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Direcció única

El senyor Fernández Fires, un dels es- I 
Al Palau Nacional, uns guardes collocats

especialment tenen cura que el públic visiti
cri¢tors més aguts i inteiiigents de llengua les meravelles artístiques que hi ha exhibi-
castellana, ha estat uns guants dies entre des, portant sempre una sola direcció. L'al-
nosaltres, com enviat esecial d'un diari de tre dia, una família barcelonina visita a el
Madrid, ¢er escriure cròniq+res sobre eis tic- Palau. Uns quants varen passar per una de
tes inaugurals de la nostra Ex¢osició. El les sales un xic de pressa i, en ésser a la
senyor Fernández Flores, com a bon gallec, següent, varen esperar els altres que s'ha-
és un esperit irònic i fet a la seva, i per vien entretingut.
tant no gaire amic d'embadalir-se davant	 Els retardats varen explicar el motiu de
l'espectacie de les coses, i encara menys de l'entreteniment
cantar-les en estrofes ditiràmbiques i pon-	 — No heu vist un Grecos que hi ha en
deratives. Això vol dir que el seu estil no aquesta sala?
és un estil apoteòsic ni per a les grans so-	 — No — varen contestar els altres.
lemnitats, un estil ((Exposició )) , sinó tot el	 — Doncs no us els deixeu perdre, que va-
contrari,	 len la pena. Aneu-hi. Ja us esperarem.

Barcelona ha tingut uns dies d'alegria so- Els que no havien vist els Cuetos varen
rollosa i d'exuberància ,primaveral, uns dies tornar enrera. Però en anar a entrar a la
de gran ((fira» i de Festa Major. Davant sala, un guarda, molt amablement, els va
dels ulls dels forasters hem volgut mostrar- vedar el pas. Impossible retrocedir.
nos satisfets de l'obra enlluernadora de l'Ex-	 Ells varen explicar-se.
posició com si fos el mirall de la nostra	 — Es que ens flan dit que en aquesta sala
potència. Fins i tot, els que no han tingut hi havia •els Grecos...
art ni ¢art en el muntatge d'aquest gran- —Lo siento infinito, señores, i¢ero no
diós escenari de Montjuïc, per un moment puedo dejarles pasar. Si hay los Grecos,
han cregut que en aquesta obra havien con- llàmenlos, ibero volver atràs, de ninguna
tret algun mèrit i han posa en el seu gest manera.
un aire d'orgull i de vaniteçt perfectament
humana. Els barcelonins ho fem així!

En les converses els ciutadans i especial-
ment les ciutadanes, han aaat també un
llenguatge adequat les circumstàncies.
Això és, un llenguatge de gran gala. Les
boques han anat lenes d'epítets hiperbòlics
i la febre de l'engrescament ens ha fet asri-
bar gairebé a la superstició. Estem, tan sa-
tisfets de tenir la clau de l'èxit a la butxa-
ca, que ja no ens queda ca¢ més remei que
anar-nos-en a passejar.

El senyor Fernández Flores, amb la seva
figura de pardal i amb el seu ull observadov
i maliciós, ha vist el nostre panorama i to-
tes les manifestacions de la nostra magni-
ficència o de la nostra vitalitat. Dés¢rés,
per no repetir el que tothom diu, sense gai-
re esforç ni originalitat, ha escrit des del

.seu diari que l'Exbosició de Barcelona era
una cosa que de tan extraordinària costava
d'ex¢lioar. 1 que el que .calia era veure-la.

Nosaltres pensem igual que el senyor Fer
-nández Flores i que l'Atracció de Forasters.

Cal veure l'Exposició de Barcelona, perquè
costa d'explicar.

* * 1'
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Aquesta^ opinió del senyor Fernández Flo-
res no ha estat, de totes maneres, tan ab-
soluta que no li permetés de fer alguns co-
mentaris sobre alguns aspectes de la nostra
Exposició. Ha dit, per exemple, que l'ar-
quitectura de Montjuïc no estava malament,
però que ell hauria ¢referit que en lloc
d'una re etició i ' luna reproducció d'estils
hagués estat una revelació d'un estil nou.

Un estil nou. Meravellós. Nosaltres tam-
bé hauríem ¢referit un estil que hagués im-
mortalitzat a través dels segles aquest mo-
ment brillant de la nostra ciutat. Però ja
ens hauríem guardat, com d'escaldar -nos, de
dir-ho a ningú. Si el senyor Fernández Flo-
res sabés el mal que ha fet a Barcelona
l'arquitectura amb pretensions genials, se-
gurament que també seria del nostre parer.

Es massa a la memòria de bots aquells
temps en què somiàvem tenir una arquitec-
tura d'estil català, i és encara massa de ¢e-
dra fricada la plasnusció dels nostres somnis
perquè no vulguem evitar; amb totes les
forces, ztfa reincidència. El Palau de la
Música Catalana, l'hospital de Sant Pau,
el Temple de la Sagrada Família i una infi-
nitat de xalets i cases de lloguer habitµdes
per la nostra vanitosa burgesia són els testi-
monis vivents — i tan vivents — de les nos-
tres pecaminoses ànsies d'originalitat.

Penseu per un moment el que hauria ¢o-
gut ésser, per exemple, una Exposició com
la de Montjuïc confiada a la inspiració del
geni de l'arquitecte Gaudi. Una mena de
Parc Güell de ro¢orcions descomunals i
dantesques. Llavors si que en vindrien de
turistes de l'estranger i de més enllà i tot.
Per aquesta vegada, ja ens perdonarà el

senyor Fernández Flores que prescindim de
l'arquitectura nova i original i ens conten-
tem amb uns quants palaus i ¢alauets d'un
estil neoclàssic, barroc o renaixement més o
menys ben (imitat. L'arquitectura és una
cosa massa immortal per a sotmetre-la a
certa classe de jocs i vel{eïtats.
Ho sabem per experiència.

Els dijous blancs
SOTA L'ULL DEL TURISTA

A.

El Noticiero del dijous passat posava com
a títol d'un telegrama de Lugo, amb titu-
lars bastant grosses, La estupidez de los
campesinos.

Aquesta cplanxan gairebé recorda allò de
ccafortunadamente los coches eran de terce-
ra>, del Brusi.

Sort que el Ciero es ven poc fora de !Bar-
celona.

MIRADOR INDISCRET

Un títol del "Ciero"

Ceràmica

Parlava una bona senyora i deia
— Veu aquesta medalla?, doncs l'he com-

prada al carrer del Bisbe, en aquella casa
que venen objectes de culte: és a dir, cerà-
mica.

Ceràmica, de cera : bona etimologia !
Veiam si dels capellans algú en dirà cerà-
mics.

Ara ccsm ara només sabem d'un regidor
de (Badalona que es pensa que els capellans
són la raça llatina.

En Fina, l'elegant repòrter esportiu, anà
el passa't dissabte a rebre, a l'estació de
França, els jugadors alemanys de rugby.

En havent-se aturat el tren, el primer pas-
satger en baixar fou un senyoràs vermell
de cara, ros, cap-quadrat, amb una cicatriu
a la galta dreta.

— Aquest és un dels jugadors ! — va pen-
sar En Fina.

Es dirigeix decidit vers ell i li pregunta
— Alemany?
L'interpellat contesta que sí.
— Parlez-vous français?
— Mais, oui!
En Fina està salvat. L'èxit de la infor-

mació és segur. Mostra el carnet d'El Mun-
do Deportivo i, a raig seguit, dispara l'in-
terviu

— Vol dir-me la seva impressió respecte
del partit de demá?

L'alemany somriu
— Jo no sóc jugador. Jo sóc un dels de-

legats de la Societat de Nacions. He vingut
a 'Barcelona de pas cap a Madrid...

Una cosa és l'esport
i l'altra la diplomàcia

Cap allà l'època de l'altra Exposició, el
Sr. Robert Robert fou obsequiat, pel Sant
Pare que llavors feia de Sant Pere, amb el
títol de marquès de Robert.

Com qualsevol, estava contentíssim del
seu títol. Un dia que parlava amb un ma-
sover seu, aquest li deia «Don Roberto„ i,
cada vegada que s'ho sentia dir, el noble
deia, insinuant:

— A Barcelona am diuen ((marquès)).
Al cap d'unes quantes interrupcions d'a-

questes, el' pagès respongué de tota bona fe,
amb ganes de tranquilftzar-lo

— I no s'hi enfundi, home ; deixi'ls dir.

Falsa interpretació

Aquests dies, a Madrid, té lloc la sessió
del Consell de la ,Societat de les, Nacions. La
capital d'Espanva s'ha vist enzaida de di-
plomàtiçs, polítics, 'secretaris, periodistes i,
en una paraula, d'aquell bé de Déu de se-
guici que _porten amb elles les Delegacions
dels diferents països, especialment les de les
grans potències que no es descuiden pas de
pendre la part més important en els debáts
i polèmiques. La majoria del diaris madri-
lenys ens arriben aquests darrers dies abillats
d'una manera ben diferent, lluint un mag-
nífic vernís d'internacionalisme que els està
d'allò anés bé. Els corresponsals i les agèn-
cies informatives que serveixen els diaris
catalans dediquen gairebé la totalitat de llurs
conferències a les sessions del Consell i a
tot el que fa referència als més petits de-
talls referents a les personalitats de la polí-
tica internacional que el componen.

Tot això vol dir que mai el nostre públic
mitjà no 'havia tingut ocasió de seguir de
tan a prop i amb tal profusió de detall l'ac-
tuació de la Societat de les Nacions. La
sessió actual ha perdut una mica d'interès
en assistir-hi una representació anglesa sen-
se cap influència. Amb Passistència de
Chamberlain, i encara més amb la d'un re-
presentant laborista, l'actual sessió hauria
adquirit molt més relleu.

De tots els problemes a resoldre, el més
interessant i el que domina per complet l'a-
tenció del Consell •es el problema .minoritari.

I què és el problema minoritari?
No ens portaria poc llum el voler ara po-

sar del tot al corrent el nostre lector del
què i el com d'aquesta qüestió intrincada.
Em sembla que n'hi haurà prou amb expo-
sar les dues tesis que s'acosten més a la
veritat i, sobretot, que compten amb un
major nombre d'adeptes.

Segons l'una de les esmentades tesis, el
problema de què parlem és aquell que u
per objecte immediat la protecció dels indi.
vidus que formen part d'un territori que,
naturalment, pertany a una nació determi-
nada, però que va ésser anexat a una altra.
després de la gran guerra. Als defensors d'a-
quest punt de vista, caldria preguntar-los
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STRESEMANN

Bé, i si aquest es el fi immediat, ¿què és,
el que hem d'entendre per fi mediat, v per
dir-.ho Anés clar, definitiu? La resposta, evi-
dentment, no els fóra massa planera. Creiem,
però, que la majoria deis que pensen així
acordarien que, a la llarga, aquest règim de
protecció a les minories ha de servir per a
asonseguir, paulatinament i sense entrebancs
aparents, la completa assimilació dels terri-
toris i, per tant, dels individuus que els ha-
biten, als Estats a qué han estat anexats.

L'altra tesi creu que el que cal entendre
per problema minoritari és la manera de
protegir i assegurar la completa llibertat de
totes aquelles col•èctivitats que presenten
una comunitat de raça, de religió, de llen-
zZua o de costums, diferent de la de la ma-
joria del país en què es troben. Aquesta ú!b
tima 'tesi és, doncs, molt més àmplia que la
primera, ja que no es limita tan sols a la
soluoió dels problemes minoritaris plante-
jats a conseqüència dels tractats de pau.

Anem ara a donar una ullada, ben lleuge-
ra tanmateix, a les incidències a qué pot ha-
ver donat lloc el problema que ens ocupa
en relació amb la Societat de les Naoions.

EI problema s'ha manifestat en el si del
primer organisme pacifista, en fonma de
propugnar per la creació d'una Comissió
Permanent de Minories en la Societat de les
Nacions que hauria de portar a cap una
tasca si fa no fa d'acord amb el que fiem
presentat com a finalitat de la segona de les
dues tesis exposades. La primera vegada que
la proposició va gosar treure el nas tímida-
ment solicitant ésser tinguda en considera-
rió, fou en 1923 (segona Assemblea de la
Societat de les Nacions). El professor Gil-
bert Murray va cuidar-se'n. La cosa, però,
no va passar del terrenv de la proposició i
((dem dir que fins l'Assemblea de l'estiu

passat, el Comité dels Tres (creat per la
resolució de 25 d'octubre de 1920) va conti-
nuar exercint el seu únic i absolut control,
sense que, oficialment, ningú no hi tingués
res a dir.

En la darrera Assemblea, en la sessió del
dia 5 de setembre, el ministre holandès d'A-
fers Exteriors, Beelaerts von Blokland, va
obrir el foc, en un discurs en què analitzà
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les tasques del Comité i les dificultats amb
què aquest forçosament havia de topar,
traient-ne la conseqüència que la millor so-
lució que podia donar-se era pensar seriosa-
ment en la creació de la Comissió Perma-
nent que, en els darrers anvs, haviaestat el
tema d'estudi preferit, en les reunions de la

1 Unió Interparlamentària de la Unió d'As
-sociacions per la Societat de les Nacions

altres organismes paci fi stes oficiosos.
La iniciativa del delegat holandès fou se-

cundada en les reunions immediates .pel
rnceller al n nti Hermaan Mü91er, . pel

!1I'. Motta,. tap• ife la de[egacicr suïssa i, final-
ment, per Msr. Seiipel en un discurs en el
qual va afirmar que «era indispensable que
el dret dels homes a declarar-se obertament
i impunement com a membres de llur raça,
penetrés definitivament dins la consciència
de l'Univers i fos sancionat com més aviat
millor, per normes de dret internacionab .

Els esmentats discursos foren contestats
tot seguit pel senvor Zalesky, cap de la de-
legació polonesa, que ho féu des d'un punt
de vista exclusivannent polític. Més tard per
Ossosky, el ministre txec que ho féu empa
rant-se en raons d'orde legal o tècnic i, als
dos, els va ajudar M. Bri,and, que va sentar
aquella cèlebre afirmació que la qüestió de
les minories no ha d'esdevenir una mena de
palanca destinada a desllorigar els Governs
i a enterbolir la pau.

En acabar-se, doncs, l'Assemblea de la
Societat de les 'Nacions de l'any passat, el
problema quedava al damunt de la taula en
situació preferent, i amb tota la gent asse-
guda al seu voltant amb ganes de continuar,
ben aviat, la polèmica interrompuda.

Amb aquest estat d'ànim, i amb la mobi-
lització per part d'Alemanya de tots els ele-
ments de quò podia disposar per a la lluita,
fruit d'una acurada preparació d'alguns
anys, es va arribar a la reunió del Consell,
del mes de desembre, a Lugano, en la qual
el canadenc Dandurand va encetar el tema
i Stresemann va engegar la lluita que avui
encara continua. I podem dir que conti-
nua, perquè la reunió de març, a Gine-
bra, va servir tan sols per a ajornar la dis-
cussió 'fins a l'actual reunió de Madrid, en
què mavia de tenir Lloc servint-li de base e'
report a redactar pel comité presidit per
Adacci.

L'esmentat report no modifica pas profun-
dament l'estat actual del problema. Von
Schubert, en el seu discurs del divendres
passat, e'I va atacar a fons, posant de re-
lleu que era una cosa feta per sortir del
pas. Però Briand va aconseguir que fos
acceptat com a base de discussió. Es difícil
a hores d'ara dir quin será el resultat de les
deliberacions de Madrid. Però el més pro-
bable és que la veritable discussió del pro-
blema quedarà per a ]'.Assemblea del mes
de setembre.

D'aquí aleshores la situació internacional
pot canviar bastant. El triomf dels labo ri s-
tes a Anglaterra ha estat acollit per l'opinió
democràtica internacional amb molta satis-
facció i amb ]'esperança que obrirà una al-
tra era d'optimisme com la de 1924, i aquest
estat d'ànim influirá sens dubte en el pro-
blema minoritari com en tants altres.

Això no vol dir, de totes maneres, que la
creació de la Comissió permanent sigui cosa
de pocs dies. Ja sabem que la Societat de les
Nacions tan sols pot pendre acords per una-
nimitat.

Però qui sap si aquesta saludable reacció
democràtica que es comença a observar en
l'organisme de Ginebra, pot arribar a ad-
quirir la consistència necessà ria i obligar a
mirar els problemes internacionals des d'un
punt de vista més ampli que respongui al
vertader esperit de la Societat de Nacions.

Vigila, cosí, vigila...

Durant el discurs del final del sopar de
la Bernat Metge, algú va notar que una de
les cortines del saló es removia d'una ma-
nera sospitosa. Hi 'hauria algú amagat?

Evidentment. Més tard es va descobrir
que allà darrera hi havia un agent de vi-
gilància. Algú ho va dir a En Cambó.
El mecenes va desaparèixer oer uns ins-

tants i hom el va veure parlar amb el per-
sonatge de darrera la cortina.

— Què ha estat això? — van preguntar
després a En Cambó.

— Sí, era un agent — va contestar aquest.
— Per cert que és cosí meu. Jo el vaig col-
locar a la Policia...

Nosaltres, els clàssics...

Un cop acabat el sopar de la Bernat Met-
ge, va aparèixer un fotògraf amb la mó-
quina n amb el propòsit, naturalment, de.
fer un retrat dels assistents.

Hi hagué una gran remoguda d'humanis-
tes per tal de collocar-se escaientment da-
vant de l'objectiu. En Pere Coromines va
agafar pel braç a En Sagarra, i li va dir:

— Posem-nos de costat. Ens fa l'efecte
qury si tornessin els clàssics vindrien més
aviat amb vós i jo que no pas amo tota
aquesta gent...

I d'un gest de la mà va assenvalar I'en-
sopit conjunt de savis i de professors.

La màgia de les paraules

El poetá , floralesc Mn. Jaume Collell, arri-
bat a una patumitat gloriosa, agreujada amb
un homoatge, 'a estar malalt, no se sap
si d'una z llatina mal païda.

— I doncs, canonge, què ha estat això?
— li pregunta un.

Els metges diuen que he tingut un emfi-
sema... Eh quina paraula anés bonica? Em-
fisema. Li dedicaré una poesia.

EI taumaturg del dia

Un que ha vingut de San Sebastian ens
reporta aquesta anécdota actualíssima :

En una tertúlia, un dels presents diu al
cèlebre doctor Asuero :

— Al segle xvt, a vostè la Inquisició •l'hau-
ria cremat.
- Fugi, home— respon el doctor Asue-

ro —. ¿No veu que hauria curat la gota de
Felip II?

Apassionaments geogràfics

Pel temps que el br. Aleu parlava a casa
nostra (vingut de llunyes terres), van roas-
trar-li uns mapes fets a Barcelona per la
Mancomunitat.

Va elogiar-los, però només va fer una
petita observació; .

— No sé per què els han fet amb el me-
ridià de Greenwich, tenint-ne com en tenim
un a la Conreria.

El Dr. Aleu era un home eminent, ales-
hores.

Quina llàstima!

Abans de començar a restaurar (?) el re-
taule dels Pellaires, el sen yor Galofre 011er,
que en sa vida havia fet sinó pintar detesta-
bles subcromos, va anar a trobar un amic
nostre que compta en la seva vida unes
quantes restauracions realitzades, i li va de-
manar si els retaules es restauraven a l'oli.
o a l'aquarella.

— A l'aquarella, home — li va contestar
el restaurador.

Després, en -explicar-ho, afegia
— Almenys així podrem rentar-lo quan

convingui.
Sembla, desgraciadament, que el senyor

Galofre 011er es va infórmar per algun al-
tre cantó i ha usat la pintura a l'oli, que
no era el procediment indicat, tampoc.

