser així
foren transmeses de pares a fills, com la
,poesia xinesa. — Alexandre Plana.

Jocs florals? Però que n'hi ha encara?
N. Solé de Sojo.

Folk-lore, dissensions filològiques, jocs flo-
rals... Altres tantes qüestions immanents
a una literatura no estructurada encara.
Quin goig poder-ne prescindir! És hora? Jo
crec que sI.

Amb el folk-lore sejnbia que enllestirem
aviat. Era una tasca obligada, 'i sembla que
ja s'està acabant a poc a poc. Quant als
trabucaires de la «y», no cal encaparrar-
s'hi : com menys en parlarem, més aviat
se'ns quedaran als dits. Es clar, que fóra de
desitjar, sobretot per part d'ells, que no ha-
guéssim de comptar amb la mort per depu-
radora.

Jocs florals? Virtualment són morts anys
ha, d'ençà que no són sinó una rutina i no
duen cap guany a les nostres lletres. Més
aviat són un perjudici ; van compilant lite-
ratura per als futurs blocs de calendari. O
transformar-los (si val la pena) o desfer-nos-
en : qualsevol cosa menys l'actual inhibi-
ió, que els fomenta. — Joan Mínguez.

"ARTABAN"

Aquesta Gramática catalana, en espanyol,
de Pompeu Fabra ve poc després de la seva
Grammaire catalane, en francès. Un pla
idèntic i una presentació similar en amb-
dues (però per a ('espanyola l'Apa ha dibui-
xat unes cobertes).

Sempre és hora d'unir la veu al cor de
lloances adreçades a Pcmpeu Fabra amb
motiu de l'homenatge que se li ha de dedi-
car aviat, mal sigui una veu que no faci
sinó repetir tot el que s'ha dit. Però és que
cal insistir sobre la importància de l'obra
de Fabra, que ha convertit en viable un
idioma que havia perdut regressivament pos-
sibilitats d'expressió. Descobrir, sota les de-
turpacions de tota mena — les . pitjors, obra
d'escriptors, cal dir-ho —, les ,llets veritables
de l'idioma, trobar 'l'entroncament de la llen-
gua clàssica amb la moderna, era tasca de
gramàtic i artista alhora, com s'ha dit. A
pena ningú no nega aquest mèrit a Pompeu
Fabra, no inventor d'un idioma artificial,
com afirmen alguns irresponsables, sinó en-
degador d'una cosa que Sanava (per mal
camí.

Ara, quan la tasca de fixació de l'idioma
literari pot dar-se per assolida en la seva
part més difícil, és l'hora en què el gramà-
tic pot convidar un foraster a apendre el
català. Abans, quin espectacle !, no podia
sinó convidar-lo a apendre tres o quatre dia-
lectes d'una anarquia grotesca.

A més a més d'aquesta qualitat d'haver
sentat les bases d'un català civilitzat, amb
cara i ulls, per dir-ho d'una manera popu-
lar, Fabra té unes dots d'expositor clar i
precís. Si en totes les obres la claredat d'ex-
posició és una qualitat indispensable, en els
llibres didàctics ho és més que enlloc.

* * *
En un mateix paquet — la mateixa Lli-

breria administra aimbdues publicacions —
ens han arribat dues traduccions ben dife-
rents : l'una, la de Carmen (seguida de Ma-
teo Falcone i El vas etrusc), amb la qual
la «Biblioteca Literària» de l'Editorial Cata-
lana ha inaugurat, reformada, una nova sè-
rie; l'altra, la de Nostra Dona de Paris
amb què han debutat «Les Obres Mestres
de la Novelda». Aquest acostament fortuit
d'aquests dos noms, Merimée i Hugo, ens
n'ha recordat un altre dels mateixos noms.
Pierre Trahard, autor d'una minuciosa bio-
grafia sobre la joventut de Merimée, erudit
encarregat de l'edició de les obres comple-
tes d'aquest que publica la casa Champion,
té un greu defecte : no estima el seu biogra-
fiat i, per tant, no estigma tampoc els que
l'estimen, fins a collocar els admiradors de
Merimée entre els esperits de tercer ordre.
Un crític finíssim, Eugène Marsan, que edi-
ta al «Divan» unes altres obres completes
de Menimée, més assequibles, respon en el
pròleg de Carmen.: «A la bonne heure!
Hom renuncia de bona gana al primer ren-
gle si cal, per ésser-hi admès, perdonar les
sinistres rapsòdies de Cromwell i dels Bur-
graves... L'ambició no fa pas l'obra... El
primer ordre és el de les obres mestres,
qualsevulla que sigui llur caràcter, si són
obres mestres.» (Penso que el lector sap que
les dues obres citades són de Víctor Hugo.)

Que en aquest volum de Merimée que
acaben de traduir Melcior Font i Rossend
Llates hi ha almenys dues obres mestres,
no costa gens de creure. Merimée trobava
que la seva millor obra era La Venus d'Illa
(la traducció de la qual al català està anun-
ciada) ; segons l'opinió més estesa, és Mateo
Falcone, tant que algú ha dit que només
amb aquest conte al seu actiu, Merimée tin-

dria ben guanyada la seva plaça entre els
més grans escriptors francesos. (Aquest qua-
lificatiu de gran és confusionari.) Si mal no
recordo, Menéndez v Pelayo es decantava
'per Carmen.

L'art d'escriure és portat per Merimée a
una perfecció altíssima. En Mateo Falcone
no sobra ni manca res ; més encara, és im-
possible de substituir-hi una paraula. Es
l'ideal' de la literatura de precisió.

Merimée sembla eixut, però veureu que
no es deixa cap detall, que tots juguen el
seu paper. Compon admirablement : prepara
els efectes de lluny, d'una manera imper-
ceptible ; sembla que conti d'una manera
distreta i, tot al contrari, us porta astuta-
ment cap allà on vol.

No és un autor per als esperits lents. Ha
estat acusat de massa breu, d'excessivament
sec. Però millor pot ésser lloat per concís,
per intens, per ràpid. Aquestes qualitats de
Merimée tenen un efecte curiós, observat per
Larbaud : un cop heu deixat el llibre, els
seus herois comencen d'actuar ; hi afegiu,
de memòria, algun tret, alguna observació,
i, si torneu a agafar el llibre, veureu que
aquell tret i aquella observació ja hi eren.
Aquest diable d'home no es deixava res. l
que tornareu a agafar el llibre és segur ;
Merimée és dels autors que es rellegeixen.

Si és veritat, com vol Thibaudet, que el
que demana un lector estranger a un escrip-
tor d'una _altra literatura, és el coneixement
del cor humà i el sentit del destí humà,
llegiu Merimée i no us sentireu decebuts.

Us succeirà això amb Víctor Hugo?
El seu geni oratori és oposat diametral-

ment al geni psicològic. Potser és el menys
psicòleg de tots els grans escriptors, tant
que sorprén en un país on des de Montaigne
a Proust, passant per La Bruyère, Lacios,
Stendhal i dotzenes més, la literatura de
moralistes i novellistes porta la marca d'un
anàlisi .psicològic.

Diu Thibaudet — tenim interés a citar un
crític francès ben situat — que si li dema-
nessin el menys europeu dels grandíssims
escriptors francesos, és Hugo que designa-
ria. Més encara, el mateix crític escriví fa
tres anys que la literatura francesa era prou
rica, estava prou bé de salut, per permetre's
un Hugo, però que una literatura encongida
i pobra n'hauria restat desballestada.

Va tenir una influència enorme, marcà
bona part del segle xix. Però ja ha passat.
Qualsevol home de qualsevol país se sent
nués a prop de Stendhal o de Merimée, per
citar prosistes, de Baudelaire o Vigny, per
citar poetes.

Pel que fa a les traduccions catalanes
que ens han dut a parlar de Merimée i
d'Hugo, la de Carmen del primer per Mel-
cior Font i R. Llates ens ha semblat fidel i
acurada, seguint de prop l'estil retallat de
l'original. La de Nostra Dona de París
d'Hugo, per R. Folch i Capdevila, ens ha
fet l'efecte d'una mica «báclée» ; ara que
l'estil de Víctor Hugo suporta la disgracio-
sitat sense patir massa.
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El nostre collaborador André Cayatte aca-
ba de publicar Artaban, llibre que més aviat
que dues novelles, és una novella composta
de dos assaigs, una recerca del real en dues
etapes. Llibre estrany, que barreja. el fet
viscut 'i la ficció, la revolta i la poesia, que
marca una fórmula nova.

