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UN ESDEV EN I MENT EUROPEU	 Els ðîjousblaucs
a retira a ePoincaré	 REPAPIEIG A LA GRETA
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Ara sembla veritat que estem
en un revolt de la història.

MIRADOR INDISCRET
El mitjà ms eficaç
	

El centenari de MIRADOR

La dimisió de Poincaré ha causat a Europa
una gran sensació. Ningú no l'esperava ara,
després del triomf parlamentani aconseguit
en la difícil qüestió de la'ratificació deis
deuteé inter-aliats, ni ningú volia demanar

-la per no ofendre els alts prestigis del gran
lorenès. Però hi havia molta gent que creia
que aquesta hora europea no era l'hora de
Poincaré. I una malaltia sobtada, segura-
ment deguda a l'esforç es-
gotador de l'última campa-
nva parlamentària, l'ha fet
caure ferit i l'ha posat per
un temps fora de combat,

No. Aquesta hora que tra-
vessem no era l'hora de
Poincaré. No es podia de-
manar a la rigidesa del seu
patriotisme ni al rigorisme
del seu criteri de jurista el
nou sacrifici — que hauria
estat una tortura — de do-
nar el seu propi nom a les
renúncies sentimentals i a
les transaccions de dret que
imposa avui a França l'obra
de consolidació de la pau.
Poincaré, que és el lluitador
deis moments heroics de la
pàtria francesa, no pot és-
ser l'artista creador d'una
nova pàtria europea. Potser
encara haurà de tornar per
a revifar •altre cop amb l'es-
calf .del seu nom gloriós les
energies nacionals en defalli-
ment ; però avui la trompa
heroica destorbaria els ho-
mes que, en nom de 1a Fran-
ça, se'n van a treballar per
a cloure definitivament l'hor-
rible història de la guerra.

El ministeri Poincaré, mo-
dificat en el mes de novem-
bre per la sortida deis mi-
nistres radicals, •ha durat
exactament tres anys, dia
per dia. Només cal recordar
la situació financiera de
F rança en el mes de juliol
de ?'any vint i-sis per a fer

-se càrrec de la magnitud del
miracle reálitzat. La lliura
valia 240 francs, i la pesseta
prop de deu ; el tresor de
l'Estat, segons pública declaraoió del mi-
nistre de Finances, tenia el capital just
per a les despeses d'un • ia, i el deute a
curt terme exigia cada fi de mes quantitats
aclaparadores perquè els creditors refusaven
la renovació deis crèdits. La fallida de Fran-
ça, catastròfica corn la d'Alemanya, era un
esdeveniment descomptat i ple d'amenaces
per la 'pau social del món. El cop de geni
de Poincaré d'encarregar-se del Govern en
aquells moments difícils assegurant, contra
el pessimisme d'experts i de profans, que
França podia salvar-se, va deturar la crisi
amb un tancàr i obrir d'ulls. La massa fran-
cesa habia trobat el seu home, i amb -ell la
força de viure i d'ajudar-lo a guanvar la
que en deien batalla del franc. Altres mas-
ses en casos semblants han trobat el seu
amo.

Seguir pas a pas la política del ministeri
Poincaré no és propi d'aquest lloc. N'hi ha
prou amb saber que la prosperitat econàmica
de França, però especialment la de les fi-
nances d'Estat, ha fet canviar el pensament
inicial del mateix Poincaré. Va fer 1'estabi-

Poincaré en l'últim discurs a la Cambra

I és curiós d'observar que Poincaré se'n
va ara en condicions semblants a les de la
seva retirada de fa cinc anys. Aleshores,
uns experts internacionals havien preparat
el pla Dawes per la liquidació deis deutes
alemanys i s'organitzava una conferència
per a tractar de la seva execució, començant
per l'evacuació de la conca del Rhur que
Poincaré havia fet ocupar militarment. Ara,

uns altres experts acaben de preparar el
pla Young per la definitiva liquidació deis
mateixos deutes i s'organitza una conferèn-
cia per a la seva execuoió, començant a dis-
cutir ]'evacuació militar de la Renània ocu-
pada. Aleshores corn ara, Mac Donald aca-
bava de constituir a Anglaterra un Govern
laborista de marcada significació pro-alema-
nya. La diferència està en que aleshores va
ésser el sufragi universal el qui va decidir
que Poincaré no era l'home que calia per a
dur a bon terme la negociació pacífica, men-
tre que ara és el Parlament qui l'hi ha indi-
cat en les últimes discussions sobre els deu-
tes i és el mateix Poincaré, rendit de fati

-ga, el qui ho ha decidit.

**-

S'atribueix a Garles Cardó la frase, avui
famosa, que els catòlics d'aquest país són
el grup més caQacitat per a fer un periòdic
d'esquerra.

14 prova ha estat feta i amb èxit. Els
més significats deis nostres escriptors de dre-
ta, els professionals del cated sisme, els que
administren les patents de cristianisme i mo-
ral han arribat a un grau que sembla que
repapiegin. Llegiu un famós article de Ma-
nuel de Montoliu a Catalunya Social i mean
direu alguna cosa. Es titula : «E'logi de la
sagristia». En aquest article el nostre petit
De Sanctis arriba a un grau d'inflamada in-
continència. Ha adquirit ja' aquell estil in-
confusible Gels eclesiàstics: hi ha aquell tre-
molor que només pot inspirar la retòrica
del púlpit i un evident desig de sacrificar-se,
de ter quelcom de gran: en una paraula,
d'afrontar si cal l'horror del martin. L'ar-
túle acaba dient que si es fundés un grup
amb el nom d'<<Amies de la. Sagristia», ell,
l'invicte soldat de la bona causa, tindria a
molt honor figurar en la ptimera llista.

No hi ha mossèn capaç d'escriure una
cosa tan pintoresca. Són més aviat els laics,
i .sobretot si són neocatòlics, els únics que
poden arribar a un grau tan ardent d'impu-
dor religiós.

La idea de fundar un grufr d'amics de la
sagristia haurà commogut tota la cristian-
dat. Que fan ensopits? Aquesta llavor ha de
granar! .Seria insensat tolerar que aquesta
idea generosa nó fructifiqués degudament.
Té unes coses la Providència! A vegades,
sovint i tot, es ,complau a valer-se de perso-
nes relativament modestes per a portar a
cap els seus inescrutables designis. Quan el
senyor de Montoliu escrivia aquest article
que frassarà a la història de la reacció clen-
cal més destarotada que ha vist aquest Pais,
segurament una mà invisible guiava la seva
ploma d'oca.

L'article és tan simptomàtic que marca el
nivell màxim d'un moviment que no té di-
buix.

Cada número de Catalunya Social és Qle
de casos... casos dignes d'una antologia.
Asnb un estil tan ardent corn el del critic
Montoliu En Rucabado aboca una cullera

-deta d'angúnia sobre la platja d'aquest mare
nostrum i sobre l'esquena colrada deis inno-
cents banyistes. Tots, petits i grans, homes
i dones, hi van amb l'únic desig de corrom-
¢re's, de presenciar l es1eotacle de la nuesa,
de sentir a prop la fcrilnde cara Pecadora.
Si no hi anessin dones, no hi anirien homes,
diu Rucabado en un accès de moralisme. I
si to hi anessin homes no hi afinen dones.
Li fa fàstic el mar, la ¢latja, i li fan fàs-
tic els banyistes, homes i dones, però sobre-
tot les dones, l'altri sexe. Que n'és de trist,
senyor Rucabado que la reproducció de l'es-
pècie es foci per mitjans tan repugnante.
Evidentment, el món no és perfecte i l'home
està subjecte a contingències ben immundes.
¡ I també que n'és de trist viure endogalat
a una moral tan curtas, tan ¢oc humana, tan
poa catòlica i tan foc cristiana! Imagineu
un món ple de Rucabados, de Civeras, Ba-
guenys i Montolius. Més grisa encara seria
l'Arcàdia d'aquest món. Les muses haurien
mort apedregades després del penediment
d'alguns homes d'El Matí i Catalunya Social.
En Cardó i Capdevila filosofarien dalt d'un
turonet i sempre es .donarien la rod. En Ru-
cabado els llençaria anatemes des d'un altre
turonet. Mé,t avail, pel Prat, passejaria en
Junoy amb Lluls G. Pla rumiant alguna
facècia, i vora el riu l'altíssim poeta Arito-
ni Navarro colliria floretes místiques tot re-
mugant un ripi i roseggnt un escuradents,
única penyora Luna civilització mad admi-
nistrada. I En 'Montoliu seguiria al darrera
dient: Quins versos i quina olor de sagris-
tia! I quan aquests grans homes es reuná-
rien en consell acordarien que són la gent
més capacitada per a fer un diari catòlic.

Però des de l'Oliml, sortiria una veu de
tro que dina : fis inútil que pretengueu ¢o-
sar-me en ridicul.

T. M.

Un lector que 11egf la setmana passada el
conte que publicàvem de Francesc Trabal,
deia :

— ¿Voleu din que 1'Alacambra no va obli-
dar el mitjà més eficaç per renyir amb la
xicota?

— Home, quin creus que és?
— Doncs posar-se una corbata corn les

d'En Trabal.
b'En Trabal, efectivament, s'ha dit que

més que corbates porta esquemes de corba-
tes. Sembla que compra tot un rodet d'a-
quella cinta amb qué als «colmados» embo-
liquen els paquets i de tant en tant en talla
el tros necessari per fer-se una corbata de
llacet.

L'estiu passat, a la plana de lletres de
La Nau, es retreia una afirmació un xic
fantasista de Just Cabot. El nostre com-
pany assegurava que a la corbata d'En Tra-
bal hi havia aquestes paraules impreses
«Edicions La Mirada —Sabadell — Edicions
La Mirada— Sabadell...))

Propaganda moderna

Poc abans de sortir L'home que es va
¢erdre, Francesc Trabal va trobar-se amb
Just Cabot i entaularen aquest diàleg:

— El que voldria saber és qui va donar
Un vot al meu llibre en el Premi Joan Cre-
xells. Havíeu de ser En Riba o vós,

— Home, ens vàrem juramentar a guar-
dar el secret, i encara que aquests juraments
no solen complir-se massa estrictament, etc.,
etcètera.

— Es que voldria fer passejar un ((home-
sandvitx» per la. Rambla amb dos retrats
el meu, corn a autor del llibre i el d'En
Riba o el vostre amb un rètol que digués :
((E1 senyor que va votar per aquesta novella
al Premi Joan Crexells.»

Sembla que En Cabot no es devia deixar
convèncer, perquè s'ha passejat un uhome-
sandvitxn anunciant el llibre d'En Trabal,
però sense presentar les característiques que
aquest prometia.

L'Epistolari d'En Pla

Sabem que Josep Pla s'ha molestat per-
què en aquestes planes s'ha parlat de frases
seves extretes d'una correspondència que
l'autor de Cambó havia dirigit particular-
ment a un amic seu i nostre.

No hem fet sinó avançar-nos a un esde-
veniment profetitzat per En Pla mateix, i
no pas amb escassa satisfacció per part seva.

En cartes particulars i Ilarguíssimes, Jo-
Sep Pla recomanava sovint als seus corres

-ponsals que guardessin les seves lfetres, que
amb el temps aquestes tindrien un gran
valor.

En Pla treballava per constituir un Epis-
tolari a publicar un dia o altre. Doncs bé
nosaltres, avançant-nos als seus propòsits,
n'hem començat a fer-ne conèixer extractes.

I l 'altre qui és ?..

En un diari de la tarda aparegué l'altre
dia una nota de sooietat que començava
així :

«El nostre distingit amic senyor X. i 11ur
esposa, han tingut el goig de veure auá
mentar la seva famflia...n
Aquest ( i llur esposa)) ha estat objecte de

maliciosos comentaris per part de molts lec-
tors que es demanen amb una certa inquie-
tud qui re-diantre pot ésser el còmplice.
Com es pot veure, Pompeu Fabra té en-

cara molta feina a fer, car, periòdicament,
apareix en algun diari català del mati un
anunci que publica un text redactat en els
següents termes

«El carrer de Fernando i Ilurs comerços».
¿'Costa tant d'apendre el sentit del «llur»

català perquè, a aquestes altures, encara
passin coses gruixudes corn les que acabem
d'esmentar?

M

El nostre company Bon cada dia enri-
queix la seva roulotte de Montjuic amb
noves comoditats i avenços, per tal de tenir-
la muntada ben a la moderna. Imagineu
que ha posat telèfon i que té secretan.

L'altre dia, quan la redacció de MIRADOR
estava reunida a l'Hostal del Sol per cele-
brar amb un sopar íntim el mig any del
nostre setmanari, es va presentar a can
Bon un client que volia fer-se fer la cari-
catura.

El secretari va excusar el nostre com-
pany: — Havia de tornar d'aquí una esto-
na. Es a l'Hostal del Sol a celebrar un
centenari.

El secretan i d'En Bon és un vident. No-
més celebràvem el nostre número as, però
tenim cor que els nostres néts celebrin el
centenari de MIRADOR, el primer dijous de
febrer de l'any zoag, quan ningú no sabrà
que hi hagi hagut mai al món ningú que
s'hagi dit Ramon Rucabado, Aurea de Sar-
rà, Xavier Viura, J. Farran i Mayoral, Joan
Baguen, J. Civera i Sormaní i tants altres
personatges semblants que ens voldrien veu-
re cremar al mig de la Plaça de Catalunya.

Mariners nordamericans
al Poble Espanyol

Tots els que han visitat el Poble Espa-
nyo] de Montjuïc hauran tingut ocasió de
veure els ruquets que el nostre amic Soto
hi té' arrendats, per tal que unes mossetes
vestides amb diversitat d'abillaments regio-
nals hi passegin els turistes.

L'altre dia hi va haver una escena inte-
ressant. Varen entrar al Poble Espanyol
uns quants mariners nordamericans. Veure
els ruquets i enamorar-se d'ells i de les que
els porten del ronsal, fou tot u. Ells que sí
que els contracten de seguida. Les noies els
diuen : — Ja poden pujar —. Ells : — Ah,
no. De cap manera. Són vostès les que hi
han de pujar —. , Elles : — Però si el que
hi puja és el que paga. Els rues són perquè
vostés hi pugin —.

No hi va haver manera de poderlos con-
véncer. Ells no podien consentir que les
xicotes anessin a 'peu, estirant els rues mun-
tats per la marina. americana.

I varen guanyar : les xicotes vestides de
. llegiu s, de v2lencianes, de muntanvenques
de riojanes varen cavalcar els burros i les

someres, i es passejaren pel Poble Espanyol,
conduïdes per uns mariners de color de rosa,
alts corn un Sant Pau, que no feien esses
I que tenien un alt concepte de la galan-
terta.

El "Mail" i els capellans

Diàleg sentit, diumenge .passat, a la plata
-forma d'un 38, entre un capellà molt trem-

pat i un jove 'de coil d'aletes i ulleres de
miop.
(Puja un venedor de diaris ,i canta cinc

diaris barcelonins. El jove seglar demana
El Mati. El clergue, en canvi, demana La
Publicitat.)
- Que no compra El 'Mati? — pregunta el

noi amb una veu dolça corn el planv d'una
santa.

—'No fill meu — respon el capellà —. Fa
massa tuf de sagristia. D'aquest plat ja en
tine prou i de sobres amb la Fulla Parro-
quial !

La disciplina deis
redactors del "Correo"

Els redactors del 'ell diari carlista tots
són, qui més qui menys, uns incondicionals
de l'ideari legitimista que es deixarien tallar
el cap •per'defensar el seu Don Jaume de
Borbó.

A l'interior del diari, però, es veu que hi
ha uns motllos d'intransigència ortodoxa tan
agafats pels cabells que la gent jove de la
Redacció troba exagerats i retrògrades i que
nosaltres, naturalment, trobem molt diver-
tits...

— Imagineu-vos — ens deia un veterà del
diari alludit — que amb les notes de socie-
tat i les cartes deis nostres corresponsals,
hem d'obrir sempre uns ulls corn unes ta-
ronges per tal d'evitar que passi alguna he-
retgia.

La direcció ha ordenat, desde fa molts
anys, que no es tolerin les fórmules penio-
dfstiques deis diaris liberals donant compte
de naixements en la següent forma : «La
distingida senvora de X. ha donat a llum...,,
0 bé: «Donva Fulana de Tal ha deslliu-
nat...0

Res d'això. La nostra informació — aca-
ba dient-nos l'esmentat redactor — ha de
començar sempre amb la següent frase:

((El cielo ha favorecido...»

El "francs" deis nostres artistes

Un escultor català va rebre, no fa gaire,
la visita d'un critic francès que vingué a
Barcelona pal Congrés internacional del - .
Teatre.

Varen sortir a passejar i cap allà a quarts
de dues s'encertaren a passar per la Rambla
de Canaletes disposats a entrar a qualsevol
restaurant per dinar. Aleshores el nostre
escultor convidà l'illustre hoste a pendre 1'a-
peritiu.

— C'est trop tard'. — objectà el francès.
— Ça n'y fait ríen — respongué l'artista.
afegí per acabar de convèncer-lo:

-:- Nous le ¢rendrons à pied droit méme !