Els guarniments equívocs

Processó de Corpus. Uns religiosos fran-
cesas han guarnit uns escolanets d'una ma-
nera original: els han disposat en tres
grups, un vestit de blau, un de blanc i un
de vermell ; el roquet de tul finíssim, porta
unes cuetes de conill imitant pell d'ermini.

Una senyora que contemplava la processó•
des d'un balcó del palau Comillas, exclamà
en veure'ls

i Ay qué monos ! Parece un desfile de mo-
delos de casa Rosario Pi...

Per als que no ho sàpiguen, aquesta acre-
ditada modista no es dedica pas als vestits,
sinó als dessous.

Els meteoròlegs, però, no han 'registrat
cap pluja de sofre.

Crits de Rambla

Vostès hauran sentit més d'una vegada
aquests homes que venen coses pels carrers:
-- Palillos para los dientes !
—Barajas finas, barajas!
— La «Desesperación)) de Es¢ro veda, ¢or

diez céntimos...
— Anillos de goma para llevar bien sujeto

el varillaje del paraguas!
Doncs bé. L'altre dia un home que fins

am havia venut Guías de Barcelona prote-
gint En Merino, ex-oficial de la Guàrdia
Urbana, es a dedicar a vendre anelles per
als paraigües i sense voler va juntar les se-
ves crides, la d'abans i d'ara, i deia amb
l'astorament de tots els que passaven

— La Guía de Barcelona para llevar bien
sujeto ei varillaje del paraguas !

EN QUÈ CONSISTEIX
EL PROBLEMA MINORITARI



Al vestíbul gòtic de l'escala nova ha estat descobert un enteixinat

Z	 MIRADDR

L'escala del Trentenari

rible gaudinià, més genial encara que l ar-
quitecte del temple de la Sagrada Família.

Quelcom serà perdonat als consellers p10-
guts del cel per haver-se volgut assessorar
en bons arquitectes, •abans d'empendre re-
formes a la casa. Florensa, Falguera i Vi-
laseca foren els tres faisonadors de la refor-
ma, i Agustí Duran i Santpere el consiliari.

Que per molts anys, perquè la reforma és
bona. I això que lli ha de tot : restauracions,
construccions i decoracions imodernes, 1 àd-
huc descobertes arqueològiques. Aquesta gent

ens ha fet un Consell de Cent nou i més
gran, sense, però, llevar-hi res de l'antic.

En la façana gòtica ha estat refeta la
banqueta deis cavallers i acabada la part
superior. (Molt bé!) En Pintor¡or, en el pa-
ti, hom llevà les roïns vidrieres que tapaven
les arcades de la galeria ogival, la qual ha
recobrat una elegància que no li coneixíem.

També ha estat llevada la vidrierota i el
fustam de mala mort que sabotejaven el
gran arc rebaixat de mà esquerra, ço que

és molt encertat. També aquest arc resta
feliçment ressuscitat. Enllà d'aquest arc fo-
ren descobertes una sala del Trentenari Vell
i la seva Escribania. Un bell escut de pedra
amb les armes de la eiutat, el qual encara

conserva la seva policromia antiga,. ens ho ' el plafó principal d'aquesta escala destaca
assegura:	 I un robust escut barroc de Barcelona, el que

Es — CRt.	 hi havia antany al Portal de Sant Antoni,
Ba — NIA	 al dessota de la finestra on hom issava la

(Que per molts anys!)	 bandera de Santa Eulàlia quan els exèrcits
Una finestra gòtica, del primer període, la catalans eixien en campanya (emoció). En

qual havia estat mutilada, ara fou refeta les parets, tapís aIlusiu a la fira del vidre
cant cal. Deu premià tan bona acció, bo i que féu cèlebre Barcelona ; més endavant

permetent que els nos- penjaran temes que el tapisser Avmat tel-
tres bons amics els ar- xirà segons cartons del senyor Feliu Mes-
gditectes	 restauradors
descobrissin un magní-
fic enteixinat amb ex-
quisida decoració polí-
croma i daurada, obra
d'estil renaixement, pe-
rò pintada en ple goti-
cisme. Agustí Duran des-
cobrí pe) seu cantó l'au-
tor i la data d'aquesta
preciosa decoració ; Pe-
ne Arcanya, Iqo[.—(Sor-
presa. Són permeses to-
tes les conjectures i s'o-
bre la investigació. )
Endavant.

A l'altra banda del
pati, noves descobertes.
En un embull d'embans
i parets sobrevingudes,
una oficina de data mji-
lenària, la qual oficina
ningú no sabia per què
servia. En aquesta ofi-
cina uns armaris amb
pols, paperam arreco-
nat i rosegons de pa.
Al davant dels armaris,
una taula amb un quin-
qué sempre encès, per-
què el catan és sense
Llum natural. Com que
tampoc no phi ha'v.ia
ventilació, hom hi collo

-cà, assegut en una ca-
dira de boga, un em-
pleat hipocondríac i sen-
se afaitar, eles ,funcions
del qual ningú mai es-
brinà. S'há trobava des
del temps que els avant-
passats de Planes i. Ca-
sals ' tornaren de les
Croades. No hi havia
manera de desallotjar
aquest zelós funcionari:

tones d'expedients, anà de ferro, ires dels
déus, llamps i trons i pedregades, tot fou
debades. E1 funcionari sense afaitar res-
tava impeltérrit, arrelat d'interessos creats
i de drets adquirits. No en sortiren fins que
a Agustí Duran li ocorregué la idea llumi-
nosa de no insistir 'més i de començar tan-
mateix les obres d'enderroc. En penetrar

hagi perdonat!...). Una rica aranya barroca,
de bronce daurat, obra dels grams metalliis-
tes Corberó (hom se lleva el capell), arrodo-
neix la decoració d'aquesta escala monu-
mental.

Pugem-la? -- Pugem-la!
A dalt, el vell vestíbul de columnes d'estil

bassegòtic fou destruït ,per a descobrir les
estructures gòtiques que ocultava, les quals
hom ha restaurat perfectament (aplaudi-
ments). Una escala de marbres foscos, obra
severa i principesca comunica la planta bai-
xa amb aquest primer pis on hi ha el me-
morable Saló de Cent. De seguida l'escala
dóna a un vestíbul i aquest a la sala de les
Cròniques, refeta ara en el mateix estil neo-
clàssic de l'escala de marbres foscos, mar-
bres que ací també dominen. Bans mobles,
simples però rocs, obra del terrassenc Ba-
drines (que sigui enhorabona). Tothom pal

-pa els mobles del senvor Badrines i tots ens
convencem que són de debò. Els plafons i el
sostre són decorats en grisalla sobre argent
pel gran Josep Marcia Sert, al qual desitgem
+molts anys de vida per a poder fer tan bo-
nes obres. Aquesta decoració és una glosa
hiperbòlica, tonitruanta, terrabastallanta i
encara més (visques, hurres i capells enlai-
re). Aquesta sala fastuosa serà com una
sala de passos perduts del Consell de Cent,
amb el qual comunica per mitjà del portal
barroc del Nou Trentenari, el mateix que
abans es trobava a la planta baixa, obrint
l'oficina d'expedició de cèdules, aquestes cè-
dules que ara hom diu si encara seran més
valuoses (muy bien ! bravo ! bravo !).

Acabem la visita del palau del Consell de
Cent per les sales, despatxos i vestíbuls de
la part del davant, on el Batlle rep. Es tro-
ben a mig decorar, per mà de Joan Llon-

gueres, ,qui s'hi llueix de debó. Tothom
l'en felicita i la reunió es dissol, convençu-
da que el Consell de Cent ha millorat de
rasa — i encara gràcies.

JOAN SACS

Una porta plateresca descoberta pels res-

tauradors i que avui dóna entrada al Saló
de Cent

Sóm al Consell de Cent. Dos consellers
ploguts del cel ens acompanyen per tal de
fer-nos veure les reformes que l'edifici aca-
ba de sofrir. Sofrir és una manera de par-
lar, perquè en aquestes reformes no hi ha-
gué sofriment, sinó gaudir. Ben diferent
d'altres llocs, on les reformes foren sense
gaudir, si bé dirigides per un gaudinià—ter-

Colibrins

L'eco que sota 1'epígrai El Stand de Mme.
Colibrí publicàvem la fa dos números ens
suggereix una altra anècdota colibrina. El
lloc de l'escena era a Madrid, en un estanc
de la Carrera de San Jerónimo. Un cïient
molt amic de l'estanquer li explicava les
glòries i facècies dels seus anys de guarni-
ció a Catalun ya. Nosaltres obrem unes oï-
des d'emissió receptora monstre i ens entre-
teníem a escollir cigars que no havíem d'ad-
qui rir, perquè no som fumadors. Aquell
client, probablement un oficial retirat de
l'exèrcit, explicava les aventures d'una set-
mana de maniobres per la costa. «Portàvem,
deia el brau oficial, un poeta catalán que
era muy gracioso ; una bestialidad ; figura't
que s'acabava un porró de vi d'un sol tra-
go i . fent tota mena de gan yotes. Se llam.a-
ba... ¡ Qué nombre tan chocante !... Se lla-
maba... Colibrí... Colibrí...))

...¿Cómo diantre se llamaba aquel tío...?
Colibrí... Colibrí... ¡ Ah ! eso es : Colibrí-
Tá4aja !

Ha existit, efectivament, un poeta, ja obli-
dat, que es deia Coll i Britapaja.

La fe de les velletes

Cosa admirable, la fe cega ! Preguntaven
a una velleta d'Olot, assídua als sermons,
com havia anat el d'aquella tarda de diu

-menge.
— Ah ! molt bé : en sabia .molt.
— I, què ya dir?
La vella que sí que va respondre:
— No ho sé : se les havia amb la religió.

Que no badin els editors

Diumenge al matí. Parròquia elegant. La
Concepció. Missa d'una. Tothom paga la
seva cadira i es lloguen molts reclinatoris.
Molta gent ni pagant no pot seure. Tot
plegat fa un brogit d'empentes i de gerna-
ció. Hom estossega. La devoció es veu clar
que no fa perdre l'obligació a cap del se-
nyorívols concurrents d'aquella hora.

1 puja a la trona un predicador. Ningú
no s'hi fixa de primer ; però la seva veu
s'infla poc a poc i talla la massa de xiu-xius
i tossetes.

Escolteu l'exordi:
— Què és l'Eucaristia? L'Eucaristia no

és un mineral — i anava ascendint pels reg-
nes de la natura. Es un procediment retò-
nic com un altre, i no dubtem que aquesta
vegada va produir un gran efecte.

Que no. badi En Casulleras ! Que miri de
saber qui és; val la pena d'encarregar-li la
redacció d'un llibre d'anar a missa, d'a-
quells de cantell daurat i pell xarolada.

Invents enginyosos

Un boig a B*** ha inventat una bicicleta
per les pujades. Vegeu com argumenta el
fonament científic del seu invent

— ¿Per què corren sense esforç les bici-
cletes per les baixades? Doncs, perquè la
roda de davant va més baixa que la c
darrera. Essent .així, és fàcil de concebre
com haurà de ser la bicicleta de pujar
costes : n'hi ha prou amb fer-ne una que
Tingui la roda de davant ben baixa i la de
Ááarrera ben alta : per les pujades correran
amb la mateixa velocitat que si baixessin.

No menys notable és la invenció d'una
arada, feta por ;dels hostes d'un sanatori
dels voltants de Barcelona: porta al mantí
una estàtua del Sant Pare : r Imagineu-vos
— diu el boig — afegint al pes de l'aparell
tot el pes de l'Església Romana, quin solc
més fort que ha de fer!»

La qüestió Benavente

En Benavente diu que qui li ha fet més
mal a Barcelona ha estat el corresponsal
del diari de les beceroles, home amargat i
atrabiliari, que, per ta 'indignar-se'n, tot
era escriure : cA Barcé na ningú no va a
veure des obres de Benavente.» <<Sembla
mentida que els teatres, quan fan Bena lven-
te, estiguin buits.» ))Aquests barcelonins, do.
nant prova de mal gust, menyspreen la figu-
ra de Benavente.,,

Déu nos en guard de certs amics.

Traduttore, traditore

El senyor X*-0f * va anar a França, i, per
ésser més exactes, a París. Era un bon amic
de la taula, de manera que un company seu
de 1a penya de l'Eqüestre va recomanar-li
sobretot que no deixés de demanar una mena
de cargols, a la moda d'un cert restaurant.

De tornada, el senyor X*4 volia inflar la
cara del seu conseller.

— Poca-vergonya ! a França no n'hi ha
de cargols!

--, Però, què vas demanar?
— Male este !
— Com?
— MaleQeste ! en francès vol dir cargols.
Van discutir i es van jugar diners. L'un

deia que dels cargols se'n deia escargols en

f
rancès, i l'altre male peste.
Van fer venir el diccionari.
— Veus? Caracoles : Escargots.
-. Tots dos teníem raó, noi — va fer l'al-

tre ; mira, més enllà posa : maleseste. Jo
m'havia fixat només en aquesta traducció.

Havia llegit: «Caracoles!» interjecció, que
en francès equival a Malepeste !

Si valeu saber qui és, aneu a l'Eqüestre.

El coneixen per En Mal a-peste.

No val a badar...

L'altre dia En Carles Capdevila rebé un
paquet contenint un llibre. Dubtà un xic a
obrir-lo perquè estava adreçat al «Senyor

Josep Capdevila» i probablement no l'hau-
ria obe rt si a sota no hi hagués hagut eLa
Publicitat», Plaça de Catalunya, 3. Doncs,
no hi havia dubte. Es tractava d'una petita
confusió de nom i En Capdevila obrí el pa-
quet.

Es tractava en efecte d'un llibre. Una no-
vella, en català, del sen yor Guardiola Car-
dellach. En Capdevila va girar el primer full
i quina no serla la seva sorpresa en llegir:

u .A1 meu distingit amic i company Angel
Samblancat, afectuosament...»

Ara, és clar, estem en el dret de pensar
que l'Angel Samblancat haurà rebut un lli-
bre dedicat «al seu distingít amic Josep Cap-
devila.))

l'aire i la llum del primer esvoranc el zelós
funcionari morí de pulmonia senzilla. Dar-
rera l'armari hom descobrí portal i finestres
de finíssima escultura renaixent, fris d'epi-
grafia barcinonensis, treballs d'Hèrcul i for-
ça senatus ,populusque. Després, un tic por-
tal més gravat, del segle xvl, i bells arcs de
superba escultura casetonada en els intrado-
sos. En el sostre aparegué un meravellós

artesonat, comparable al de les Llotges de
Llevant i de Ponent del Pati dels Tarongers
de cal senyor Rubió Bellver (Joan), i un
segon enteixinat com el de Pere Arcanya
(ovació delirant). En resum : ací fou possi-
ble de refer fàcilment la llotja del Trente-
nari Nou.

AI defora de la Llotja els tres arquitectes
susdits construïren l'hall de l'escala monu-
mental, amb galones superiors obertes, tot
molt ric 1 noble (felicitacions efusives). En

Marbre i cristall. — He vist al mar-
ge de la pirotècnia vesperal de l'Exposició
els rectangles silenciosos del pavelló alemany.
Aquest pavelló s'ha de seure amb poca llum.
per això la nit és potser l'hora més reco

-manable al visitant que vol treure un suc
delicat de les coses.

En el moment en què jo contemplava
aquesta invenció geomètrica, havien arreco-
nat les taules i les cadires, i efs guardians
defenien l'entrada. Malgrat això eaig poder
veure perfectament la nova instalaació, la
vaig veure d'una manera molt més precisa,
que si m'hi hagués passejat còmodament, o
si hagués creuat les cames en el repòs de
la cadira,, amb els ulls penjats a unes a rra-
cades veïnes, i amb les pessigolles d'aquella
miqueta de bigoti blanc i fonedís que deixa
damunt dels llavis un glop ben administrat
de cervesa.

El pavelló tot és de marbre gris i de cris-
tall lleugerament opac. No hi ha ni una
motllura, ni una fantasia, ni una corba, tot
són angles rectes, superfícies polides, geo-
mètrica lluentor. El cristall té una transpa-
rència de beguda àcida molt aigualida, les
coses de l'interior són vistes com a través
d'un desinfectant. Hi ha dues grans pisoi-
nes de líquid moribund, una aigua que sem-
bla un vidre estovat ple de larves invisibles
i una sola gran estàtua com única decora-
ció ; els plecs d'aquesta carn nua de la figu-
ra de pedra són una successió de ganyotes
indolents, asexuals i miserables. Els braços
i els peus de les cadires, tot un art simplís-
s¡im de níquel, fan pensar encara que un ne
vulgui en els laboratoris medicats.

Ara imaginem-nos tota l'anarquia de
color, tota la fisiologia de ventall i d'om

-brella romàntica i tot el paper retallat i
pintat dels escenaris, que hem paït amb el
cor des de I'hora que ens varen posar en
aquest món. E1 passat ens aparta d'aquesta
clínica de rectangles purs, però una mena
de sentit nou, que no sabríem definir, però
que existeix en nosaltres mateixos, ens arra-
pa els ulls als cristalls i al marbre en dia

-bòlica proporció, i ens fa pensar que aquest
pavelló alemany és potser la cosa anés agu-
da, més sensual, més «apassionant» de to
tes les coses que hem contemplat aquesta
nit de juny.

Litúrgia. — Són moltes les persones que
surten meravellades de la gran parada ar-
queològica que es pot admirar en el Palau
Nacional, alguns amics sembla que ara des-
cobreixen aquesta gran pompa de tapissos,
aquestes inapreciables joies litúrgiques dels
temps medievals." Jo confesso que aquestes
coses m'han impressionat profundament tota
la vida. Duc a la memòria ben catalogats
alguns reliquiaris allucinants, algunes me-
ravelles d'art torturadíssim i de riquesa des-
concertant. A les catedrals del món, i a les
catedrals nostres, encara hi ha moltat excel-
lència incorruptible. Dels vells monestirs
s'han salvat joies, que ara són a la presó
de vidre dels museus, aguantant la imper-
tinènoia profana de tots els ulls, el ramat
descolorit que amb una misèria de diners.. va
adquirint mlquetes de cultura.

Totes aquestes grans obres antigues són
la riquesa desvengonvida d'un món apagat,
però no tan apagat com sembla. La dramà-
tica opulència d'aquests tapissos i d'aquests
missals està plena de les intencions més
desllorigades dels més àcids esgarips, una
barreja monstruosa de carn i d'esperit, i
una ((modernitat» que crema; els colors són
tendres; l'or sembla que sigui a roig fondre...

I això era fet en una època de carrerons
estrets, de cases sense aigua corrent i de
sabates sense «Philips». No hi vol dir res,
avui dia el calçat en sèrie, complicat de cos

-tures i de soles, substitueix bes grotesques
sandàlies dels desesperats plens de paràsits,
però el peu és el mateix, entropessa de la
mateixa manera. En les pintures d'un mis-
sal del segle xi hi ha les ganyotes i els
somriures de Igzg. hs la venjança de la tra-
dició, és aquella unglada d'or que ens dei-
xen a l'esquena els monestirs cremats.
Aquesta unglada no la podem dissimular, no
l'amaguen els maillots que s'exhibeixen a. les
platges més acreditades fetes amb aigua de
Matisse i amb sorra de Picasso.

Jardins. — La Font del Gat està una
mica abandonada. La gent tremola davant
dels caramels lluminosos de les fonts mo-
numentals, davant de la pura «atracción ; la
novetat xucla els nervis 1 les mirades, l'i-

imant és irresistible, ;magnífic. Però els jar-
dins i els recons solitaris dels jardins, i
allò que es veu entre les branques!...