Cayatte havia ja debutat com poeta amb
Mesures pour ríen, i com assagista amb Es-
thétique des Révolutions, obres acollides amb
favor per gent tan diversa com André Beu-
cler, Joseph Delteil, Charles-Henry Hirsch,
Max Jacob i Philippe Soupault, i Alexis
Obuhef, segons anunciava la crònica dels
Tretze, a L'Intransigeant, té en preparació
un estudi sobre el jove escriptor amic nostre.

Pròximament MIRADOR publicarà un tre-
ball de René Laporte sobre aquest llibre,
amb el qual lá «Renaissance du Livre» inau-
gura la collecoió «Les Compagnons de la
Grand' Route».

JUST CABOT
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Teniu un tresor al pou de casa vostra.
Per què no en feu cap cas? L'hi teniu en
forma d'aigua fresca i cristallina, que, ele-
vada per una BOMBA «VERTA» farà de
casa vostra una llar més neta, atractiva i
confortable.

Installeu una BOMBA «VERTA» en les
vostres cases de lloguer, junt amb un aparell
de pagament previ (patentat). Els vostres
llogaters pagaran de gust i sense adonar-
se'n la installació i l'amortització de l'elec-
trohomba.

Qué costa provar i comparar una BOMBA
«VERl 4»? Res ; us la deixarem sense cap
compromís. No volem vendre sense que el
presumpte comprador no estigui convençut
de la seva excellència.

Qui pega primer... pega dos cops. Així
fa la dita. «Pegueu» primer, amb la BOMB
((VERTA» i pegareu dos cops, que vol dir
tant com que fareu millor major negoci
que els revenedors rerassagats.

La BOMBA «YERTA» és, en el seu gè-
nere, allò que el cronòmetre és en rellot-
geria.



Teatre Català Novedades
Gran Companyia Catalana

Direcció: C. C A PD EV I L A

Avul, a les 3'/2 reestrena del famós espectacle
d'En Folch 1 Torres, anys ha no representat,

LA XINEL . LA PRECIOSA o GALDRIC i GUIOMAR

A tres quarts de sis, l'èxit dels èxits:

EL FOC QUE ES REVIFA MALAMENT

de I'il • lust e literat francès Jean-Jacques Bernard,
traducció d'En Pous i Pagès.

CURA DE MORO
de eran broma. —Nit, companyia francesa Llegiu
anunci especial.

Diumenge, tarde, La Cinela. Nit, despedida de
la Companyia francesa

Aviat: Jo no sabia que e! món era aixi, d'Ama-
deu Vives. Protagonistes: Enric Borràs 1 Jose-
fina Tàpies.

IE S O NO IE ^
CIvIIIPABEIE

TEATRE CATALÀ ROMEA
COMPANYIA VILA-DAVI

Primera actriu: M. VILA	 Primers actors: DAVÍ i NOLLA

Nit, a un quart d'onze, i totes les nits, el
sensacional èxit

El Procés de Mary Dugan
Avui dijous, FE>rrvI l' AT DE L'ASCExcló.

Tarda, a les 3'20: Una vegada era un ref... i El
Jardí Meravellós ."A les 5'30 i 10'15 nit: El Procés

de Mary Dugan. Divendres, nit, Benefici MAEIA

VILA : Zazà. Es despatxa a comptaduria.

Palau de la Música Catalana 1
Avui dijous, al vespre

CONCERT EXTRAORDINARI

Trio CORTOT - THIBAUD - CASALS

Orquestra Pau Casals
Estrena de LA SARDANA, de P. Casals

per a 32 violoncels
Per assistir a aquest aconteixement musical pre-
cisa inscriure's en el Patronat de l'Orquestra.
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I   EL TEATRE
JACQUES NATANSON Music-Hall LaCoplaAoîlaluza LA MÚSICA

JOE JACKSON A L'OLYMPIA
Ha començat a l'Olympia la temporada

de circ. Si no fos per Joe Jackson, excèn-
tric insuperable, còmic meravellós, veritable
virtuós de la rialla, diríem que el progra-
ma no acaba d'estar a l'alçària del que en
aquests moments i en una ciutat com Barce-
lona hauria d'ésser un programa de circ.
Hi ha els set Méndez, bons saltadors, es-
pecialment el Charlot, que animen i om-
plen la pista ; hi ha els Oliveras, antics
harristes que tenen muntat actualment un
número de trapezis aeris senzill, de barra
a ma, on rellueix aqueix temperament que
caracteritza els nostres gimnastes ; hi ha,
encara, com a plat fort, un ilusionista ame-

La companyia francesa que actua aquests
dies a Novetats, porta un repertori de bons
autors. D'entre ells, els dos més interes-
sants, sobretot per llur joventut, són Mar-
cel Pagnol i Jacques Natanson. De Marcel
Pagnol, que és avui a França l'autor de
moda, fou representada temps enrera, en el
mateix escenari de Novetats, una 'bonica
comèdia : Jazz. Natanson, en canvi, és, en-
cara, entre nosaltres un inèdit. Per aquesta
raó ens detindrem, amb preferència, a dir-

JACQUES NATANSON

ne unes paraules. Serà curiós, també, par-
lar de Natanson i veure'n una obra després
d'haver comentat el teatre de Jean - Jac-
ques Bernard. Són oposats. Si, com escri-
víem la setmana passada, el teatre de Jean-
Jacques Bernard és de síntesi i de sugges-
tió, en el de Natanson s'analitza tot i no
s'ha d'endevinar res. L'un és sobri ;?'altre
abundant. Jean - Jacques Bernard calla els
sentiments ; Natanson els explica. La força
del teatre de Jean - Jacques Bernard està
en el silenci, mentre la gràcia del de Na-
tanson radica en les rèpliques.

Jacques Natanson té ara vint-i-set an}s,
i ha estrenat sis comèdies, sense comptar
una traduida i una altra esc rita en colla-
boració amb Jacques Théry. La primera,
titulada L'Age hereux i estrenada a comen-
çament de t922, va obrir-li pas- tot seguit.
Tant com l'obra, incisiva, plena d'obser-
vació, a trossos molt fresca i ingènua i a
trossos profunda i excessivament madura,
cridà l'atenció del públic i la crítica el fet,
manifestat per Lugné - Poe en haver baixat
el teló, que havia estat escrita als divuits
anys. Era difícil explicar-se l'amargor i ci-
nisme que traspuava a cada moment. Uns
mesos després, la segona comèdia, L'enf ant
truqué, on les coses de l'amor eren tracta-
des amb una major audàcia i impassibili-
tat, .amb igual subtilitat i vivesa, i on Na-
tanson deixava entreveure envers la doaa
un despreci desconcertant, com si, malgrat
la seva joventut, hagués sofert ja molt del
cor, descobrí la seva sensibilitat. «L'amor
és un duel deslleial — observava Alfred Sa-
voir —, en el qual la dona triomfa de l'ho-
me després d'humiliar-lo, i Natanson,,óque
se n'ha adonat, es defensa a temps i embes-
teix amb la seva ironia per no veure's obli-
gat més tard a plorar.» D'aqueixa actitud
defensiva de Jacques Natanson han nascut
les seves comèdies.

La demostració de que Jacques Natanson
era, en el fons, un sentimental, a desgrat
d'aparèixer constantment cínic i gens instin-
tiu i de complaure's en les tortures dels seus
personatges, en lloc de exaltar-se amb ells,
com Musset, s'anà accentuant amb les se-
ves obres successives, Les amants saugre-
nus, Le greluchon delicat i L'infidèle éper-
du, fins arribar a aqueixa comèdia Je t'at-
tendais, tota recent, on, a propòsit d'ha-
verse anunoiat per molts escriptors la fa-
llida del cor, crida que el cor no pot morir
mai i ens presenta una parella que acaba
convertint el caprici en un amor d'herois de
Dumas, fill.

Nosaltres ens decantem pel Natanson de
L'enfant truqué i de Le gréluchon delicat.
Potser és més sincer i menys artificiós, àd-
huc potser és més just i més humà i res-
pon millor a la tradició del teatre francès
d'amor del segle xvity del qual el crític
Luden (Bernard considera Natanson com un
dels seguidors, però aquella mufleria, aque-
lla agudesa, aquell cinisme d'abans ens era,
en Natanson, el que més ens atreia, el que
se'ns enduia la simpatia. Ara ho trobem a
faltar.

L'article sobre Jean-Jacques Bernard apa-
regut en aquestes columnes el passat dijous,
havia d'anar signat, com ho va aquest, amb
aqueixa H, darrera la qual un estimat com-
pany nostre ha publicat, molt temps seguit,
en un popular diari, un sens nombre de crí-
tiques i informacions teatrals. N. de la R.