L'home que ve a fer la nova feina és na-
turalment Briand, que amb aquesta, farà
dotze vegades que presideix el Govern de
França. El mateix Poincaré, abans de caure
malalt, havia abdicat en ell totes les facul-
tats per a organitzar la conferència interna

-eional que es prepara, i a ell havia confiat
la direcció de l'última batalla per la rati-
ficació deis deutes en el Parlament. El pa-
per Briand havia pujat molt des de la cons-
titució del ministeri laborista anglès. Tothom
tremolava de pensar que a Poincaré Ii fal-
tara la calma necessària per a resistir les
impertinències de l'irritable Snowden i els
enterniments germantfils del bon Mac Do-
nald. Aquest perill queda descartat. Briand
uneix als seus prestigis internacionals una
serenitat envejable i té les simpaties de la
part més intelligent i més influent deis so-
cialistes alemanys, que no volen pas que
fracassi la política del ministre francès. Però
pel damunt de tot, compta amb l'adhesió per-
sonal i entusiasta del nucli interessantfssim
deis homes del Quai d'Orsav que han tro-
bat en Briand un intèrpret d'un virtuosisme
d'execuci6 senzillament excepcional.

Aquests homes, formats gairebé tots en
l'escola de la guerra, són uns coliaboradors
de primer ordre per la política actual, de la
qual es pot dir que en varen ésser els inicia-

.. dors. Han tingut de vèncer ]'hostilitat del
mateix Poincaré que els havia eliminat quan
l'ocupació del Rhur, i varen tenir de guiar
els primers passos d'Herriot en la política
exterior de França. Perd amb cap altre mi-
nistre han tingut la compenetració de pen-
sament i d'acció que han trobat sempre en
Briand. La preparació de la pròxima confe-
réncia internacional ja haurà demostrat als
que varen preparar l'altra de rgxq que aques-
ta vegada el representant de França no és

litzaoió del franc contra el seu desig, per a un primerenc corn l'honorable Herriot.
impedir una revalorització que la confiança	 potser aquest d'ara sigui l'últim minis-
excessi':a del món feia perillosa per a l'eco- teni Briand, perquè la seva tasca arribi a
noania nacional. I últimament ha fet ratifi- ésser el coronament de la gran obra de pau
car, contra el seu primitiu parer, els acords que ell representa millor que ningú. No s'hi
pel pagament deis deutes anglès i americà, 

val a for profecies. però tot fa creure que
perquè aquests dos creditors li refusarien 

queda obert	 qdes d'a uest manent un peno-avui avantatges obtinguts en els -temps de	 ^
la crisi.	 - I de culminant en la nova història d'Europa.



Un dia, passejant amb un amic meu, và-
rem trobar per la Rambla un personatge
molt conegut a Barcelona. Es un home curt
de talla, d'una cinquantena d'anys, abillat
amb un vestit de vellut de pagès. Té una
expressió de cara una mica conillesca, mira
amb uns ullets encesos i parla amb una boca
atrotinada disparant capellans per entremig
d'unes pobres dents trontollants i folrades
de nicotina. Generalment se'l troba carregat
de paquets lent anar de pressa els seus peus
amb espardenves i lluint amb visible orgull
una gorra de plat amb unes lletres que
diuen «Artículos Numerados».

El meu company va parar-lo i allargant-li
la mà el saludé de la següent manera

— Salut i numerats !
Jo vaig apartar-me una mica.

COKTAIL'S A PEU DRET

' ' A 1I$1• 4f'II1lðt MlIl%lIallb.VlI Lð%
L'APERITIU

IL_I er ieu os	 umer^ os	 Criatures. ud Hi ha moltes	 que
stan convençudes que la inco

mo
mo

ditat
ditat més

important de l'estiu és la calor. Seria ofen-
principal del meu sistema? El factor home i

dre aquestes persones si jo intentés extirpar
i la presentació, la qual ha d'ésser feta sean- aquest con v enciment — per altra part molt
pre per un Numerat, indicant territori o na- respectable — amb una violència quirúrgica.
ció, nom i cognoms, professió i domicili. Jo	 crec,	 però,	 que contra la calor es pot

— De manera que vós — preguntem—pre- lluitar amb diferents	 procediments,	 fins es
teneu substituir els noms de les persones i pot arribar,	 per mitjà d'una educació mo-
de les coses per números? ¿No es topará ral, a trobar la calor tolerable i fins amable.
amb l'inconven ent que s'arribarà a	 xifres En definitiva, que la calor, al meu entendre,
massa elevades? no és la tara més greu de l'estiu. Té aques-

- No, porqué 	 tine establertes les numera- ta estació inconvenients, més dolorosos, más
cions	 )( tipus ))	per	 professions	 amb	 sots-nu- inhumans ; per mi el més fort és el que con-
meracions	 per	 als	 individus	 que	 les	 exer- sisteix a deixar tots els sons i tots els sorolls
ceixen. Per exemple: El numerat que m'ha en camn viva. L'estiu intensifica d'una ma-
presentat és el 24 de la numeració tres. El nera	 brutal	 tot	 allò	 que	 fereix	 l'orella	 de
públic no comprèn els enormes avantatges Thane.	 A l'estiu les estridències del earner
que portaria la implantació del meu siste- ! i del celobert arriben a nosaltres corn si els
ma.	 Ens coneixeríem anés, es facilitarla la$uessin fret de la tell, en una forma es-
relació social,	 es multiplicarien	 les transac- garrifosa.
cions comercials, hi	 hauria	 més germanor A l'hivern, les veus i els sorolls van abri-
entre els 'homes... I 

gats, sembla que tinguin por de costipar-se,
Per demostrar-me les excel1ències del seu això els fa més civils i més ben educats. Un

sistema d'una manera pràctica, el «Nume- automòbil, una moto, el soroll d'un rail de
rats)) es tregué d'una altra butxaca un pa- tramvia i unes redes, arriben al vostre des-
quet enorme del	 qual sortiren	 els objectes patx o a la vostra cambra de dormir d'una
més variats que pogueu imaginar: cordons 'manera discreta, no us priven de treballar
per les sabates,	 llapis, ganivets de butxaca, ni	 de dormir.	 A	 l'estiu	 és	 tota	 una	 altra
lliga-cames, boquilles... 	 tots aquells objectes casa. Admetent que tingueu el balcó o ]a
no eren ni cordons de sabates, ni lliga-cames, 'finestra tagcats,	 que ja és molt demanar,
ni	 boquilles :	 eren	 els números	 q,	 iq	 i 27 els sorolls del carrer, .a l'estiu, tenen dents,
de la numeració deu, queixals,	 ullals i	 tota	 mena d'aoarells per

El	 «Numerats))	 s'ha convertit,	 a més	 a punxar,	 per fiblar,	 per injectar líquids	 cor-
més, en un anunci vivent, car és un home rosius,	 per	 produir butllofes	 i	 rabiors	 •im-
que té idees molt clares respecte la publici- possibles. Els sorolls i els corts agafen aque-
tat.	 Els anuncis,	 segons ell, @s classifiquen ha	 ferocitat deis insertes i de les panteres.
en	 visibles,	 invisibles,	 Ilegibles	 i	 verbables. I de totes	 les	 estridències	 estivals,	 la més

— Si em donen un vestit nou — ens diu — torta de totes és la produida per les criatu-
i porto un cartellet que digui : uObsequi de res, tant si són nens corn si són nenes, tant
la	 casa	 X..a,	seré	 un	 anunci	 visible.	 En si són grandets corn si encara mamen.
canvi,	 un' vestit interior de	 punt,	 seré	 un El crit de la quitxalla a l'estiu, els plors
anunci	 invisible,	 però	 verbable,	 perquè	 jo i les malles, donen a les ciutats un aspecte
diré «el vestit de punt me l'han ofert a la infrahumà.	 En primer hoc, el ser que els
casa X...a produeix sembla que deixi de pertànyer a

— No sé si em compreneu — afegeix —. la nostra espècie i que es converteixi en una
La tendència meya és que e] sastre em rega- màquina o en una atracció molesta.
li el vestit... a canvi que jo porti un carte- A les porteries dels barris més importants
Ilet amb el nom. Però no hi afegiria el mot de la ciutat, s'improvisa un horrible escena-
((sastre)),(	 perquè	 aleshores	 tributaria.	 En ri de tribu de les més africanes. Les criatu-
definitiva :	jo procuro	 burlar	 la• llei,	 sense res deis blancs, quan xisclen, tenen una un-
faltar-hi. Tinc molts numerats que em pro- gla a la punta de la veu que ens esganrinxa
tegeixen,	 comprenent la	 importància de la una idea acabada de produir i ens la deixa
meya missió: el vestit que porto és obsequi inservible. Aquest xiscle fa pensar en les co-
d'un numerat del ram de la ploma. Però ses més agres que expliquen els grans ex-
els restaurants,	 en canvi,	 no ho	 volen en- ploradors en les seves memòries.
tendre.	 Jo	 voldnia	 que	 entre els	 bars	 de I aquesta ferocitat del so a l'estiu, aquest
Barcelona i a can d de la propaganda ver- sordll escorxat, és la cosa que dóna un un-
bable que jo els faria,	 em solucionessin	 el hüent	 llampant	 i	 desagradable	 de	 barbé-
problema del menjar. M'enteneu ?... ne, molt més que els tails de síndria, que

—.SÍ,	 sí,	 us	 entenc	 perfectament	 i	 és les samarretes escotades i	 que les orxates
una veritable llàstima que els amos dels• bars infectes ; les criatures, completament incons-
no ho vegin tan char corn jo. cients d'aquest	 fet	 infamant,	 s'entreguen

Havíem buidat els gots i tots dos torné- amb una fúria dionisíaca. a la imitació de
'em a tenir set... tots	 els grinyols del metall	 i de les expio-
- Un altre coktail?... sions dels motors.
— Prefereixo un 8	 (café amb	 llet),	 i	 si Quan	 passa	 l'estiu	 les • veus	 deis	 nens	 i

m'ho permeteu... hi mullaré uns quants dis- les nenes es van endolcint, van agafant sor-
sets. . . A propòsit. Davant de Canaletes vaig I dina, van agafant aquell to perfecte d'unes
tenir la idea de la numeració dels croissants. nines que feien abans i deien papà i manà

— Escolteu, «Numerats»... Teniu idees po- amb una veu	 que no sé per qué em feia
lítiques ?... pensar en un coixí de puntes.

— Des del 6 d'octubre de 1915, entre set
I vuit de la tarda, tot ho supedito al'meu Motors. En el stand de la Hispano Suïs-
sistema, 'però sempre he cregut que el ge- sa que hi ha a l'Exposició es pot veure una
neral Primo de Rivera m'havia d'haver on- esa ,	 senziillament	 celestial :	 és	 l'anatomia
dat el 1 3 de setembre per expressar-ii la meya dels automòbils que tenen cara i ulls. Amb
teoria. Jo voldria que el sistema s'implantés els automòbils passa el mateix que amb les
ele seguida. No vull tenir més la impressió persones. Per molt eclèctics que siguem, per
d'ésser un fracassat abans del debut. A més molt demòcrates i per molt que tinguem la
a més, jo em gasto cada dia,	 veient-me.., mànega ampla, ens trobem que el tracte i

— A quin nombre fixeu, poc més o menys, la companyia de segons quins sers humans
els addictes al vostre sistema? se'ns fa impossible. El tracte i la companyia

— Sóc enemic d'indiscrecions. Només us de segons quines marques d'auto sembla que
diré que tine numerat el bo i millor de Bar- també es fa imposible a les persones que han
celona : Santiago Russinvol, Angel Pestaña, adquirit una sensibilitat i una moral auto-

 Picarol, LluísCapdevila, En Rovira i Vir- 'mobrlístiques. Ara bé, un Hispano pot con-
gili, Bosch Labrús, Pere Comas, Caries Sol- siderar-se, dintre els autos, corn un senyor
devtla,	 Pere Coromines...	 Tinc	 alguns nu- que paga una cédula •pujada, que té una con-
merats en perspectiva i espero que dintre 'versa	 i	 unes maneres de	 distinció,	 que el
poc En Cambó es decidirà afer-se nume- (eu	 tracte és	 apreciat,	 etc.,	 etc.,	 se'l consi-
rar, honor que Ii atorgaré si m'ho demana, dera corn un aristócrata que no és del tot
fent	 l'oració per passiva.

I 
imbècil• A un aristòcrata ens agrada veure 1

— Fins a l'hora present,	 ¿quines classes vestit per un bon sastre, fumant un bon ci-
socials ofereixen més resistència a la nume- gar i dient coses espiritualíssimes, corn a un
ració? Hispano ens agrada veure'l admirablement

— Els capellans. No es deixen numerar de çarrossat i pie de senyores i gossos de .pri-
cap manera. Tan bonic corn farien amb un mera.	 No toleraríem	 la	 visió	 d'un aristò-
numeret,	 corn els guàrdies i els «tramvie- crata	 obert	 en	 canal,	 ensenyant	 totes	 les
ros))... vísceres,	 pecó	 en	 canvi	 podem	 tolerar	 la

—Teniu alguna manifestació per len pú- visió	 de	 totes	 les	 vísceres	 d'un	 Hispano.
blicament? No sois des tolerem, sinó que les trobem un

El «Numerats» medita un instant, i bevent espectacle magnífic, d'una bellesa perfecta.
l'últim glop de café amb llet, pie de molles i 

Perfecta	 aquí	 i	 a	 tot	 arreu,	 i	 meravellosa
de croissant,	 em	 diu : I en	 el stand	 de	 l'Exposició.

—Sí, senyor. El dia io de desembre de 1 això de poder ensenyar les vísceres sen-
92 6, divendres de setmana, vaig donar una se ofendre	 l'espectador és	 una de :les	 oin-

conferència a l'Ateneu Barcelonès, 	 on vaig quanta mil superioritats que té	 tm	 Hispa-
exposar el meu sistema, acceptant contro- no damunt d'un aristòcrata.
vèrsia. Des d'aleshores, i a causa d'un pro- Josep MARIA os SAGARRA
cés que se'm féu per la penya deis balancins
per mor del títol de la nieva gorra, encara
espero	 la	 sentència del Gran Consell deis
Trenta tres que ha de fallar I'apellació que
vaig p resentar. .. A uest número ha estatQ 

— Res més ?...
—Res més... passat per la censura— Dones. ..	 Saint i Numerats? go.'ernatitlaDontf;NEC na BELLMUNT
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Un "fet divers" de proporcions

La Nau es veu que té un redactor de fets
diversos molt divertit. De vegades, però, fa
l'efecte que veu les coses a través d'uns vi-
dres d'augment, perquè les coses agafen
unes proporcions tan extraordinàries corn
revela aquesta nota

((Un mariner v un carreter. — El carrer
de les Tàpies fou testimoni d'una de les ba-
talles més grans que registra la història. La
batalla es donà entre el mariner Francesc
Pons i Pons i el carreter Enric Herrero Ta-
ronger, i el motiu de la conflagració era una
dona d'aquells barns. Resultat : esgarrinxa-
des i erosions de pronòstic lleu.»

Es molt probable que. ningú s'arribi a do-
nar compte que certs lets agafen caràcter
de conflagracions.

Això no és més que un botó de mostra i
l'epígraf no té res de particular. En canvi,
si horn s'hi fixa, trobarà sovint tftols que
illustrarien amb èxit qualsevol novella ¢er
entregues. Exemples : «Un xòfer i un cira-
botes es declaren la guerra», «Un tropezón
cualquiera da en la vida», «S'intenta suble-
var el mercat de...)).

A veure si vivim sobre un volcà sense sa-
ber-ho.

Una caravana en la nit

Aquests rues tan bufons d'En Soto, que
donen un aire tan tiple als darreres de la
porta d'Av^la, de Montjuic, tenen el seu es-
table... a la plaça de Tetuan. Corn si di-
guéss im, a quatre passes de l'Exposició.

Però, a la matinada, quan els rucs ple-
guen, els amics d'En Soto, pintors, escul-
tors, me'ls agafen pel seu compte i baixen
cap a ciutat, per la gran Avinguda de la
Llum, la plaça d'Espanva i la Gran Via,
l'un rue darrera l'altre, les carnes deis ca-
vallers tocant a terra.

Tris-tras, tris-tras, la caravana es perd
Gran Via avall, cap a la plaça de Tetuan.

La cultura i la permanent

De vegades sentim a dir que hi ha algú
que es tanca amb pany i clau a casa seva
I es posa a llegir corn un boig per fer-se
una cultura. N'hi ha que es volen retirar
un quant temps en un poblet, carregats de
llibres «per fer-se una cultura)). D'altres
aprofiten el diumenge a la tarda i s'instal-
len, en pijama o vestits encara més sumà-
riament, a la galeria per fer-se una cultura.
Alguns us diuen que pensen aprofitar l'es-
tiueig, per a tal objecte.

L'altre dia en vàrem caçar un amb sem-
blants propòsits

En Llates, que era en la conversa, digué:
— N'hi ha que es pensen que fer-se una

cultura és corn fer-se la permanent.

Manuel de Montoliu i la sagristia

Va haver-hi una època en qué es va
posar de moda fer editorials titulades «Elo-
gi de. ..». Va sortir l'elogi del blat, l'elogi
de l'aigua, l'elogi del presseguer, l'elogi
de d'oreneta, l'elogi del pore... Gairebé tot
eren elogis als elements naturals i a coses
que tenien a veure amb l'agricultura i la
ramaderia. Sota aquells títols, l'autor des-
cabdellava una teoria carregada de segones
intencions i jugava amb la metàfora corn un
malabarista ho fa a la pista del circ.