AI món hi ha arquitectures vegetals per-
fectes, agrupacions de troncs i fulles d'un
prestigi trisecular. Hi ha els jardins del gran
turisme, però aquests jardins de Montjutc,
aquests arbres que ja són arbres de de

una mica ordenats i una mica desordenats,
aquestes pèrgoles úniques, aquestes ,roses
singulars que encara respiren un aire t rin-
xat, un aire que encara té gust de barra-
que9 i xemeneies i abraçades clandestines.
Aquests jardins són els més vius, els més
enrossinvolats, els més embriagadors del
món. Són uns jardins antiarqueològics, amb
uns xiprers que no es donen vergonya de les
figueres irregulars, d'una etzavara ances-
tral «que encara l'hi deixen estar», d'una
ginesta absolutament desvergonvida, delica-

dament democràtica. 1 aquests jardins de
l'Exposició són el marc, un si és anàrquic
un si és baladrer, del tapís més meravellós
que es pugui veure.,

Z,'Exposicló, encara que els cronistes del
Gringoire i encara que els xovinismes més
imbècils diguin el que vulguin, és un esforç
enlluernant. Ara que la part més bella de
tot plegat, és allò que es ceu precisament
enllà de l'Exposició, entre aquestes troba-
lles celestials de fulla verda. Es la mons-
truosa fermentació de boires i de pedra, en
un cap al tard del mes de juny, entre calit-
ges i blaus rabiosos, entre xemeneies i teu-
lades, i muntanya i aigua de mar, és això
que nosaltres ho anomenem amb el nom sim-
ple de Barcelona i que vol dir la raó de tot,
la redempció de tat, la gran alegria de tot...

JosFP MARIA DE SAGARRA

El Consell de Cent i el Trentenari L'APERITIU

TALENT 1 ADMINISTRACIÓ

Un crític que, per cert, té el que se n'a-
costuma a dir molt nas en coses de litera-
tura, em deia l'altre dia : «L'escriptor més
escriptor — ja m'enteneu — que tenim avui

a Catalunya és Josep Pla. Però, al mateix
temps, és l'home que sap menys d'adminis-
t^ar el seu talent.» Em va fer rumiar. ¿Es
que hi ha algú que sàpiga administrar bé el

seu talent? Sembla que sí.
Aleshores, per correspondre, vaig explicar-

li la d'aquell escriptor .alemany, que fa així
Un escriptor alemany escriví una vegada

un bon article, un article insuperable, un
article que, ell almenvs, no es vela amb cor
de superar. I l'envià a una redacció, a la
redacció, diguem, d'un diari del mati que
es deia Albada. L'hi publicaren i el cobrà.

Després d'un cert temps i no veient-se amb
car, com, ja hem dit, de superar el seu arti-
cle, en canvià el títol i el tornà a enviar al
mateix diari. Albada el tornà a publicar i
l'escriptor el cobrà altra vegada. Al cap
d'un quant temps, encara hi tornà, i des-

1 prés hi tornà — cada vegada canviant el tí-

tol — fins a set cegades.. A la fi, avergonyit

ell mateix de cobrar-lo per vuitena vegada,
decidí enviar-lo canviant-li, també, natu-
ralment, el títol — a un diari de la nit que
es deia, posem Vesprada. 1 el famós article
aparegué de nou, ¡ l'autor el tornà a cobrar.
Però l'endemà al mati el demanaven al telè-
fon, i quina no fou la seva sorpresa en sentir

que el redactor en cap d'Albada li deia, amb

uns grans.crits: «El que heu fet amb nos-
altres és una porqueria, una• cosa que no
mereixem de cap manera!... Enviar, justa-
ment a Vesprada, un article tan merave-
llós!... Es un article així el que jo hauria
volgut de vós, alguna vegada, per al nostre

diari!...» —J. 4.

DEMANEU pertot el matamosques

RADIOL
El de millor perfum, el més econòmic i l'únic d'eficàcia

LABORATORI CREOTAL, Batista, 12 (S. M.). Telèfon 51822

GRAVATS TIPOGRÁFIC S ' BADAL- I CAMATS ' París, 201. Telèfon 74071



E1 Congrés
de la F.I.F.A.

Em penso que gairebé per a la majoria
del públic, ha passat desapercebuda la cele-
bració entre nosaltres d'un Congrés de la
F. 1. F. A. Aquella unió de lletres, que es c
presta a alguna confusió mofeta, no signi- ri
fira més que ((Federació Internacional de q
Futbol Associació». Es una entitat venerable a
pels anys que porta d'existència i de força P
garantia a jutjar pels milers de florins que, P
segons el seu balanç, té en dipósit a les
banques d'Amsterdam.

Perquè arran tíe la guerra, la F. I. F. A. I'
té el seu estatge a Amsterdam, per bé que g
e's seus membres directius siguin de molt
diverses nacionalitats. A Amsterdam; però,
iti ha el secretariat exercit per un tal Hirs-
cham, que, segons diuen, s'escorre com una r
anguila i, de fet, és el qui remena de de5.: h
tot el cirerer.	 t

Potser que aquest Congrés ha passat des- d
apercebut, perquè la seva celebració s'ha es-
caigut en moments de massa tràfec com ha' '
estat por a nosaltres inaugurar l'Exposició. r
Si el gras públic no podia prestar-hi gaire
atenció, cosa anolt explicable al cap i a• la fi, 	 s
en aquests moments on fins es reugeixen °
aquí els qui estudien els moviments dels nú- I
vols, no sembla tan comprensible, ni molt
menys justificada, l'absència d'interès per
part dels elements esportius nats, millor dit,
dels .futbolistes.
Per raó de les nostres obligacions ens ha r

estat permès de seguir fil per randa l'actua- t
ció d'aquest Congrés, una cosa, després de
tot, tan anodina com qualsevol vulgar as-
semblea d'acadèmics o de financi.ers que pre-
nen tota llur importància només que a tra-
vés dels missatges' informatius. Així i tot,
no deixava de tenir el seu picant veure la
desfilada. d'aquells senyors tan 'fins i tan
pulcres, que després s'estenien en llarguís-
stms debats a propbsit d'una cosa tan insig-
nificant com •és la pilota.

Però, innegablement, la pilota que ha sa-
but congregar darrera seu multituds tan
denses i que al seu voltant ha sabut teixir

una espessa xarxa burocràtica ben compli-
cada i estesa per les cinc parts del món, no
és pas una cosa tan insignificant com po-

dria creure's. I si entre nosaltres el rodar
de la pilota són moltes mils pessetes, a Ale-
manva ho són de marcs, a Holanda de flo-

rins, a Hongria de pangos, als Estats Units
de dòlars i a l'Uruguai de pesos.

Hom diria que a través d'aquestes Assem-
blees, en el bot de la bala es percep el dring
de 'la .moneda, i per això les discussions més
enèrgiques no foren pas en discutir qüestions
d'ordre purament tècnic, de reglament de
joc, sinó en els afers de caràcter netament
administratiu o de validesa d'uns contractes.

Pels quatre o cinc periodistes, que per
obligació o simplement per gust, hem se-
guit de la vora tot el muntatge del Congrés
dels dirigents internacionals del futbol, hem

arribat a 'la conclusió a la qual, si fa no fa,
em penso' que s'arriba sempre en aquestes
reunions que; hom dina inventades per pas-
sar unes delicioses vacances setn_ianals amb
bónes <dietes.

Un rompan suís que teníem .al nostre
costat amb el deure de telegrafiar a l'es-
tranger els debats, a cada qüestió de ]'ordre
del dia, no cessava de dir-nos : «De esto pa
vienen hablando hace tres años,» 1 en efec-
te, els uns i els altres començaven a retreu-
re el que ja sobre l'afer havien dit a Hel-
singfors, a Praga, a Viena... Al cap d'una
estona de debat, l'amic suís insistia a cau
d'orella. ((Ahora nombrarán una ponencia
que estudie el asunto para el año próximo.»
I en efecte, M. Rimet, parisenc très chic que
honorava altament l'Assemblea presidint -1a,
no trigava a proposar el nomenament , d'una
comissió...

I així els membres de la F. I. F. A. van
recorrent cada .any les capitals d'Europa, en
un amable canvi d'impressions sobre temes
i afers que ens fa ]'efecte que deuen haver
canviat ben poc en els divuit anys que por-

ten reunint-se.
Si en els àspectes generals el Congrés d'a-

quests futbolistes no difereix pas grao cosa
del que segurament serà el d'uns industrials,
professors o fil.atelistes, en canvi és innega-
ble l'esperit altament 'internacionalista d'a-
questa associació. Una veritable Societat de
Naoions en miniatura.

L'idioma oficial de l'organisme és l'an-
glès, per bé que els anglesos varen retirar-

se'n ja fa algun temps. Així i tot, però, en
les sessions s'usa obligatòriament l'esmen-
tat idioma, ultra el francès i l'alemany. A
més a més, si el delegat vol parlar el seu
propi idioma, a condició que després en doni
una traducció en qualsevol de les tres llen-
gües abans esmentades, també pot fer-fio.
Els debats s'allarguen escandalosament per

a nosaltres, impacients meridionals, en veure
que cada discurs, cada intern-upció, es re-
peteix tres vegades. Ningú no sentia l'afany
de complicar les deliberacions de l'Assem-
blea, llevat del delegat italià, que sempre

e debutava en les seves intervencions en el
°	 més pur italià.
I	 Les grans expansions en llengua vernàcula

es reservaven, però, als àpats, a l'hora dels
r brindis, què és l'hora que tot es veu més de
e	 color de rosa. Entre altres idiomes allí se

sentiren «toastsn en polonés, en finès, en
galés, en noruec, en txec, en alemany i en...
austríac, com deia molt seriosament un nos-
tre coHega, quan s'aixecava el representant

d'Austria.
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Madrid cosmopolita

Fóra suficient la presència de iBriand per
a donar a Madrid un to distint. Perd és que,
a més, no hi manquen altres grans figures
polítiques estrangeres que, per bé que Ma-
drid segueixi essent castizo, li fan certa
polida gentilesa ginebrina. Per a atorgar
aquesta fesomia especial al poble de Madrid,
:al tant la presència de IBriand com l'absèn-

cia de Chamberlain.
Per a un madrileny dels del carrer d'Alca-

là a quarts de set de la tarda, el veïnatge
amb Politis, Zalensky, Bethlen, Scialoja, et-
cètera, té la mateixa vártut engrescadora que
representa, en la ciutat, el bar Pidoux, on
gairebé ningú que vulgui viure a l'hora
s'atreveix a demanar cafè amb llet i que
és la contrapartida de «Molinero»:

Ni per afany° reclamista, ni per minsa
voluptat verbal hem establert aquesta com-
parança. Molinero i Pidoux són, autèntica-
ment, els dos pols entre els quals es mou
avui el corrent vital del Madrid que estatja
la Societat de Nacions.

Adhuc podria dir-se que són els dos ex-
trems representatius de la prosperitat ma-
drilenya. Perquè cal tenir en compte que el
bar internacional, amb la seva llista ben
arrenglerada i nodrida, de begudes rares i
exòtiques, no 'ha pas perjudicat el guany
que procura al café clàssic el remoreig
daurat de l'abellar abellit.

La qual cosa, en la seva simplicitat, es-
devé un símbol.

De la mateixa manera podríem dir que
]'actuad coincidència de tants esdeveniments
internacionals són una .mena d'engreix de
la vida madrilenva i — estenent el concep-
te — de la vida nacional.

Exposicions, Congressos, Turisme, As-
semblees, nodreixen amb una vigoria nova
la fisiologia autòctona. Anem grassos. Hi
ha abundor, hi ha la pau digestiva suficient
perquè la realitat no malmeti la beatitud de
les migdiades confortadores.

L'enreix
internacional Mentre a Madrid hi ha hagut un gran re-

bombori amb les curacions del cèlebre doc-
tor Asuero, a Barcelona hom ha sostingut
un debat discret, somort, sense gaire pas-
sió. El seny català? Si més no, el seny d'al-
guns catalans que tenen la ploma als dits
— perquè els altres, el públic en general i
els reumàtics en particular, prou han cuitat
a cercar un doctor que volgués tocar-los el
trigèmin. I, naturalment, no n'han trobat
un, sinó una dotzena.

Jo oree que la relatitia moderació dels de-
bats sostinguts en la nostra premsa prové,
més que de cap altra causa temperamental,
de la certitud que aquesta qüestió havia arri-
bat a un punt que tant comprometia la
ciència com la superstició, que tant perju-
dicava la medicina com el curanderismo.

Es evident. Nombre de metges que d'una
manera impulsiva s'han aixecat a negar la
possibilitat de les meravelles que divulgaven
els clients del Dr. Asuero, sense adonar-se'n
empraven argurtnents d'un dogmatisme mes-
quí. Ïarlaven en nom de la ciència, segu-
rament tenien raó, probablement llur mal-
fiança era encertada. però no argumentaven
científicament. •

1 no ha estat solament el dogmatisme
d'alguns impugnadors el que ha perjudicat
el concepte científic de la medicina, sinó el
fet noi men ys important que els defensors
del pretés sistema curatiu també eren met-
ges n també invocaven la ciència.

A tots plegats els convindria una bona
dosi de Descartes. Perquè el dubte metòdic
que preconitzava aquest illustie filòsof -no
sols havia d'aplicar-se a les novetats, als
Fenòmens acabats de descobrir, sinó així
mateix als fenómens coneguts i classificats.
El cartesianisme és, en el fons, 1 ánsomni
perpetu de l'esperit ; l'afanv inacabable de
revisió i de control. Dins el cartesianisme
no hi ha matrimoni indissoluble, sinó lli-
gams provisoris, amistats passatgeres. 1 és
aquesta difícil agilitat la condició sine qua
non del progrés de la ciència.

El Dr. Asuero no és evidentment un bipu
cartesià. Pertany, evidentment, a la casta
dels creients aferrissats. D'altra banda, és
molt possible que la seva figura de taúma-
turg hagi estat enmotllada no sols per la
seva pròpia vocació, sinó per la immensa
necessitat de miracle que nia en el cor de

I els grans personatges, que omplen de les multituds. No fóra estrany què al cos
-ressonàncies europees la vida de Madrid,

interrogats pels periodistes, parlen, donen
detalls de la seva urbana educació... i no
diuen res.	 '

La Societat de Nacions ha donat a'tota
aquesta gent de 'tanta representació una dis-
creció diplomàtica que escruixeix. De pas-
sada, com 'que el francès encara no és Mo-
linero i a Pidoux ja l'han barrejat, tampoc
no tots els periodistes insisteixen massa.
Tot això fa que els peixos grossos, tot traint
la seva veritable omissió, passin quasi bé in-
d'ferents davant déls peixos petits.

Així, com a exemple, si jo he tingut la
satisfalcció i l'honor dlassabentar-me que
M. Briand fa a Madrid exactament el ma-
teix sopar que faig jo quan em trobo a Pa-
rís, he restat sense saber què pensa dels
resultats de les eleccions ,angleses i de la
qüestió de la defensa de les minories. 1 no
és cosa d'anar a preguntar al senyor Qui

-ñones deLeón que ja ha dit en un article
tot el que podia dir.

Resulta, doncs, que, ara per ara i com
ara, el silenci diplomàtic és com una con-
signa. Fa l'efecte que, malgrat no haver
vingut Chamberlain, tots, a l'hora de par-
lar, li han manllevat el monocle. Miren,
somriuen, passen... i estiguin bons.

Jo comprenc que, en .moments com
aquests, a tot periodista que s'estimi li cal
fer una interviu.

Però... però regna un silenci que fa fre
-dat. S'han maridat el silenci i la prudència.

Silenci caute

Reflexîons sobre la reflexoteràpia
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EI senyor Bonaventura Juvé, president
dels Amics de la Música, ha accedit gusto-
sament a exposar l'opinió que li mereix el
Palau.
- Trobo que està molt bé — ha dit —.

Té l'únic defecte d'ésser tot català. Però
pel nostre tempenament està bé, molt bé.
Domènech i Muntaner ho feia tot diferent,
tot a la seva manera. Jo crec que al Palau
hi va abocar tot el sed saber. S'ha dit que
sembla un envelat. Potser sí que es va abu-
sar dels 'tons massa vius. També apurant

-ho molt, trobaríem tal vegada algunes coses
que hi sobren. Però no n'hi ha ,per tant.

— Peròdeixant a part la música, lhi ha la
qüestió del ban gust.

— Trobo que artísticament el Palau és de
molt bon gust.

—;Li sembla que la sala té 'prou condi-
cions per a fer-hi música?

— Sí, sona bé, molt bé, fins quan s'hi
donen concerts de guitarra. Sempre, és clar,
que no es tracti d'una sessió de Música de
'Camera. En aquestes sessions no se sent la
guitarra i difícilment el violí i el .piano, de-
gut al xi'tiarri que mouen els assistents a
l'acte, els quals han confós una sala de mú-
sica amb un lloc per a alternar i anar-hi a
lluir i fer xerino'la i explicar cuentos i fer
xistos. Fora d'aquestes ocasions, el Palau
està molt bé.

— I els sorolls de fora?
— Crec que el dels carros desapareixeria

asfaltant el carrer Alt de Sant Pere, almenys
pels voltants del Palau.

— Però asfaltant el carrer no s'evitaria
que les campanes de l'església de Sant
Francesc de Paula destorbessin els conceirts
matinals dels diumenges.

— ^Oh, això rai! S'arregla donant una
localitat al sagristà. Així ve als concerts i
com que no es ,poden fer dues feines alhora,
lees campanes només les toca als intermedis
i aleshores tant se val.

— No li sembla si estaria bé fer un Palau
nou?

— Ah sí, però no a l'estil de les sales de
música de l'estranger. Aquestes tenen un
cert to de cafè amb llet massa seriós. I una
sala de concerts té d'ésser una cosa alegre.
Seria difícil, però, fer-ne un de nou en tm
lloc tan cèntric com el que ara ocupa. S'ha-
via pensat de fer-lo a la Rambla, on hi ha
el jardí de la casa dels Comilles. També
s'havia ,pensat en la Plaça de Catalunya:
Però això costaria moltes pessetes i no hi
ha manera de trobar-les. Es ddlorás confes-
sar-ho, però l'Orfeó no pot arribar a tres
mi] socis a raó de dues pessetes ceda mes.

*x*

El senyor Francesc de P. Nebot, director
de l'Escola d'Arquitectura de la nostna ciu-

tat del metge per força de Moláère, pogués-
sim dreçar un saludador per força. Només
que si l'heroi de Molière sucumbia a les bas-
tonades, ]'heroi d'aquests dies sucumbeix a
d'altres estímuls men ys dolorosos i més abe-
llidors.

No m'he fet tocar el trigèmin, tot i que,
com a bon barceloní tinc algunes insinua-
cions de reuma. Sospito que no me'l faré
tocar mai. Però aquesta manca d'experièn-
cia personal ve rompe .ada pel coneixe-
ment directe d'algunes persones -que 'han
caigut en l'explicable temptació d'evadir-se
del dolor mitjançant una intervenció tan
corprenedorament simple.

N'hi ha dues que han troba;, alment,s de
moment, un alleujament remarcable. N'hi ha
dues més que han restat c..mp!eFzment igual
que abans de l'operació. Totes quatre, pel
diagnòstic que duien, era subjectes ideals
per experimentar el sistema. ¿A quin parer
inclinar-se? Cruel incertesa ! Només el tem

-perament, les forces misterioses de l'instint,
poden, ara com ara, menar a una convicció
als qui no són professionals á no tenen ma-
nera de multiplicar les experiències...

Es clar que aqueta incertesa, almenvs en
el seu grau agut no serà eterna: Un dia o
altre, sortirem d'aquesta obsessionant situa-
ció. Tard o d'hora, es fotmarà una opinió
que submergirà totes les zttres... Però, ah,
submergida i tot, quina vitalitat pot conser-
var encana I'asuerotera¢ia ; La medicina
és plena d'un reguitzell de teràpies desauto-
ritzades que, tanmateix segueixen treba-
llant... i curant!