Agència exclusiva per a la venda de
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JOE JACKSON vist per Pavil

ricà, Danté, que, pels qui no anem al circ
a fer el viu, és força notable, amb tot i
utilitzar una sèrie de caixes i taules i tau-
letes que ens deixen entreveure la trampa
contra la nostra voluntat. Però no hi ha
cap número de cavalls, ni de feres, ni de
clowns. I un programa de circ sense un
ecuyère o un domador i sense clowns, no
és complet. es cert que els Méndez, per a
substituir els darrers, fan una entrada cò-
mica. Mare de Déu ! És de «bolo de dis-
sabte i diumenge» 1 val més no comptar-la.

Joe Jackson paga, ell sol, el tret. És de
la Unia dels Grock, dels IBaguessen. El seu
trebàll és d'una observació admirable, d'una
precisió matemàtica. No li falla cap geste.
Tots els detalls són bons, un darrera l'al-
tre. Joe Jackson no diu res, però la seva
cara, de gran infant, els seus braços, els
estrips del seu vestit, tot, tot parla. Treu
partit de les seves distraccions, de la seva
curiositat de vagabund, de la seva inèpcia.
Quan, havent-se apoderat d'una bicicleta
abandonada, consegueix, després de mil pe-
ripècies divertidíssïmes; pujar-hi i passejar-
se dos segons, l'actitud d'home satisfet que
adopta i el detall de simular que es treu i
mira el rellotge, per demostrar que sap con-
duir l'aparell amb una mà, són un poema.
L'art de Joe Jackson és el mateix art de
Charlot, ple de matisos i humà, assado'lat
de veritat i de sentiment.

Joe Jackson estigué a l'antic Soriano el
més d'agost de 1906. Des c.'aleshon,s no
havia tornat a Barcelona. L'empresari de
I'Olympia, senyor Perezoff, .mereix felicitats
per haver-lo fet venir. Mai no li agrairem
prou.

ELS NEGRES DE L'EDÉN
Els «Cofie's Colored Clacks» són els ne-

gres de l'Edén Concert. Quatre, entre els
quals una, dona, toquen el saxofó. Un que
riu sempre i sembla aquell ninot del Turó-
Park que fa de cap-de-turc, es cuida dels
drums. Un altre, que té una excellent veu
de baríton, toca el banjo. I resten el pia-
nista, molt bellugadís, ; el trombó de vara,
fonmidable, i el trompeta.

Llevat del que acompanyava les «Choco-
lat Kiddies», aquest jazz és el millor que
ha passat per Barcelona. Sap donar a les
composicions el ritme i la melancolia, l'a-
legria i la dolçor de la música americana.
En els blues, especialment, dóna gust de
sentir. Mai el «Virginia» no ens havia cau-
sat tanta impressió. La dona en canta un,
movent els braços, el «Stay out of the
south», que és una delícia pel que té d'in-
fantívol, de primitiu.

Els «Cofie's Colored Clacksn, en una ex-
hibició que fan tots els vespres, interpreten,
fora del programa de ballables, una bellís-
sima cançó hawaiana, amb acompanyament
de guitarres típiques. I per a final canten
«Ramona». En aquest vals si no els veiés-
siu creuríeu escoltar els Revellers. No el
cantarien aquest millor. JOAN TOMAS

A Barcelona, els que se les donen d'es-
nobs i de gent de món galant sempre s'han
pensat fer una gran cosa anant a Villa
Rosa amb una senyora a sentir cante jondo

a veure ballar peteneres, malaguenves i
fandanguillos a les tantes de la matinada.
Els que encara volien ser més esnobs, de
tant en. tant s'arribaven a cal Juanito El
Dorado, a l'antiga Viña P, i a algun altre
catau d'aquest ordre. Tots aquests minvoas
no han passat de fer-se il1usions. El verta-
der amant del flamenc no va pas a Villa
Rosa, ni al carrer de Lancàster, on es dóna
cante jondo d'expo rtació, de cara als es-
trangers que vénen a fer el badoc. El fla-
menquista de debó anava cada dimecres al
Teatre Gire Barcelonès, la catedral del can-
te jondo, a sentir-se transportat a la matei-
xa glòria, entremig d'un públic bigarrat.

Allò sí que és atmosfera càlida. L'aire
sembla que es pugui mastegar. La gent hi
menja taronges, cacauets i boquerones. El
públic hi acostuma anar amb ei vestit del
treball, i de vegades s'hi posa en mànegues
de camisa per estar més eòmode. No van a
lluir. Van a sentir cante jondo. Cada ma-
trimoni ocupa naturalment dues butaques,
però en aquestes butaques hi ha de vegades
tres i quatre persones, perquè cada matri-
moni hi porta les criatures, que no tenen
mai més enllà de tres anys, i ara dormen,
ara ploren i no estan mai quiets.

Bref : Aquella multitud que cada dimecres
atl vespre durant una pila de temps s'ha vin-
gut congregant religiosament al vell teatre
del carrer de Montserrat, demostrava que
això del cante jondo era un afer de possibi-
litats comercials.

I al teatre Victòria s'ha estrenat — i ja
se n'han fet més de cinquanta representa-
cions — La Copla Andaluza, dels senyors
Quintero i Guillén.

L'argument tant se val. Un colmado an-
dalús, un cortijo de Còrdoba, una mina, una
noia deshonrada, el germà que vol rentar
l'honor, una presó, una caravana de gita-
nos, la mare que es desespera, una ermita
en dia de romeria. Com que tot el que
s'han de dir els personatges més importants
de l'obra, s'ho diuen en cante jondo, ima-
gineu de cap a cap de l'argument si n'hi
ha per fruir-hi. Es com si diguéssim el cante
jondo intensiu . Ara se les arrenca el Chato
Je Valencia, ara el Niño de Talavera, ara
('Angelito, ara el Guerrita, ara el Niño de
Sevilla, ara el Pituiti, ara el Niño de las
Bulerías, ara el Muñoz Pena (fill), i en-
tremig la Lola Cabello, la Pato, la Custò-
dia Romero, que tot plegat, dintre del gè-
nere, és com si parlant d'òpera esmentés-
sim Xaliapin, Titta Ruffo, La Patti, l'Hi-
pòlit Làzaro i altres celebritats del pinyol.

El públic, naturalment, omple cada nit el
teatre Victòria. I l'omple, a part que can-
ten els asos del flamenc i ballen les xi-
cotes que en saben més, perquè l'obra està
feta amb una gran dignitat. No és cap es-
panyolada carrinclona. es una andalusada
en el sentit més excellent del mot..

L'Angelillo, però, és el que s'emporta to-
tes les simpaties, Quan bada la boca, no
se sent ni el vol d'una mosca.

Traigo a tu disposisión
en la boca un fandanguiyo,
en er pecho un corasón
y en esta mano un cuchiyo
cargaíto de rosón.

Quan acaba el pinyol, sembla que la sala
del Victòria s'ensorri. Si no aplaudiu per
mandra o pel que sigui, teniu cinquanta ca-
res que us miren irades, a punt de treure's
el ganivet ells.

Pelea vienes pidiendo,
pelea vas a encontrd...
Te ofendo porque te ofendo
y ahora te voy a matá
pa que vayas aprendiendo.

I quan al final de l'obra, tot acaba, natu-
ralment bé i ell li canta :

Que me gustas, Mariquiya,
con er pelo arborotao,
la ropa ,por la roiya
v ese fuego arrebatan
der coló de tus mejiyas.

n'hi ha que fins ploren i tot, de ]'emoció
més pura.

La Copla Andaluza és de les coses més
nobles que en espanyol s'han presentat dar-
rerament en els nostres escenaris. 1?s sim-
plement una obra d'art, potser sense que
els seus autors s'haguessin proposat fer-la.
I estem tan poc acostumats a veure obres
d'art en els nostres escenaris... !

Arthur Honegger
Aquest compositor va formar part del «Sis»

de París. Els «sis» va ésser un grup que es
va constituir, imitant els «cinc» de Peters-
burg. El «sis„ de París es va desfer com un
«bolado», i n'han surat dos de jueus — els
altres no sabem si ho eren —; En Milhaud
i 1'Honegger, més aquest que d'altre, per-
què val molt més. La fama i les obres d'a-
quests dos l'han escampada els seus parents
de tribu per tota la terra : el regne deis
jueus és universal ; diguem-ne regne o di-
guem-ne mercat.