Ara ha entrat en combat Manuel de Mon-
toliu, des de Catalunya Social amb un fla-
mant Elogi de la sagristia. Diu que ja esté
tip de sentir parlar de les rates de sagristia,
en to despectiu, i 'que cal que els gats for-
min a la una i constitueixin una mena de
Junta de Defensa que se'n pot dir «Amics
de la Sagristia».

Hem de dir que causes alienes a la nos-
tra voluntat ens han impedit, per una ve-
gada, poder anar al costat de Manuel de
Montoliu, en la seva obra de rehabilitació
de les coses que tenen a veure amb la de

-recia : no ens ha estat possible publicar una
informació que teníem preparada, que venia
a ésser l'elogi de la majordona.

Un Demòstenes modern

E1 senyor Juncal i Verdulla, cunyat d'En
Lerroux, ex-regidor de l'Ajuntament de Bar-
celona i actual director de la Normal de
Mestres dè IBarcelona, aconsellava als seus
alumnes de Literatura que s'esmercessin a
procurar-se una bona fonètica i els retreia
el model de Demòstenes.

Dos anys després, dos camperols d'un po-
blet de l'alta muntanya escampaven el diu-
menge, sortint de missa major, la nova d'ha-
ver vist un home de mitja edat, aparent-
ment boig, que es ficava pallets de riera a
la boca i gesticulava i enraonava alt aanb
els arbres a els rius i els tossals, corn si fes
discursos. E1 poble en pes es posà a l'aguait.
Era el senyor mestre. No sabem si era alum-
ne del senyor Juncal, però de poc 1'apedse-
guen.

L'aurèola de la saviesa

El solemniat germanícela Magí A. Cas
-sanyes, Ilumanera de Sitges, la «Ciutat Uni-

versitària de Catalunya», ja fa molt de temps
estava content i orgullós de poder Iluir un
volum de cap molt per sobre del comú. Es
cosa, corn tothom sap, que denota gran sa-
viesa.

Però ara ha arrivat al súmmum de 1a sa-
tisfacció. L'altre dia la seta distingida se-
nyora trobà un ario nostre i, en preguntar-
Ii aquest pel seu marit, li respongué

— Oh ! ara està molt satisfet perquè li
cau el cabell d'allò més.

Variacions
sobre l'estiueig

En aquesta época de l'an , els ciutadans
de Barcelona es divideixen en dues menes :
uns, els que estiuegen i els altres, els que
comenten l'estiueig. Aquests darrers, natu-
ralment, són els periodistes. El tema de la
calor és un tema que convida, i el periodista
s'hi deixa anar graciosament. Si fa no fa,
cada any es diuen les mateixes coses i per
bé que el lector de diaris no acaba de fer-se
una sólida cultura sobre les coses de l'esti-
ueig, almenys té l'ocasió de fonmar-se una
idea bastant aproximada deis periodistes. En
aquest sentit, el tema de l'estiueig consti

-tueix una pedra de toe incomparable.
Els periodistes que cultiven un realisme

ingenu, aquells que cada dos per tres treuen
les seves misèries personals sobre la prime-
ra plana del diari, parlen de d'estiueig amb
un to llagrimós, corn el d'aquelles dones em-
barassades que venen bitllets de la loteria.
Presenten el panorama desolador de l'home
que no es pot moure de la ciutat i sempre
acaben lent una referència a la calor que fa
a la Redacció.

Per altra banda, els periodistes que es
preocupen de guardar sempre una certa te-
nue i que tenen un sentit del pudor en refe-
rència a les calamitats professionals, abor-
den el tema armats amb la llança amable
de la ironia. Les passen tan negros corn els
altres, però fan broma. En el fons, aquesta
posició humorística no és res més que una
mena de venjança sorda contra el pròxim
que estiueja.

El resultat és el següent : mentre el perio-
dista sentimental inspira una sensació de
llàstima, l'altre dóna la impressió de lugar
els gossos amb les llonganisses del cinisme.
No sabem pas quina posició és la millor.
Els lectors que paguen contribució, no obs-
tant, sempre agraeixen més la primera.

Entre les incomoditats que han de sofnir
els que es queden a la ciutat i l'avorriment
amb què han de lluitar els que se'n van, sor-
geix un extraordinari exemplar de felicitat.
Es el marit que té la dona a fora. El veieu
tan optimista, tan satisfet en el seu estat
de solteria oircumstancial, que us viénen
ganes de casar-vos per a resoldre d'un cop
el problema de les molèsties estivals. El ma-
nit que es queda a Barcelona no es queixa
mai de la calor. Més aviat l'accepta corn una
benedicció.

— Quina caloreta, eh, avui ?, us diu amb
un aire totalment xiroi.

Si nosaltres tinguéssim una pluma tan
autoritzada corn la de Mossèn Cardó, posem
per cas, recomanaríem als marits que tenen
la dona fora, que no exhibeixin la seva ale-
gria d'una manera tan visible. Les més sa-
nes tradicions i el sentit sagrat de la famí-
lia, trontollen aquests dies davant l'espec-
tacle, dels manits esvalotats que envaeixen
els carrers.

*x.

Figureu-vos que ara caigués un angel del
eel, un àngel tan ignorant de les coses de
la terra corn aquell de La visita meravellosa
de Wells, posem per cas. Suposem, tumbé,
que aquest angel volgués informar-se sobre
les coses de l'estiueig, i ens podrem ima-
ginar fàcilment et següent diàleg :

— Per qué estiueja la gent?
— Per tal de descansar, diuen.
— Així, els grans estiuejants deuen ésser

els que han treballat més durant l'any?
—No és pas ben 'be això. Es pot dir gai-

rebé que passa tot el contrari.
— No ho entenc...
— Veureu, la cosa va així : per estiuejar,

es necessiten molts diners i esté demostrat
que els que més en tenen són els que menus
treballen. Corn més rics, dones, més esti-
ueig, i corn més estiueig, menys treball.

— Dones, per qué descansen?
— .Perquè per a descansar no es necessita

pas estar cansat.
Aquest angel, naturalment, es faria anar

-quista, i, ales ajudeu-me, aniria a tirar una
bomba a Caldetes.

»+«

«Guanyaràs el pa amb la suor del . teu
front», diu el precepte diví. Tot fa ,pensar,
dones, que a una quantitat determinada de
suor correspon una quantitat similar de
pa. La gent, però, no ho entenen així, i en
aquesta època en què la temperatura es
presta tant a treure partit del diví anatema,
prefereixen anar-se'n a jeure a I'ombra d'un
arbre o a jugar al «pare martelin amb l'ele-
ment jove de les colònies.

Si almenys els que ens quedem pels volts
de la Rambla tinguéssim la compensació de
veure verificades les famoses paraules! No
hi podrien donar un cop de mà els d'El
Mati?

Encara que no ho sembli, aquestes «Va
-riacionsn tenen el propòsit de constituir una

mena de pròleg d'una sèrie d'informacions
estiuenques que començarem a publicar des
del número vinent.

De Barcelona estant, el tema de la calor
no ens dóna per més. Veurem si voltant
una mica, per fora se'ns aireja un xic la
imaginació...

J. M. PLANES

En el /ròxirn número

CALDETES

— No cal que us separeu... No coneixeu
el «Numerats,,?

— No tine el gust... — vaig contestar.
— Doncs us el presentaré i àdhuc us pro-

posaré que vulgueu ingressar en aquesta me-
na de francmaçoneria aritmética inventada
per ell.

I assenyalant-me l'homenet que teníem al
davant, somrient satisfet davant la perspec-
tiva d'un nou addicte, el meu company em
digué molt seriosament :

— Tine el gust de presentar-vos el popular
«Artículos Numerados» , inventor del mag-
nífic sistema de la numeració universal, ho-
me de confiança, servidor ideal i víctima
fins al moment present de l'absurda incom-
prensió del públic barceloní que es mostra
sord a les seves teories renovadores.

El «Numerats» s'escoltava el meu .amic
amb la boca oberta i em mirava a mi amb
un aire d'illuminat que encantava. En aca-
bar Ía presentació m'allargà la mà dreta i
aixecant-se la gorra amb l'esquerra ern di-
gu'é :

Sota la gorra , hi ha En Josep Cardona
Olivé, fill de Pont d'Armentera, a una hora
de Santes Greus, provincia de Tarragona.

Això volia dir, ni més ni menys, que amb
la gorra posada perdia l'altra personalitat
per adquirir exclusivarpent la d' Artículos
Numerados»....

Cinc minuts després convidava l'interes-
sant personatge a gendre un coktail a peu
dret al Cafè de la Rambla per fer-me ex-
plicar a grans línies en què consistia el seu
sistema de la numeracio universal.

Per demostrar-me que era un home im-
portant, el meu interlocutor començà per en-
senyar+me un diari rebregat que es tregué
d'una butxaca interior de l'americana. Es
tractavra d'un número de L'Esquella antb
una caricatura de «Artículos Numerados)),
obra de Picarol, el qual havia posat al di-
buix la següent llegenda

<<Poincaré es trenca el cap fent càlculs
per salvar el franc... Corn es veu que no
coneix el nostre "Artículos Numerados" !...n

— Què Ii sembla? — em va preguntar de-
sitjós de conèixer el meu parer.

— Està molt bé, molt be. :.. Però ¿creieu
que a França aniria bé el vostre sistema
de la numeració universal?

L'home em llençà una mirada de sorpre-
sa i d'indignació. Dubtar de les qualitats del
seu sistema és dubtar de Déu, de la hum,
de la veritat. En vista del meu escepticisme
creié convenient explicar-me detalladament
les seves teories i en home ordenat començà
per treure's de] nateix arxiu d'on havia tret
el número de L'Esquella, un full de calen-
dani amb data del 6 d'octubre. Corn el lector
veurà més endavant, el 6 d'octubre és una
data memorable, una mena de Nadal deis
Numerats, car aquell dia nasqué el sistema
de la numeració universal a la closca del
que fins aleshores s'havia anomenat Josep
Cardona Olivé, fill de Pont d'Armentera, a
una hora de Santes Greus, etc., etc.

— Aquest full de calendar  — em diu 
—el vaig redactar jo mateix per al Bloc Cer-

vantes. Teniu, llegiu-lo.
Vaig llegir-ihi, textualment, el que se-

gueix :
« "Artículos Numerados" és un nom sinò-

nim de Gramàtica i Aritmètica, noms pro-
pis que, junts i a base de la presentació
personal immediata, institueixen corn a Sis-
tema la teoria de la Numeracó universal.
Donada a conèixer el dia 6 d'octubre de

1915, dimecres de setmana, entre q i 8 de
la nit, per Don Josep Cardona Olivé, pèrit
mercantil, fill de Pont d'Armentera i veí de
Barcelona, trobant-se de visita a la casa nú-
mero xqq del darner de Córcega, en la qual
hi havia una raó social collectiva.n

Més details?... No són al full de calen-
dan, però el de la gorra posada no els re-
gateja pas. En veritable apóstol de la seva
causa en pro de la Gramática (representada
pels «a rtículos») i de l'Atitmética (represen-
tada pels «numerados »), prodiga els raona-
ments fins a poder comptar-vos entre els
seus numerats.

— El meu sistema — em diu després de
beure un glop de coktail — no té altre ob-
jectiu que I'arribar a desterrar del diccio-
nari la paraula (público. . . Què és el pú-
blic?... No és altra cosa que una massa
anónima que viu a l'esquena del paper ccse-
Ilat» i de la guàrdia civil. Quina és la base

CHASSAIGNE FRÈRES
Casa fundada en 1864

PIANOS - AUTOPIANOS
Terminis	 Més de 31.000 en ris	 Lloguers
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es», deja un minúscul rètol damunt del pa-
uet que duia un vellet fresc i somrient,
ue sortia cte casa de l'adroguer.

Wealt?
Health?

Long life?
Empire foods !

Riqueses? Salut? Llarga vida? Aliments
de l'Imperi !

Després tocaya el torn als arrossars de
Bunmah. Camps infinits, daurats de sol. Les
arretes, tirades per bous de banvam enor-
m e, carregades fins a gran alçada. «Burmah
és el més important graner d'arròs que hi
ha al món». »I.300.000.000 de tones cada
my)). Imagineu el nombre de rice-puddings
que es poden fer amb aquesta quántitat
d'arròs! Però no us trenqueu el cap calcu-
ant-ho ; el cartell mateix us ho diré : es
poden fer 32.000 milions de puddings. Po-
ques contrades deuen ésser, per a Anglater-
ra, tan precioses corn Burmab.
No pretenem prosseguir aquesta evocació

de l'Iunperi britànic a través d'una sèrie
nacabable de cartells suggestius ; però vol-
dríem encara esmentar-ne un de destinat a
enllaminir els anglesos amb la representació
de la ruta de les Indies en tres quadros
un vaixell davant del Penval de Gibraltar,
el mateix vaixell travessant el Canal de
Suez, el mateix vaixell, en fi, davant Bom-
bay : la ciutat lluu al Ions, blanquinosa,
enllà de les aigües blaves : una jove parella
inglesa, 'vestida de blanc, la contempla re-
colzada en la barana del vaixell. L'ànima
britànica, viatgera, haurà vibrat més d'una
cegada en presència d'aquesta ciutat blan-
quinosa, porta enorme de ((l'enorme India
allucinantn.

Nadal va 'arribar. ¿Podia la propaganda
imperial deixar passar una festa així lli

-gada a la sentimentalitat anglesa, sense
l ligar-hi S'Imperi i els productes imperials?
No, no podia. Pocs dies abans de la festa,
van aparèixer els cartells nadalencs. En
recordo un port a la nit, a vora una mun-
tanya, tot pie de lluminàries. Les llegendes
eren anés intencionades que mai. Refinada-
merit, s'hi aliava la propaganda mercantil
amb la tendresa de fi d'any : »El producte
de la contrada nadiva corona la festa de
Nadal», eUna bona resolució per a l'any
vinent : en totes les vostres compres, com-
preu a ]'Imperi, si us plau», ( Que tot l'Im-
peri carregui ]'arbre de Nadab>, «L'Imperi
és una gran família

Un feliç Any Nou per a tot l'Imperi!»

FERRAN SOLDEVILA

Aleneu Polylecñnicum

Conferències que seran donades a l'Ate-
neu Polytechnicum aques mes:

Dia 2. — Antoni Vilà (Crítias) : L'ideal
esportiu i la boxa.

Dia 6. — A. Rovira i Virgili : L'home i la
professió.

Dia g. — Ramon Vinyes: Teatre Modern.
D;ia 13. — 'E. Granier- Barrera : Conside-

racions sobre el maaxisme.
Dia 16. — J. A. Trabal : Esport, raça i

pàtria.
Dia 20. — Víctor Hurtado : Periodisme.
Dia 23. -- rancesc de P. Cornet : Jade-

pendència del poder judicial del poder exe-
cutiu.

Dia 27. — J. Serrat Bonastre : L'evolució
de la màquina de vapor.

Dia 30. — Lluís Capdevila : LIiçó de co-
ses de la revolució francesa.

Les conferències començaran a les vuit
en punt del vespre.

Algú — no recordo qui ni on — ha definit
el cinema dient que era el somni colíectiu.

La definició em sembla exacta i per ella
ens podem explicar la predilecció de les mul-
tituds de tots els paisos per aquest art o
indústria de la pantalla. I valgui la disjun-
tiva pensant que no hi ha pròpiament in-
dústria sense art ni art sense indústria.

La gent, doncs, va al cinema a somniar
desperta, a viure un món fals, irreal, ab-
surd moltes vegades perquè la multitud és
com un infant que necessita la narració
d'un conte fantàstic i -meravellós per ador-
mir-se. I el cinema supera i avantatja ja
el teatre per a satisfer aquest pueril afany
d'alimentar la imaginació i l'esperit amb el
món eteri, subtil i alat deis somnis.

¿Cal blasmar aquest afany de les multi-
tuds?

Sincerament creo que no.
Tots portem dintre el nostre món de som-

nis per al qual el marc de la vida és sempre
petit. Tots anem a la recerca d'aventures
extraordinàries que, ai las!, la vida real
amb la seva grisor infinita no pot donar-nos,
i si en nom de l'art per l'art o d'una
elevació espiritual superior al nivell comú,
pretenguéssim, corn alguns escriptors han
fet, combatre sobre qualsevol punt de vista
padagògic, social, religiós, etc. — aquest
afanv de somniar de les multituds que no
és altra que l'avivació del sentit de l'extraor-
dinari que inquieta eternament la nostra
vida, cauríem en uoa altra puerilitat menys
lógica, corn seria la de pretendre infondre a
les multituds les elucubracions mentals re-
servades en tots els temps a unes minories
que hem convingut de nomenar selectes.

Mentre el socialisme pugna arreu del món
per a socialitzar els fruits del treball i la
riquesa, el cinema avançant-se a tot pro-
grama ha vingut a socialitzar el somni.

La impressió fugissera del film, i les se-
ves suggeréncies són propietat comú de la
senyoreta cursi i de la criada que l'acom-
panya, unides en aquell moment per la ma-
teixa vibració animlca i per la mateixa sim-
patia a l'heroi o a l'heroïna que triomfa en
nom de la bondat o d'un resum de virtuts
que els autors posen sempre en ies primeres
figures, tal com posen els pitjors defectes,
vicis i mals instints ale personatges que en
definitiva ham de perdre, perquè així ho vol,
al cap i a la fi, aquest infant de mil caps
que és la multitud.