Fa pocs dies em van informar que un
metge o veterinari havia decidit de tocar el
trigèmin a una mula reuumtica o gotosa.
La nova em va commoure. Em vaig fer la
illusió que aquesta mula esdevindria plena-
ment provatòria, o gile almenys un seguit
d'experiències a base de mamífers declara-
dament irracionals oferiria una prova menys
fràgil que les experiències a base de perso-
nes entenimentades. Però. després de medi-
tar una estona, vaig demanar-me pie de
dubtes: ¿I si resultés que les mules fossin
també sensibles a la suggestió?

En fi, cal desitjar que d'a^.a manera o al-
tra acabi aviat aquest estat d'exaltació col•ec-
tiva. Cal desitjar-ho pel bé de la ciència, pel
bé de les famílies... t pel bé de Lourdes.

CARLES SOLDEVILA

tat, que havia estat deixeble d'En Domè-
neoh i Muntaner, ens ha parlat així;

— Sento per al meu mestre un respecte i
una veneració illimitats. He après molt i
molt d'ell, i seria injust que ana• ataqués
despistadament la seva obra. Domènech i
Muntaner era un excellent arquitecte, amb
profunds estudis de tot el que feia referèn-
cia a l'arquitectura i fins de coses que no hi
tenien res a veure. P9s5 a p'n; fprmldable
arxiu de documents. Jo mateix li havia fet
innombrables reproduccions de fragments
arquitectònics de tot arreu. La seva docu-
mentació no la feia servir habitualment per
a les seves obres. L'estil típic dels seus edi-
ficis, d'una mena d'arquitectura medieval
i atrevida, ena, un estil propi. El Palau és la
representació .més típica d'aquell estil, com

-pletament passat de moda,
— Però el Palau...
— El Palau, per mi, és la més desencer-

tada de les seves produccions. No puc es-

tar-hi conforme de cap de les maneres. Va
ésser una equivocació de debò. Però...
— Però què?
— Permeteu que us digui que sospito que

el Palau no és d'ell. El Palau és dels temps
que Domènech, després d'haver intervingut

en la política; feia les coses sense preocupar-

se'n imassa. Indubtablement el Palau és ideat
d'ell. Però jo li coneixia la seva manera 'ha-
bitual d'exposar les seves idees en uns pe-

tits fulls de paper, idees que després eren
portades a la pràctica per altres.

— Creieu que el Palau es redimible?
— Na us diré que no, però la reforma tin-

dria d'ésser total. Res de rajoletes, ni ador-
na'ments, ni vidres, ni coses d'aquestes. Les
parets tindrien d'ésser totalment llises, pin-
tades d'un color seriós i adequat. No vull
pas dir que es tinguessin de . seguir les teo-
ries de l'arquitectura d'avantguarda. Potser
una combinació entre això i una mica de
grec.	 '

— No en sortirien perjudicades les condi-
cions acústiques de la sala?

— No. L'acústica és una cosa i l'ornamen-
tació n'és una altra. Per qüestió d'acústica
la sala és un encert, com ho és també en
altres aspectes. Cal tenir en compte que el
Palau• és molt difícil d'arreglar, molt més
del que molts es creuen. Es podria fer tot
llis, a l'estil de les sales de concert de l'es-
tranger. Per a fruir de la bona música no
hi ha cap necessitat d'anar a un local pie
d'adornaments. Cal, però, que tampoc n
t'hi tinguis d'estar amb els ulls aclucats.
amb el Palau passa això darrer. Quan h'
sóc i se m'acut obrir els ulls, sols puc tens
la vista fixa en aquell tros de P.artenon qu
treu el cap darrera uns núvols. Tot el de-
més...

XAVIER PICAN VOL

HONGRIA
etalIada del Tractat de Trianon. —nr en
hongarès i en cµtalà. — Particularitat de
molts noms geogràfics. — Una ciutat que
fou consultada.

Dins l'Europa nov a batega fortament l'à-
ima d'un poble que clama amb insistència
orprenedora : justícia, reivindicació territo-
al. Més que no pas l'extensa Alemana i
ue l'esclava Macedònia, Hongria es debat
mb unanimitat admirable, amb vigoria sor-
renent. Aqueix clam és la causa operant
rincipal de la gran solidaritat política in-
erior que presenta.
Som la generalitat els qui crèiem que dins

impori dels Habsburgs, Austria tenia una
ran preponderància àdhuc damunt el poble
magiar, i ens ha costat de compendre que
Hongria es mostrés tan diferent del cas de
Txecoslovàquia, posem per cas. I és que
talment el cas és ben altre. Mentre Praga
a guanvat en llibertat i extensió de zona
erritorial adscrita a la seva capitalitat, Bu-
apest tenia una preponderància gairebé
gual a la de Viena dins la doble monarquia,
no ha fet sinó perdre bona part dels ter-

itoris sobre els quals exercia una gran in-
fluència cultural i política, per no dir as-
imiladora. L'Hongria conservadora i na-
ionalista de l'almirall Horthy s'explica per
a ferida o retallament del seu territori, que
els hongaresos veuen en el Tractat de Tria-

ron ; i hom pot conjecturar, encara, que
una Hongria comunista, diguem-ne de (Bela
Khun, forcejaria en idèntiques direccions de

eiwindicaoió. Amb Austria no hi sentien al-
re lligam que urna mena de unió Qersonal,
que no els privava de desplegar una mena
L'imperialisme propi o particular del qual
e5 troben desposseïts en la nova estructura
política internacional d'Europa.

Cal reconèixer, amb tot, que fins ara el
lam 'hongarès no ha pres cap to bel-licós, i
que es limita a demanar l'ajut t la simpatia
de tothom per a facilitar una solució pací-
fica que creuen justa i necessària per al
desenvolupament normal de la pàtria mte-
gral. La comparació que fan amb xifres
diu : prop de 2 1 milions d'ànimes en un ter-
ritori de més de 325.000 quilòmetres qua-
drats, abans, i encara no 8 milions en menys
de 93.000 quilòmetres, ara. 1 a més comp-
ten que la part de país perdut comprèn grans
serralades de boscos, m ines, balnearis t cen-

tres culturals, no restant-los actualment si-
nó unabella capital amb un cos mutilat.
I, ben mirat, encara gran nombre dels

habitants de l'Hongria d'avui són immi-
grants que conserven la pròpia nacionalitat
perquè els corrents moderns de la nostra

civilització obliguen a respectar-la 1 Immi-
grants que durant la catastròfica aventura

militar feien el joc dels enemics d'aquest
poble.

Províncies que els hongaresos lluiten per
reivindicar : HisafdId, planúria a l'entrada
del Danubi. Eszaknvugati - FelfSld, Regió
Muntanyosa Nord000idental, Eszakkeleti-
Felfòld, Regió Muntanyosa Nordoniental.
Délkeleti-Felfóld : Erdél y; Regió Muntanyo-
sa Sudoriental, tumbé anomenada Trans-
silvània. 1 Délnyugati hegyvidék és a Ten-
gerpart, Regió Muntanyosa Sudoccidental i
riba de la mar.
Es interessant de fer un parèntesi per a

remarcar que en llengua magiar el dígraf
ny sona igual que en català.

Entre les ciutats més importants recia-
meo els hongaresos:

Szabadka, qué els serbis anomenen Su-
botica. Pozsony, anomenada pels bohemis
Bratislava. Temesvàr, Fortificació vora el
riu Temes, anomenada pels serbis Timi-
soaria. Nagyvàrad, Gran Fortificació, en ale-.
many Grosswardein, que els romanesos ano-
menen Orado-Mare. Arad, que no té sig-
nificat traduïble, i els romanesos no han
canviat el nom. Kolozsvàr, Fortificació de
Kolozs, els romanesos en diuen Cluj. Kas-
sa', 'de sentit intraduïble ; els bohemis l'a-
nomenen Kosice.

Un meu comunicant ,hongarès afegeix en-
cara una dotzena més de noms de ciutats
menys importants. Però les citades són prou

per a donar idea de com gairebé' tots els
noms són traduïbles i han estat traduïts, la
qual cosa ha indignat els ex-súbdits dels
Habsburgs.

Lajos Bàlint, que és el meu collaborador
magiar, em diu que solament a una ciutat
hongaresa va ésser autoritzat de decidir la
seva sort a canviar d'Estat: Sopron, mitjan-

çant votació. I el resultat fou favorable a
Hongria, malgrat que molts dels habitants
són de parla germànica. Tanmateix Sopron
no volgué passar a Austria. No gens menys
totes les altres ciutats haurien volgut ro-
mandre fidels a la pàtria comuna si els ha-
gués estat donat d'elegir.

Problemes ben delicats presenta encara'
la nova Europa en esguard de la pau. I
caldrà un gran tacte i una ascensió política
constant devers el respecte a tots els trets
culturals i espirituals dels pobles tots per
tal d'evitar l'enverinament t l'agudització
perillosa de clams de llibertat i de justíoia
que han de merèixer tota la consideració
dels governants de molts indrets d'Europa.

Doi.oí DALMAU

L'americà salvador

Però passa un americà. Periodísticament
i mentre no es demostri el contrari — i n'hi
ha per temps - un americà representatiu o
un representant americà és sempre un doll
abundós de declaraciones. Déu els ho pagui!

Els americans sempre tenen a punt el got
d'aigua per als assedegats.

I heus aquí, que .hem fet beguda. Bon
profit. Gràcies. No hi ha de què.

RAFAEL MARQUINA

CALZADOS

MINERVA
Sociedad Anónima

No faltaven en la reunió aquells contras-
tos inevitables i sense els quals tot tindria
un to massa gris. Al delit de l'italià Mauro
d'avantposar sempre el seu harmoniós idio-

ma; hi havia el francès Delaunaç, a qui
visiblement plaïa que se'I confongués amb
un escocès legítim, tan pur era el seu accent.

De Txecoeslovàquia hi havia dos delegats
el de l'antiga Bohèmia i el dels alemanys
bohemis. El primer en adreçar-se a 1'assem-

blea ho feia in :ariablement en francès. El
segon, naturalment, ni per una vegada dei-

xava de fer-ho en alemanv. Cal dir que tots
dos coneixien tan a fons una llengua com
l'altra. Però les conviccions abans que tot.

En l'ordre lingüístic pot ben dir-se que
la F. I. F. A. és un retrat vivent dels pr in

-cipis tan racionals que imperen avui a Eu-
ropa, segons els quals tots els idiomes són
bons igualment i es reconeix a cadascú el
legítim dret d'expressar-se com li vingui la
gana de fer-ho. En alguna cosa els futbo-
listes havien de fer-se mereixedors de l'elogi.

Vtcoxrs BERNADES

Es redimible el Palau de la Música Catalana?

Les opiuious del senyor Bonaventura Juré i de l'arquitecte Francesc de P. Nebot
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Extens i variat assortit en les novetats que la moda imposa

Veritable i garantitzat tall americà

Trajos estam i fresc, a mida, des de . .	 75 pessetes
Pantalons tennis a mida, des de. . , .	 18 a 115	 »,

TALLADORS DE PRIMER ORDRE

40, VIA LAIETANA, ¿O
TELÈFON X2446



..U.

Tarda de carnaval. Recó d'un cabaret.
Pel fons bassen disfresses. Es veuen els
llums multicolors, les serpentines i la ¢luja
de confeti. Es senten crits i músiques.

MANUEL. — On vas?
ROBERT (evasiu). — Pst !
MANUEL. — Esperes a algú?
ROBERT. — SÍ.
MANUEL. — Una, naturalment?
ROBERT. — Sí.
MANUEL. — Aventura?
ROBERT. — Extraordinària. No te la creu-

ries ni que te la contés.
MANUEL. — Bah ! No t'he sentit mai dir

mentides. Ets un home sincer per manca
d'imaginació. Si ara volts inventar-ne, serà,
sens dubte, una vulgaritat.

ROBERT (arronçant-se d'espatlles). — Com
vulguis. Fet i fet, val més que no t'ho conti.

MANUEL. — Es molt bella?
ROBERT. — No ho sé.
MANUEL. — ) s jove?
ROBERT. — No ho sé.
MANUEL. — Es honrada?
ROBERT. — No ho sé.
MANUEL. — Et deixo, doncs, si no vols

parlar.
ROBERT. — Encara que volgués no podria.

No la conec. No l'he vista mai.
MANUEL. — Aleshores com saps que l'es-

peres?
ROBERT. — Ahir em donà una cita.
MANUEL. — Per carta?
ROBERT. — Sí.
MANUEL. — El seu nom?
ROBERT. — No anava firmada. Era escrita

a máquina. No duia cap detall comprome-
tedor.

MANUEL. — 1 qui va portarte-la?
ROBERT. — Ahir, .acá 'mateix. Es 'parà un

taxi. :Baixà una senyora de certa edat. «Ro-
bert Fontbernat?» — va preguntar-me —.
«Servidor),. I m'allargà la carta. Va .muntar
altre cop al taxi. A dintre hi havia una al-
tra senyora. Bella? Jove? Ben vestida? No
vaig poder precisar-ho. El taxi partí amb
rapidesa. De moment no se m'ocorregué ni
agafar-ne un altre per seguir-lo.

MANUEL. — I la carta et deia ?...
ROBERT. — M'oferia cinquanta mil pesse-

tes.
MANUEL. — Caram! 1 a canvi ?...
ROBERT. — Ja pots pensar-t'ho. Esperar-la

ací. Tenir jo mateix preparat un reservat.
MANUEL (esguardant-lo amb fixesa).—Es-

colta : no has begut?
ROBERT. — No.
MANUEL. — Vols di''r?
ROBERT. — Almenys no he begut prou per

veure fantasmes coem et penses. Una mica,
si de cas, per perdre els 'escrúpols.

MANUEL. --Així et penses...
ROBERT. — Penso tantes coses !...
MANUEL (mofeta). — Una gran dama que

té una vel•eïtat amorosa a les seves velle-
ses, eh?

ROBERT. — Potser sí. Qui sap!
MANUEL. — I en aquest cas, acceptaries?
ROBERT. — Són cinquanta mil pessetes!
MANUEL. — ¿No es tractarà d'una broma

de carnaval? Uns amics... una cocota...
ROBERT. — No sé per què, però no ho

crec.
MANUEL. —^ Presumit!
ROBERT. — En tot cas, si volen broma, en

farem. Quin risc puc córrer? Fer el ridícul?
Bah ! Tots per una suma així s'hi expo-
saren!

MANUEL. — Tant com tots...
ROBERT. — Ï'u no t'hi pensaries gaire.
MANUEL. — I com sabràs qui es?
ROBERT. — A la carta em donava les se-

nyes personals. Alta, cabells rossos. Ulls
verds. Durà una careta de vellut vermell i
anirà disfressada de maja.

MANUEL. — De maja?
ROBERT. — Sí. Cs anglesa. Deu morir-se

per les coses d'Espanva.
MANUEL. — T'haurà pres per torero.

'ROBERT. — No. Em coneix. M'ho diu a
la carta. M'ha vist jugar al camp de futbol.
Greu que per la meva destresa i el meu
ímpetu 'hauria de tenir més sort.

MANUEL. — Vanitós!
ROBERT. — Sé — afegeix — que necessiteu

diners ¡ que potser aquesta suma podrà aju-
dar-me a obrir-me pas. Qué et sembla?

MANUEL.--.Anglesa, vella, romàntica, aven-
turera... No sé pas si m'hi embolicada!

ROBERT, — Bah ! ¿Per què hem de creure
sempre el 'pitjor? ¿Per què no hem de creu

-re que això pot ser el principi d'una bella
aventura?

MANUEL. — Somiador ! Em pensava que
les dutxes i els esports havien preservat la
nostra joventut de visions i teranyines!

ROBERT. — Riu-te'n. En el fons, però, el
que tens és enveja... Tanmateix, ara, el
millor que pots fer és deixar-me. Deu estar
a punt de venir. (Li allarga la mà.)

MANUEL. — Adéu., doncs ! I bona sort!
No et deixis pendre la cabellera.

ROBERT. — Adéu... (S'asseu davant d'una
tauleta. Encén un cigarret. Al cambrer:)
Mosso! Un coktail. (Fuma.) Serà jove? Se-
rà bonica? ¿Serà un caprici que no deixarà
cap rastre? ¿Será el començament d'una
passió? Ah, quines aventures més inespera-
des té la vida 1... (Alçant -se com imQulsat
per un ressort.) Ella! (Entra una dama ves-
tida de maja amb totes les característiques
assenyalades en el diàleg precedent. Porta
el rostre ta^a;t per la careta. Es esvelta, d'ac-
tituds distingides. Tot iot fer imaginar una
gran bellesa, una joventut que hauria arribat
al punt dolç de la maturitat. Robert s'avan-
ça per saludar-la.) Senvora !...

MASCARA (donant-li la md i mostrant al
canell de Poltra el detall anacrònic del re-
llotge de polsera). — Puntual ! Vet ací, per
a tots dos, la millor garantia.

ROBERT (s'inclina. Li ofereix una cadira.
Li costa una mica de trobar les paraules).
— Un coktail per pendre forces?

MASCARA. — Admirable.
ROBERT (al cambrer). — Mosso ! Un cok-

tail. (Ofereix un cigarret a la dama. Li
encén.)

MASCARA (xuclant eI cigarret). — Li tre-
mola el pols?

ROBERT. — Sí. L'emoció de l'inesperat.

MAscARA. —Com? No m'esperava?
ROBERT. — Sí. Però el que no .podia es-

perar-me és que em trobaria amb una figura
tan encisadora.

MASCARA. — Gràcies ! Però el previnc que
si no vol, no cal que es ,molesti a ser ga-
lant. Això no entra en el nostre contracte.

ROBERT. — Però no hi és exclòs.
MASCARA. — No. Ho deia perquè no s'es-

forcés.
ROBERT. — No és esforç. Les meves pa-

raules són espontànies. Altrament, hi ha
situacions en les quals aquestes paraules
són precises.

MASCARA. — Si ho són per vostè...
ROBERT. — Per vostè no?
MÁSCARA. — No.
ROBERT. — Na ho entenc.
MASCARA. — No s'hi capfiqui. ¿'Está dis-

posat a complir totes les condrolons?
ROBERT. — Sí.
MASCARA.—¿1 a no intentar descobrir el

meu rostre, ni a voler saber el meu nom,
ni a seguir-me després?

ROBERT. —Conforme.
MÁSCARA. — I ho té tot preparat?
ROBERT. — Sí
MASCARA. — Aleshores... (Es treu un petit

envelo  de la pitrera i l'allarga a Robert.)
ROBERT. — Per endavant?
MASCARA. — Sí.
ROBERT (sense agafar-lo). — Es confiada.

Quina garantia té que jo compleixi ?...
MASCARA. — En primer lloc la meva ge-

nerositat. Després, el seu interès.
ROBERT. — No ho veig clar.
MASCARA. — L'envelop conté el doble de

1a suma promesa. Pot comptar-hi ! Altra
-ment demà, si és discret, rebrà una altra

suma igual a aquesta.
ROBERT. — Es molt rica?
MASCARA. — No ho veu pels resultats?

Altrament, 1a pregunta ja entra .al capítol
de les indiscrecions.

ROBERT. — Ah, els rics creuen que, amb
diners, poden comprar-ho tot!

MASCARA. — No és pas tot el que jo vull
comprar. Jo no vull comprar més que un
moment, un moment fugisser de la seva
vida. Un ,moment com e1 que es dóna a
qualsevol merecenária de l'amor. Després...

ROBERT. — Després... l'esolavatge, per
sempre, de la meva vida a aquesta abraça-
da, d'un 'moment.