Com a bons jueus saben dirigir-se cap a
ço que ha de fer efecte més aviat, i ha de
donar-los un resultat més pràctic.' En Mil-
haud va explotar tots els extrems, des de
les truculències del jazz, fins a teories aca-
dèmiques de «politonalisme». Però la seva
música no enganxa. L'Honegger també sap
triar-se els títols i sap trobar els trucs d'e-
fecte sobre el bon públic : diu que ja de
petit li agradaven les locomotores, que eren
les seves joguines — no hi ha nano que
no li hagi passat el mateix —, i escriu Pa-
cífic 231 ; posa música a Skating - Ring i
Rugby, perquè són assumptes ben moderns
i antiartístics ; i per quedar bé amb els de
la seva raça, compon els oratoris, de tema
ben antic i en l'estil de gran tradició, El
Rei David i Judit.

Però Honegger té veritable temperament
de músic i arriba a imposar una certa emo-
ció profunda en el final de Pacífic, que se-
ria només una obra descriptiva, sense cap
valor musical, en la ploma d'un autor d o-
lent, com Casella, per exernple, que també
ha volgut fer obres d'aquesta mena.

En el concert que el mateix Honegger
va dirigir l'últim dia de «Música da Came-
ra» d'aquest curs, hi havia obres seves de
les dues menes ; més, una altra que no te-
nia caràcter ni interès : era fluixa, monò-
tona, amb un pedal molt còmode que durava
tot el temps i que servia per ajudar a do-
nar-li el color de Pastorale d'été. Del gè-
nere modern i de carácter : Preludi per a la
Tempestat i Pacífic; del gènere tradicional
i dramàtic : el Psalm simfònic El Rei Da-
vid.

Aquest oratori està escrit a grans masses
i a grans taques de color. Moltes vegades
tot l'efecte és confiat al sol dinamisme, és
a dir, que repeteix continuadament un ma-
teix acord, amb el mateix ritme, augmen-
tant solament la força fins arribar a un for-
tíssim violent. Molts números són escrita
repetint un model ; de vegades canviant-lo
de grau o de to. Aquest procediment el de-
via usar l'autor per avençar amb rapidesa
el treball de la composició de l'oratori, que
havia d'ésser acabat en un termini fixe i
curt. I això li dóna el caràcter d'obra feta
a grans pinzellades, com una grandiosa de-
coració. Però en tota ella es troba l'em-
premta de la musicalitat de l'autor : en uns
moments s'hi sent un aire d'antiga poesia
camperola ; altres cops, una terrible ven-
tada dramàtica passa entre les paraules que •
diuen els crims repugnants dels herois, de
grandesa salvatge, de la Bíblia ; i quasi
sempre, un sentit polifònic de bona mena
lliga les notes d'aquesta música i li dóna
una qualitat de borla tradició.

I és que Honegger, encara que els fran-
cesos se l'apropiïn i hagi nascut a França,
és d'origen germànic, com el seu nom cla-
rament expressa.

JAUME PAHISSA

H.

J. V.

Per qué us estimeu més viatjar en un
còmode i ràpid automóvil que no pas en
tartana? La raó és òbvia, tant cem ho és
preferir la' BOMBA «VERTA» a la majoria
de bombes similars.

La BOMBA «VERTA» val tant o més que
un criat intelligent, treballador i honrat.
Combinada amb certs aparells complemen-
taris, s'engegarà i s'aturarà tota sola, sen-
se cap intervenció personal, segons que el
dipòsit sigui buit o ple ; també s'engegarà
i s'aturarà a una hora convinguda cada dia;
farà el mateix en obrir-se i tancar-se una
aixeta. Es a dir, treballarà com si tingués
enteniment i vetllarà escrupolosament pels
vostres interessos. No gastarà inútilment ni
un sol watt de força.

• El públic té l'instint del progrés i afavo-
reix amb entusiasme tota novetat que com-
porti una millora positiva. Per això les
BOMBES «VERTA» es popularitzaran de
pressa. Si sou revenedor de bombes, us con-
vé no oblidar-ho.

Imagineu un home fent voltar una bomba
de braç, suant i cansant-se, com un condem-
nat a una dura sentència ; un altre furiós
amb una bomba de motor que no va mai
bé i no sap què fer-ne ; i finalment un ter-
cer, posseidor d'una BOMBA «VERTA»,
encantat del seu treball, intens, silenciós i
econòmic... Què diríeu de cada un? Del pri

-mer, un esclau. Del segon, un desgraciat.
Del tercer, un home feliç i inteNigent.

El bany higiénic i confortant al matí...
regar l'hort i el jardí — que amb llurs frui-
tes i flors contribueixen al vostre. encant —,
la netedat del vostre flamant auto, de línies
impecables... la netedat de la casa i depen-
dències anexes ; tot això aconseguireu d'una
manera còmoda, fàcil i económica amb una
BOMBA «VERTA».
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NOTES SOBRE

"SOLITUD" Los sessions de MIRADOR

A propòsit de

Cinc minuts de Cinema pur
DISCOS

Ja ho sabeu...

Un primer terme de «L'Estrella de Mar»

sions especialitzades d'arreu del món : par-
lem de L'Estrella de Mar, film realitzat per
Man Ray.

En el .pròxim número publicarem un ar-
ticle de Man Ray que ofereix un gran inte-
rès. Aquestes notes que fem sobre les nos-
tres sessions no tindrien cap interès si no
servissin al mateix temps per comentar l'o-
bra del cinema en general i des dels dife-
rents punts de vista des dels quals es pot
mirar. Per això publiquem aquests articles
d'Enri Chomette i de Man Ray, conside-
rant, a més, que ningú com els propis au-
tors poden explicar la idea que els ha guiat
a executar els seus films.

L'Estrella de Mar és sens dubte una de
les obres més interessants de les que s'hau-
ran presentat a Barcelona, i els assistents
a les sessions MIRADOR, favorables o con-
traris al cinema d'avantguarda, estem se-
gurs que els interessarà conèixer-ho.

Els films d'avantguarda es pot dir que
són el que en literatura és la poesia. Però,
com diu Henri Chomette en el seuarticle,
el film d'avantguarda no constitueix l'únic
gènere del cinema, ni el més important. Per
això en organitzar les nostres sessions tenim
en compte també totes les classe de films
que poden oferir interés.

A més a més d'un film d'avant-guerra
per anar recordant aquella época heroica del
cinema, passarem un film documental, con-
vençuts com estem del gran valor que re-
presenten. Encara que només fos per això,
l'existència del cinema estaria justificada.

I com a final de programa passarem un
film de repertori. Un film que marca una
data en la història del cinema i que és
convenient passar en represa. Volem en les
nostres sessions tornar a passar e!s films
més interessants que s'hagin produït. Per
una organització comercial, un film, perdu-
da la novetat, ja no serveix. Per això és
necessari que algú reprengui aquests films.
Passat el temps, s'opera una selecció i res-
ten films que són i seràn sempre una veri-
table obra d'art. Són aquests els que pen-

sem rependre.

El cinema ha lliurat la imatge de la seva
immobilitat original.

Aleshores es va manifestar per un primer
estat al qual podríem donar el nom de «nar-
ratiu» i del qual van nàixer les diverses fa-
mílies de films que el comerç explota i que
el públic està habituat a acollir: documen-
tares, drames, comèdies, còmiques, fanta-
sies, etc.

Així considerat, el cinema representa un
segon mitjà d'expressió i de transmissió
d'idees. El secular llenguatge verbal ja no és
sol. El llenguatge visual ha sorgit. Aquell
utilitza la paraula. Aquest la imatge. Tots
dos exposen, comenten, expliquen.

El «narratiu» és, sens dubte, el gènere
cinematogràfic destinat a ésser perpetu i el
de més expansió. Però d'això, sobre aquest
punt, hem de dir que no tot el cinema es
limita a aquest gènere.

En efecte : a diferència de la paraula, la
imatge posseeix una valor que li és pròpia
i que la plàstica i la imatge mòbil ha reve-
lat com a cosa nova : la plàstica movent.

a nsiderem un film qualsevol, imaginem
que e'. poguéssim destillar a través d'un
alambí ideal, capaç d'eliminar els elements
ideològics (intencions del scenario, expressió
dels actors, significació del decorat, etc.).
Em sembla que una experiència així tindria
com a resultat l'isolament d'una substància
movent, que podria molt bé ésser l'essència
del cinema.

Inversament, componguem un seguit d'i-
matges. No ja segons un encadenament lògic
de fets, sinó tenint en compte solament les
qualitats de plàstica i moviment. Obtin-
dríem una obra inconcebible si no és amb
la unió de l'objectiu 1 de 1a pellícula mòbil,
i precisament per això, indiscutiblement ci-
nematogràfica.

Així admetem un nou gènere de l'art ci-
nematogràfic que parteix d'un punt, no nar-
ratiu, sinó harmònic i plàstic.

Les imatges no es succeeixen a la mane-
ra d'una narració, sinó com a frases d'una
suite musical. Els motius visuals deuen ésser
transmesos per l'ull, com els motius sonors
d'una melodia ho són per l'orella.