La civilització actual, que segons Spengler
esté a punt de liquidar-se i de la qual, per
tant, vivian l'última fase, ha sabut fer la
vida rápida i alambicada, intensa i comple-
xa, perd és evident que no ha sabut embe-
llir-la, sinó potser tot el contrari. En com-
pensació ha vulgaritzat per tot el món, sen-

se distinció de climes ni latituds, de conti-
nents ni de races, aquesta maquineta pro-
ductora de somnis i aventures, de farses i
trucs, de tot allò, en fi, que mai passa en
aquesta nostra vida social mesquina i monò-
tona en la qual ens sosté i ens anima una

altra cosa tan immaterial corn el somni ma-
teix que és .l'esperança, una esperança in-
solent en no sabem ben bé qué, però que
en si mateixa és la font i el secret de tots
els somnis i el mateix secret •que ens dim
a aquest somni colleetiu del cinema on
creiem viure, a canvi d'un preu enraonat,
tot a11ó gran i extraordinari que la vida en
si ens nega a cada instant.

Així, en esdevenir ja yells, a tots ens sem-
Na que les nostres vides s'han teixit amb
la tela finíssima deis somnis decebuts.

I són encara els somnis del cinema els
únics que no poden decepcionar-nos, car
hem pagat perquè ens dessin un xic de far-
sa, un xic d'absurd i un xic d'inversemblant.
Ha estat cosa convinguda.
De lógica i filosofia ens en dóna bé prou

i massa la vida sempre igual cada dia, les
vuit hores d'oficina, el lloguer de casa, la
pràctica deis deuces socials i la dispèpsia.

EMILI SALETA I LLORENS
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El Soviet (al negociant americà). — Feu el
favor d'entrar per la porta de darrera.

(World, Nova York.)

DEMANEU pertot el matamosques

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

LABORATORI CREOTAL, Batista, 12 (S. M.). Telèfon 51822
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VERS.-LA FEDERACIÓ ECONÓMICA D'EUROPA?

Que pensen els nosTres homes
NOTES ANGLESES

L'Imperi és en construccio
E1 dret

a somiarn
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Quan vàrem arribar a Londres per pri-	 n
mera p egada, vrem anar a raure a una de	 q
les innumerables pensions de Gower Street,	 q
no llunv de ]'University College. Una mica
més ençà hi hacia la Indian Students Union
Hi	 entraven	 i en	 sortien	 estudiants,	 amb

jugades en el tauler diplomàtic. No hem de llurs rostres grogosos i	 foscos,	 els ulls una
pensar que Briand i Stresemann, en defen- mica enfollits i els llavis blanquinosos. Co-
sar llurs	 respectives	 tesis,	 siguin insincers. ronant el vestit europeu, on ca¢npanejaven
Hem de compendie tanmateix que, a través els grisos pantalons Oxford, algun estudiant,
de les	 tesis o de les propostes respectives, en lloc de la testa nua dels seus companys,
cadascú aspira a obtenir un resultat favora- mostrava, amb orgull una mica ferotge, el	 c
ble per als interessos del propi país. turbant	 índic.	 Algunes	 estudiantes	 anaven

Cadascú	 ha	 analitzat la	 questió posada vestides de cap a peus amb un vestit espe-
per Briand segons l'aspecte que	 més l'ha cial, que vàrem suposar més o menys típic:
interessat.	 Els uns segons	 l'aspecte	 econò- recordem una	 combinació de	 faldilles Bro-
mic, els altres segons l'aspecte financier, els gues amb un jersei terrós, amb mitja i Sa-
de més enllà segons el polític.	 El projecte bata blanca i amb una mena de mantell al
és vast. No sembla de realització molt prò- cap.	 1
xima. Però és bo que se'n comenci a parlar. Allò era l'Imperi.

Sortint de la pensió, al mateix carter, ens
FERRAN VALLS I TABERGER vàrem deturar davant d'un gran cartell. Era

En principi, descartant l'aspecte que pu- un cartell de propaganda per a' l'emigració
a Austràlia.	 A un costat 'hi	 havia	 la vidagui tenir per la soya provinença en aquests

moments i deixant de banda el que pogués estreta, lligada :i mísera, en. les fosques ciu-	 i
haver-hi d'habilitat política i circumstancial, tats angleses ; a l'altre, hi havia 1a vida fol-
el	 projecte d'una	 estructuració dels	 Estats gada, 'lliure i	 próspera dels camps	 austra-
Units	 d'Europa	 esdevé	 una	 aspiració	 que Hans. L'home, damunt poderoses màquines,
crec que ha de tenir les majors simpaties treballava la terra agraïda i remuneradora ;
entre nosaltres. la dona,	 desaparegut ja en son rostre tot

La paternitat d'una idea semblant, però, vestigi de malaltia i de misèria, vestida amb
no pot ésser atribuida exclusivament a una calces curtes i botes altes, donava de ma-
sola persona per relleu que aquesta tingui, mar a	 un fill	 robust i rosadenc.	 Després,
sobretot quan aquesta idea ha nascut en di- llegint,	 un dia, en algun diar',	 un	 anunci,
versos ambients i obeint a motius i orienta- també d'encoratjament a: l'emigració cap a
cions diverses.	 La seva realització de totes Austràlia, amb les seves hiperbòliques i illu-
maneres no pot ésser una cosa ràpida i és sionants invocacions a la llibertat i a la ri-
evident que ha de topar amb nombroses di- quesa, algú va comentar: uSí, però un cop
ficultats ; des del nostre punt de vista exi- allí,	 la realitat amb què es troben és tota
geix, a més a més, la solució prèvia de'nom- una altra.))
brosos	 problemes	 de	 justícia	 internacional Tant se valia : a11ò era també 1 Imperi:
que encara té plantejats Europa. Una mica més enllà, en girar un carner,

Tot el que pugui; representar dintre d'a- vàrem trobar-nos davant del Museu. Britànic.
quest organisme europeu el sentit de solida- Dins ell, de bell nou, vàrem trobar 1'Impe-
ritat entre els diversos pobles i el	 respecte ri ; però, aquest cop, en tota la: seva impo-
a la llibertat i a: les característiques naturals nent vastitud. Les cinc parts del món, me-
de totes les col1ectivitats ètniques i lingüís- tódieament	 saquejades,	 haitien	 fornit	 una
tiques, ha de desvetllar entre nosaltres una bona part, la més valuosa, d'aquell museu,
sincera adhesió. un deis primers del món.

En resum : si això arriba a contribuir pràc- Després, l'Imperi se'ns va presentar a tra-
ticament a la consolidaoió de lau, 	 ala- ''és d'un port i del seu tràfec — una de les
vorint de passada la pau mundial (no repte- formes més escaients que pot pendre la pui-
sentant, en conseqüència, cap arma ofensiva xança imperial per presentar-se. E1 port de
contra altres regions del món), si pot afeblir Liverpool,	 el	 més	 Important d'Anglaterra
les •exageracions	 nacionalistes	 i	estatistes pel que fa al tonatge deis vaixells matricu-
aguditzades avui	 en	 algunes potènoies, i	a lats,	 i	 a	 l'exportació,	 superior	 a	 Londres
facilitar,	 en canvi,	 l'afermament del	 sentit (que l'avantatja, tanmateix, en les importa-
democràtic i de confraternitat internacional, cions) ós una evoeaoió viva i potent de l'Im-
el projecte anunciat per Briand serà indub- peri.	 Productes	 manufacturats,	 articles	 de
tablement ben vist de tots els que senten l'i- cotó	 fabricats	 al	 districte	 de	 Manchester,
deal paoifista basat en un esperit de justí- carbó i sal del Pals de Galles i del Cheshire,
cia	 i llibertat, constitueixen	 els	 principals	 elements	 d'ex-

Sens dubte, per aconseguir la madura rea - portació ; cotó en brut, cereals i altres pro-
lització d'aquest ideal	 serà necessari un es- ductes deis Estats Units o de l'Imperi cons-
pai de temps molt llarg i només podria arri- titueixen la base de les seves importacions.
bar-s'hi	 gradualment,	 per- diverses	 etapes, Dels grans docks de Liverpool surten vai-
car no crec en la sobtada transformació de xélls	 cap	 a	 Irlanda,	 el	 Canadá,	 ]'India,
l'actual constitució política d'Europa. El de- A rrica, Australia,	 Xina,	 les	 Indies occirien-
sig, naturalment,	 ós d'arribar-hi en un dia tals, Sud-América.
més o menys llunyà per tal d'evitar, d'a- A11ò, alié era ]'Imperi.
questa manera, l'asfixia que produeixen els Però, en allunyar-nos del port :i deis bar-
isolament locals. ris que 'hi aflueixen,	 la visió imperial des-

apareixia gairebé totalment. A la Universi-
LLUís DURAN I VENTOSA tat potser no hi havia ni mitja dotzena d'es-

Sense conèixer exactament en qué consis- tudiants de color.	 Anglesos del Lancashire
teix	 i	 corn es projecta dur a la pràctica del Cheshire, i una forta proporció de gal-
aquest pla de Briand, es fa un xic difícil lesos, en formaven la població escolar. Tan-
donar una opinió. mateix, un dia, pels volts de la Universitat,

Si per Estats Units d'Europa, en él ter- vaig topar amb l'Imperi. Caminava a prop
reny econòmic,	 es	 vol mánifestar l'establí- meu un jove magre, color d'oliva, d'ulls ne-
ment d'una frontera duanera collectiva amb gres, moils, i corn una mica febrosos. Al-
ee	 corresponent	 lliure-canvi	 a	 l'interior del guna cosa en ell delatava l'home de mar.
Continent, he de començar per creure que Fm va semblar que volia parlar-me, .i vaig
tot això està molt verd,	 car ni l'opinió ni mig-deturar-me encuriosit. No volia sinó un
l'economia de cada país no estan encara en llumí.	 Perb	 m'intrigava	 la	 seva	 nacionali-
diSposieió de fer-ho. tat, que no encertava a desxifrar.	 Em va

Això	 beneficiaria,	 en	 tal	 cas,	 els	 països dir el nom d'una illa,	 ja ni recordo quina:.
industrialment	 forts,	 però	 seria	 l'antquifa- «Es francesa», vaig dir tot dubtós. «Ho era»,
ment de tots els països febles. va let somnient,	 apera els anglesos...» No

Es evident que d'una temporada llarga a va acabar la frase:	 un moviment semioir-
aquesta part es tendeix a la concentració de cular de braç, corn de croupier que arreple-
les grans forces econòmiques, 	 no pas per aa el guany, va dir, molt més eloqüentmentn
organismes politics, sinó pels mateixos ele- que no cap paraula, el pas de l'illa al poder
ments econòmics,	 es	 diguin 'Trusts,	 es di- d'Anglaterra.
gumn Cartels, o es diguin un altre nom. Jo Sí :	 a11ó també era l'imperi :	 un cop de
crec, però, que aquest fenomen és purament braç,	 un	 cort de mà,	 oportú,	 i	 una ilia	 a

r	
econòmic i que, per tant, no té a veure amb poder d'Anglaterra, del banquer.	 I després,
la	 idea política	 d'uns	 Estats	 Units	 Euro- tornar a fer joc.
peus. No anant cada dia al port i no trobant
No s'ha d'oblidar, per altra banda, que en cada dia insulars passats a ésser súbdits de

s	 economia, en quant aquesta es rélaeiona amb l'Imperi	 britànic,	 l'Imperi	 no	 se'ns	 'haunia

s	
la	 política,	 hi	 ha,	 és	 clar,	 un	 interès	 del fet present més que en formad alguna fmi-
productor, però hi ha també un interés del ta en conserva i en algun	 reto] d'especier,
consumidor •i	 que, ultra el gran productor, si no hagués començat de sobte una gran

_ hi ha el productor petit, així corn al costat propaganda	 en favor deis productes impe-
s de les grans indústries figuren les indústries rials,	 per mitjà deis cartells successius.	 Un

auxiliars. Tot això vol dir que l',.stabliment dia, al llarg del nostre camí habitual vàrem
d'un lliure-canvi dintre dell Continent Euro- veure,	 diverses vegades,	 un	 cartell	 en co-a
peu ha d'ésser una tasca plena de dificul- lots, molt ben let, amb la sèrie deis Eta ¢ire
tats... Builders,	 els	 «constructors de l'Imperi »,	 a

L'interessant del	 projecte Briand és	 l'o- partir de Joan Cabot i de Sir Francis Dra-
rientació de defensa d'Europa davant l'Amè- ke,	 el	 gran	 marl anglès,	 presentat en els
rica. Això sí que planteja una sèrie de qües- manuals d'Història d'Espanya res més que

o tions	 interessants,	 dignes	 totes	 d'estudi.	 A corn un	 atroç pirata.	 Les figures d'aquell
S mi, però, em fa l'efecte que 'a competència rengle formidable d'homes d'acció, eren co-

entre Europa i Amèrica no es resoldrà en ronades pel lema : «L'imperi és en construc-
o el terreny politic, encara que m'expliqui que ció»•
S així ho pretengui	 un	 home essencialment Després, periòdicament, el cartell era subs-
s politic corn Briand, ,sinó en el terreny edu- tituit, i .potser encara segueix essent-ho. Cada
n catiu, de manera d'ésser. No podem oblidar nou	 cartell	 presentava	 un	 nou	 aspecte de

que el ciutadà, l'home americà, és molt di- l'Imperi, espeolalment pel que fa a la seva
r- ferent de l'europeu i això fa que 9a societat producció. I l'imperi és tan vast! Eren, un

americana en tots els seus aspectes ,plantegi dia, els camps de cotó del	 Sudan, planes
la coanpetència amb l'europea en condicions verdes amb taques blanques, les tendes cla-
que, almenys avui per avui, són de superio- res enlluernats de sol,	 els negres relluents,

e- ritat, els camells soferts:	 eEl comerç de 1'Impe-
t
s,

Sobre això, naturalment, es podnia parlar
molt, però potser ens allunvaríem del tema.

ri creix», deien	 les llegendes, uI'Imperi pot
fer-se tots els seus vestits».	 I	 xifres	 relati -

ó Políticament,	 repeteixo que des dril punt ves a la: producció de ]'Africa del Sud ho
o- de vista europeu crec la realitraci6 d'aquest confirmaven.
e- projecte enormement difícil — durant molts Un altre dia eren tots els productes alí-
e anys. Un exemple eloquent del meu pessi- mentaris exportats pels diferents paisos de
Lt misme en aquest sentit el trobareu en la So- l'Imperi : el formatge del Canadà, el te de
ar cietat de Nacions, la qual és encara un or- Ceilan,	 els	 ous	 d'Irlanda, :la	 mantega de
S ganisme feble a desgrat deis deu anys que Nova Zelanda, el moltó d'Austràlia, i d'al-
m- porta de vida. tres i d'altres. eL'Imperi és el vostre jardí»,
à- Dostèvec DE BELLMUNT asseguraven les llegendes. nEmpire vitami-
al
es

(Acabament)

A3ADEU HURTADO

Sabem molt poca cosa del projecte Briand
per a poder tenir-ne des d'ara una opinió.
Però segurament el propòsit de 'oler prepa-
rar una federació econòmica d'Europa, pre-
liminar d'una federació política, mereixerà
la simpatia de tots els homes que han viscut
les terribles angoixes dels últims quinze anvs
i que en voldrien veure l'acabament.

Es parla, corn és natural, de les dificul-
tats que s'han de presentar quan aquest pro-
pò sites tradueixi en una forma concreta
d'acció; però el cert és que totes les dificul-
tats que s'han apuntat fins ara responen a
la coñcépció abstracta d'un, projecte desco-
negut i que segurament han estat ja tingu-
des eh compte. Em sembla que Briand, que
és un home de realitzacions, no anirà a l'As-
semblea de Ginebra amb un estatut sàvia-
ment estudiat, sinó que proposarà un pro-
cediment de ' collaboració per estudiar un
pacte entre les nacions europees sobre al-
gunes qüestions de oràctica solució. Potser
una unió duanera d'efictes limitats, o una
major extensió dels càrtels internacionals
d'algunes grans indústries, o una decisió
raonable .de la producció amb la fixació de
contingents nacionals. Es de suposar que
aquest aspecte tècnic del problema imme-
diat serà cosa de Loucheur, avingut d'abans
amb homes d'altres pobles, especialment ale-
manys.

Però més que res, fa l'efecte gue es trac-
ta de marcar de la manera més clara possi-
ble una orientació de conjunt a la nova poll-
tica europea, de substituir per un esperit de
cooperació entre els pobles la vella política
de rivalitats rancunioses que encara domina.
Es la necessitat d'aixecar el nivell de les
qüestions europees que insensiblement ana-
ven baixant de to perquè anaven reproduint
amb noves formes les divergències nacionals
de sempre. La política de Locarno i del
pacte Kellog, que tanta influència té ara en
la liquidació de 1a guerra, no es pot aban-
donar per les petites trapaceries diplomàti-
ques que volen fer reviure un passat ben poc
envejable.

I no hi 'ha dubte, per altra part, que en el
pensament de Briand influeix per molt el
desig de donar una mena de 'personalitat ju-
rídica a Europa per afer viables ele tractes
futurs amb els Estats Units d'Amèrica, que
sistemàticament es volen desentendre de tota
intervenció directa en els afers que no són
específicament americans.