MASCARA. --, Què diu ara?
ROBERT. — ¿Però no li ho explica ben cla-

rament la meva emoció? Els seus diners no
són ja el que m'interessa. El que m'interes-
sa és precisament el que els seus diners em
volen velar : el seu nom, el seu rostre, el se-
cret de la seva existencia.,. 1 no 'tingui cap
por, no ho revelaré a ningú. Vostè em yo-
ha fer fidel al seu secret, per a una tsuma
miserable. Ara serà una cosa de més valor
que tot això el que la guardarà : el meu
amor.

MASCARA. — El seu amor? Però si vostè
no em coneix, si no m'ha vist mai, com pot
estimar-me?

ROBERT. — ¿Qui sap si és aquest misteri
el que més incita el .meu amor? Altrament
si no l'he vista mai, l'he endevinada. Per
presentir tota la seva bellesa, em basten els
seus ulls, l'oval pur del seu rostre.

MASCARA. — ¡ Què sap vostè com és el meu
rostre! ¡Imagini's que fos com un un es-
pant 1...

ROBERT. — No és un espant. Es una delí-
cia. Però sigui coge sigut, amb la música
de la seva veu, en tindria prou per encisar
la meva vida.

MASCARA. -- Senyor! Jo no he vingut ací
per ésser galantejada.

ROBERT. — Els anglesos són una raça molt
pràctica. Tanmateix, això els migra el goig
i la bellesa de la vida. Cregui'm. Comenci
per guardar aquests diners, o per cremar-
los, o per donar-los al cambrer de propina.
Ara ens fan nasa. Després tregui's un mo-
ment 1a careta. Deixi que la seva bellesa
m'enlluerni un moment. Digui'm el seu
nom, si vol, o un altre nom qualsevulla,
però que sigui dolç i suau als llavis com
ho és sens dubte, el sea. Aleshores jo l'en

-senyaré d'estimar. Estimar com vostè vo-
lia era una cosa monstruosa. Ens hauria
deixat un gust de gel als llavis, una recan-
ça per a sempre més al cor.

MASCARA. — Però això és pendre's les ca-
ses massa seriosament. Potser és el meu
vestit de maja que li desvetlla tot aquest
romanticisme. Recordi's que només és una
disfressa.

ROBERT. — I què?
MASCARA. — Que és grotesc pendre's tan

seriosament l'amor — diguem-ne l'amor, ja
que vostè ho vol — d'una mascareta.

ROBERT. — Però si el que jo vull és pre-
cisament que deixi de ser una mascareta
per a mi.

MÀSCARA. -- Bah! Comprengui que així és
millor. Més agradable, més modern. Fins
l'aventura té més originalitat. Una masca-
reta que passa l'abraçada d'un moment.
Després... el record imprecís d'alguna cosa
que no sabem si és una realitat o una allu-
cinació que ens ha suggerit una copeta de
massa.

ROBERT.—¿Com pot pendre's l'amor d'una
manera tan banal? F,s un record que ens
pot fer patir tota la vida.

MÀSCARA. — Patir tota la vida?
ROBERT. — Sí... Si jo l'estimo, si vostè

m'estima...
MASCARA. — Estimar-lo, jo?... Perd aca-

baria per fer-me riure!
ROBERT. — ¿Es que hauria vingut ací pot-

ser si no m'estimés?
MASCARA. — Però que vanitosos, que enor-

mement vanitosos i que exaltats són aquests
meridionals ! Mai hauria sospitat que vostè
s'hagués pres aquesta cita com una vera
aventura d'amor. Ah !, pot ben creure-ho:
no hauria das vingut si n'hagués tingut la
menor sospita!

ROBERT. — Vanitós? Exaltat? Potser sí!
EI seu pas, la flama de la seva bellesa que
la careta és impotent a sufocar, ho excusen.
Però a vostè, ¿no és ara el seu orgull bri

-tànic qui li parla així?
MAsc. RA. — Fugi, home! Tindré de rece-

lar-li el meu secret, una part del meu secret,
almenys, per desenganyar-lo. Jo el que vo-
lia, a canvi de tota aquesta farsa — perquè
això no és més que una farsa — tenir un
fill.

ROBERT. — Un fill?
MÁSCARA. — Sí, però no s'exalti més. No

és pas per sentimentalisme de dona que vo-
lia tenir-lo. Es... Veurà... El meu marit és
vell, immensament ric. Pot morir-se'm d'un
moment a l'altre, i, si no tinc cap fill, la
sea herència... comprèn?

ROBERT. — Ah ! Però ¿per què m'ha triat
a mi per aquest paper? Quina necessitat ?...

MASCARA. — Per què l'he triat a vostè?
Jo no comptava amb la seva exaltació. Em
semblava, precisament aquesta la manera
més freda, més protocofària de fer les co-
ses. La que deixaria darrera meu rastres
menys perillosos

ROBERT. — Molt bé ! Però el cambrer d'un
hotel, un xofer, el mariner d'un yacht... ¿no
haurien estat més a propòsit? Potser fins li
haurien sortit més econòmics!

MASCARA. — Senyor!
ROBERT. — Suposo que no ]'ofendran les

meves paraules. La seva situació, almenys,
no és 'pas perqué l'ofenguin.

MASCARA. — Jo no podia pas fer que el
pare del meu fill fos un qualsevol.

ROBERT. — I jo... ¿li he semblat un pare
escollit, ideal?

MASCARA. — Sí. Per algunes de les seves
condicions moraL i físiques.

ROBERT. — Eneara ! ¿ I , es pot saber qui-
nes condicions són aquestes? ¿'Com ha po-
gut endevinar-les?

MASCARA. — Oh, és fàcil ! El vaig veure
al camp d'espoit"s. Ja l'hi deia a la carta.
Vaig poder adonar-me de les proporcions
del seu cos, de la seva força, de la seva se-
renitat al joc, del seu equilibmi. Altrament,
tothom ho diu i vaig poder, a més a més,
certificar-me'n, que ningú no juga d'una
manera més noble, més neta. (Hi ha una
pausa. Ambdós es miren fredament.) Què?
M'ha comprès ara?

ROBERT. — Sí.
MASCARA. — I accepta?
ROBERT. — No. No estic disposat a fer de

regenerador de la raça anglesa. Altrament,
si a vostè jo li convinc com a pare del seu
fill, a mi vostè no ean convé com a mare
del meu.
MASCARA. — Senyor!
ROBERT. — Jo també tinc dret a fer la

meva teia. A exigir a la mare dels meus
fills una tendresa... que, perdoni, no sé veu-
re, no sé trobar en vostè,
MASCARA. — E1 seu fill no seria de vostè.

Només seria meu. Pot excusar-se, doncs...
ROBERT. — 4Ji„no! Jo no llençaré mai

als meus fills així, a uns braços descone-
guts.

MAscARA. 1 'tants potser que 'vostè, i
altres com vostè, n'hi hauran llençat en al-
tres aventures de carnaval!

ROBERT, — En altres aventures potser sí...
Però aleshores no anàvem a fer precisament
un fill, una criatura de selecoió... Si faltà

-vem, la illusió, l'exaltació del moment eren
la nostra excusa.

MASCARA. — Aleshores... (S'alça.)
ROBERT. (Alçant-se també i inclinant-se.)

— Senyora ! ...
MASCARA. -- Almenys podré esperar que na

om segueixi. Que no vulgui saber qui sóc.
ROBERT. — El secret de la seva vida, el

misteri de la seva bellesa, han deixat d'in-
teressar-me per complet. (La màscara surt.
Robert torna a seure. Al camabrer:) Mosso!
Conyac ! (Encén un cigarret. Fuma lenta-
ment. El cambrer li serveix una copa de
conyac. Deixa la botella al davant de Ro-
bert i es retira. Robert agafin la botella, la
contempla un nurrnent i se l'acosta a la bo-
ca. Tira el cap enrera i es sent, uns instants,
el glu-glu del líquid que es trascola. Una
mà el detura.)

MANUEL. — Què fas?

ROBERT. (Amb la minada perduda.) — Res,
MANUEL. — Es que volies oblidar la bur-

la?...
ROBERT. — No hi ha hagut cap burla.
MANUEL. — ¿Què s'ha fet, doncs, de la

teva dama?
ROBERT. — No 'hi ha hagut cap dama.

Tot ha estat, tu ho havies dit, que he be-
gut massa.
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Apunts per a una mètrica

catalana

l'dI12rnància de Limes masculines i femeIiIOS

Entenem per vers fernení aquell que aca-
ba en paraula plana o esdrúixola.

Per masculí el que acaba en una paraula
aguda.

r(0 joventut, clara mentida,
ena mentida et consumim

El primer vers és femení ; masculí, el
segon.

La successió ordenada de rimes masculi-
nes i femenines dóna la sensació més fina
de ritme als poemes. Es llur segell de cul-
tura, i cada llengua, un cop arribada a la
seva majoria d'edat, té lleis molts estretes
que l'ordenen. Aquestes ]'beis estan basades
en el geni propi de l'idioma.

S'entén per geni de l'idioma la seva capa-
citat per a certes expressions, ritmes i ád-
huc pensaments, i la seva incapacitat per
a®altres.

Considerem, doncs, una llengua com la
italiana, on les paraules planes i esdrúixoles
formen la immensa majoma. Es evident que,
tant en prosa com en vers, tant escrita com
parlada, les seves cadències, és a dir els
aturs que marquen el final d'una frase o
d'un vers, són preponderantment femenines.
Llavors d'aquest fet es desprèn la següent
regla : la immensa majoria dels versos ita-
lians han d'ésser plans o esdrúixols ; pot
dir-se que tota l'èpica i la lírica púra d'un
cert to són escrites emprant el vers femení.
Només en algunes cançons, per influènoia
de la tonada, existent almenys d'una mane-
ra latent, s'hi troben rimes masculines.

Si els italians recerquessin fer com els
francesos, és a dir, alternar les unes amb
les altres, una sí una no, haurien de forçar
la sonoritat i l'expressió de la seva parla,
cosa que produiria una impressió estranya-
ment desagradable.

En canvi, a França, almenys a l'època
clàssica (i), essent si fa no fa igual la quan

-titat de paraules acabades en e muda igual
a les paraules agudes, per força l'arquetipus

de versificació comporta una alternància jus-
ta de rimes imascles i femelles. L'ús dels
millors poetes l'ha consagrada sense excep-
ció.

Justament el català es troba en un cas
com el francès : les paraules planes l'últi-
ma vocal de les quals és a neutra o en o i e
àtones són les més. Resten unes poques
en u, com Pius, i unes quantes en i, princi-
palment temps de verb, com porti, tingui,
etcètera. Al costat d'elles i en la 'mateixa
quantitat hi ha les paraules agudes i poquís-
simes esdrúixoles, t encara gairebé totes a
la manera de grandária, cridòria, etc., que
són d'un esdrúixol atenuat.

Els poetes catalans de d'antigor van ten-

dir sovint a l'estrofa composta d'aguts.

«Plagués a Déu que mon pensar fos mort,
e que passàs ma vida en durment ;
malament viu qui 'té son pensament
per enemic, fen-li d'enemics report
t quan lo vol d'algun plaer servar,
li'n pren així com dona ab son infant,
que, si verí li demana plorant,
ha tant 'poe seny que no el sap contradir.»

Sens dubte va influir en això el fet que,
en català, les rimes agudes són molt més
sonores que les altres. En canvi els estranys,
hendecasíllabs blancs, usaven de preferència

els versos femenins, perquè copsen millor el
vers i li donen un ritme més Independent.

Per influència italiana, va créixer la quan-
titat de versos plans i esdrúixols a. les nos-
tres lletres. En temps de mal gust, àdhuc
van ésser escrites composicions a base d'es-
drúixols, a la manera castellano-italiana. La
manca dl'esdrúixols al català obligava e.
poeta a úna expressió grotesca i oposada al
geni de l'idioma.

Finalment, a partir de Verdaguer, es nota
una tendència a l'ordenació de les rimes se-
gons el imodel francès, i això en els nostres
dies arriba a ésser una llei mai transgredi-
da en els poetes modèiios •i conscients de-
seu art.

Només es pot transgredir quan se'n des-
prèn alguna impressió musical suggestiva.
Mai en nom de la deixadesa, com encara
per dissort és corrent entre poetes de segon

o de tercer ordre.
No faltara qui' digui que la preocupació

d'aquest balanceig musical pot fer mal a la
inspiració, però li respondrem :

a) Que això fóra si aquesta llei fos ar-
b wònia ; però ja veiem que el geni mateix
de l'idioma hi porta. Altra cosa seria si fos
obligació de versificar en esdrúixois.
b) Que el fet d'expressar-se en vers ja

suposa un esforç damunt de la simple prosa

i, posats a esforçar-nos un xic, ja podem
acabar la feina. Si no, ¿qui més desenfei-
nat que els poetes?

e) Que la Inspiració, si vol dir barroeria,
més val que no existeixi,

RassEND LLATES

(r) Havent actualment gairebé desa tare-
gut l'e muda, es torna a plantejar el proble-
ma en altra forma.

LLIBRERIA FRANCESAM
i
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PETIT! COMENTARIS

La decadència de la novella

Una mica pertot es parla de la decadèn-
cia de la novella. Potser, però, no és ben
bé d'això que es parla, sinó de la desafee-
ció oreixent del públic envers la novella, la
c tal cosa ha produït la naixença de gèneres

su, stitutius. Val a dir que aquests gèneres,
poc molt, han estat conreats en totes les
èpoques ; sinó que ara ccmpten amb més
cultivadors que mai. El públic vol novetats,
novetats en tot, en literatura com en art
hi ha temporades en les quals es porta un
gènere o altre.

L'important. però, és que la producció si-
gui bona, qualsevulla que sigui el gènere
a què pertanvi. A més a més, avui s'ha es-
tès tant el domini de la novella, que es fa

molt difícil de definir-la.
Per al nostre Premi Joan Crexells, les

dues obres que estigueren a frec d'endur-se'l
foren Cartes de lluny de Josep Pla i la ¡'ida
interior d'un escriptor de Joan Puig i Fer-
reter, i cap de les dues no és una noveNa
en el sentit estricte que donen a aquest mot
les preceptives literàries. Per al Premi Gon-
murt, Daudet votà per Ceux du trimard de
Marc Stéphane, que tampoc és cap novella,
i Ed'mond Jaloux, Pous i Pagès i el que
signa (cap d'ells pertany a l'Acadèmia Gon-
court) hauriem votat per Les Con quérants
d'André Malraux, que tampoc és cap no-
vella encara que a la coberta ho digui.

No parlem de les \vides novellades perquè
ja és un gènere que declina una mica., ex-
cessivament explotat amb massa desigual
fortuna.

El bo del cas serà que ací, on estem molt
al corrent de les modes, potser seguirem.les
últimes, a la millor sense haver espremut
de 1a novella tot el suc que encara se'n pot

treure.
I ara ja sento els crits que s'alçaran de

diverses bandes citant-me noms i títols. Tots
ells són molt honorables i dignes de consi-
deració. S'han produït en català obres ben
estimables. Però de fa temps, estic entestat
a pensar — i no sóc sol — que en català no

es produeixen les novelles que s'haurien de
produir. I d'això ja tindrem temps de par-
lar-ne moltes vegades.

La Xauxa dels escriptors

La Rauxa dels •escriptors — i ens referim,
naturalment, als bons, car els dolents a tot
arreu fan pessetes — és, potser, Aleneanya.
Parlo d'aeui. Climats, de Maurois? Sí, sí,
ja 'ho sé: zoo.000. Però, fixeu-vos. Fa tres
mesos que un minyó alernany que tot just
voreja la trentena, periodista obscur, publi-
cà un llibre — el seu priimer llibre — on ex-
plica els seus records de la guerra. El llibre
es diu: Im Westen nichts Neues (eA l'Oest
res de nourn), l'autor Erich Maria Remar-
que. Sabeu quants n'ha venut? óoo.000. En

tres mesos 600.000. En tres mesos un jove
anònim ha assolit, .amb la fama mundial,
la fortuna i una greu responsabilitat. Per-
què e1 llibre és molt bo. El millor llibre de
guerra que s'ha escrit per ara. I diem per
ara perquè a Alemanya, i això sorprendrà

molta gent, tot just ara comencen a sortir
els bons llibres sobre la guerra. Tot just ara
semblen recobrar, els eseniptors, aquella po-
sició objectiva que, sola, permet emetre ju-
dicis justos dels fets. Però, si han tardat,
com se'n reseabalen ! L'un rera l'altre van
apareixent com ipeces acusatòries d'un pas-
sat que gravita, encara, en les consciències
com un pesombre. A Alemanya, aquesta és
l'hora de la sinceritat. Remarque diu al lec-
tor, a1 llindar del seu llibre

«Aquest llibre no 'ha d'ésser ni una acusa-
ció ni una confessió. No ha de proposar-se
sinó parlar d'una generació que fou destro-
çada per la guerra — àdhuc quan pogué es-

capar al seu foc.»

I amb un estil despullat de tota pompa,
d'un •laconisme, de vegades, telegràfic, d'una
nuesa, de vegades, tràgica, narra rápida-

ment incidents de la vida del soldat, basteix
un perdurable monument a l'heroi descone-
gut a aquell que mor el dia que el comuni-
cat du : aA l'Oest res de nou».

Proposició

L'escriptor E. Ei Kisch 'ha rebut aquesta
lletra, procedent d Aquisgtan. «He llegit la
'otra magnífica farsa Salzburg és la capital
de Salzburg, publicada en un diari de Pra-
ga. I com d'una banda em trobo en una si-
tuació un bon xic precària, i, per altra part,
he sentit dir que vós sou un home esplèndid,
us prego que m'autoritzeu per publicar amb
el meu nom l'esmentada farsa en un diari
d'ací i potser d'aquesta manera jo podria
guanyar alguna cosa. Hauríeu de perme-
tre'm, així mateix, canviar el títol de l'obra
Salzburg és la capital de Salzburg (aquesta

vila es massa lluny d'ací) pel de Aqulsgran
és la capital d'Aquisgran.

Periodisme

Un periodista alemany es va morir. Volia
anar al cel. No el deixaren entrar. "Volia
anar a l'infern. No el deixaren entrar. Ales-
hores anà a passar uns quants dies a un pla-

neta solitari. I abans d'una setmana ja te-
nia un passe pel cel i per l'infern.

AVENTURA
Comèdia inèdita en un acte, per DOMÈNEC GUANSÉ
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Quan vulgueu adquirir una màquina d'escriure consulteu -nos
Aquesta casa és absolutament formal

Màquines de totes marques: noves, reconstruïdes i d'ocasió

Taller ben muntat per a adobs i reconstruccions. Abonaments

Representants de ]'atril "KOPI" i multicopistes "PERFECT"

D'UN 5 A UN 10 PER 100 DE DESCOMPTE PRESENTANT AQUEST ANUNCI

Una nit a la Barceloneta
amb Don Eduard Marquina

GENT DEL PARAL LEL

L'Alfons G. Tormo
Els darres temps de la sarsuela castellana

s'escola • en al Parallel. Començava el reg-
nat de l'opereta, del tenoret enganxadís i
llepissós, de l'ària sentimental i romàntica,
cantada amb veu de falset i .farcida de cal-
derons.

Al Paraflel, naturalment, es refugúaren els
nàufrags. Una colla de tenors, tiples, ac-
tors còmics i caricatos que es defensaven com
podien, intentant, en va, fer reviure el vell
repertori clàssic, fet a base del xulo madri-
leny i de l'andalús castís. El públic feia el
sord. Ja n'estava tip.

EI vodev il començava taihbé a treure el

ALFONS G. TORMO
en «La Severa», de Juli Dantas

nas. El Tívoli s'omplia cada nit .amb Els
Allotjats, que En Pep Bergès va portar de
París i va traduir En Cinto Capella.