Aquí no hi ha cap argument a compen-
dre. Probablement aquesta comparança de
les harmonies òptica i acústica no es pot
portar més lluny, i sembla que la técnica
encara imprecisa de la música visual ha
d'obeir a lleis pròpies.

El cert és que nosaltres concebem una es-
tètica nova, una harmonia de la plàstica
movent que donarà, sens dubte, la forma
més pura de la poesia estrictament cinema-
togràfica.

El cert és que aquesta harmonia nova,
per la seva naturalesa mateixa, està desti-
nada a aparellar-se i a fondre's en l'har-
monia dels colors i la dels sons.

Encara que inèdit fins aquest any, en qué
s'ha passat a la Sala dels Agricultors de
París, cinc minuts de cinema pur ja va
ésser donat en 1926. Està realitzat en qua-
tre dies de studio i un matí d'exteriors. Això
vol dir que només el considero com un
assaig.

HENRI CHOMETTE

— que el títol espanyol de Ombres blan-
ques és La senda?

— que L'actriu de Norma Shearer és una
molt bona comèdia cinematogràfica?

— que la próxima producció de Paul Fe-
jos serà Broadway?

que per ara ens quedem sense Tempes-
tat de Barrymore?

— que Maurici L'Herbier està acabant
Nits de Príncep?

— que a Barcelona tenim una pellícula de
A. Cavalcanti : El tren foll?

,que Buster Keaton ha tornat a la Me-
tro Goldwin Mayer? La seva próxima pellí-
cula serà El Cameràn.

— que Harold Lloyd està per les pellícules
parlades? i que Charlot no ho comprèn?

— que a Berlín han presentat un film so-
bre la vida del President Hindenburg?

— que la «partenaire» de Jannings en el
seu nou film The Concert serà Florence
Vidor?

- que el film d'Epstein La chute de la
Maison Usher, que no s'havia pogut donar
més que en una sala d'avantguarda, passa-
rà en els cines corrents?

— que Louise Brooks es troba actualment
a París?

— que el germà de Rodolfo Valentino ha
debutat en el cinema i que la crítica li ha
estat molt desfavorable.

En el número passat parlàvem del pai-
satge en el cinema i com per a inustrar al-
gunes de les coses que allí dèiem ara ha
vingut l'estrena de La vall del gegants.

La vall dels gegants és una transposició
cinematogràfica de la novena del mateix
nom de Peter B. Kyne, novellista americà
especialitzat, amb els seus compatriotes Ja-
mes O. Curwood i Zane Grey, en la novel-
la d'aventura, i si citem ara aquests tres
noms plegats és perquè aquests aútors sem-
bla que escriuen sempre amb mires al cine-
ma ; tant les seves novelles comporten aquell
moviment, aquell escenari natural que el
cinema excelleix a presentar, i així són ja
innombrables les obres que han estat por-
tades a la pantalla, d'aquests autors.

La vall dels gegants, atenent-se a la seva
fisionomia general, és un film d'una classe
que està ara en franca decadència. Es el
gènere primer, original, on els americans
trobaren els seus més legítims triomfs, el
film a l'aire lliure, l'aventura al camp, pai-
satge americà que tantes voltes la silueta
de W. S. Hart havia retallat.

Però aquest film que ha vingut aquests
dies a trencar la monotonia dels programes
dels nostres cinemes és una obra esguerra-
da. En començar promet molt per a per-
dre's després en les divagacions de l'anèc-
dota més corrent. Charles IBrabin ha rodat
uns quants cents metres superbs, dignes,
aparellats amb uns altres tants, de fer una
obra mestra.

El començament del film té tot el valor
d'un documental. El bosc d'arbres altíssims
i corpulents ens hi és evocat magníficament
amb una fotografia superba. Es una natura
aquella tallada a una escala superior a la
humana, i la màquina, tahnent un ull ge-
gantesc per copsar-la, redueix l'home a unes
proporcions minúscules.

Fritz Lang excelleix a fabricar objectes
fotogènics. Fotogènics per a rependre l'ex-
cellent definició d'A. Salazar, és allò que
plau a l'objectiu, és allò que a la fotografia
pren una valor plàstica que no li era pròpia
en la realitat. Convenim que la selva és una
cosa plenament fotogénica als ulls d'un home
com Charles Brabin i que algunes imatges
que ens proposa en aquest film són cinema
pur. Les formes cilíndriques dels troncs que
tallen a intervals regulen l'espai, evoquen
no sabem quina machine superior a tot el
que Fritz Lang pugui proposar-nos. Per al-
tra part l'art d'aquest home, pel qui sentim
una vertadera admiració, el creiem nascut
de l'observació, i el cinema pot sense per-
dre res de la seva puresa aproximar-se de
bell nou a les coses naturals, que té avui
massa oblidades, confiscat com està al stu-
dio. Interpretades per un artista, qui ha d'és-
ser un creador, les coses naturals són una
font de bellesa fotogénica inexhaurible.

Després d'una sèrie de divagacions en-
torn d'aquell lloc comú que consisteix en la
presència d'una noia bellíssima i aristocrà-
tica en mig de la selva, a les acaballes del
film la cosa torna a animar-se amb uns mo-
viments de multituds que són també un tre-
ball remarcable. Les escenes són nocturnes
i la fotografia adquireix una tonalitat dura

brillant que és ben original. Aquests frag-
ments tenen en si una valor de plasticitat
i dinamisme independents de la trama del
film per a indicar com aquest no necessita
de la història per a crear bellesa, de com la
imatge és quelcom que en si mateix pot
trobar la seva justificació.

Deplorarem encara l'abundància de rètols
i de xistos poca-soltes? Hi som ja massa
acostumats a aquest mal perquè tinguem
ganes de fer-ho. Amb tot direm que un dis-
curs sempre serà en un film una poca-solta
i que al cinema les discussions han d'ésser
a base de trompades ; les discussions verbals
n'han d'ésser completament excloses.

Errors de maquillatge i un xicot amb uns
ulls massa negres.

Interpretació corrent, més aviat bona, gens
amanerada.

Per qué aquest film ocupa en el programa
un lloc gens diferent? Per què el mateix
passà amb Pirata del Rin, amb La batalla
del sexes, amb La núvia a cada port? ¿Es
que els empresaris creuen que el públic
és incapaç d'interessar-se per una - pellícula
realment bona i sols es diverteix amb el vo-
devil estúpid i el drama sentimentalero?

J. PALAU

Una escena de «Solitud»

conveniència, medicina. El seu talent de
decorador l'emprà en la seva tasca de direc-
tor d'un teatre parisenc d'avantguarda, en
es preocupà de muntar una obra que com-
portava 64 actes, el que indiquem com una
reminiscència de la seva vocació auténtica
que l'havia de conduir al cinema.

Per compte d'empreses europees transpo-
sà a la pantalla La dama de piqué, de
Puixkkin, i El crim de Lord Saville, d'Os-
car Wilde, que passaren completament des-
apercebudes.

En 1923 arriba a Nova York. En un la-
boratori de bacteriologia guanya el salari,
esperant dia per dia una oportunitat per rea-
litzar els seus plans.

Aquesta oportunitat es presenta en la per-
sona d'Edward Spitz, jove de 24 ays, ric i
alhora intelligent, que coneixent l'escenario
de El últim moment, s'ofereix a cobrir les
despeses de la seva realització.

12.000 dòlars bastaren a Ja confecció del
film, que tingué un èxit enorme. Les con-
tractes vingueren nombroses. Paul Fejos ac-
ceptà la que li oferia la Universal i filmà
Solitud.

L'èxit de la nostra sessió és el seu millor
comentari, a la vegada que una indicació
categòrica de prosseguir en el camí emprès.

Cinc minuts de cinema pur, el primer
film d'avanguarda projectat a Barcelona,
dintre de l'extranyesa que va produir, va
ésser comentat molt favorablement. Publi-
quem avui un article d'Henri Chomette so-
bre aquest film, que contribuirà molt a acla-
rir el seu vertader significat i que serà al
mateix temps el millor comentari que es
pot fer d'aquesta obra.

Els nostres lectors ja saben a què respon-
gué la idea de presentar en una mateixa
sessió dues versions de La Dama de les
Camèlies. No volem, doncs, insistir. No-
més volem fer notar que el públic va acollir
molt bé la nostra idea. La Dama de les
Camèlies de l'any 19o7 va ésser una revela-
ció. El drama havia esdevingut en el curs
de vint anys una cosa puerilment còmica,
i hom pogué tot seguit mesurar com el cine-
ma "ha pres consciència de la seva natura
pròpia i en aquesta consciència ha trobat
la seva vitalitat extraordinària. A part d'a-
questa consideració, la vella cinta tenia un
innegable valor retrospectiu de document
d'una època ja definitivament passada.