Hi ha qui suposa tot el contrari, i creu
de bona fe que el projecte ]Briand tendeix a
constituir una força que pugui oposar-se a
la força creixent de Nord-Amèrica, preparant
així la possibilitat d'una futura guerra inter-
continental. Es molt difícil de preveure el
que pot passar demà; però és segur que e1
propòsit actual no és aquest. N'hi ha prou
amb recordar la història del pacte Kellog
per explicar-se amb claredat el pensament
d 'ata .

Després de la desgraciada experiènbta de
Wilson, renovada amb la qüestió deis deutes
inter-aliats, s'ha vist ben ciar que els Estats
Units d'Amèrica necessiten un tracte dife-
rent dels altres pobles. No hi ha manera,
per més que es vulgui, que acceptin, ni gai

-rebé entenguin, el pensament europeu. Nord-
Amèrica pot ésser un gran amic, però és un
mal soci. Tota la qüestió està, si es vol in-
corporar els americans a una política de col-
laboració mundial, en trobar una fórmula
que faci possibles els pactes de bona amistat
sense formar Societat. En aquest sentit el
pacte Kellog és una troballa feliç de Briand,
una filigrana de psicologia, per a fer repro-
duir el gest fracassat de Wilson pels mate-
xos que l'havien repudiat. Es .una Societat
de Nacions sense Societat.

No sé si estem prou ben situats nosaltres
per a compendie tota la importància actual
del projecte Briand. Fa l'efecte que, avui
per avui, és més aviat una qüestió del cen
tre-europeu, fortament interessat a avença
tot el que es pugui la definitiva aproxima
ció franco-alemanya, que és la base essencia
de la nova política. Es. veu venir un capgi
rament de tots els partits polítics d'aquest
dos pobles, i deis que volten entorn deis seu
problemes, els quals senten el desig de des
pendre's d'una vegada de totes les preocupa
cions de la guerra. I les conseqüències d'a
quest fet, que obre de bat a bat les porte
als homes de les noves generacions políti
ques, són incalculables per a la vida- de tot
l'Europa, sense excloure Anglaterra i Rús
sia.

ANTONI ROVIRA I VIRGILI

Si es tractés del projecte d'un ideòleg, n
hi hauria hagut cap sensació, car no és pa
d'ara que es parla deis Estats Units d'Eu
ropa. Aquesta expressió té encara un s
víctor-huguesc. Amb la Societat de Nacion
començà la sèrie moderna deis organisme
politics internacionals. I, cas curiós : el mó
s'ha organitzat primer que la vella Europa
La Societat universal de Nacions s'ha for
mat primer que la Sacietat de Nacions eu
ropees.

Briand, l'inventor del llenguatge europeu
s'havia deixat passar al davant per Stres
mann en la carrera de l'europeisme. Davan
el problema de les minories nacional
Briand, collocat diplomàticament en posici
desavantatjosa, no sabé reaccionar i féu s
bre aquesta matèria uns discursos ben inf
riors a les seves condicions d'orador i d
polític. Probablement; !Briand s'ha adon
lue Stresemann ha aconseguit de par]

millor l'europeu. I no és impossible que el
debats de la reunió de Madrid l'hagin err
pes a posar damunt la taula de la diplom
cia el seu projecte federalista, en el qu
pensava temps ha i que potser encara no
madur, però que pot servir per a millorar e
aquests moments la situaçió moral de Frar
ça a Europa i per a treure força explosiva
diguem -ho així, al problema de les minorie!

Alguns diaris alemanys han qualificat d
maniobra el projecte de 'Briand. Els francE
sos, però, poden contestar que, en cert ser
tit, també ha estat una maniobra 1'actitu
de Stresemann davant del problema de le
minories. En aquests casos, no cal donar
la paraula maniobra un sentit pejoratiu. S6
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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

a	 MIRAIFR

—Veieu que és prou... si no n'hi ha per
desesperar-se; ara m'hauré descuidat tam-
bé la clau del pis!

(En pensar això, el nostre amic Josepet, i
en murmurar, tot encès d'ira, unes paraulo-
tes intransmissibles, en rendeix a una vaga
fatalitat: en la foscor de l'escala deixà cau-
re els braços corn un vençut sense mercè.

1 Josepet començà aquest soliloqui:
—Després de cinc mesos d'habitar la casa

i de tornar cada dia a aquesta hora de nit
sense cap entrebanc, corn diantre vas ara a
descuidar-te la clau del carrer i la del pis?
On tenies el cap, en canviar el vestit d'hi
vern pel d'estiu, que et descuidessis preci-
sament les claus i res més ?.., perquè ni el
rellotge, ni l'estilogràfica, ni la cartera, ni
el moneder, ni l'encenedor•.. en fi, res, no-
més les dues claus hagis oblidades ?—El
més desagradable, però, després deis deu
o dotze minuts que el vigilant ha volgut
imposar per a venir a obrir, és que l'as-
censor s'hagi espatllat. — Es gairebé se-
gur que aquest pocapena de vigilant s'ha
entretingut expressament, per a venjar-se
de mi, que no el sollicito mai; es den pen-
sar que em porto la clau per estalviar-me
les propines, l'imbècil: — No, home, no: ho
faig per no trencar-te el son: — P'el que
fa als ascensors, ja se sap que només s'es-
patllen a l'estiu, justament quan millor ser-
vei poden fer.

En fi: som al ball i em de ballar. Pit i
fora i decidim-nos a trucar... — Pobre Vic-
torina: deu dormir corn una santeta. Si al-
menys deixés que la criada vingui a obrir...
però, cá! voldrà ésser ella la qui, amb l'en-
surt, boti del llit. — No, vaja; de cap ma-
nera em sabré decidir a trucar. — I corn
deu retrunyir el timbre en aquestes alien-
cioses horns, de nit. Si sembla que fins es-
colti els batees del meu cor.

Ai, Déu del Cel, i quin cas!
Veiam: seiem en aquest graó d'escala i

cerquem quina solució trobar a aquest con-
fuete.

(Josepet intenta asseure's però de seguida
es redreça, bo i gemegant. Una dolència que
l'impedeix d'asseure's en seients massa durs
i baixos ii evoca tot ço que de tràgic hi ha
en la seva vida.)

Ridícula, insuportable situació la d'un
nuvi que ha de confessar al capdavall, una
tan ridícula dolència. A desgrat de la de-
licadesa i del tacte infinit de la Victorina,
prou veig, pensa En Josepet, que als seus
oils he desmerescut enormement; i el meu
orgull no em deixa suportar ni tan sola
aquest dissimul, aquesta tolerància xar-
mants i gràcils que, per un altre home
menys tocat i posat, serien virtuts sense
preu. — Oh malastrugança la meya: que
justament aquesta plaga hagi vingut a tro-
bar-me a mi, i en plena lluna de mel! 0h,
quin despit el meu, quina vergonya! Què
no donaria jo per no naver hagut de sofrir
aquesta ridícula prova? Deu anys de vida,
Senyor, quinze, vint anys de la meya vida
hauria donat de bon grat perquè el marit
d'aquesta flor delieadíssima que és la Vie-
torina tingués un marit normal, per evitar
aquesta posició humiliant, 'grotesca, horri-
ble!...

(Josepet intenta per fi una tímida, rapi
-díssima empenta del botonet elèctric — tan

lieu és la pressïé que el timbre no repercu-
teix. E1 cor de Josepet bat desesperada-
ment corn si volgués eixir per la butxaque-
ta del rellotge.

Passen dos minuts. Josepet s'arrisca a
apretar, un pensament més fort, el botonet
de von. Un eurtíssim so de la campaneta
elèctrica es fa oir.)

Pobreta!... Quin espant Ii hauré causat,
diu Josepet, gairebé en veu alta. El cor col-
peja corn un boig per a rebentar l'armilla.

(Però el timbre no ha estat oït. Passen
tres minuts anguniosament silenciosos. Jo-
sepet gosa ja trucar francament, corn en
pie dia. — Espera ansiosa. — Silenci pro-
fund.)

Tothom dorm corn uns sacs de guix,
dones?

(Josepet sovinteja més els cops de timbre
i en perllonga cada vegada més la llarga-
da. Josepet s'impacienta. Després Josepet
s'irrita. Els apels del timbre se succeeixen
neguitosos, massa immediata.)

Quin soroll! Que pensaran els veïns?
I bé, que pensin el que vulguin: tanma-

teix ja és dormir massa fort això... No és
possible que la Victorina no senti aquest
batibull... Oh, ni la criada... Si no fos que
els hagués passat alguna desgràcia!

Ai, quina mala pensada, quin dolor de
pensar això. — I, no obstant, no és pas res

descabellat.., perquè, vaja, si són vives, no
és possible, per adormides que estiguin, que
no em sentin.,.

(Repiqueteig furiós del timbre.)
I, qui sap si la llur salvació depèn d'uns

minuts, d'uns segons! — Senyor, Senyor!...
un ciri tan alt, corn jo...

(El. timbre ja no cessa de repicar.)
Va, va! Cal pendre un determini: anar

a cercar la policia, un manyà...
(Josepet devalla enfollit els cinc pisos,

però en arribar a la porta del carrer re-
corda, estupefacte, que no en posseeix la
clau:. està tancat, empresonat, impossibili-
tat de fer res.)

I potser en aquest instant horn està as-
sassinant la Victorina... Potser una fuita
de gas està asfixiant aquelles dues inno-
cents ! — Si almenys passés algú pel car-
rer, jo trucaria el cristall amb el bastó i li
faria cridar a aquest criminal de vigilant.
—Però és en va: aquí estic perdent un
temps preciós, qui sap si tornava a dalt?
Potser ja m'han obert? Potser ara es des-
pertaran...

(Josepet torna a pujar els cinc pisos, i en
arribar a dalt comença de nou a trucar sen-
se interrupció. Tot d'una s'esgoten les pi-
les elèctriques i el timbre emmudeix.)

Aquesta sí que és bona! Només mancava
això. Hauré dones de passar la nit a peu
dret, a la porta de casa meya? Corn si jo
no fos l'amo! I entre tant aquestes dues
dones dormen corn unes fleumes! Perquè el
més probable és que dormin, corn tota la
gent de l'escala, que no senten res. Tot el
món estirat en els hits i roncant corn gar-
rins mentre un home que no ha fet mal a
ningú es desespera i es bat a cops de cap
contra l'isnpassivitat dimoníaca d'aquesta
porta... I d'aquí una hora o dues apuntarà
el jorn, pujaran al terrat les criades mati-
neres o la portera, i hauran de veure al se-
nyoret del quart pis que s'ha passat la san-
ta nit al replà de l'escala perquè la senyo

-rassa i la criadassa no han volgut obrir-li
la porta! Ira de Déu!... si això no pot nin-
gú sofrir-ho! Ara veig bé que no es tracta
de res més que d'una conjura de la muller
per a riure's i venjar-se d'aquest marit gro-
tesc que sóc jo...

(Fora de si, Josepet comença a tustar la
porta amb el seu bastó, després amb els
peus, tot renegant i cridant. Algun veí en-
sunyat treu el cap pel celobert: aviat són
colla els veins i veïnes que apareixen esve-
rats i esmaperduts en les finestres, que s'o-
fereixen i comenten el cas. Això assossega
un xic la ira desenfrenada de Josepet. —
Quina sort que tot passi a les fosques, que
horn no vegi la descomposició de la fesomia
I fins de la indumentària del desventurat
Josepet.)

(Diàleg entre aquest i els veïns. Per a dis-
simular el seu paper ridícul enfront d'aque-
] la aparatosa intervenció deis veins, Josepet
reprèn la hipòtesi de l'assassinat o de la
fuita de gas. — Es dar; tothom se n'es-
borrona i Ii dóna la raó; tothom es fa càr-
rec de 1'enfolliment de J.osepet. — Horn par-
la ja d'anar a cercar un manyà.)

(Just en aquell moment, la Victorina, que
somniava uns violins angèlics, és desperta-
da pel terrabastall. Tota endormiscada i
anant a les palpentes aconsegueix encendre
el hum del rebedor i obrir la porta. En per-
cebre la remor de comentaris i d'anades i
vingudes de veïns i en veure la figura des-
composta de Josepet, la Victorina recobra
totes les seves facultats, es desperta del
tot, higa caps i en un dir Jesús se fa càr-
rec de la situació. — Ai, pobretes de nos-
altres, es diu la Victorina; ara sí que la
casa s'ensorra; el daltabaix tot just comen-
ça. — Aquest home tant vanitós i pusil-
1'ànime no t'ho perdonarà mai més.)

(La providència, però, ve en ajut de la
Victorina: ii ve en forma de ràpida, salva-
dora mentida. Abans que Josepet pugui es-
bravar-se, ella se li ha penjat al coil, i a
cau d'orella Ii confessa):

—Ai, Josepet, perdona la meya negligèn-
cia. No m'he adormit fins tard, perquè (ni
gosa a dir-t'ho).., aquest vespre també a
mi se m'han declarat... això.., les... oh, qui-
na angúnia, quina cremor!

(Josepet s'ha anat desarmant, desenrave-
nant; ja s'esponja i s'amoroseix; ja somriu
i els bracos se li obren; ja cobreix de pe-
tons la testa de la muller. Els ulls li plo-
ren de felicitat, i de tot cor perdona men-
tre que en acció de gràcies, el seu pensa-
ment s'eleva al tron del Senyor Omnipo-
tent.)

JOAN SACS

Es difícil definir les obres humorísti-
ques. L'humorisme (si no, ja no eì: fóra,
d'humorisme) és una cosa immondf rable.
La nostra sensibilitat humorística s'assem-
bla al sentit d'afinació. Qui afina no s'equi-
voca mai de nota; però no sabria dir qué
és un do o un mi. Afma i ja en té prou.

Tota la gràcia de l'humorisme consis-
teix a ésser un conreu exquisit de l'expres-
sió. L'humorista sent, més ben dit afecta,
una indiferència davant de la jerarquia
deis temes que toca. Sembla, per dir-ho
amb una imatge, aquella gent que amb la
mateixa cara us conten una cosa esgarrifo-
sa que una de faceciosa. L'humorisme és
una comicitat serena: és a la simple comi-
citat a11ò que la sublimitat és a la simple
belleza.

Però així corn la sublimitat suposa una
negació de l'harmonia, una desproporció

..-	 ---\

:. -.-1

í

PAISAREtL

FRANCESC TRAI3AL

que li dóna un punt de lletgesa, l'humoris-
me conté una punta de tristesa que fa corn
de fixador de la impressió còmica. Una ria-
lla enguantada dins una esgarrifança pot-
ser no us surt deis llavis, però se us flea
dintre el cor.

L'home que es va perdre és una obra din-
tre d'un humorisme pie ,de misten. L'anèc-
dota que Ii serveix de base és la història
amorosa de l'home que perd i retroba l'a-
mor de la seva promesa. Quan la perd, la
dèria de trobar-la li fa imaginar un joc
boig de perdre i trobar primer records
d'ella, després objectes cada vegada més
importants. La inventiva de l'autor amplia
aquest tema corn si eseoltéssim una simfo-
nia fantàstica sabre els temes de perdre
i de trobar glosats en "crescendo". Fins
que troba l'enamorada i es retroba ell ma-
teix. Però la dèria de perdre i trobar, és
la passió del joc, i li fa jugar-se la dona,
la felicitat i enfolleix víctima d'aquesta
darrera aventura i acaba per assassinar la
mullen retrobada i perdre's ell mateix.

Aquesta febre de jugar-nos les coses que
ens estimem a la vida, que alguns caràe-
ters humans senten d'una manera tan agu-
da, és reflectida en el llibre de Trabal amb
la netedat més perfecta. Podem ben dir . que
la inversemblança de les aventures fantàs-
tiques (inversemblança volguda) relaciona-
da amb l'enorme veritat de la passió hu-
mana que hi batega al fons, és allò que dó-
na a l'obra tot el seu considerable valor
humorístic.

***
Ara hem glossat la trama horitzontal de

l'obra. Si examinem la vertical, és a dir les

De tant en tant llegim El Mad, i això és
cosa que no poden pas dir tots els ciutadans.
Diguem tot seguit, a fi d'evitar malentesos,
que el fet de llegir el popular (nominalment)
diari catòlic, no ens ha fet empitjorar el
concepte que tenim de nosaltres mateixos.
Es ciar que faríem miller llegint, en hoc
d'El Mati, els Assaigs de Montaigne, la Sum-
ma de Sànt Tomàs, el Diccionari de Littré
o la Història deis Mossos de l'Esquadra
i tot.

En El Mati, doncs, hem trobat dos arti-
clets, els dies 23 i 26 del mes que vàrem
acabar ahir mateix. Són dos davantals sig-
nats per l'ex-ideòleg i ex-imatger Josep Ma-
ria Junov ; actualment afeixugat amb la tas-
ca aclaparadora de posar vinyetes al seu

diari, fer-hi algun articlet de trenta ratlles
i desempantanegar La Nova Revista, enca-
l lada fa tres o quatre mesos.

Grasset, amb La Chose littéraire, va in-
troduir el gran públic en els «misteris» de
]'edició, amb tanta traça que, tot parlant
char, fa córrer un bon doll d'aigua al seu
molí. Li ha sortit un imitador curt d'alè.