EIs sarsuelers s'hi aplegaren i feren una
bona campanya. També hj va .anar la Xirgu.
E1 Porten res de pago? es va fer centenari
al Nou.

Un dels actors més importants del gènere
fou l'Alfons Tormo. Procedia també de 1a
sarsuela. Era un actor molt bo. En el vode-
vil encara resulté millor.

Als tipus de to grotesc hi donava un ca-
ïent deliciós, que cap altre actor no ha sa
but trobar. Tenia el sentit de la caricatura.

En un dels molts vodevils en què va pen-
dre part — la campanya d'En Tormo al vo-
devil fou llargia i brillant — 'hi feia un i-ns-
pector de policia, encarregat de sorpendre
un marit en flagrant delicte. Caracteritzà èl
tipus així : jipi, americana negra, calces i
sabates blanques. Un biastonet a la mà ; tal-
ment un estiuejant. El bigotet retallat ; les
galtes i els illavis pintats de vermeii. Era
palpissot, tirava capellans, feia veu de dona
i prenia actituds equívoques.

—A voztè el faré agafar, zap? Caram!
Què z'ha pensat voztè?

En altres, si no hi havia gran cosa a fer,
es cuidava de farcir-lo. Ho feia amb enginy.
Sobretot si es tractava d'un d'aquells vode-
vils poca-soltes que darrerament es posaren
de moda. S'adaptava a les circumstàncies.
Feia el «burro».

— Escolta, Sierra — deia ahl traspunt —,
deixa'm sortir.

— Ara no ve bé.
— Ja ho sé. Però no hui fa res.
Agafava 'la galleda de les serradures i es

posava l'escombra a l'espatlla a tall d'esco-
peta. Així travessava l'escena, amb la sor-
presa dels que s'hi trobaven i del públic.

— Apa, adéu, Santpere. Que vols res?'
— Eh ! Què... 'has vingut a fer?
— Destorbar. Apa, adéu. Diverteix-t'hi.
El públic s"hi rebentava de riure!
Era el rei de les «morcilles» oportunes.

Tenia, a més, 'l'art de no quedar mani gro-
ller.

Al Tenorio de 1'Espanyol hi feia el Me-
jías. Un Mejías equívoc, empeltat de Ri-
cardito. A d'acte del desafiament moria fent
gestos de Bertini, amb el somriure als lla-
vis i la galta arrepenjada al palmell de la
mà.

En Tormo es féu l'amo del Parallel. No
hi valien Santperes ni Alfonsos. Quan es-
tava d'humor es, calçava sense esforç a tots
els actors del barri.

Havia fet també 'tipus dramàtics amb una
gran dignitat. En una obra d'En Lluelles
feia un captaire esplèndidament bé.

Un gran comediant, 'en fi. No va tras-
passar les muralles del ParaI1el perquè són
més altes que .les de la Xina. El Parallel és
un lloc aïllat de la resta del món.

El retrat que publiquem és seu, fent un
gitano de La Severa de Juli Dantas. Ni una
«morcilla», ni una frase fora de to, ni un
gest que no s'adigués amb el tipus.

— Això no és vodevil — deia —. Es una
de les obres que he fet més a gust.

De retrats com aquest se'n féu fer unes
colleccions. En regalava als amics. De re-
trats de tipus fent vodevil no se'n ,féu mai
cap, gairebé.

Fou també un dels primers a desaparèi-
xer. Així que el vodevil es tornà tinvós per
sistema. Una coincidència. Després desapa-
regueren l'Alfonso, En 'Bergès i d'altres.

Dels desapareguts i dels que queden, era,
evidentment, el millor.

I ara que el vodevil s'ha convertit en una
cosa que fa tuf, ve a tomb recordar un dels
actors que el féu sempre amb la màxima
dignitat artística.

JAUME PASSARELL

LES ESTRENES
Teatres Espanyol i Talía

Aquests darrers dies al Teatre Talia han
estrenat dues obres. Una es titula Dn nies
d'abstwnènoia, l'altre El tlorito verd.

La primera és ur vodevil de tipus fran-
cès. Es veu d'un hora lluny la procedència.
E1 firmen dos autors d'aquí.

L'altra és una comèdia, acaptada d'un al-
tra de castellana. Havia estat representada
al Barcelona per la companyia Claramunt

-Adrfà en temporada d'estiu, amb el tftol
d'El molí verd.

No hi ha gaire diferència amb els títols
perd tampoc n'hi ha amb les obres. Ve de
l'estranger, com l'altra.

Aquesta darrera ha servit per a presenta-
ció del nau actor còmic de l'establiment, En
Giménez-Sales, procedent del Teatre Espa-
nyol. Un actor bo que s'entreté representant
comèdies dolentes.

D'entrada ja va comengar dient "morci-
llas , algunes d'elles de força mal gust.

A l'Espanyol han estrenat Pensió Ramana,
original d'un traspunt de la casa. No se' .
pot dir ni bé,ni mal.

Es veu clar, però, que és fent de traspunt
i veient representar comèdies des dels bas-
tidors i tenint en compte el que es cobra
de drets a la Societat d'Autors, que ha es-
crit l'obra. Es a dir, que és escrita de bo-
na fe

Una altra és el Primer pes ba%xant del cel,
original del copista de caudals de l'establi-
ment i d'un tal Grait.

Té els mateixos defectes que l'anterior,
però accentuats.

Tant les unes com les altres no faran gai-
re forrolla.

P. R.

MUSIC-HALL

Sam Wooding

i la seva orquestra

A mitjans de 1925, quan René Bizet i al-
tres crítics proclamaven ja la crisi del mrusic-
hall i demanaven quelcom que retornés el
públic vers l'instint i vers el primitiu, des-.
embarcava a Hamburg la troupe negra dels
«Chocolat Kiddiesn, que més tard, en gener
de l'any següent, havíem d'aplaudir i admi-
rar els barcelonins a l'Olympia. L'èxit dels
mChocolat Kiddies» a l'Am ral Palast de Ber-
lín va esperonar un periodista parisenc, An-
dré L.-Daven, secretari del teatre dels
Champs-Eiysées, el qual, d'acord amb Louis
Douglas, un ballarí negre que s'arrossegava
des de temps per París, va presentar a l'es-
mentat teatre aquella famosa revista de co-
lor que tant va remoure el music-hall i en
la que féu la seva aparició a Europa Josefina
Baker.

Els (cChocolat Kiddiesn portaven un jazz
remarcable. Era el millor del conjunt, á pro-
cedia del reputat Club Al.abam, de Nova
York. Tocava el piano él director de la
troupe, Saura Wooding, honorable ciutadà de
Filadèlfia que avui, escampada tota la seva
gent, dirigeix al Casino de San Sebastián
aquell mateix jazz, salvat de la desfeta.

Sam Wooding és alt i corpulent. Riu
gairebé sempre — enseti'yamt una renglera de
dents blanquíssimes — sense ésser un home
alegre. Els seus ulls reflexen més áviat me-
langia que joia. No és d'aquells directors
nordamericans que salten i ballen, però cons

-tantment les seves cames i tot el seu cos
porten el ritme de la música. Unes mans
que parlen, amb els dits que es mouen d'una
manera prodigiosa, condueixen els músics.
Veure'l és una delícia.

L'orquestra, excellent, la millor indiscu-
tiblement que ha passat per Barcelona, re-
sulta una prolongació de Sam Wooding. Es
descobreix en el seus components aqueixa
harmonia natural que, segons Paul Le
Flem, «uneix en els negres els gestes dels
artistes á el ritme 'musical),. Qyan interpreta
el Saint-Louis Blues, hi ha un moment en
qué un solo de trompeta, amb sordina, va
fent-se imperceptible i no més se sent com
els músics marquen él ritme amb els peus.
Igual que si un mateix resort els mogués
a tots al uníson, duen també el ritme amb
el cap, inclinant el cos d'un costat a l'altre.

Sam Wooding és un enamorat del jazz.
((Dintre uns quants anys — ens ha dit — eh
jazz serà la llengua universal dels pobles
s'anirà imposant cada dia amb major for-
ça. La música fou fins ara un plaer per a
les oïdes; amb el jazz, ho és també per als
ulls. El jazz és, a més a més, un estimulant,
i, al mateix temps que música, és dansa i
és cant. Es un sentiment, una atracció i un
exercici alhora. Es ritme i és melo¢i'a'.))

Poques vegades hem tingut unes hores tan
distretes com les passades escoltant i veient
Sam Wooding i la seva orquestra. El defec-
te de monotonia, de què sovint han estat
censurats els conjunts musicals de negres,
no existeix en aquest, que es distingeix, pre-
cisament, per la seva variació. Després del
vals Tungether, a base de trompeta, amb
acompanyament de trombons i saxofons, in-
terpreta Chiquita amb un solo de banjo
apo at pel saxofó baríton i l'helieone. O bé,
a-mb Ttger Rag, dóna a conèixer un curiós
fox descriptiu de la fúria del tigre a la sel-
va. 0 us encomana, amb el Saint-Louis
Blues tota la melangia del treballadors de
color. 0 us aporta, amb una composició de
Youm'ans, l'alegria trepidant d'una star
nordamericana.

Messager recomanava als compositors que
anessin a escoltar l'orquestra de Paul Whi-
teman per a donar-se compte del partit que
podrien treure de les seves combinacions or-
questrals atan noves com enginvoses». Amb
referència a Sam Wooding, es pot fer igual
recomanació als nostres compositors. Sobre-
tot, a alguns que han rebentat el jazz i que
amb les llurs composicions, pobrement ins-
trumentades • no es cansen d'ensopir-nos.

Joax TOMAS

L'estiu passat vaig tenir el gust de co.
nèixer personalment el sen yor Marquina, en
1a seva casa de Cadaqués. Era el dia del
sant de la seva esposa i la casa estava ple-
na de convidats. Malgrat de la tenue abso-
lutamerkt estiuenca del personal, la ceri

-mònia tenia un cert aire solemne. El se-
nyor Marquina repartia somriures i estretes
de mà i tenia quatre paraules amables per
a tothom. Anava en mànehues de camisa
— una camisa amb ratlles blaves i blan-
ques — i portava elàstics.

Me'n recordo tan perfectament, sobretot,
perquè els elàstics han estat sempre, des
del meu punt de vista, una peça de vestir
literalment sinistra. De llavors ençà (això
passava pel mes de setembre) la figura del
senyor Marquina m'ha aparegut sempre au

-reolada per la Y fatídica dels famosos elàs-
tics. Ja podien dir els diaris que havia tin-
gut tal i tal èxit; ja podia sortir La Esfera
amb una fotografia de l'úl1ustre poeta a tota
plana... La silueta dels elàstics que jo vaig
veure a Cadaqués se'm retallava nítida i

EDUARD MARQUINA

desagradable sobre el fons prestigiós de l'au
-tor de En Flandes ser ha tuesto el sol.

Potser el lector trobarà que la meva preo
-cupació era excessiva. No diré el contrari,

perú el que sí puc assegurar és que per mo-
tius molt més fútils s'han escrit moltes
rebentades d'orde literari...

r e r
Dissabte a la nát, l'Eduard Marquina s'es-

tava al dancing del Casino de Sant Sebas-
tià, acompanyat d'En Josep M. de Sagarra.
Sobre la taula, un parell de wiskys i un
tema de conversa comercial. Que si la IBàr-
cena, que si Les llàgrimes, que si el Gre-
gorio...

Uns moments més tard apareixia sobre
la taula el tercer wisky i un projecte d'in-
terviu.

— Això de des intervius — ens va dir En
Marquina — és una cosa que m'esgarrifa.

— Això és un dir...
— Està clar que és un dir, però m'han

passat coses una mica singulars. Una vega-
da, per exemple, em vingué a trobar un
periodista madrileny. El vaig rebre en mà-
negues de camisa, perquè feia molta calor
i li vaig dir que estava treballant. Es una
cosa ben senzilla, oi? Doncs bé : l'interviu
que va escriure aquell minyó començava
així : Lo encontramos en mangas de camisa,
en plan de luchador. Está luchando con las
rimas. Unas se le rinden fáciles, como aman-
tes fieles y las otras se le presentan rudas,
ariscas, como ninfas salvajes ,v capricho-
sas... etc.

— Devia ésser un literatàs comí una casa,
aquest 'periodista...

— Naturalment. .1 això és el que em fa
por.

s i

Mentrestant, els Chocolat Kiddies de Sam
Wooding escampaven per la sala l'amable
estrèpit del jazz, que donava una mica d'e-
lectricitat a l'atmosfera xafogosa .i carrega-
da. Les parelles giravoltaven sense gaire
convicció i pels voltants de les taules, ple-
nes de begudes de tots colors, fumejaven
un,s converses banals i cansades. No obs-

tant, en la nostra taula encetàvem — mal
ens està el dir-ho — tota mena de temes im-
portants. Per exemple:

— Li agrada el tango, senyar Marquina?
No ! ! ! Es el pósit de tots els residus

de mala qualitat del segle dinou.
— I el jazz, li agrada?
— Molt. M'agrada com totes les coses de

la meva època. Encara que jo sigui d'ahir,
o d'abans d'ahir, em plau de considerar
aquesta època com la meva. Es bonic el
jazz, i els autos, i els cabarets... El cabaret
és una cosa excepcionalment ben trobada
per a perdre el temps. I voleu res més dis-
tret que perdre el temps?

— Això forma part de les meves teories,
però, li confesso, no m'ha donat gaire bon
resultat.

— Sí, està clar. Jo dic això i, no obstant,
cada matí em llevo a les cinc per a treba-
llar. Ara em veieu fent el tomdtec, però,
creieu-me, sóc un tomàtec per accidens...

• S

— Ens han dit que publicarà a MtaanoR
uns versos en català ; és veritat?

— Sí ; em fa molta iliusió de tornar a es-
criure en català, perd em costa molt. De
totes maneres, ho vull fer i no seria res
d'estranv que coHaborés assíduament en
aquest semnanari.

Aquí, el senyor Marquina ens fa uns elo-

gis terribles del nostre periòdic. No els re-
produim perquè, francament, no ens esta-

ria gaire bé.
—1 d'activitats teatrals, com estem?
— Preparo un drama en dos actes per a

la Membrives. Una cosa de la serra del Gua-

darrama, molt feréstega. Tinc d'escriure
també una comèdia per a la Bàrcena, pura-
ment poética.

— Totes dues obres són en vers?
— Sí.
— No li agradaria fer teatre en prosa?
— Em costa molt ; no en sé, vaja.
— ¿Vostè hi creu en la crisi del teatre, de

la qual tant es parla?
— Sí. El teatre es ressent d'una cosa: de

no haver evolucionat. Ens trobem que men-
tre tot ha canviat seguint un ritme accele-
radíssim, el teatre, pam ençà, pam enllà,
està igual que cinquanta anys enrera. El
fem en les mateixes sales de sempre... Cal
trobar unes noves directrius, fer una gran
revolució en aquest art .

Ara parlem concretament del teatre espa-
nyol.

— La gran tragèdia de l'autor — diu En
Marquina — és que ha d'escriure en vistes'
a un públic s asna vast, massa divers. Mai
com .ara , havien estat tan acusats els mati-
sos de gust i de sentiment entre la gent.
En una reunió de cent persones, per exem-
ple, ja ens trobarem amb una sèrie de grups
ben oposats en matèria de sensibilitat i de
tendències. Comparem ara, doncs, amb el
gran públic, amb aquesta massa fabulosa
a què ha d'anar dirigit el teatre que .fem
aquí. L'autor té la preocupació constant
de tenir d'agradar a tothom, de fer conces-
sions entre el seu gust personal i els gustos
dels cent grups d'espectadors que han d'a-
nar a veure la seva obra. És terrible.

— Considereu el problema insoluble?
— No. Crec que s'hauria d'anar a la crea-

ció de petits teatres, en els quals eapigues-
sin unes tres centes persones. Llavors fóra
possible d'especialitzar-se i hom ja sabria
que escriu per a un públic que l'ha d'en-
tendre.

x**
— EI públic espanyol'— diu En Marqui-

na —• és francament recelós contra tota me-
na d'audàcia, té una gran por a la novetat.
Es per això que el teatre modern d'aquí es-
tà tan per dessota del d!altres països. Els
autors no tenen més remei que subjectar-se
a aquest control... Per altra banda hi ha els
empresaris, que són un obstacle constant
a tota nova temptativa. L'empresari vol ju-
gar sobre segur i no està per revolucions de
resultat dubtós.

— Suposem, si li plau, que vostè fos mi-
lionari, moltes vegades milionari. Quina me-
na de teatre escriuria?

— EI més probable és que, si jo fos mi-
lionari, no escriuria absolutament res.

— No' 1i agrada escriure?
— Escriure, sí. El que no m'agrada és

tot el que ve després...
«x*

La conversa s'allarga, s'allarga. Eduard
Marquina se n'ha d'anar a dormir.
— A les nau marxo amb un Ford cap a

Madrid — diu —. A més, a casa m'han po-
sat la clau sota l'estora. A la meva edat la
no (n'està bé d'abusar...

A través de la vetllada, la imatge pejo-
rativa d'aquells elàstics s'ha anat esfumant,
esfumant... Ara ja no en queda res.

EI nostre illustre amic, confessem-ho, s'ha
apuntat una gran victòria.***
Ens pensem que se n'ha anat content de

Barcelona. Cada dia, el Poliorama s'omple
durant les representacions de Sin horca ni
cuchillo, l'estrena de la qual a Barcelona ha
motivat la vinguda del senyor Marquina,

JOSEP MARIA PLANES

Reincidència alarmant
El redactor del «Dietari escènic» de La

Veu de Catalunya, després d'haver ficat dos

peus a la galleda, en fica dos més i a la
mateixa galleda.

La nota que publicàvem al «Mirador in-
discreta de la setmana passada, es veu que
encara no li ha obert els ulls, a jutjar pel
que el tal redactor ens diu en la seva acos-

tumada secció dels dies 8 (edició del vespre)
i 9 (edició del matí).

L'hi haurem d'explicar més ciar.
Enganyat per les seves orelles (o oïdes,

que fa més fi), es pensa encara que la pa-
raula francesa bagne té la significació de
bany, i per tant bagnards la de banyistes,
quan no és pas un secret molt ben guardat

que aquelles paraules es tradueixen al ca-
talà per presiri i residaris, respectivament.

Que se'ns perdoni la insistència sobre un
afer tan banal, però l'alarmant entestament

de 1'alludit redactor ens hi obliga. En bé
d'ell, és clar.

Vostès hauran sentit dir moltes vegades,
a persones que es creuen inte lligents, per
donar una mostra de la seva penetració i
de la profunditat del seu criteri estètic
«L'òpera no té raó d'ésser ; està destinada
a desaparèixer.,, I amb aquesta frase feta
i innocent queden satisfets i creguts que
han impressionat el qui els escolta.

Diuen taunbé: «L'òpera és una forma con-
vencional; no és natural que la gent s'ex-
pressi cantant.,, Precisament el cant és una
ponderació de l'expressió ; doncs, dintre el
regne de l'art, res més natural que els sen-
timents expressats pel cant.

Totes les .formes artístiques són conven-
cionals : no és estranv, doncs, que també
ho sigui l'òpera.

L'òpera és una de les formes tipus, defini-
tives i modèliques de ]'art, tant considerada
com a obra de teatre que com obra musical.

El teatre és una manifestació constant i
perenne de l'art humà : mentre hi hagi hu -
manitat hi haurà teatre. Les seves formes,
comèdia, tragèdia i ópera, són tant més ele-
vades i perdurables com més convencio-
nals són en la seva expressió externa : l'ac-
ció declamada en versos ; el mite represen-
tat cantant. Ningú crec que pensi en la
possible desaparició del teatre parlat (per
molt que creixin els cines en esplendor i
nombre) ; no dubti mai, tampoc, ningú, de
la vida eterna del teatre d'òpera.