L'obra mestra de F. Niblo, Margarita
Gautier, s'oferia com una illustració de l'es-
tética cinematogràfica actual. La qualitat de
la fotografia, l'ús sistemàtic de tots els mit-
jans actuals de l'expressió cinemàtica : pri-
mers plans, fons encadenats, sobre impres-
sions, la proposen ccm una de les més ex-
cellents cintes realitzades.

I acabat aquest comentari de la primera
sessió MIRADOR que devíem als nostres lec-
tors, parlarem una mica de la pròxima ses-
sió que tindrà lloc dimecres dia 22 de maig.

Gràcies a Miquel Duran, director del Cine
Latin de París, reconegut en la capital fran-
cesa entre els més competents en coses de
cinema i del qual tindrem -ocasió de parlar
en un pròxim número en explicar el que
són les sales especialitzades a París, podem
assegurar als nostres lectors la projecoió en
les nostres sessions dels millors films d'a-
vantguarda. Vàrem volar passar en la pri-
mera sessió un film que no fos molt com-
plicat. Ara, en aquesta segona sessió, vo-
Jem ja donar a conèixer un film de més en-
vergadura, una de les obres que obté més
èxit, no solament a París, sinó en les ses-

El jazz, que procura entrar cada dia més
dintre els dominis de la música simfònica,
augmenta les seves possibilitats d'una ma-
nera insospitada fins avui. Les orquestres
més perfeccionades són les encarregades de
realitzar aquesta evolució. Es degut a aques-
ta nova tendència, que aquestes orquestres
de vegades abandonen el marc que els im-
posa el ritme de dansa per pendre formes
lliures, com en el disc de l'orquestra Pau
Whiteman, Souvenirs i Together.

En l'obra de Nichols no s'abandonen al
•ritme del vals, sinó que procuren sortir-se'n,
encara que de vegades caiguin en el ritme
precís del fox, format pel sincopat del piano
,que fa gairebé imperceptible la melodia que
sosté la trompeta amb sordina.

La impressió de conjunt que produeix
aquesta obra, i encara més el Together de
Nenderson amb els seus preludis suaus
d'oboè, les seves veus avellutades i els seus
finals formats per l'element vocal en les no-
tes altes de l'escala, és la de voler abando-
nar l'estil sec i àrid del jazz per fer-lo, po-
dríem dir, més europeu, prescindint dels
cants negres i de les melodies de l'Oest.

De totes maneres, encara queda música
de jazz dels primers temps de sintetisme es-
quemàtic, de veus extremadament nasals
d'un exotisme aclaparador que es manifesta
en una disbauxa instrumental ; tant, que
moltes vegades us obliga a emprar l'agulla
prima. Es precisament amb aquesta classe
d'agulla que podreu (notar gla formidable
execució de l'orquestra Frankie Trumbauer's
Orchestra, de Nova York, en el disc Odeon
Love affairs. Ets instrumentistes han d'ésser
vertaders virtuosos per interpretar melodies
com aquesta que contenen les notes més
extremes de l'escala musical. Taker your

to-morrow, que dobla Love affairs, és de me-
lodia més clara i d'un ritme molt pronun-
ciat sostingut per cops secs del banjo.

On millor es manifesta l'optimisme i l'ex-
cellent humor dels americans és indubtable-
ment en el jazz. I en aquest sentit els Wa-
ring's Pensylva,nians sobresurten dels altres.
Així, It goes like this i What a night for
spooring, interpretats per aquesta orquestra,
resultaran sempre agradables per ballar-los,
per escoltar-los i per fer les dues coses a la
vegada. Així com el jazz Paul Whiteman és
el jazz dels solistes i realça en el possible
els seus valors individuals, l'orquestra Wa-
rings Pensylvanians és notable per la seva
realització de conjunt i per les. seves inter-
vencions corals ; sobretot en les veus no hi
ha actualment qui la iguali.

Però a més d'aquestes orquestres ja co-
negudes, cada dia surten nous valors en el
jazz que vénen a disputar la preeminència
als ja existents. Un d'aquests és l'orques-
tra Mark Weber, que ha enregistrat un
disc per la Companyia Gramòfon en el qual
s'ha de posar de relleu el tango Ante todo
vamos a echar un trago, executat amb ins-
truments de jazz, i portat amb un ritme
que el fa semblar més a un ball de l'Hud-
son o del Mississipí que no pas del Plata,
però que en canvi el salva d'efectismes d'un
gust dubtós.

I ja que parlem de tangos ens permetrem
assenyalar també Pàjaro Azul de l'orques-
tra T. Canaro, que no és pas un tango vul-
gar i que demostra que el tango instrumen-
tal és sempre superior al tango vocal.

J. G.

• La segona sessió de Cinema
MIRADOR es celebrarà el día 22

de maig al !Cinema Rialto, a les

deu de la nit.

L'estrena de Solitud és imminent. Ens
plau avui donar als nostres lectors algunes
dades sobre l'autor d'aquest film

Pau Fejos és originari de Budapest ; té
ara 37 anys. La seva vocació primària era
la de decorador, però estudià, per raons de

Solitud promet ésser una de les millors
pellícules d'aquest any. Tots els que l'han
vista coincideixen a notar-hi certes analo-
gies amb 1 el món marxa. Aquella mateixa
simplificació de l'assumpte a les dades es-
sencials, que fa pensar amb el que deia
J. Epstein quan escrivia : «A mi em plauen
els films on succeeixen molt poques coses.»
L'acció de Solitud no pot ésser més simple...

Un xicot i una noia vivint cada u en la
més gran solitud, es coneixen en un autòm-
nibus, camí d'un parc d'atraccions. Intimen
d'atracció en atracció. Progressivament aug-
menta la simpatia. No saben un de l'altre
res sinó els noms respectius. En un mo-
ment de confusió, la multitud que s'esplaia
els separa. En pocs moments la distància
entre ells augmenta ; es criden. Es ende-
hades ; com més lluiten per obrir-se pas
entre la gent, més es separen. Plou. Sense
haver-se dit el mot definitiu, el destí ha
jugat irònicament amb ells. Mullat de llà-
grimes i de pluja, els torna a la seva habi-
tació, foll de desesper. Amb aquella dolo-
rosa voluptuositat que trobem en la destreta
a reviure les hores felices, ell posa al gra-
mòfon una placa, aquella mateixa dansa
que els dos havien ballat aquella tarda. El
disc roda... i les llàgrimes aflueixen abun-
dants. Algú pica a la porta. Un veí que vol
dormir ! Piquen amb insistència. Enutjat, ell
obre la porta d'una revolada... Ella és da-
vant d'ell! Vivia en el mateix replà de l'es-
cala. S'ignoraven mútuament, malgrat els
anvs viscuts un al costat de l'altre. Es
la història de l'Ocell blau. La felicitat a
l'abast de la mà.

Solitud, considerat com un dels millors
films, s'ha projectat durant molt de temps
a París a la sala de les Ursulines, que a
començament de temporada havia donat a
conèixer Una nòvia a cada port.

— Com us ho heu fet per robar aquesta ca rtera?
— Ai, senvor president, per més que us ho expliqués, no ho aconseguiríeu mai.

(Candide.)

aIherI
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— I ara, com s'ha engreixat !
— Sí, ara em diuen Bola Negri.

(El Universal, Mèxic.) 1
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i III

Continuem la ressenya de D'Exposició d'Ar-
quitectura exhibida a la Sala Dalmau.

CLUB D'ESPORTS, per P. Armengou
i F. Perales

Segons André Lurçat, un perill amenaça
l'arquitectura nova : l'excés d'individualis-
me pot trencar la unitat de les directrius que
determinen la nova expressió constructiva.
Per evitar el perill de la personalitat genial,
Lurçat recomana als arquitectes molta dis-
•ciplina i una desinteressada modestia.

En la declaració del Congrés d'arquitec-
tura de la Sarraz — 26 de juny de 1928 —
els vint-i-quatre arquitectes reunits, repre-
sentant diversos agrupaments nacionals d'ar-
quitectes moderns, afirmen llur unitat de
criteri sobre les concepcions fonamenta t s de
la construcció.

Els nostres arquitectes joves, en presen-
tar-se per primera vegada, han respectat
aquest acord tàcit d'obediència a l'escola

guts. En aquest cas, la contesta de Gaudí
és prou eloqüent : «I que no és bonic un
tramvia?n

POBLE D'ESTIUEIG A LA COSTA DE LLEVANT,

per J. Lh Sert i J. Torres Clavé
JOANA D'ARC MODERNA

Sento veus... deu ser Ràdio París.