En aquells articlets que dèiem, Junoy, que
també ha estat editor, i potser encara n'és,

però actualment en letàrgia, se'ns escanda-
litza d'un fet que d'altres ja han advertit
i comentat : que ((la crítica de llibres, en els
grans centres de producció — a París, po-
sem per cas — ha quedat reduida, gairebé,

a una intensifi ació del reclaim editorials.
¿Ens trobem davant d'un cas d'amnèsia,

o davant d'una autodesautorització? No ha
passat pas prou temps perquè no recordem
que la propaganda editorial més intensa que
s'hagi let a casa nostra, la féu el propi
Junoy, per La Nova Revista primer, per les
edicions d'aquesta després i, més tard, per
tot de collections en projecte, en estudi i en
organització (?) que qui sap si veuran la
Hum un dia o altre. (Potser sí ; tot és qües-
tió que En Junov trobi algú al qual fer veo-
re les coses amb la mateixa óptica amb què
les veu ell.)

Citem de I'articlet del dia x6: uEl llibre
d'un autor, però, no hauria de presentar-se

escenes una per una, trobem que totes
elles es sostenen perfectament. Hi ha els
entreactes eròtics de les aventures de Cos-
ta amb Joana i Ho-Mand, que són d'una
suavitat suggestiva que enamora. E1 retrat
de Llucieta, sobri i sensible, l'escena de l'as-
sassinat de Sílvia, que amb poques ratlles
dóna una impressió forta i complexa i el
final, misteriós i amb una llei de grandeza
que fa pensar en la Balada del veil mariner
de Coleridge..

Un altre mèrit trobem en l'obra de Fran-
cese Trabal i és la seva prosa simple, de-
purada, però natural i musical sense alti-
sonàncies. Té la gràcia de les coses ben ta-
hades i el perfum de la netedat. Llegint
aquesta prosa ens adonem que no és veritat
allò de M. Jourdain, que tots parlem en
prosa.

En obres d'aquesta natura passa un fe-
nomen curiós d'observar; les altres menes
de novel•les estan compostes per les psicolo-
gies de llurs personatges, quan són psico-
lògiques, o per la intriga si són d'avent u-
res. El sentit global de l'obra depèn de la
resultant de tots aquests factors. En canvi,
en obres així la psicologia pot dir-se que
està tota en l'obra i que els personatges
són els resultats d'ella i no tenen més per-
sonalitat que la• necessària per fer expli-
car-se el vertader personatge, que és una
mera expressió, una sensació, una cosa que,
en definitiva, no podria pendre cos sense
una ficció més o menys realística.

Aquesta manera d'estar concebut L'home
que es va perdre, explica per què, a pesar
de la inversemblana de les aventures, l'o-
bra en conjunt no dóna la idea d'una cosa
arbitrària sinó que, a moments, àdhuc dóna
una impressió de verisme, de veritat am-
pliada i subratllada.
I és que si us acosteu a la novella sen-

tireu corn un panteix i una bleix de persona
viva i un escalf de sang humana. On és?
és pertot arreu i no és enlloc, és exacta
ment, continguda dintre del criteri que, dins
el cap de l'autor, ha arbitrat la deformació
de la realitat d'una història verídica.

Per això aquell epíleg de la novella on
es diu que el fet és absolutament històric,
no m'ha semblat un "xisto", sino una afir-
mació sincera. L'obra és històrica doble-
ment. Per una banda, perquè glosa una
aventura real. I, per l'altra, perquè retrata
la realitat interior de ]'esperit de l'humo-
rista.

Aquest tipus d'obres no abunda a la nos-
tra terra. Els nostres humoristes són, gene-
ralment, persones dotades d'una gran manca
d'imaginació, compensada amb un escreix
de sentit d'observació de la realitat super-

ficial. Això fa que les seves composicions
estiguin totes impregnades d'una gran dosi
de sainetisme.

Les nostres narracions humorístiques són,

correntment, transcripcions de les conver-
ses que es tenen a les penyes deis cafés,
traient-ne tot l'element pornogràfic. S'hi veu
aquella vivor un xic banal i aquella gasive-
ria d'ànima que no les deixa viure la ve-
ritable vida de ]'esperit. Fan riure, però
no interessen.

Francesc Trabal és massa ,poeta per
acontentar-se amb aquestes carambolea lite-
ràries de casa nostra. Navega per altres
mars i posseeix l'art fàustic de fer escla-
tar a la hum aquelles coses que viuen a les
tenebres. L'home que es va perdre podríem
definir-lo dient que és el pessigolleig nailer
d'una força tenebrosa.

R. LLATES

mai — almenys en la forma d'ostentació
provocativa que es fa avui dia — corn una
escandalosa prolongació, corn un servil com

-plement del llibre de caixa de l'editor,»
E1 nostre carfssim amic, sempre tan gen-

til, convindrà amb nosaltres que no es féu
editor amb vocació de mecenes. (No cal ex-
plicar que volem dir mecenes deis altres.)

No ens farà creure, tampoc, que va deci-
dir el públic a adquirir llibres deis seus in-
duint-l'hi sense cap mena de simulacres í
coaccions (són paraules de I'articlet del
dia a3).

El fet no és blasmable. L'editor ha de fer
propaganda deis seus llibres, corm en fa el
que fabrica o expón qualsevol producte. Però
sortir després amb aquests escrúpols de mon-
ja, que diuen els casuistes d'estar per casa!

S. i.

COMENTARIS
Llibres, llibreries

Uns espontanis han aixecat una certa pol-
seguera queixant-se deis preus deis llibres
catalans i dant-ne la culpa als llibrers. S'ha.
nien pensat que els editors venen als parti-
culars amb el descompte que fan als llibrers:
1, per afegidura, no s'havien adonat que el
llibre cat •là és el menes car del món, i pre-
cisament ho és perquè certa mena de gent
no hagi d'esperar el Dia del Llibre per com-
prar, amb un io per Too de rebaixa, els
quatre únics llibres que compren cada any.

Als pares de la pensada ja tothom els ho
ha dit tot des de tot arreu. No cal, dones,
que en parlem, sinó per darla raó als que
han combatut la iniciativa de suprimir les
llibreries.

Només esperem que els transeünts parti-
daris de la supressió, obrant amb lógica, es
comprin, per exemple, una ampolla de ver-
mut i se'l beguin a casa, suprimint així un
intermedian, el bar, que percep una comis-
sió Inés forta que cap llibrer.

Contra la història
que no és prou història

Sembla que el públic agafa afició als ]li-
bres d'història, mentre siguin llegidors. Emil
Ludwig, per exemple, té un gran èxit. Els
Estats Units, llegim, han absorbit un milió
d'exemplars de la traducció anglesa del seu
Napoleon. Ara fa poc, hem vist una traduc-
ció francesa del seu Rismark. Temps enre-
ra, un Guillem II, que en francès es publi-
cà bastant mutilat i no fa gaire ha sortit
sencer en espanyol, aquí a Barcelona ma-
teix, fou ben rebut. Perd els historiògrafs
professionals arrufen el nas. En el darrer
número de La Crítica, Benedetto Croce diu
uRecordeu el que succeí a Itàlia durant la
guerra i en els primers anys de la post-
guerra amb les novelties de Guido da Vero-
na. Dones bé : els escriptors tipus Ludwig
són els Guido da Verona de la historiogra-
fia. , Potser 1'illustre filòsof — tan simpàtic
porqué Mussolini no l'ha fet de la flamant
Acadèmia Italiana, en la qual figuren his-
trions de tanta envergadura corn D'Annun-
zio' i Marinetti — en fa un gra massa, em-
portat per la seva consciéncia d'historiògraf
professional.

El comentani de Croce és let a propòsit
d'un fascicle alemany contenint recensions
d'uns quants ]libres d'historiografia ameno-
sa, publicat amb objecte higiènic i curatiu.,
Reparteix aquests llibres en dues menes
c^Una d'elles substitueix els problemes de
]'historiografia pchs de la novella, i més prò-
piament de la novella sensacional ; l'altra
mena deforma, ja exaltant paradoxalment,
ja rebaixant i enderrocant, personatges I es-
deveniments històrics amb fins de polèmica
política, o per altres motius de simpatia i
antipatia. Puix que, corn és clarfssim, la
historiografia no és cap d'aquestes dues ma-
neres de producoió, s'hi gira d'esquena, corn
a éoses que no li pertoquen.

Podem estalviar-nos, doncs, de fer arribar
a mans de Croce els dos volums del Camüó
de Josep Pla, intenció que teníem ganes de
realitzar el dia que en trobéssim un exem-
i1ar venturer.

Irremeiabilitat
Com anés costum es té de trafiquejar per

les impremtes, més es perd la capacitat d'es-
tranyar-se davant les errades. Hi ha qui
assegura que actualment, donada la major
pressa amb qué es treballa, la pèrdua de les
tradicions de l'ofici, etc., etc., les errades
abunden més que abans.

Qui sap, qui sap. L'errada d'impremta és
tan vella corn .aquesta mateixa. En la pri-
mera ratlla del colofó del Psalmorum Codex
imprès per Gutenberg en 1 45 7, es troba la
primera errada que hagi comès la tipografia.
en la primera edició de les obres de Pic de la
Mirandola (1507), ]a fe d'errades ocupa is
pàgines.

I aixf fins als nostres dies. No se n'esca
-pen ni els llibres de luxe més acuradament

revisats. No fa gaire, un deis millors im-
pressors del món, l'holandès A. A. M. Stols,
ha publicat en una edició de 350 exemplars,
una laquette de Clément - Janin sobre al-
gunes errades cèlebres. Dones bé; e] fullet
tampoc no n'està exempt.

Gairebé és cosa de donar fe al que diu el
preàmbul de la fe d'errades d'un missal del
1562: (Aquest maleit Satanàs, quan s'impri-
mia aquesta obra, posh en pràctica totes les
seves astúcies i assolí d'empastifar-la amb
tantes faltes, a fi d'impedir-ne la lectura per
les ànimes piadoses i d'avorrir els lectors.

Fatalisme
Que, segons la dita, a11ò que Déu no

dóna, Salamanca no ho presta, és una idea
que tenim tan arrelada, que no ha calgut
trobar-nos amb aquesta frase d'un veil au-
tor anglès, Samuel Johnson, per refermar

-nos-la :
((Pile donar-vos raons, perd no puc donar

-vos raó per tal que comprengueu les meves
raons.»

ABN EGACIÓ ELS LLiBREB
Conte inèdit de JOAN SACS

	 FRANCESC TRABAL, L'home que es va perdre (La Mirada).
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A propòsit
del teatre nordamericà

Primers aspectes

El teatre americà, avui de moda, no és
un teatre nou de trinca. Ja té la seva petita
història. El teatre americà o millor dit les
representacions teatrals americanes neixen
l'any 1820 (Oyr American theatre, Oliver
M. Saylon, Nova York, 1923). Des d'aquest
any fins l'any 1909 es pot ben dir que el
negoci teatral rutllava de la manera se-
güent : Una comèdia o un drama que tin-
gués un petit èxit a Nova York es presen-
tava durant un any a lá capital i després
Ja companyia creadora la portava per totes
les 'províncies dels Estats Units en una ex-
cursió que durava, al mínim, dos anys ; al
màxim, tres o quatre. Avui dia, quan una
comèdia té èxit, un èxit de debò, a Broad-
way, pot durar al cartell una o dues tempo-
rades o sigui dos anys o dos i mig, i des-
prés la donen a conèixer en un any més
de contracte, tan sois en algunes capitals
importants dels Estats, on es manté al car-
tell d'un mes a un mes i mig. De vegades,
quan els èxits són molt sorollosos, es for-
men dues o tres companyies i recorren tot el
país. D'altra banda, el teatre, corn a tot
arreu del món, també pateix certa crisi als
Estats Units, i així trobem que essent molts
els locals llogats anualment a les empreses
cinematogràfiques, són moltes les compa-
nyies que no poden anar a tots els pobles.
A més a més, el cost dels transports és ex-
cessivament car. Hd ha capitals de cent mil
habitants que per aquest motiu no tenen
teatre obert.

Aquests ,pobles sense teatre tenen, però,
eompanvies d'aficionats que de vegades mun-
ten les obres amb més amor i més gust ar-
tístic que certs directors de Broadway. Al
Theater Magazine del novembre de I922 hi
ha unes fotografies d'unes representacions
teatrals donades a diferents Universitats que
demostren el bon gust i la qualitat delicada
amb què els aficionats saberen representar
Pélléas et Mélisande, obres de Shakespeare

•i de G. B. Shaw.
Aquests aficionats representen un valor

innegable dins la nova cultura nordameri-
cana. Perquè el que volen aquests universi-
taris joves és crear un ambient intellectual,
una activitat espiritual ennoblint llur vida
ï llurs tasques escolars.

Declaracions interessants

Fa pocs anys el negoci teatral estava en
mans de dos extraordinaris brasseurs d'af-
Iaires, un d'ells jueu: George Cohan, i Sam
Harris, que tenien per metteur-en-scène el
popularí;r im home de teatres M. Forrest.
Aquests ,dos homes portaven el pes i la res

-ponsabilitat, la direcoió i l'explotació de qua-
si tots els espectacles a la gran república
federal. Quan Cohan i Harris es separaren,
Forrest se n'anà amb aquest últim i féu de-
claracions sobre la marxa del negoci tea-
tral a la periodista miss Mary B. Mullett,
qui les publicà a l'American Magazine.

Per compendre les declaracions de For-
rest, cal donar-se compte de la machine ex-
traordinária que era el negoci per a l'enti-
tat Cohan-Harris. Aquests, abans de la guer-
ra tenien a les seves mans tot el mercat de
Broadway. Teatres de revista, de comèdia,
d'operetes, agències teatrals, organitzacions
de raids teatrals, tournées, explotacions d'es-
trenes, llençament de nous noms d'artistes.

«Cada any — digué M. Forrest a la pe-
riodista americana — es sotmeten a Mr.
Harris prop de mil manuscrits. La major
part són originals de dones. Entre els nous
autors que assagen per primera vegada d'es-
criure per. al teatre sense entendre-hi res,
es troben els noms d'advocats coneguts que
es creuen descobrir un món artistic portant
a l'escena la darrera causa que acaben de
pledejar; els noms de metges que estan con-
vençuts d'haver trobat un nou tipus teatral
en la confessió que acaben d'escoltar d'un
client. El tema general d'aquestes comèdies
és l'amor. Especialment, en les comèdies
escrites per les dones que tenen la mania
de discutir el maridatge i les seves conse-
qüènoies. Els autors afegeixen a les qües-
tions d'amor, les dels diners, i és natural,
perquè són per a ells els dos interessos ca-
pitals de la vida.»

«També — segueix dient M: Forrest — és
curiós constatar que així que una comèdia
té èxit a Nova York, de seguida hi ha una
pluja de comèdies del mateix genere, i això
prova que els autors aspirants imiten els
èxits sense buscar llurs temes en la vida
mateixa.n

La periodista de l'American Magazine pre-
guntà tímidament si entre la lectura d'a-
questes obres n'hi havia moltes de bones,
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i M. Forrest respongué amb aquell accent
dur, característic, diuen, en els homes de
negoci:

—De les mil comèdies que ens envien, cent
són tan sois llegibles; d'aquestes cent, deu
tan sols tenen probabilitats d'ésser estrena-
des, i d'aquestes deu, potser una, sense as-
segurar-ho, serà l'èxit.

Aquestes declaracions de M. Forrest, en
les quals ens repengem per a fer un breu
esbós del teatre nordamericá, tenen una gran
ámportància perquè és l'home de l'ofici el
que diu les veritats. Aixf, per exemple, en-
cara afegeix el mendger de Sam Harris,
aquest, pel flaire que té a muntar obres
arriba a no tenir més que «dos fracassos per
cada cinc obres muntades», la qual cosa
creu que és un èxit. Afegeix també el nom-
bre d'equivocacions, i entre aquestes cita
una comèdia — The big idea — que tothom
creia, empresaris, artistes i critics, que seria
un èxit i que fou un sorollós fracàs.

Els autors
i els seus drets

Cal notar, també, el costum industrial
d'adquirir la propietat de les obres a certs
autors novells, per a passar aquestes obres
a uhomes de teatre» que les tornen a es-
criure i les refan, si hi veuen la possibilitat
d'un èxit. Una comèdia que fou un èxit
magnífic, Lightnin, un dels grans exits tea-
trals americans d'aqueixos deu anys dar-
rers, fou refeta per Winchell Smith.

Corn es pot veure, els costums són ben di-
ferents. No tan sols en això, sinó fins i tot
amb el pagament deis drets d'autors. Als
Estats Units molts empresaris accepten els
contractes de la Dramatists' Guild of the
Authors' League. El costum general és
avençar 500 dòlars a l'autor en el moment
en què l'empresari es queda l'obra. L'autor
rep cada setmana, corn a drets, el oinc per
cent sobre els primers quatre o oinc mil dò-
lars de recaptació en brut; set i mig per
cent sobre els dos o tres .mil dòlars següents,
i el deu Per cent de la recaptació que sobre

-passa. 'El que fa que sobre una recaptació
de deu mil dòlars setmanals, l'autor en co-
brarà uns vuitcents.