EI sentit musical que porta l'home en el
seu esperit fa també necessària l'existència
del teatre cantat ; la música és una activi-
tat consubstancial a l'esperit humà : les obres
musicals són la interpretació — convencio-
nal — de les impressions còsmiques, per
mitjà de la mímica instrumental; i dels
sentiments espirituals o afectius, per mitjà.
del cant vocal. La veu necessita recolzar
els sons en les paraules ; les paraules ex-
pressen una acció ; i l'acció té el lloc propi
en el teatre. D'on es dedueix que la línia
més directa de la música, la que procedeix
més pròpiament dels sentiments humans,
termina en el teatre: per tant, en l'òpera.
Doncs mentre l'home senti la música, no
morirà el teatre cantat.

Un temps va haYer-hi — no fa gaire 
que semblava que havia aparegut una for-
ma musica] escénica que havia d'enfonsar
i substituir l'òpera caduca. E1 ballet rus va
enlluernar a tothom ; i els esnobs, i els que
no saben veure més que l'aparença de les
coses, davant les cploracions i les fantasies
dels vestits, astorats dels salts màgics dels
ballarins, i admirats de la positiva força
d'algunes partitures que es donaven, varen
cridar aEurekan i varen imaginar-se haver
descobert el camí nau del teatre musical.

I això no pot ésser, per .raons clares i
sòlides. El ((ballet)) no és més que una for-
ma secundària, un espectacle de diversió o
de passatemps agradable, però no una obra .
íntimament i sencerament artística perquè
en el ballet l'acció que es descabdella en
l'escena, es transmet a l'espectador per la
vista i no per la paraula ; i la impressió
visual reclama una atenció que no pot lugar-
se a 'l'atenoió que ha de prestar-se a la
sensació auditiva de la música ; de tal ma-
nera que assistint a un espectacle de bal'I,
o s'escolta la música, o es veuen les danses
però no totes dues coses albora, perqu^
l'una destorba l'altra. Solament en l'òpera
una cosa reclama i complementa l'altra,
per mitjà del cant, es lliga indissolublement
amb la paraula i amb l'acció.

L'òpera és un espectacle antic, que ;ha do-
nat molt — si no tot — del que d'ell pot
exigir-se — com la tragèdia, com l'escultu-
ra, com la pintura —, t que de tant en tant
passa de moda. Però les coses són com
són ; i encara que un dia 'sigui més dis-
tingit admirar els balls russos, i un altre
creure només en el cinema, l'òpera conti

-nuarà, a través dels anys i de les modes,
pilastra ampla i ferma, al costat de íes al-
tres formes definitives i sòlides, aguantant
la construcció pesanta i antiquíssima de l'art
humà.	 JAUME PAHISSA

Teatre Català Novedades
Gran Companyia Catalana

Direcció: C. CA PUEV1LA

Avui dijous, tarda, a les cinc,

Don Gonzalo o l'orgull del gec

Nit, a les deu, «Tertúlia Catalanista»

Les Joies de la Roser
Protagonista: ENRIC BORRAS

Diumenge, comiat de la Companyia.
Programa magne, dues grans creacions
del colós ENRIC BORRAS. Tarda, a les
quatre, Les Joies de la Roser i La bona
gent. Nit, a les deu, La bona gent. — Es
despatxa a comptaduria.

LA MUSICA
L'OPERA NO POT MORIR

/



Ja ho sabeu...
— que Sóhetzinnerger, el director de D'ho-

me a home, ha fet un film amb R. Dix que
es dirà : Pell Roja?

— que Clarence Brown, que tan bé reeixí
en El dimoni .i la carn, dirigirá altre cop a
Greta Garbo en la seva nova pel1ícu!a
Anna Christie?

— que von Stróheim i Glòria Swanson no
s'entenen? què serà, doncs, de La Reina
Quelly, el film que feien tots dos?

— que Ombres blanques serà projeetatanmh
aquest nom aquí i no amb el de La Senda,
com dèiem en un altre número? Devem al
lector aquesta rectificació d'un error ben in-
voluntari, degut a una informació confusa,
car La Senda és un film de Dolors del Río
que no té res a veure amb ]'avui famosa
obra de Van Dyke.

— que John Gilbert esta treballant en un
film que és encara (!) silenciós? El títol:
Les nits del Desert.

— Ja et deia jo que no fessis servir l'en -
cenedor quan portessis coll de ce ll uloide.

(Passing Show.)
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La rnestresa de la disQesa. - Què fan els
dispesers, Emí!ia?

La minyona. — D'allò anés bé tots. Ara que
vostè està malalta, tots han decidit quedar-
se una setmana més.

(Lodon 0¢inion.)

CINEMA I DISCOS
Les nostres Sessións i, UNA ESCOLÀ_DE CINEMA D

Estiu, temps de vacances, llegim al co-
menç d'Albada. Ja tenim la calor al damunt
i la gent aviat començarà a emigrar de
Barcelona. Com que les volem eficaces,
aquestes són coses que ens indiquen la con-
veniència de suspendre provisionalment les
nostres sessions que amb un èxit creixent
hem vingut celebrant.

Direm ara que estem molt satisfets de
les nostres tres sessions. N'estem doblement
satisfets, perquè han estat el que volíem
que fossin i perquè han tingut un èxit que

RENÉ CLAIR

ha ultrapassat el que prudentment esperà-
vem, indicació que el nucli de persones que
s'interessen amb serietat pel cinema és avui
ya força considerable i que això permet
l'existència d'aquests programes que tímis
dament vàrem concebre i que plens d'entu-
siasme i confiança rependrem.

Les nostres sessions les entenem com un
complement pràctic de la nostra pàgina set-
manal. No n'hi ha prou amb xerrar, hem
cregut que calia fer quelcom i d'aquí les ses

-sions. Hi ha hagut acció recíproca entre 2a
nostra pàgina i aquestes projeceions; si
amh ella hem fet publicitat dels programes
que havíem arranjat, recíprocament les nos-
tres sessions han atret l'atenció de molta
gent damunt la nostra pàgina, on ens plau
dir-ho, no hi ha una sola línia feta per en-
càrrec, i diem això perçuè ens cal fer cons-
tar que, com déiem al eomenç d'aquestes rat-
lles, les`seasionç han estat el que nosaltres
lliurement hem volgut; i en la confecció dels
programes hem procedit amb absoluta 111
bertat.

Ens interessa el cinema en totes les se-
ves manifestacions; el màteix el documental
que el còmic, el retrospectiu que el d'a-
vantguarda, i hem • procurat ineloure en
els programes exemptes de cada un d'ells.

L'intent de portar films d'avantguarda ha
` reexit completament i reincidirem. Ens in-
teressen molt. No veiem per què al costat
del cinema narratiu no hi pot haver lloc
per a aquesta activitat, on les imatges
s'encadenen lliurement obeint solament
a regles intrínseques. Estudis de cinema
que ens han d'ajudar a comprendre l'esència
del cinema, a trobar de retop més plaer en
la contemplació dels films corrents. Antici-
pacions agosarades proposades a l'atenció
deis productors. Escorcollament subtil dels
recursos de l'aparell filmador. Imatges as-
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solides amb ell i que es justifiqueu per si
soles, perquè són belles i ordenades i no
pretenen ésser altra cosa.

Però el "clou" de les nostres sessions han
estat i seran els grans films de repertori
que sempre es bó rependre. Per damunt. de
tot ens interessa la poesia. El film pur ens
interessa molt, diem, però com activitat mar-
ginal; el nostre amor més gran va al film
que presenta "l'Home" : Albada, La dona
marcada, Una núvia a cada port, etc.

Quan un film és realment bo, cal veure'l
més d'un cop, a cada nova visió respren
mim. Per això creiem que la nostra tasca
més fructuosa és donar oportunitat als bons
amants del cinema de reveure aquells films
que tenen una valor de tècnica f humanitat
perenne.

* ;

Les nostres sessions seran represes a 1'oe-
tubre. Volem portar a Barcelona films com
La xcne, de Lacombe, i Fvnis Terrae d'Eps-
tein, on el gènere documental assoleix la
seva màxima emoció i humanitat. Films com
E^v r'aete de René Clair, avui ja clàssic i
que fou, quan la seva estrena, una
cosa extraordinàriament agosarada, pro-
va de la significació clàssica de la
qualificació: avantguardisme. Pensem tam-
bé en la producció de Germaine Dulac, la
intelligència penetrant i comprensiva de la
qual prou hé coneixem a través deis seus
escrits. Si l'ajut del públic no ens manca,
a fi de fer més eficaces les sessions, farem
venir els mateixos autors a explicar verbal-
ment el que pensen i fan. Treballarem tam-
bé la qüestió de posar-nos en relació amb
Berlín i, si les gestions tenen l'èxit que tant
desitgem, podríem oferir els documentals,
els estudis, sortits dels studios germànics.

Represes? Durant l'estiu tindrem lleure
de seleccionar-les, amb tota cura. Pensem ja
alguns títols, perquè devem aquesta expli-
cació al lector; aquestes represes no por-

GERMAINE DULAC

taran solament sobre les grans pellfcules,
sinó que també pensarem en aquelles que
sense ésser films de primera categoria, és
interessantissim donar pel fet que quan l'es-
trena varen passar completament desaper-
cebudes sense merèixer una semblant dissort.
La dona marcada, El capità Sorref, Una
núvia a eaàa port, Hotel Imperial, El ven-
tall de Lady Windermere, Les dues tempes-
tes i altres les donarem amb tota seguretat
en les nostres próximes sessions. De cada
una d'elles ens ocuparem quan sigui oportd
de fer-ho.

Podrem presentar també el film rus? No
direm que ho creiem possible, direm més:
ho creiem probable.

Prou per avui. En aquesta pàgina ;troba
-rà el lector, quan sigui el moment, detalls

més concrets sobre els programes; hem vol-
gut ara només indicar ràpidament una pau-
ta d'orientació i alguns dels projectes, din
de més immediata realització.

J. PALAU

tís  Cardona. ue^pa^a, 1

Un direáor escrupolós
L'ull, diu Griffith, no pot veure de cop

el conjunt del film. En una primera visió
multitud de coses li escapen. Convençut d'ai

-xò, el cèlebre director americà, abans d'e-
ditar un film seu, amb una paciència exem-
plar, el fa passar diverses vegades. La b e-

-talla dels sexes fou examinat vuitanta dues
vegades de cap a peus abans que el seu
autor es decidís a posar aquest film en cir-
culació.

Caldria que l'espectador fes — no pas en
la mateixa proporció, naturalment ! — una
experiéncia semblant. Sembla mentida les
coses que es remarquen en un bon film a
la segona vegadá de veure'l, que hom no
havia vist la primera volta. Hom l'entén
aleshores millor, ipuix que pot copsar millor
l'ordre i la disposició dels moments referits
tots al conjunt.

EI que Schopenhauer diu en el pròleg d'un
seu llibre, que per entendre'l cal llegir-lo
dos cops, car el que diu a la primera pà-
gina és dit ja en mires a la darrera, és
aplicable a tota obra artística.

Ja que se'n va de viatge, es diu a qui ve
a acomiadar-se, prengui alguns llibres com
a record meu. Una tarda, el desig i la dol-
çor de llegir resoldran la solitud, la tem

-pesta o el desgrat. Amb aquesta bona frase
avui s'hi dóna un altre consell. Emporti's
alguns bons discos ; esculli'ls amb cura, car
n'hi ha per cada hora del dia, per cada emo-
ció, per cada cambra. L'enuig i la tristesa
tenen llur font dins el nostre cos, però l'ho-
me la ignora quasi sempre i vol que els
seus sentiments li vinguin de l'exterior. E11
no imagina que una contrarietat o una joia
no s'acordi amb el món. Ell vol una respos-
ta per a tots els moviments de la passió.
l s perquè la nostàlgia o el desig s'hi bar-
regen tan bé, tan perfectament al llenguat-
ge oportú d'un disc.

La bellesa d'un disc és, primerament, dins
la seva matèria misteriosa i la seva forma
elegant, ja que dins aqueixes dues segure-
tats mai no mentiran. Un plaer que ha en-
vellit un xic és el de fullejar un catàleg.
Avui existeix un altre plaer millor: és, per
l'afioionat, el d'escollir els nous discos. I el
veritable aficionat porta el seu encantament
fins a no escoltar que 'fins a la meitat les
novetats que li són proposades. Ell guarda
l'altra part per al descobriment personal,
aquell que hom fa a casa seva quan el poder
íntim no és travat per les Lleis de la socie-
tat i que sota la personalitat es porta a re-

. trobar el miracle que va a posar-1 en coQnu-
nicació amb el món.

La més alta virtut i el més estimat secret
del disc de fonògraf és &ns aquest contacte
instantani, superior a les més grans boge-
ries de la imaginació. Hom no sap encara
el que aquest descobriment ha fet per la cul-
tura social de !'home, i l'home mateix no
ha tingut encara el temps de fer e1 compte
d'aquestes coneixences invisibles que s'a-
motllen a la seva sensibilitat. Aqueix temps
ell no el trobarà mai fora, car ell endevina
dins la invenció mecànica, un derivat fan-
tàstic de la memòria. Mes si oblida que ell
mateix és el propi obrer de la seva intelli-
gència, com oblidava abans que el] és res-
ponsable dels seus sentiments, no pot igno-
rar ço que el fonògraf ha fet per l'anome-
nada i la glòria d'una multitud d'artistes.
Molts d'entre ells no han vingut mai a Éu-
ropa, .però llur deu ens és familiar; d'altres
s'han fet escoltar en alguna sala de París,
però en llur presència la curiositat es mos-
trava més exigent i més gran que l'admi-
ració. Aquesta ja pertanyia als discos. Ja
que és al fonògraf que nosaltres devem tots

ment, davant els nostres ulls, en el cinema els sentáments que tenim per Sofia Tucker,
alemanv. I aquesta és la raó íntima de la Layton i Johnstone, Ted Lewis, Jack Smith,
seva unitat. Unitat que prové, segons nos- Paul Witheman, Ruth Etting, Noble Sissle,
altres, d'una causa primordial, que produeix Paul Robeson, Vaughn de Leath, Ethel
una pila d'efectes que estan transformant i Waters, Leslie Sarony, els Revellers, i fins
transformaran encara més el cinema. I és els cants religiosos negres (Lord, hele me),
que els alemanys, escapant a la influència per no parlar més que de la música de jazz.
de Hollywood, i obeint simplement el geni Aquests noms són avui coneguts de la mul-
de 'llur raça, han fet en el cinema el que, titd. La mateixa etiqueta que els lliura a
por no citar sinó els casos més coneguts, cada moment al públic na és pas un recurs
havien ja fet en la música simfònica (Bee- de publicitat o de comerç. Parteix de l'ope-
thoven) i en el drama musical (Wagner), ració	 r la val la roya metállica s'i's-o sigui, que han ;portat el d'ama a l'interior,	 ^	 qual

que és on interessa.	 criu per sempre dins la matèria de itnilions
Però d'això, com de la seva conseqüén- de discos que volten avui per allá on .menys

cia quant a la realització, o sigui el cinema podeu pensar. Així, a cada moment, per
de composició i 1a subordinació dels actors, l'auditor més exigent, per la sensib fitat
així com de l'excepclonal importància que més minuciosa, el fonògraf és a la vegada
en tot plegat va tenir El gabinet del Doctor el portaveu de l'anomenada i l'instrument
Caligari, de Robert Wiene, en parlarem en meravellós.un altre article.

JOAN ALAVED'RA
	

AxDRÉ BEUC'LER

El sentor davant del seu retrat a l'exposició.
(Gringoire.)
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EI cinema alemany ad-
quirirà una importància
europea si escapa a la in-
fluència de Holliwood.

André GmE

mació. ¿Per què, doncs, a desgrat de llurs
diferències, s'assemblen tant? ¿Per què,
també, en una època determinada, tota l'es-
cultura grega sembla en orar un mateix
ideal? ¿Què és, en fi, el que dóna acuella

La unitat	 íntima semblança, malgrat llur tempera-
ment individual tan divers, als grans com-

uAixò és un fikm alemany!», haureu dit positors alemanys dels segles xvttt i xtx?
algunes vegades en entrar a una sala en ¿Com és que, en un moment donat, un
curs de projecció. I, segurament, heu encer- clima espiritual engendra aquests conjunts?
tat. Era, efectivament, un film alemany. El cas és que, segons la nostra creença,
Ara preguntem : en què ho haveu conegut? un fet semblant s'està acomplint actual-

Ho heu conegut en una
pila de coses que potser
no heu meditat mai i
que, tanmateix, valen la
pena d'ésser remarcades
per tal com elles ens po-
den dur com de la mà a
]'aclariment de la qüestió
essencial del cinema, o
sigui al que ha d'ésser
el cinema com a art.

Fixeu-vos, de moment,
que la vostra exclamació
ja demostra, d'una ma-
nera ben positiva, que en
el cinema alemany hi ha
una unitat. Efectivament ;
comparada la producció
cinematográfica d'aquell
país .a la de qualsevol al-
tre, hom no pot deixar
d'observar que, a part de
1'únterès que pugui oferir
per tal o tal altre film
particularment reeixit, el
cinema alemany presenta
algunes característiques
generals que trobareu in-
variableiment en tots els
films dignes de retenir la
vostra atenció.

No es tracta d'aquell
aire de parentiu que dóna
al films americans l'apli-
cació d'una tècnica sem-
pre igual a ella mateixa,
sempre poc matisada. Es
alguna cosa més profun-
da. Són alguns trets co-
muns que ressalten prou
netament perquè hom .pu-
gui parlar, ja, d'una es-
cola. De l'escola ale-
manya de cinema.

¿Vol dir això que tots
els directors alemanys
s'hagin aplegat entorn
d'un sol mestre? No.
Fritz Lang, Robert alie-
ne, Paul Leni, Murnau,
Urban Gad, Lupu Pick,
Karl Grüne, Dumont, Pabst, Arthur T obin-
son, no han pas rebut un ensenyament
igual. I, no obstant, en totes llurs realitza-
cions, principalment en els mdllors quadros,
podeu veure aquelles semblances significati-
ves que us han fet exclamar més d'una ve-
gada : «Això és un film alemany t>.

Els Nibelungs, de Fritz Lang; L'home de
les figures de cera, de Paul Lem; Faust, de
Murnau — per no citar sinó tres pellícubes
projectades a (Barcelona — són d'inspiració
ben diferent, de factura absolutament di-
versa. ¿Què és, doncs, allò que nosaltres hi
trobem de comú?

No sé si hom pot donar una resposta ab-
solutament definitiva a una qüestió que, si
bé s'examina, planteja un dels més alts mis-
teris de l'esperit ¿Hi ha algú que hagi do-
nat raons pertinents de l'aparició d'una es-
cola de primitius flamencs? Van Eyek, Van
der Weyden, Memling, no tingueren els ma-
teixos mestres, ni solament la mateixa for-

.« Una dona a la lluna»

0



Per què els artistes ca=
talons emigren a París?