(Ric et Rac.)

— Com a home de negocis, només he re-
but dues ordres, sempre.

— Sí? quines?
— Aneu-vos-en i... no torneu més.

(Passing Show.)

EL MARTIRI DE L'OBES

MIRAB©R
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AMILS DE l'ANY VELL

Els amics de l'art vell són cada dia més
abundants ací i arreu. A mida que els icono-
clastes van propalant el mot d'ordre aterridor
que Marinetti pronuncià vint anys abans d'en-
trar a l'Acadèmia, l'amor a les coses belles
del temps passat va devenint més intelligent i
actiu. La gent no s'acontenta de poder substi-
tuir un Rembrandt incendiat per dos Joan
Miró incendiaris, posem per cas; la gent vol
sobretot fruir adaleradament força Mirons i
Dalins sobrerealistes i freudians, però conser-
vant per torna aquest pobret Rembrandt.—La
mar com més té més brama.

L'entitat Amics de l'Art Vell que ara aca-
ba de néixer, i que es troba provisionalment
estatjada al Centre Excursionista de Catalunya,
ve a prevenir la ruina dels nostre monuments
massa abandonats, a restaurar-ne d'altres, a
conservar tots els que pugui, a rescatar els
que estiguin amenaçats de traspassar les f ron-
teres, i també a cooperar amb les persones
que per llur propi compte vulguin empendre's
alguna feina de conservació, restauració o res-
cat d'obres d'art.

Ha costat Poblet i Santes Creus la consti-
tució d'aquesta associació. El públic no podrà
mai fer-se càrrec de les incomptables batalles
que ha calgut donar per arribar a aquest fi;
no tindrà mai idea dels obstacles innombrables
que a cada petita passa del seu llarg camí
constituent els Amics de l'Art Vell han hagut
de vèncer. Aquesta gesta és una epopeia de
l'entrebanc passiu i de la lluita contra totes
les forces de la Inèrcia. Una dotzena i mitja
de ciutadans han anat perseverant durant dos
anys seguits en aquesta ingrata feina prepara-
tòria, en la qual tots divuit ciutadans no ana-
ven a guanyar sinó enuigs, treball i respon-
sabilitats. ^Caldrà doncs que els ciutadans ho
tinguin present, que ajudin a aquests promotors
de la restauració arqueologista de Catalunya.
Caldrà que la majoria hi siguin, hi prenguin
part, s'hi interessin de ben a prop i hi col-
laborin amb llurs cotitzacions. I caldrà que
aquestes cotitzacions no siguin mesquines, que
els cooperadors es subscriguin per la màxima
quantitat mensual, perquè l'obra és costosa de
diner.

Aviat Amics de l'Art Vell ens faran conèi-
xer els noms dels primers regents d'aquesta
ambiciosa empresa i després el programa im-
mediat de realitzacions. De l'ajut que el pú-
blic atorgui a l'esforç desinteressat dels Amics
de l'Art Vell dependrà que aviat es pugui
donar per fet i per ben realitzat aquest pro-
grama que per mitjà de fotografies, de des-
cripcions i de la mateixa feina palpable es
pugui mostrar aquest i aquell i l'altre monu-
ment de més enllà en son estat ruïnós i en la
seva restauració. De la bona voluntat del pú-
blic dependrà que tIrd o de jorn els Amics de
l'Art Vell puguin pràposar programés magnes
com, per exemple, la restauració de Sant Pere
de Roda, l'acabament de les nostres catedrals;
la restauració i consolidació de la grandiosa
Seu vella de Lleida amenaçada de ruïna; la
restauració dels vells castells catalans que s'es-
micolen ràpidament; la refecció dels nostres
recintes amurallats que es van desfent com si
no fossin de ningú i no representessin res:

La constitució de l'entitat Amics de l'Art
Vell marca una data en la història de la nos-
tra cultura: és un fet pesant de significació i
de transcendència. Els esperits pessimistes di-
uen que és massa gros per a ésser aconduit a
bona fi. No hi ha dubte que l'empresa és àr-
dua i feixuga, però som molts, hem d'ésser
molts, a realitzar-la; i això és tina garantia
d'èxit. També ens en garanteix el reeiximent
l'obra semblant que reeixiren pobles més grans
i més petits que el nostre. Tot el secret de
l'èxit consisteix a saber o a poder perseve-
rar, dic que fos modestament. I de modèstia
no en manca als Amics de l'Art Vell, modès-
tia per al futur immediat; ambicions illimita-
des per a després.

JOAN SACS.

Exposició de projectes arquitectònics
ELS ARQUITECTES JOVES

sem per cas — arribará a Roma. Aquesta
nau d'unió és convenient per evitar desa-
gradables aproximacions dels aeroplans a
l'edifici.

Aquesta maqueta és d'una gran simplici-
tat. La seva bellesa depèn exclusivament
d'una preconcebuda austeritat. El moviment
ascendent i descendent dels viatgers està re-
solt amb precisió.

La façana és una alternació de buits i
plens en sentit horitzontal, i la seva gràoia
es manifesta per l'afinada proporció de les
franges massisses del parament.

Mirant aquesta maqueta vaig sentir el se-
güent comentari : «Mira que està bé ! Sem-
bla un aeroplà.»

Tenia raó ; en realitat, recorda la forma
d'un aeroplà, però si fa bonic no és per
aquest simbolisme, com tampoc no era equi-
vocada la forma d'aquell confessionari d'En
Gaudí per la semblança amb un tramvia.

L'error sols està a subjectar la forma a0
quitectónïca a Inri detenm • nat simbolisme,
però no en la coincidència a objectes cone-

A. PUIG GAIRALT. — Maqueta de la fabrica «Myrúrgian, en construcció

perquè la consideren convenient. Això ha
motivat una acusació de monotonia a 1'ex-
posioió de can Dalmau. Però, ben mirat,
en tots aquests projectes, a més a més de les
constants que caracteritzen la nova escola hi
ha una variada visió plàstica determinada pel
temperament de cada expositor.

La maqueta dels senyors Armengou i
Perales té la seva fisonomia particular com,
així també, cada una de les altres exhibi-
des. Aquest Club d'esports està concebut
amb una remarcable gràcia. Tot hi és pre-
vist i convenientment resolt. La situació
del restaurant dominant-la vista de la pisci-
na és una troballa. L'espai reservat a les
diverses dependències molt ben aprofitat en
la planta baixa (per judicar la planta del
primer pis, caldria veure-la). Un jardí -- ad-
mirablement presentat — ocupa l'espai limi-
tat pels dos cantons de l'angle recte format
per la construcció. Aquest jardí pot devenir
una prolongació del saló de festes.

Una concepció particular d'aquest projec-
te és el de limitar la finestra llarga i apai-
sada per unes petites finestres quadrades a
cada banda. Això, ultra la varietat, dóna
una major robustesa visual als angles de
l'edifici, com en la façana del solàrium. En
les habitacions per al servei — damunt el
vestíbul de la sala de festes la caracte-
rística finestra apaisad o. es transforma en un
seguit d'obertures quadrades. Aquesta solu-
ció no m'acaba de convèncer. Val a dir,
però, que sospito el motiu : si tinguéssim a
la vista la planta del primer pis, potser veu-
rfem que els embans de separació de les
diferentes habitacions han motivat aquesta
successió de finestres isolades. Cal, però, su-
perar la lógica. Més clar: amb tot i fes
atinades teoritzacions del maquinisme (tan
noves i limitades per alguns avantguardis-
tes, entre els quals no involucro aquests
intelligents arquitectes), hi ha, encara, un
cert confusionisme en apreciar el fet arqui-
tectònic. El retorn a la lògica pot insensi-
bilitzar l'Arquitectura i aleshores, als guanys
obtinguts per l'antidecorativisme hauríem de
restar-hi les pèrdues d'un maquinisme mal
entès.

Tornant al Club d'esports, anotem ona
raonada accidentació en els volums, però,
inferior ,guant a la superfície de la taçana
principal, on la variada distribució de les
obertures no queda visualment acordada.
Aquestes diferentes façanes en una matei-
xa superfície corresponen interiorment als
següents serveis 1, piscina ; 2, billars, bar-
beries i cinema ; 3, sala de joc i entrada ;
4, biblioteca i bar ; 5, pocker i escacs, ges
quals, considerades isoladament, estan molt
ben resoltes.