Els autors que poden imposar-se cobren
més : deu i fins quinze per cent sobre el
total de la recaptació i, de vegades, una
prima fixa o un tant per cent de beneficis.
Però ja són casos excepcionals. Això sol
passar quan, per exemple, una comedia té
un gran èxit a Londres i l'empresari ame-
ricé ja hi va assegurat. També es sol fer
el que es fa arreu del món, o sia que l'au-
tor 'vengui els seus drets a un empresari i
ja no es preocupi de la sort de la comedia.
Però a molts autors els han passat d'aquei-
xa manera moltes fortunes per sota el nas.

Els empresaris que alhora són producers
es reparteixen, si n'hi ha, els drets de fil

-maoió de 'l'obra.
Els contractes entre empresaris i autors

valen per sis mesos. Si al cap de sis me-
sos l'obra no ha estat representada, l'em-
presari ha de pagar cinc cents dòlars més si
vol gaudir dels seus drets sis mesos més.
L'empresari, però, si no vol l'obra, pot dei

-xar-la perdent les sumes avençades.
Hi ha fets divertits. L'empresari M. Sam

Harris va adquirir a George Kelly els drets
de la seva obra Three faces east. Mr. Har-
ris la va Ilegir al cap d'uns mesos i ja no
li va semblar tan be. No la volia muntar.
Va ésser per complir un compromís amb el
famós autor de Finders-Keepers, The Show
Off, Daisy Mayme, etc., que va representar
l'obra en la qual ningú no tenia cap mena
de confiança. Naturalment, va ésser un gran
èxit, sorollós.

El que costa muntar
una obra teatral

Això ja pertany a un altre rengle. A Nova
York, muntar una comédia costa tant corn
muntar a Barcelona un negoci per un any.
Abans d'aixecar teló, l'empresari o els em-
presaris han deixat anar el que a nosaltres
ens sembla una fortuna. El minim és de
deu a quinze mil dòlars per decorats, ves-
tits, estris, atuells i despeses de !!um, als
assaigs. Cal afegir a aquesta quantitat la
propaganda de les primeres setmanes i el
sou del personal d'escenari. Els artistes co-
mencen a cobrar des del dia que s'estrena
l'obra.

Deu o quinze mil dòlars és el preu cor-
rent d'una comèdia qualsevol• Pel que fa
referència als espectacles Ifrics, la quantitat
passa dels setanta i arriba als cent mil dò-
lars. Hi ha operetes que costen més. I les
revistes adquireixen sumes fabuloses. No hi
ha revista que no costi a M. Ziegfeld, l'amo
del Ziegfeld Folies Palace, menys de 300.000
dòlars. El mateix passa amb él Music-Box
Revue.

Cal advertir que a París, per exemple, els
empresaris troben una rebaixa en el preu de
les factures dels costumiers, per exemple,
posant el nom d'aquests en el programa. A
Nova York, els empresaris paguen el que
volen als costumiers tant si els anuncien
corn no.

I corn que el tema és llarg, continuarem
una vinent setmana fins arribar a l'orga-
nitzaeió deis teatres d'art de Nova York,
que també travessen les seves angúnies eco

-nòmiques.
FanacasC MADRID

La Visita López
la menuda del vodevil

Es petita i morena; té el nas arreman-
gat i els famosos clotets de l'alegria a ca-
da gaita. Cara de picardia. Els cabells, ta

-hats a la marrec.
Fa molts anys que treballa al Parallel.

Hi va començar i no se n'ha mogut. Pro-
bablement hi morirà, artísticament. Fins fa
poc, que es traslladà al Talia, havia tre-
ballat a les ordres--és un dir—d'En Josep
Santpere.

Actriu de barriada. Això és .un defecte.
Si hi afegiu que s'ha vist obligada a fer
un gènere determinat de teatre, potser tro-
1 u que tot plegat Ii ha fet més mal que by

Curiós d'anorar és l'afecte paternal que
Ii té el públic. Se la menjaria a carteles.
Quan està en escena, la contempla emba-
dalit.

—I que és entremaliada la meya fila del
meu cor!

rsa,;^Kru.

Poques vegades es dóna el cas d'una avi-
nença tan completa entre intèrpret i pú-
blic corn el cas de la Visita.

El comediant que arriba a aconseguir
-ho, pot anar sol a tot arreu.

Els que no la coneixen i la veuen trec
ballar per primer cop, queden sorpresos.

—Quina actriu!—us diuen.
I tant! No n'hi ha pas, actualment, cap

altra de tant gruix.
D'haver-se format en un altre ambient,

gaudiria de categoria internacional. Perme-
teu-me aplicar-li un terme futboler suat.
Seria la maga del vodevil. Ara només for-
ma part d'un equip teatral de barriada.

I no es deixa seduir per les proposicions
temptadores dels grans clubs, die, de les
grans empreses teatrals.

En començar, va tenir la sort de trobar
barraca segura a can Santpere. S'estalvià
l'haver d'anar d'Herodes a Pilat, corn tants
i tantes altres, malmetent la joventut. Ha-
via treballat un quant temps, poc, amb la
Jordi.

Entremig, uns bolos escadussers, els
únics.

En encarregar-se del paper de la Tineta,
a l'Espanyol, els de casa seva ignoraven
que fes comèdia• No ho volien. En veure-la
dalt de l'escenari, es resignaren. No hi ha-
via remei.

En Josep Font, un bon actor de vodevil,
Ii posà els caminadors. En Santpere Ii
aplanà el camí, ajudant-la a pujar.

—Sense En Santpere, potser ara no se-
ria res—diu.

E1 dia que va substituir la Tineta, tenia
pànic. No volia sortir perquè se Ii segaven
les carnes. En Ferré, que feia el paper de
nuvi, l'estirava cap .a l'escena i ella es re-
sistia; el traspunt, des del bastidor, l'em-
penyia també. Estava feta una enze. Era
justament el que calia. I això va fer l'èxit!

Un bolo a Girona d'una obra d'En Car-
rion. Anaren a cercar-la la vigília i li van
oferir 8 duros!

Naturalment, hi va anar sense saber el
paper. I se'n va sortir corn va poder. El
públic la va aplaudir, però. Es creia que ho
feien de broma.

En Santpere gairebé se l'afillà.
La companyia Díaz-Artigas intentà sos

-treure-la de la barraca del Paral.lel. Hi ha-
gué Poblets i Santes Creus. La Visita yo-
ha i dolia.

Finalment es quedà. La Visita, en el fons,
és una menestrala: al Poble Sec hi està
molt bé i s'hi ha criat de petita. I el Pa-
rallel xucla.

JAUME PASSARELL

Courteline, autocrític
En igzo, Courteline anà a Tours, a cele-

brar el centenari del seu pare, el vodevillis-
ta Jules Moinaux, del qual recité algunes
coses.

Tot anant al cafè, algú va dir-li, per adu-
lar-lo :

— El vostre centenari encara anirà millor.
— Sí — féu Courteline —, sobretot si re-

citeu obres d'algú altre. (Protestes generals.)
Sí, ja sé el que em dic. Ara acaben de reedi-
tar-ane; dones bé, no hi ha dos llibres su-
portables. (Augmenten les protestes.) Feu
el favor d'escoltar. ¿Que us penseu que no
em conec? L'article 330 ja és irrepresentable.

— I Le client sérieux?
— No té cap solta.
— I Boubouroche?
— No és res més que un cornut... i un

cornut no és pas cap cosa tan rara!

SOTA LES BAMBALINES

Les iocògoites

de la temporada vinent
I. Qui atraparà un altre procés de Mary

Dugan?

No hi ha dubte que els empresaris bus-
quen la llavor d'aquests processos. Les opi-
nions s'inclinen a creure que seré el mateix
Romea el qui provarà de fer una altra cur-
sa a l'americana amb un melodrama impor-
tat tan directament corn sigui possible de
Nova York. No serem dels que els bescan-
tin per sistema. Els proveidors indígenes,
els uns porqué no abastaven a proveir les
altres escenes, els altres perquè han tingut
poca sort amb 11urs creacions, evidentment
no han donat al Teatre Romea un programa
suficient i satisfactori. Entre la clausura d'u-
na escena o la seva prosperitat a base de
traduccions, no vacillem a votar per la se-
gona solució. Allà on no es pugui fer teatre
català, ben contents que es faci teatre en
català !

Si temps a venir la importació esdevin-
gués un vici o un true econòmic per perju-
dicar, sense cap avantatge artistic, una pro-
ducció indígena respectable, seriem els pri-
mers d'aixecar un clam de protesta. Però
mentre els nostres autors dramàtics no do-
ni  més enllà de mitja dotzena de comèdies
viables cada temporada, les traduccions són
una necessitat. Ho són a Madrid, a Berlín,
a París i a Milà, i volem que no ho siguin
a Barcelona?

La sola cosa a exigir — i a vigilar — ara
caen ara és que la importació d'obres estran-
geres no degeneri en un acte de competèn-
cia deslleial. El règim econòmic de les tra-
duccions ha d'ésser el normal entre persones
solvents, és a dir, que el traductor percebi
una participació en els drets d'autor i no
sigui eliminat pel capitalista mitjançant una
quantitat irrisòria. Aquest sistema, a més
de l'inconvenient de poblar l'escena de tra-
duccions mal fetes i sense cap aval literari,
constitueix un handicap notable per a la
producció catalana. La Societat d'Autors
hauria de fez- els possibles per a evitar la
consolidació de qualsevol abús en aquest
sentit.

IL Els grans ufournisseursu del Parallel,
Roure i Amichatis, com distribuiran llur 'ro-
ducció?

Les veus que circulen no són gaire fermes.
No obstant, es cotitza amb força persistència
que Alfons Roure proveirà els del Talia,"la
tropa de la Casals i En (Bruguera, i que
Amichatis, 1'inoblidat coautor de la Marieta
de l'ull viu, tornarà a ésser el factòtum de
l'Espanyol. Els uns se'n van ; els altres hi
tornen. En aquests afers no cal parlar de
desercions ni d'abandonaments ; més aviat
cal parlar de rigodons.

Pel que fa al fertilíssim Roure, si creiem
els seus enemies que sembla que no Ii fal-
ten, totes les seves comèdies són bastides
sobre un mateix conflicte i descabdellades
amb els mateixos recursos. Reines del Mer-
cat, Floristes de la . Rambla o Filies de la
Portera, totes aquestes noies tenen un in-
confusible aire de família... La veritat és
que la gent o més ben dit una part de la
gent no sap el que vol. ¿Per qué diantre de-
manen que En Roure canviï de disc si amb
el que té als dits es guanya perfectament la
vida? Qui troba el que els francesos anome-
nen un tuyau no l'abandona pas per com-
plaure els malcontents. Això és cosa prova-
da. I té precedents illustres. Sense anar anés
11uny, el de Ridder Haggar, l'autor de She.
Totes les seves novel•les són la mateixa. No
hi canvien sinó els noms deis personatges,
els . climes i la indumentària. Algú ho va no-
tar i, amicalment, !''hi va fer notar a l'autor.
Ell va respondre aproximadament: «En efec-
te ; la fórmula ha estat tan ben acceptada
des del primer dia que no he sentit mai la
velleïtat de cercar-ne una altra.»

I el novellista anglès tenia raó. No en té
també el sainetista català?

III. Anirà Josefina Tàpies a Novetats?

Aquesta incògnita — gairebé consuetudinà-
ia, puix que ]'estiu passat també va plan-

tejar-se — no implica cap problema de ca-
ràcter general. Ls una incògnita personalís-
dma. La Tàpies té grans partidaris i grans
denigradors, entre autors, crítics, gent de
lletres. Hi ha els que la troben inexpressiva,
amanerada, havent fet matrimoni indisso-
luble amb el paper de aniña boba». Hi ha,
en canvi, els que celebren la seva veu, la
seva distinció, la seva elegància... No cal
dir que aquest partit creu que la Tàpies o
una altra actriu de la seva corda i facultats
és indispensable per provar d'aclimatar a
Catalunya determ nats gèneres que a ,penes
hi han gosat treure el cap. Una certa part
de la burgesia (mostrada» — diem nostrada
tot i que el mot ens repugna notablement,
però en fi, no havent-n'hi de millor... Afir-
màvem que una part de la burgesia nostrada
que no freqüenta massa de bon grat els
nostres teatres tot i el seu )(anostrament)) ,
ha crebut veure en la Tàpies una penyora
de reconciliació... En aquestes coses la illu-
sió equival a la realitat ; si una part del
públic — precisament la part que s'ha consi-
derat corn indispensable per airejar una mica
la nostra escena o, si més no, per a estabi-
litzar la taquilla al mateix nivell que la de
la millor companyia castellana — s'ha ficat
al cap que la Tàpies és l'actriu satisfactòria,
aixó basta perquè, pràcticament, ho resulti.

A les acaballes de la temporada 1927-28,
la senyora Tàpies va tenir la desgrücia d'en-

greixar-se. Quina fatalitat ! Els' seus parti-
daris varen perdre un trenta per cent de co-
ratge; no s'atrevien a defensar-la tant. Però,
en la seva darrera reaparició a Novetats,
amb motiu de l'estrena del mestre Vives,
hom va comprovar amb complaença que Jo-
sefina tornava a primar-se. Un règim ali-
mentari racional i una hora d'exercici cada
dia... La natació es indicadíssima i la gim•
nàsia sueca imprescindible. Recordi-se'n,
Josefina.

EL TRASPUNT

LA MUSICA
EL CRITERI

¿Com es pot demostrar que una obra mu-
sical esté be, o esté malament? De cap ma-
nera.

No hi ha cap signe extern de la bellesa ;
no hi ha cap llei que determini les formes
que ha de manifestar; no hi ha patró ni
mostra que pugui servir de control. Ni les im-
pressions sobre la nostra sensibilitat ens po-
den servir de base, primer : per subjectives
segon: per enganvadores, passatgeres i sot-
meses a mil circumstàncies.
¿s l'opinió de la majoria, que decreta

si les obres són bones o dolentes? No hi ha
necessitat de dir que no ; no pot aplicar-se
a les obres de l'esperit la llei del sufragi
universal. Més aviat pot dir-se, quasi amb
absoluta seguretat, que si una obra és aplau-
dida per tothom, és que no té cap qualitat;
però no per això pot assegurar-se que si una
obra no agrada a les masses, és que és
bona; el anés probable és que sigui dolenta
també; porqué això es lo general: una obra
bona és sempre una raríssima excepció.

¿Es l'aprovació del públic especialitzat, el
públic musical, reduït i escollit, la que asse-
nyala i ungeix una obra corn a bona o do-
lenta? Tampoc, perquè aquest públic, que
sa admirar i gaudir les grans obres de la
musica que la tradició ha imposat, mai ha
sabut distingir la valor de les obres noves;
nom n'és prova completa la història de la
vida de tots el grans músics, i el camí lent
i penós de les seves creacions.

¿Són els professionals, els que hi ente-
nen? Gens. Ni els executants, ni els mestres
i mestrets de música, ni els petits composi -
tors, en la immensa majoria no saben altra
cosa que solfa — a part la técnica particular
del seu ofici — i quatre regles rutinàries,
no compreses, de teoria de l'art musical. No
estan capacitats per formular judici.

¿l s en la técnica on trobarem les proves
que determinaran la valor d'una' composi

-eió. Mai. La técnica és un conjunt de conei-
xements a ]'abast de totes les facultats i que
tothom pot apendre i que tothom que es
dedica a for de músic té obligació de domi-
nar. Encara més : els artistes originals i
verament creadors saben usar de la técnica
en aspectes i recursos insospitats; saben
treure conseqüències impensades i sorpre-
nents del sentit fonamental de les lleis co-
negudes de la tècnica sabuda ; de tal ma-
nera, que desoiisenten i subleven al musi-
quet quan hi ensopega ; i Ii arriben a fer
pensar i a der-li dir que aquell artista, ins-
pirat, sincer i profund coneixedor de la cièn-
cia, no sap les regles — tan fàcils d'estu-
diar! — i comet les faltes que qualsevol po-
bre mestre podria corregir. No ens podem,
dones, .refiar tampoc de la tècnica.

I el temps? Les obres que resisteixen' el
pas deis anys, que el temps patina i daura,
en compte de descompondre i envellir, ¿se-
ran les obres bones? Potser sí. Però, si per
saber si una obra és o no de bona qualitat
hem de deixar passar quaranta o cinquanta
anys, hem de considerar que hem trobat un
element de judici? ¿I qui seria que durant
aquest temps decidiria que unes obres du-
ressin encara, o no se'n parlés anés? Ara
hem arribat al veritable nus de la qüestió ;
i hem de sentar les següents conclusions
primera, les obres musicals no porten en si
cap marca que indiqui, d'una manera cien-
tífica, el seu valor artístic ; segona, hi ha
sempre un petit nucli de persones dotades
de sensibilitat, que en tots moments trien,
assenyalen i fixen les obres que valen ; i amb
fenmesa i constància, mantenen i ,proclamen
el seu judici segur i inquebrantable, entre
el soroll de les ovaciones fàoils i passatge-
res ; entre el fum de les glòries momentà-
nies ; al marge deis avantatges, beneficis i
benestar socials ; i davant de la versatilitat
dels qui aplaudeixen les obres dolentes per
oblidar-les al cap de quatre dies.