Un bon rostit pintat frer renaixement	 de	 l'escola	 sienesa mal	 com-
un afamat,	 cisca d'ésser presa precisament.	 Es allà on totes les es-
una obra mestra? coles es	 torçaran el	 coll, la fi	 del món,	 si

voleu. Amb Cézanne — aquest mal líric, en-
1 cara que no l'hem comprès mai per sort 

Es un gran error creure que a França hi va entrar l'època de desgavell i de desorien-
ha una veritable escola pictòrica. 	 Les fonts tació.	 I	 dia per	 dia l'afluència de pintors
del segle xvtli van estroncar-se al naixement catalans a París va multiplicar-se. Ara, des-
de David. Després la pintura ha seguit un prés que hem	 rebut tots	 aquests cops de
camí oposat a l'home, oposat a la vida, no peu,	 després	 que	 el	 món	 s'ha	 estabilitzat
responent a res absolutament de vital,	 no un xic, després que els borinots no ens fan
responent a cap necessitat de fons sensorial, por,	 sinó que els mirem estran yats comp-
sinó a una fam —desig —per reproduir una tant-los les potes, pensem :	¿és una neces-
deliniaoió exacta de l'objecte. Watteau i els sitat	 que	 els	 artistes	 catalans	 passin	 per
seus van heretar del moviment pictòric uni- Paris?
versal les lleis fonamentals. No varen caure Cada	 dia	 l'home sofreix anés d'aquesta
mai en una escola de petits mestres. manca de respecte	 a	 la	 seva	 obra,	 sigui

En la pintura actual francesa hi ha dos quina sigui ; cada dia té més necessitat de
camps,	 dos	 pols	 oposats ;	l'un,	 Vlamink, llibertat sensual,	 de	 treballar	 obeint	 única-
romàntic	 per	 excellèncla,	 literari	 sobretot, ment al seu instint, cosa que a Catalunya
però	 d'una	 consciència	 i	passió	 extraordi- no es pot fer, lligat com està un, primer
nànla,	 hauria	 pogut	 ésser 	 un	 formidable la	 influèn"na	del	 país,	 del	 ,paisatge,	 itian
pintor,	 però	 els	 france-
sos estam enverinats de
literatura ;	 l'altre,	 Ma-
tisse,	 un	 decorador	 de
faiança, ha estat sempre
un mal pintor, té la pin-
tura no del fet pictòric,
sinó per expressar una
idea literària, trobada en
un moment cregut ge-
nial, on un moment real-
ment antihumà. Matisse
és	 l'home	 antisensorial	 ^; - ^	 1
per essència ; des seves j^1^1	 9r

.obres no tenen cap fla- ^	 ^^
queso humana, són sem- -	 t
pre	 d'un mateix nivell,

^	
'•	 a	 `r" 

carns, roses, flors, tapis- ,^	 pit

sos, però no pintura, no
expressió pictòrica, no 1a
veritable sensació: és tot
exterior i superficial.

S'ha dit que la jove
pintura	 catalana	 s'ha
format	 de	 la	 pintura ) t
francesa.

La	 pintura	 francesa
amb els impressionistes	 FRANCESC DOMINGO. — Els jugadors
va arribar a una fina- (Colleccio	 Plandiura•)
litat	 en	 el	 fons	 com-
prensible a	 la majoria de	 gent,	 compren- mascle; després a la influència que "ha pres
sibles a la gran quantitat de gent que Khan el caràcter realista ; •i segon a les exigències
somiat	 ésser	 pintors — creieudne	 que	 n'hi del senyor que compra. Cada dia s'imposa
lla molts que tenen aquesta pretensió — per- més .per l'home conscient, per l'home que
què només calia posar-se al treball i repro- "vol treballar, pel que sofreix, la vida a Pa-
duir amb més o menys gràcia el paisatge rís.
que tenien al davant. Va ésser el naixement La pintura, catalana no ha estat mai, però
de la fotografia. Després, la raó d'ésser co- mai, un reflex de la pintura francesa, per
neguta !n , el	 mercat mundial	 va	 tenir	 el més que admirem les seves bones èpoques.
seu origen en la gran munió de biografies Hi ha la raça. Nosaltres estem molt més
de pintors que en aquell temps — només a a prop dels bisantins.	 Per això	 ens exta-
França — yes	 publicaven ;	 la	 sèrie	 d'exposi- siem davant del Greco i aquest preoisament
cions que es celebraven cada any, tot això no ha estat mai,	 ni	 podrà ésser	 comprès
va ésser prou perquè es formés la cua d'ad- pels francesos, per més que diguin que Cé-
miradors que hi fiaren fer cap, buscant les zanne és el seu fill directe i s'ho pensin.
idees	 noves,	 mentre els	 altres	 països	 esta-
ven postergats o dormien sobre els llorers FRANCESC DOMINGO

florits	 d'un	 museu.	 La	 pintura	 catalana,
creieu-me, no ha rebut res de l'impressionis-
tes ; En 'Nonell mateix n'és prou Iluny. Els
seus únics paisatges confirmen aquesta tesi;

tenen molt Una
•	 • P

Courbetsan obres molt més completes, exposieio
més de Gova.

L'únic	 home l'obra	 del	 qual	 ha	 pogut
t	 C talurva	 i encara disfressat com-

;4

i
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Quin és el vostre paisatge preferit?
PERE DAuR^.

E1 paisatge preferit meu: E1 que més s'a-
propa del que porto en mi mateix. Paisat-
ge ; espectacle \Livent. 34ai no l'he pintat
dues vegades. Perquè sempre m'ha semblat
nou, com si els meus ulls el veiessin per
primera cegada.

Com a éssers aimats un temps, guardo en
el fons de mi mateix, tendrament, un amo-
rós record, del meu cor joia, per a tots, sens
excepció, aquells paisatges que ja he pintat.
I tal un mariner té a cada port un recurs
d'illusori plaer, o amor, tinc lo a cada pam
de terra corregut I'acessori amic i estimat.
Marges, arbres, murs, cases, contorn de

muntanya amb els quals he conviscut i pre-
ferit.

Els elements dits «accidentals» en un pai-
satge variant constantment son aspecte, fan

que sempre el meu preferit és el darrer que
ha pintat. El sol desitjat, el que no conec
encara.

No obstant, en mig dels paisatges dolços
i suaus, simples i sobris ; grisos, d'aquell
gris tan ric en color, horitzontals, de certes
terres nòrdiques és on la meva necessitat
de pintar esdevé més imperiosa i irresistible.
Però acabo descobrint que no he descobert

encara les meves preferències. Si bé conec
totes les meves antipaties.

Pintura res té de comú amb paisatge. I
un paisatge frintoresc (perdó dels extremis-
tes ! pot donar bella pintura. No, Cada-
qués?

MARIAN A. ESPINAL

Quan del pretext no •se'n fa un fi, tant
se val pintar a Terrassa com a. Olot.

JAUME MERCADÉ

EI camp de Tarragona i la conca de Bar-
haré.

Terra de liicorella, on es fa el moscatell
romà i el vi fa Ip graus.

Paisatge de garrofers, oliveres i avella-
ners.
Suburbis i sobretot pintar els voltants de

Poblet.	 _
L'epicentre del meu paisatge és el Coll

de Lilla.

J. M. MIR MAS bE XEXAS

E1 més interessant, per mi, del paisatge
són les coses illuminades que reflecteixen la
Ilum; no però, per llur existència objectiva.

Per tant el paisatge que més sento, que més
comprenc i admiro, és aquell que m'impres-
siona. I no és a Olot tan solament, amb
tot i ésser la meva terra nadiva, on hi
frueixo d'impressions que puguin humanit-
zar la ¢neva pintura. Heus ací per què aquell
paisatge massa tradicionalment olotí m'em-
bafa. Un paisatge subjectivament universal,
capaç d'un raonable i espiritual dinamisme
estètic, constitueix la síntesi modèlica de les
meves aspiracions pictòriques. Això no des-
menteix que aquest meravellós paisatge d'O-
lot, que tan íntimament va unit amb la
meva sensibilitat i ideologia, no m'hagi fet
«sentir», «pensar» i «estimar» molt».

JOSEP OBIOLS

El de Suècia, par raons extrapictòriques.

JOAN SERRA

No tinc cap preferència pel paisatge d'en-

lloc. Crec que la pintura és purament un
afer de comprensió ; per això pinto el dels
voltants de Barcelona, que és allà on visc. Si
visqués a Tegucigalpa, com a pintor sera
igualment feliç que ara.

F. VIDAL - GOMÀ

No tinc preferències, 'perquè crec que la
valor folk-lòrica o geogràfica no té res a

veure amb el fet pictòric pur i intrínsec. Puix
que tots sabem que el natural per l'artista
és sols un pretext.

En dir que un pintor prefereix un paisat-
ge a un altre, moltes vegades no és més que
una manera de dissimular la seva incapaci-
tat per a saber veure o expressar pictòrica-

ment totes les coses. Quants pintors pinta-
ríen en el camp de Tarragona, però perquè
la llum, o altres causes, els comprometen
massa es queden amb les boires t grisors
d'Olot simulant estar-ne entusiasmats.

Aquests no podran mai compendie que
Van Gogh d'una cadira o unes sabates en
fes una pintura, o bé, com deia un conegut

paisatgista català parlant d'En Galwey (i
amb to pejoratiu) : «Aquest -home, d'una
soca d'arbre en fa" un quadro» ; ni tampoc
comprendran que En Martí i Alsina o En
Gimeno no posessin límits ni preferéncies a
la seva visió pictòrica. Es clar que no te-
nien preferències si eren uns pintors sencers.

I ara, digueu-me: ¿no podríeu fer una
altra enquesta preguntant: n¿Per què no-
més pinteu paisatge ?»

— No tingueu por. Ho fa per jugar.	 (Gringoire.)

en rara a	 ,
pletament d'idees més humanes, és Cézanne,
i a causa sobretot de la idea constructiva, a
causa també potser d'aquelles teories que
totes les èpoques que cauen, èpoques deca-
dents, han inventat. Cézanne era un gran
sensitiu, no hi ha dubte, i -és potser segu-
rament això que més va plaure a casa nos-
tra. Després també, la seva tossuderia,
aquells paisatges de 1a seva segona època
tan durs, tan antisensuals, tan secs. Era el

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenista í tapís-

ser. Objectes d'art i de fantasía per

a obsequis. Sales d'Ex-

posíeíons de Belles Arts.

Passeig de Gràcia, 36. Telèfon 16285

BARCELONA

Ella. — Es molt perillós fer l'amor a la
dona d'un altre.

Ell. — Encara 'ho és més fer-lo a la vídua.

(London Opinion.)

— Faria el favor d'un maitre d'hotel més
petit? EI meu marit ha de fer unes recla-
macions.

.	 (Candide.)

— Anar a casori un dia de venciment... però que esteu boig?	
Réussir.)— Es que sóc jo el que em caso.	 (

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
' ORTS, 481 : Telèfon 33421
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Un cas lamentable
Un dels locals més sumptuosos que hi ha

actualment a Barcelona per a exhibir expo-
sicions d'art és, indubtablement, les Gale-
ries Laietanes. Les condicions de presentació
més desitjables a tot establiment de certa
categoria les trobeu, en aquest cas, compli-
mentades : situació cèntrica, installació acu-
rada i un passat esplendorós.

De l'excellència del lloc d'emplaçament ni
cal parlar-ne, i de la gloriosa història potser
tampoc, perquè tots recordareu prou bé el
seguit de manifestacions artístiques de và-
lua que es verificaren, en aques local, en
temps de l'expert senyor Segura i'fins una
temporada després de la seva mort.

La presentació dels objectes per a decorar
un interior es, gairebé sempre, distingida.
En passar el cancell, uns aparadors us mos-
tren les darreres novetats de la bibliografia
artística i . literària, les quals podeu " adqui-
rir, tot seguit, en la llibreria, tan digna-
ment regimentada per la senyora vídua de
l'envorat poeta Joan Salvat Papasseit. En
altres magnífiques sales trobareu — si ho
cerqueu — els objectes necessaris per a fur

-nir i decorar la vostra casa en un estil niés
o menys anclen régime ; i en les diverses
vitrines contemplareu, molt sovint, escolli-

des produccions de distingits artistes, etc.,
etcètera... A més a més, cal fer constar una
instalació atinada dels quadros exposats en
les corresponents sales destinades a expo-
sició i un tracte atent a càrrec de's diri-
gents i empleats de la casa.

Doncs bé, totes aquestes qualitats que,
amb gust, reconec a les Galeries Laietanes
no afecten, evidentment, a la missió fona

-mental que ha de tenir un establiment d'a-
questa mena, 'la qual cosa ,és — al meu en-
tendre — l'exhibició de la pintura i escul-
tura de qualitat més bona possible per a l'e-
ducació estètica del nostre públic. Heus aquí
a responsabilitat d'ordre educatiu d'un pro-

pietari de' sala d'exposicions.
Installar a Barcelona una galería on cons-

tantment s'exhibeixi bona pintura és difici-
lissim. Reconec la complexitat de la qüestió
i admeto, d'antuvi, compeensibles justifica-
cions. La producció de bona pintura a Ca-
talunya és insuficient per a omplir constant

-ment els diversos loçals especialitzats que
tenim. Accepto, per tant (com a fet, ara
com ara, inevitable en el repertori de les
nostres galeries d'art), una certa convivèn-
cia amb la pintura discreta, grisa, insulsa-
ment acadèmica o extravagantment moder-
na ; però tot .això, dintre uns límits pruden-
cials i en nombre reduït, puix si les exposi-
cions sense cap interès són freqüents, ales-
hores no hi ha justificacions possibles i és
més aviat un cas deplorable de desconeixe-
ment de l'ofici de marxant, les conseqüèn-
cies del qual són massa importants per dei-
xar d'eludir-les.

Ja fa temps que el tant por cent d'expo-
sicions, interessants, és, malauradament, re-
duït a les Galeries Laietanes. I això, pels
qui conserven' un bon record d'aquesta ca-
sa, és .molt anguniós. Tenír sempre les sa

-les plenes de qualsevol mena de quadros
potser demostra unes grans dots comercials,
però admetre i exhibir massa sovint les fan-
tasies de pintors ineptes també demostra no
entendre un borrall d'art.

Lamento haver 'hagut de parlar amb tanta
cruesa, motivada per la millor intenció de
collaborar en la dcpuraoió del fet artístic.
I tant de bo que, d'ara endavant, em falti
espai en aquesta pàgina per a registrar de-
gudament les successives exposioions de bo-
na pintura i escultura d'aquestes galeries.
Així sigui.

He de fer constar, abans d'acabar, que

Al Petit Palais hi ha actualment una ex- els anteriors comentaris no .afecten a la Sala

posició de cent quinze teles i altres tants Joan Merli, la qual ens ha mostrat, fins ara,

dibuixos de Courbet, en commemoració — un una sèrie ininterrompuda de valuoses expo-

xic retardada — del cinquantenari de la mort sicions.
d'aquest pintor.	 MÀRIUS GIFREDA

']'ret del Museu de Lille, tots els altres
museus i els colleccionistes ,particulars han
prestat llurs obres. Fins el Museu Metropo-
lità de Nova York n'ha deixat dues, i una
el de Detroit.

Comentant l'esdeveniment d'aquesta expo-
sició d'obres del gran realista, Maurice Ray-
nal s'ha despenjat amb una gasetilla a L'In-
transigeant, en la qual, després de qualifi-
cer a Courbet de ((gran mgaud», diu que
va tenir l'audàcia d'afirmar el seu indivi-
dualisme i d'instaurar el culte de la matè-
ria pictòrica en tota la seva buida esplendor.

Més avall, perdonant-li la vida, diu : «mal-
grat la vulgaritat de les seves concepcions,
la Ilordor de la seva execució, potser la seva
manca de personalitat (!), car va estimar
molt els espanyols, Courbet queda com un
bon fadrí de la paleta.»

Donem la nota per a satisfacció dels no@,
tres valents rrrevolucionaris, «grands ni-
gaudsn, que podran exultar de joia damunt
les runes de la glòria de Courbet per fi
aterrada per l'estrènua ploma de Maurice
Raynal, que si no comptés amb una fortu-
neta procedent de l'arrendament de les ca-
dires de Notre - Dame, Saint - Sulpice i la
Madeleine, no es podria divertir feitde atra-
mendw .

exposició d'art del Penedès
Hem rebut una comunicació del Comitè

directiu d'aquest certamen, encapçalada amb
un admirable gravat al boix.

No cal dir, el nostre entusiasme i adhesió
per una manifestació de tants bons pro-
pòsits.

La conveniència de celebrar bones exposi-
cions és cada dia més apremàant si valem
continuar evolucionant cap a una major su-
peració. Recomanem, per tant, a tots els
nostres artistes del Penedès que collaborin
amb entusiasme en aquesta exposició, la
qual promet assolir un vertader èxit.



e-Crush
Deliciosa bebida compuesta de puro Ligo

de naranja.

EI deleite de niños.

Ofrézcasela a todas horas.

• Refrescante, sana y nutritiva.
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Exposició Internacional
de Barcelona

Oberta fins a les dues de la matinada
Queden oberts al públic els Palaus de Comunicacions i Transports. Electri-
citat i Força Motriu, Art Modern, Alfons XIII i Reina Victòria Eugènia.

Les taquilles d'entrada a ]'Exposició es tancaran a la una.
A la nit, els Palaus, Jardins i Avingudes de l'Exposició estaran

profusament illuminats.

Gran Parc d'Atraccions
Roserar - Miramar - Poble Oriental

La Secció de l'Art Antic del Palau Nacional estará oberta igualment al
públic tots els dies, de la una del matí i de quatre a set de la tarda,

sempre que no hi tingui lloc cap festival.

ENTRADA A L'EXPOSICIÓ . . . 2 ptes.
COTXES . . . . . . . . . . 4	 n

AVUI dinous, dia 13, a les cinc de la tarda

Gran festival al Pable Espanyol
Focs japonesos, Enlairament de globus, Pallassos,

Gegants, Nans, Cucanyes, etc., etc.

PREUS
Entrada al Poble Espanyol . . . . 2 ptes.

	Nens .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1	 »
Seients lliures.

PREU D'ENTRADA AL RECINTE DE L'EXPOSICI6 .	 2 ptes.
COTXES .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 4	 »
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Societat Espaoyola de Carburs MetI'Iics

	

Correus: npertat 190	 Mallorca, 234	 Telèfon 73013
Te1eg.: "CARBUROS"	 ^6ARCELONA

Subscriviu -vos a M I R ,é D 01k

SETMANARI CATALA

Pelai, 62. - BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

En.............................._..._.._..........._.__....__......_.	 ........

que viu a	 .................-----.............-...... -......................:. 	 _._.._._

carrer - 	..................................... n.° ..........:.. se subscriu a MIRADOR

pel greu fixat de 2'50 ptes. trimestre.

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

Signatura

RAMON BES &, C1A

Maquinaria, Tipus, Ftletatge

de bronze, Tintes y utillatge
per les Arts Gràfiques

Carrer Agullers, 1, i Via laietana, 4
Telèfon 15524	 Apartat 896
Direcció telegràfica: DANIBES

BARCELONA
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AIGUA
DE ROCALLIIURÅ

La deu més rica del món

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

radicalment amb

AIGUA DE ROCAIIAURA
S'expèn

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

Distrlbuidors generals

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, 32, ° $ALMERÓN, 133

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor
cubion (Corunya) :: • OXIGEN 99 °/a DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques
a Barcelona, Madrid i València :: FERRO MANGANESI i
FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses
seda, cotó i altres teixits :: CALE1-ACCIO INDUSTRIAL de
laboratoris i domèstica 1:: GENERADORS, BUFADORS,

MANuMETRES materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTÓGENA

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis `¡

"ORTOPEDIA MODERNA"

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

1Braguers Reguladors
per a retenció absoluta de la trencadora.—Faixes de totes menes

Faixa-cotilla abdominal.—Models moderns

Cotilles Ortopèdiques
áer a guarir o corregir tes desviacions de l'esquena

Més de cinquanta anys ae practica són la millor garantia

Demaneu

El millor Laxant=Purgant En establecimientos de expendioGarantizada ' u pufeza por	 sin serv icio, a Ptas. o'4o

I	 Orange Clush S. A. E,'	 (Marca }° botella registrada)

Aragón, 366. Tel. X3539
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