ESTACIÓ PER UN PORT AERI, per S. Illescas

A més de l'estació hi ha un hotel.
Seguint la nau transversal, en el centre

de l'edifici, el viatger arriba al baixador per
on pujarà a l'aparell i amb nou hores — po-

MARtus GIFREDA

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOGRAVADORS
CORTS, 481 : Telèfon 33421

L'agent. — Ep! qui sou?
El cap que surt. — Jo? Oh, només sóc el peató.

ELS TERRATREMOLS D'ITALIA
— Segurament Benito acaba d'estornudar.

(De Le Petit Provençal.)

— Ja l'he despertat tres vegades i ara el
tornaré a despertar.

— Per qué no li dius que se'n vagi d'una
vegada?

— Fuig, hoane. Cada vegada paga la nota.

(Candide.)
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Revista catalana d'art antic i modern

Els cartells d'En Segrelles

Enganxats a una tanca del carrer de Pe-
lai hi ha els vuit cartells d'En Segrelles des-
tinats a anunciar l'Exposició de Montjuïc.
Com tots els seus cartells, aquests també
són molt brillants de color, i d'una cuina
considerable. També són dolents, però.

En Segrelles, que és, avui com avui, el
cartellista número u de Barcelona, està
resultant una moneda pictórica de les més
sevillanes; és d'aquelles que no ballen, o
més ben dit, no pinten.

En contemplar-los hom s'esborrona de
veure la quantitat de trucs i de martingales
que hi són emprats.

Comencen per ésser fets amb l'aerògraf,
un atuell mecànic paregut a l'estilogràfica,
que funciona mlrcés a la pressió de l'aire
comprimit. Abans aquest estri era utilitzat
per regar lleugerament de color les fotos ;
després ho fou per illuminar interiors amo-
blats, els quals feien d'allò més bonic. :1
can Coll i Salieti, gravador, n'hi hagué aca-
dèmia d'aerògraf, En Segrelles aplica aques
procediment als cartells i aconsegueix efec-
tes remarcables.

A pesar d'això, li manca l'essencial, la
qualitat. El seu cartell li queda un cromo
perfecte.

Precisament ara tenim al davant uns car-
tells d'En Colin, un artista francés del mi-
llor en aquest ram que corre. Són uns car-
tells molt simples, tractats a base de negre.
El pintor fa servir l'ofici el menys possible ;
únicament el just per a explicar-se. En com
parar aquests cartells amb els d'En Segre-
lles hom veu la diferència que hi ha entre
la qualitat artística d'una obra i el que és
truc. Els uns manquen en absolut de tècni-
ca, si això Yol dir fer de brodadora pictó-
rica ; els altres són un pretext per a fer
dribblings, cab rioles i salts mortals a base
de la barrija-barreja de les coloracions llam-
pants.

En fi, traça pura. En Segrelles va a ésser
un senyor Canonge del ram carteHístic.

JAUME PASSARELL

Patià de l'estómac i budells? Sí?
Així no heu provat

ELFIPOLVOS ESTOMACALS
"LJESUIZA

Proveu-los i el vostre agraïment per
aquest preparat serà etern, perquè us
tornarà el benestar i l'alegria.

VENDA: A LES FARMACIES
Agents comercials; DR, ANDREU I FILIS - Barcelona

Es el projecte més
ció. Suposem que ja
a fer-li una visita.

En sortir de l'estació hi ha un gran bloc
d'apartaments de servei en comú. Es una
construcció austera, la qual separa els ane-
xos de l'estació, de la visió luxosa dels ca-
fès i botigues que vénen a continuació. La
carretera principal segueix la corba de la
costa en la qual hi ha les cases del poble
collocades a diferents nivells. Aquestes cases
tenen els mateixos elements constructius.
La situació obeeix a la màxima visualitat
de cara al mar. A la part més baixa les
cases estan collocades en sentit vertical a la
costa per donar major visió a les situades
en un nivell superior. Les més elevades te-
nen el living-room al primer pis i els dor-
mitoris en la planta baixa per motius, tam-
bé, de visualitat. Tot està estudiat 1 rao-
nat detingudament. Així, per exemple : Des
del jardí d'una casa podria veure's el de l'al-
tra situada més avall ; doncs, per evitar-ho
hi ha unes llosanes de ciment armat que
priven la vista.

El models d'aquestes cases són allò més
reeixit d'aquest projecte. La ponderació de
buits i plens de la façana tradicional aquí es
manifesta per les tres dimensions ; per tant
és, més aviat, una proporció afinada de vo-
lums. Dels quatre models exhibits preferei-
xo els catalogats amb els números 2 t 4.

En un promontori de la costa trobarem
l'hotel, casino, piscina i cinema del poble.
Ve a ésser com una mena d'acròpolis. El
menjador de la planta baixa de l'hotel és
de secoió escalonada per a donar visualitat
a les persones situades a la part posterior.
La fisonomia de l'edifici és la que podríem
dir-ne tradicional de l'arquitectura nova :
superposició de la finestra apaisada tot al
llarg de cada planta.

Aquesta disposició ha estat criticada seve-
rament per la possibilitat de deixar entrar
un excés de llum ; però, si observem atenta-
ment, veurem l'equivocació del judici, en
aquest cas particular.

A cada habitació d'aquest hotel correspon
una finestra de o,go mt. d'altura per 4,5 m.
d'amplada, la qual illumina un corredor an-
tenior a totes les habitacions. La superfície
d'illuminació no és, doncs, excessiva. A m
a més, cal tenir present que la zona llumí-
nica d'una finestra apaisada és menys in-
tensa que la de la .finestra alta. I per aca-
bar de convèncer-nos de l'ajustada iHumina-
ció d'aquest hotel, esmentaré l'atinada dis-
posició d'un vidres armats i opacs en l'ex-
terior de les galeries, pels quals la llum de-
vindria més esmortuïda i privarien, al ma-
teix temps, les mirades indiscretes del veí.

Per comentar detingudament aquest pro-
jecte, necessitaria més espai del que disposo.
Abans d'acabar, esmentaré la maqueta d'un
Hotel en una platja, projecte dels senyors
Sert i Torres, la qual fou exposada a l'As-
sociació d'Arquitectes l'any passat, amb mo-
tiu d'un concurs celebrat en aquesta Asso-
ciació.

Es una
d'aquests
esperem,
zacions.

AVIAT
Quin és el vostre paisatge preferit?
Enquesta entre els pintors catalans.

mostra més del bon sentit modern
dos joves arquitectes dels . quals
amb gran interès, futures realit-

important de l'exposi-
està construït i anem

(London Opinion.)

— Demanava?
— Sí ; quines sabates porto, les negres o les rosses? (Ric et Rac.)
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AIGUA
DE NOCALLAORA

La deu més rica del món

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

radicalment amb

AIGUA DE ROCAILAURA
S'expèn

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

Dialribuidors generals

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

Anuncieu a

MIRADOR

Altes, baixes i
traspassos

de contribució
Totes les diligències i

conflictes amb Hisenda
Diputació

i Ajuntaments

MOBILIARI EN GENERAL
ESPECIALITAT EN EL DE DESPATX

Instal'lacíons completes
d'Establiments, Despatxos í Habítacíons

PRESSUPOSTOS I PROJECTES A SOL•LICITUD

Eaposicio i venda

Corts Catalanes, 532. Telèfon 34342

MIRACDR8

{

"ORTOPEDIA MODERNA"

Fill de B. CARCASONA
Taller i despatx: ESCUDELLERS BLANCS, 8. • Telèfon 10916

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

Faixa-cotilla abdominal.—Models moderns

Cotilles Ortopèdiques
per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena

Més de cinquanta anys de pràctica són la millor garantia

AFISA

Laietana, 18, pral., B

CARLES OSSORIO

Diràctor
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Societat Espanyola de Carburs Metal'Iics :E
u
▪	 Correus: Apartat 190	 Mallorca, 234
1 Teleg.: "CA RBUROS"	 BARCELONA
■

j CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor-
s	 cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/° DE PURESA, Fàbriques

1	
a Barcelona i València :: ACETILÈN DISOLT, Fàbriques

■ a Barcelona, Madrid i València :: FERRO MANGANESI i
11	

FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i passes

1 	 seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de
1	

laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS,
MANÒMETRES i materials d'aportació per la

'	 SOLDADURA AUTÒGENA, 

E
11

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis
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Demaneu

"BABY-LAX"
El millor

Laxant=Purgant

Telèfon 73013

f_
■

ft
ft
^

EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA

Avís
Amb el fi de facilitar a les senyores que integren els Comitès de grups

els corresponents passes, se 'ls prega se serveixin passar com més aviat millor
p

per les Oficines de l'Exposició (carrer de Lleida, 2) amb dues fotografies de
3. centímetres.

IMP. L1IIFEOTIPIA
RaIACAtAL MYA.n6-EARCL LOMA
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