JAUME PAHISSA

De la mort de l'orgue. — A més dels qua-
tre articles; als quals jo em referia en el dar-
rer número de MIRADOR, n'han aparegut dos
més: un d'En Joan Llongueras, a La Veu
de Catalunya del dia 23, i un altre, datat
el 23, de Mn. 'l'homàs, a El Mati. Corn que
tots dos són anteriors a la meya resposta
publicada a MIRADOR del dia 25, els dono
per contestats.

J. P.

El caníbal (deslligant la víctima). — Ha-
ver-ho dit que éreu empleat de can Kook!
Justament jo en sóc el representant en
aquest poble.

(Passing Show.)

Feu fer els vostres gravats en la
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Al renom tan justament establert de
Douglas, un film corn El Gaucho no ha vin
gut a afegir-hi res; estem disposats fins
i tot a reconèixer que millor hauria estat
no fer-lo, puix que no està pas a l'alçada
del que acostuma a oferir-nos l'admirable
Douglas, però tot això no vol pas dir que
aquesta obra sigui un film dolent. Hi ha en
ell proa coses remarcables, començant per
Lupe Vélez i acabant per la formidable
allau de bous del foral, perquè es vegi amb
gust.

Nosaltres naturalment som curiosos de
saber el grau de sinceritat d'una obra corn
aquesta; en la qual el seu autor posa con-

LUPE VÉLEZ

sideracions religioses en primer terme. Cal
veure-hi una confessió o simplement una
astuta explotació d'una fibra sempre sensi-
ble en el cor de les multituds? Això darrer
no cal dir corn fóra una cosa indigna per
part d'un artista corn Douglas, una traïció
envers • ell mateix, tant menys perdonable
que ell és superiorment amo i senyor de
les seves produccions i no depèn, dones, corn
tants altres, de les consideracions practi-
ques deis que paguen.

Douglas es fa yell. Es natural. Qui sap
Ši a mesura dels anys la seva filosofia de
Ja vida rebi algunes rectificacions. El millor
fóra potser — i així conservaríem d'ell la
imatge que ens és tan cara — una retirada
a temps. Mary Pickford s'ha tallat els ca-
bells i no obstant continua filmant. Don-
glas potser pretén el mateix, .

L'estrena de La dona divina sí que fou
una seriosa decepció.

Tant corn ens hauria plagut veure junts
en un mateix film Greta Garbo i Lars Han-
sen significant un assumpte digrússim i ve-
geu el que ens proposa V. Seastrom; és
absolutament mediocre i deis més rebregats.
Oh, sí! L'habitació de Greta Garbo és una
delícia de composició i poesia, i a cada mo-
ment tenim una fotografia remarcable a
admirar, però no basten aquests valors
parcials per rehabilitar el film, que no re-
corda ni de lluny tantes bones pellícules
corn devem a l'eminent metteur en scène
suec.

La seva 'major victòria és sens dubte la
millor represa de la setmana. Quan l'es-
trena vàrem tenir ocasió de parlar-ne amb
certa extensió des de les pàgines D'ací
d'allà. Que se'ns permeti, doncs, ara, citar-
nos quasi textualment.

La seva major victòria, de W. Griffith,
és una transposició cinegràfica de la famosa
història llegendària de Francesca de Rimi-
ni. Després d'haver inspirat poetes, drama-
turgs i música, ara tempta un gran ci-
neasta.

Corn a artista, Griffith ha repensat la
vella llegenda i n'ha fet una transposició
lliure, introduint manta variació en el des-
envolupament dramàtic i ha evitat princi-
palment, al final, el fratricidi.

Potser el final és una feblesa; l'arranja-
ment sona a convencional. Llevat d'aquesta
excepció, l'acció és conduïda mestrívola-
ment, en una successió de moments psicolò-
gics de colpidora veritat.

La composició de les escenes és rèeixida
i d'un refinament deliciós. Les domina la
penetrant bellesa de Mary Philbin, que l'art
del gran Griffith fa encara més admirable.

Cinemàticament l'obra és prou perfecta
perquè entrem en anàlisis parcials. Masses
mogudes superbament, fotografia excellent,
idees bones alhora que noves. El millor film
de Griffith de la darrera temporada.

Assenyalem/encara, entre • les pellícules
represes: Germans d'armes, Serfs i La du-
quessa i el cambrer.	 J. PALAU

CINEMA I DISCOS
REPRESES
	 "Variété"	 GreaGar6oi a i SCO S

De tots els films rodats amb E. Jannings clement d'un	 altre	 acord	 d'imatges,	 corn- I La plàstica de la majoria de persones del
és aquest el més satisfactori, però dir això pletant per la seva actitud o l'aspecte fisioá món, per belles que siguin, no té cap sign-
és no dir quasi res.	 Variété és l'obra més nòmic el sentit de les imatges precedents. ficació que sigui digna d'esment. Diem, scm-
forta i més completa que devem al cinema H4 ha, doncs, lligaun íntim entre l'home plement,	 una persona	 bella,	 una de lletja,
alemany,	 un	 deis	 primers	 chefs-d'oeuvre, i	 l'objecte,	 entre	 l'interior	 i	l'exterior,	 un una d'indiferent.
reals de la cinematografia mundial. 	 I traspàs constant de l'objectiu al subjectiu i Hi ha una altra casta més reduida de per-

1'ariété assoleix un estat de perfecció en el I inversament.	 Car l'home no reflecteix més sones que amb la seva plàstica ens suggeret-
terreny de l'expressió cinematogràfica, 	 una el drama,	 sinó que en	 fa part integrant; xen una sensació; tal persona és una mira-
homogeneïtat	 fins	 aleshores	 encara	 mai n'és el subjecte corn en la , vida real. da,	 uns	 ulls,	 una altra un bes,	 uns	 llavis,
abastada. Tot el que s'hi veu, era ja vist; I	 així comprenem que Jannings, gràcies etcètera, una altra una conversa, i d'altres,
no hi ha, si voleu, res de completament nou ; al talent de Dupont i la seva profunda corn- sovint una nosa.
però, i això és el sensacional, aquests I prensió del	 cinema,	 guanvi	 aquí	 un	 cent Ja ks una categoria més restringida la d'a_
diments, aquestes adquisicions tècniques tro- per cent. quelles persones que són, amb el seu aspecte
ben aquí una adaptació justa i humana. Per En films anteriors Jannings interpretava extern,	 un caràcter:	 l'enèrgic,	 el	 timid,	 el
primer cop potser troben una	 rats d'ésser, un	 rol	 ((centre dramàtic d'una	 acción,	 un pur, el violent, el mandrós.
un coeficient profund d'intensitat dramàtica, personatge	 sintètic	 arbitran,	 però	 el	 Boss Però les expressions de carácter, corn que
un sentit, el caràcter és una cosa tan complexa i sem-

L'assumpte	 hi	 és	 simplista. p re en moviment, donen una expressió can-
Un acròbata, casat, 	 fuig amb viant i fugissera, que, de certa manera, con-
una xicota jove.	 Un artista de tribueix a restar importància a l'estàtua hu-
circ cèlebre s'assoáa a la jove t mana, en benefici de la flama interior.
parella i	 que	 noi A l'últim es troben aquelles peques figu-
passa a ésser l'amant del nou
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res que podríem dir que són encarnades per
una idea; en elles no hi ha canvi	 perè

assassina el	 seu	 rival.	 La his
,	 qu

mobili-

tot és simple i pur; la seva presència és una
tbria és ]a relació d'un presida persistència ;	 el	 seu	 moure's	 no	 és	 sinó el

fyL glossari a través del temps duna im
pdés de deu anys de captiveri. j tat essencial. Essent cossos, la seva materia

Ewald-André Dupont, un deis \ litat triomfa	 amb	 els atributs d'un esperit.
més	 grans	 cineastes	 actuals,	 i _	 w Angels o diables, diríem,	 ens donen model

ri

ue

, querecobra la llibertat des	 '^s

posà	 a questa hos	 I del que seria una jerarquia una mi	 sepa-
tònia ; en féu una obra mestra,` rada de les dels homes merament maternals.^inratg

compta

e

tant és veritat que el punt d'o- Això no vol dir que siguin perfectes; ho
rigen	 no té cap importància i . són corn 1 idea que representen. Només són

sols	 ^

is	

la maneranera corq	 co _ ò : simples i p. Es donen la sensacióaix	 urs	 n
és	 tractat, d una	 realitat	 empescada	 pel	 cervell	 i	 la

Vegeu els films que havia fet seva incapacitat per a sortir d'una sola ex-

abans de construir Variété: Sie I
pressió, la seva limitació els donen una in-

und die drei, Mona Lisa, Ma-	 EhffI. JANNINGS i LYA DE PUTTI en	 Variétén, tensitat concentrada i un relleu superior.

vuela	 Geïrvally,	 Das	 alte	 Ge- per E. Dupont Greta Garbo té un ends que depèn abso-
lutament d'ésser una dona que només us fa

ceta, Demütige únd die Sdugerin pensar en una cosa i que conserva sempre
i sobretot Baruch, adorable film amb Hennv de Variété és un personatge vivent, no un la mateixa «significación fad 	 el que faci	 i
Porten	 i	Marguereth	 Schlegel. ` 	 Vásiété és I tipus especial d'home,	 sinó l'home,	 simple- comsevulla que accioni.	 Es una idea feta
de 1925, anent. cam.

Drames de caràcter psicològic corn De qui El seu rostre s'hi revela com el més bell Tots nosaltres l'havíem sentit actuar din-
la falta? o Els germans Karamazof f vallen I rostre	 dramàtic	 que	 pugui	 haver-hi.	 Prou i-e de la nostra imaginació, abans d'haver -
només per la part d'interpretació (l'expres- caricatura	 ni detall	 grotesc.	 Ja	 no es	 ser- la coneguda : és el concepte de dona que pas-
sió deis matisos i la psicologia deis personat- i veix més deis seus	 muscles per	 expressar sa, dreta i impassible damunt de vides, amb
ges	 essent	 expressada	 pel	 joc	 deis	 intèr- I el	 fàstic,	 l'abandó;	 l',abjecció	 o	 el	 còmic;	 I

un	 pas grave	 i vincladís;	 de sobte,	 sense
prets), perd Variété romp amb aquesta Ira- sinó que, sobri, passa lentament de la sim- fer cara	 d'adonar-se'n	 tria	 una	 d'aquelles
dició poc cinegràfica i no deixa ja més 1'oó- I plicitat normal al tràgic intens, sense acro- I vides i, per amor,	 li fa més mal del que
jectiu	 immòbil.	 Els	 autors	 viuen	 llurs	 pa- batisme de cap mena.	 I

havia fet als nitres, uns simples rebutjats;
pers sense inquietar-se de l'aparell que es- Admireu-lo en aquell començar del film, li fa mal, perquè quan es tenen urpes de
levé automàtic	 i	 que caça al vol a l'actor, on lluita desesperadament contra si mateix, tigressa	 les	 rancies	 són	 coltellades ;	 Ii	 fa

s'esforça	 de	 vèncer-se,	 de	 sobreposar-se. mal, perquè ella és en si una sort tan gran
— - Aquesta	 gradació	 constant,	 aquesta	 lluita per a l'home que estima, que ell ja no en

moral es llegeix en el seu rostre. Sentiments
adversos xocant entre ells. I quin sentit no
pren el seu desig de sobte — revelat per les
imatges — quan els seus ulls prenen posses-
sió de la pantalla. Profunda afirmació que
llegim en el seu front pensivol.

El seu dors és potser més bell, més col-
pidor encara. Tota la tragèdia es comprèn
en aquelles espatlles. Una lleugera contrac-
ció dels omòplats explica el que hi ha en el
cor d'aquell home. La inquietud es revela en
la vibració de l'espina dorsal.	 Els ronyons
s'arquegen sota el pes del sofriment moral.
Horn endevina els	 sanglots	 continguts,	 la
respiració angoixosa.

Si	 aquest dors és tan	 gran d'expressió
prodigiosa, és senzillament perquè el rastre,
quan expressa, ho dóna a veure tot; en can-
vi,	 el dors, incapaç d'aquesta expressió di-
recta, ho suggereix i fa pensar amplament.It Horn endevina el drama, i una cosa pensada
guanva el cent per cent sobre una cosa vis-
ta. Es perquè, i Variété ho prova demnitiva-
ment,	 el sentit,	 l'expressió	 veritable	 del ci-
nema resideix en la suggestió, més enllà de
la imatge i no en la mateixa imatge. La
paraula de Gance .pren el seu sentit verita-
ble: ((El que constitueix un film no són les
imatges,	 sinó	 l'ànima	 de	 les	 imatges;	 el -

LYA DE PUTTI que es veu no té nmportànrna, el que Impar-
ta és el que es pensa,»

en registra les expressions més intenses, es
situa davant, darrera, a dalt o a baix,_ se-

els angles de màxim rendiment.

es mou el mateix de cara que d'esquena.

gons les necessitats dramàtiques per assolir

un mateix pla, davant l'objectiu. Jannings

tat tot ell a representar cada cosa per i se-
gons el seu coeficient dramàtic, la seva sig-
nificació profunda i solament cada cop que

Horn no hi veu diversos personatges sobre

Però el que és capital, és el tallat, orlen-

 
la porta de la seva cambra. I quan es mira

seus dits formidables, o aquella altra en la
qual resta indecís i immòbil en el llindar de

aquella en la qual Jannings inquiet juga
amb dos petits vasos de cristalt entre els

en el mirall, després del crim, no reconei-
xent-s'hi, preguntant-se si realment és ell
que •està enfront d'ell mateix! Oh! l'escena
admirable del mirall ! Qüestió tràgica d'a-
quest rostre de fit a fit amb ell mateix. Qui
sóc? Es el súmmum de l'art.

A quin punt no cal admirar escenes corn

així és necessari o essencial ; el filan arriba	 La técnica en ,Variété esdevé racional,
a situar l'actor, és a dim, l'home, en el seu	 neix de la necessitat i crea un estil ; res aquí

d'arbitrari, tot hi té una raó i es proposahoc natural en el drama i a donar als objec-
un fi.tes que l'envolten la seva valor exacta. E1	

J. MITRYdrama no es llegeix sois en el rostre de l'ac-
tor, sinó i sobretot en les relacions d'aquest

rostre amb ço que veu o pensa. Tota la tèc-

nica és orientada vers l'expressió d'aquestes	 Ja ho sabeu...relacions entre les •imatges.
De manera que l'actor es troba aquí ésser,

o bé subjecte d'un acord d'imatges, les unes	 — que John Gilbert ens vindrà a veure?
essent una expressió d'aquest actor i les No a nosaltres precisament, sinó a veure
altres completant aquesta expressió per la l'Exposi ció.
representació de la cosa vista o observada	 — que la veu de M. Chevalier es farà
per ell, de la cosa que significa aquesta ex- sentir en un film sonor la propera tempora-
pressió copsada en el seu rostre, o bé com- da al Coliseum?

— que E. Carewe ha estat el nostre hoste
per uns dies? Recordem que E. Carewe és
l 'autor de Ramona i Resurrecció, corn també
de Venjança i Evangelina que veurem aviat.

— que Zalacain el aventurero, del qual és
autor, director i interpretador Pius Baroja,
serà projectat la .propera temporada aquí?

— que R. Colman diuen que estava ena-

morat d'Ina Claire, l'actual muller de Gil-
bert? Ja Ii passarà ; no a J. Gilbert la
dona, sinó a Colman el disgust.

-- que Harry Landvon treballarà ara sota
la direcció de H. Roach?

— que Abel Gance ha començat a rodar
el seu nou film La ti del món?

— que D. W. Griffith, Chaplin i altres
competències cinematogràfiques opinen que
La dona disfrutada és un gran film, el mi-
I lor, diuen, de Norma Talmadge? El seu au-
tor és Enric King, que féu La germana
blanca.	 ..,

— que Camila Horn és de nou a Alema-
nva? I per cert està ara un xic malalta.

Els programes deis editors de música me-
cànica presenten una varietat que de ve-
gades por semblar aclaparadora; aquest mes
cal anar de Bach a Falla passant per Wag-
ner ; però aquesta yarietat no resulta cap
mal, ja que l'audició de música a través del
gramòfon no ha de comparar-se mai a una
audició de concert. Quan es fa aquesta com-
paració necessàriament se n'ha de ressentir.

A l'auditor del disc no se li ha de exigir ni
l'atenció ni tampoc la cultura que se suposa
al que escolta un concert en una sala, i això
ha de suplir-ho la varietat.

La anúsica clàssica po rta el nom de !Bach
per a la seva manifestació a1 programa del
mes en dues obres; el Preludi en mi bemoll
menor i el motet Invoco la vostra ¢rotec-
ció. L'execució es confiada a l'Orquestra
Simfònica de Filadèlfia i al mestre Stokows-
ki, que ja va presentar la seva Orquestra en
altres géneres de música, i es manifesta aquí
bon coneixedor de la música del gran mestre
alemany, amarada sempre de serenitat re-
ligiosa.

Ara, en parlar del disc aGramòfon» que
recull La most d'Isolda, pot recordar-se el
que l'altre dia dèiem sobre l'amplada del
disc. La interrupció al mig d'un fragment
d'una obra d'una unitat melódica corn és la
que acabem d'anomenar, és una moíèsti•t
que resulta més remarcable havent-se no-
gut evitar. El disc de 30 centímetres esdevé
corrent en les edicions actuals : Al catàleg de
no fa massa temps figuren discos que recullen
el tercer acte del Tristany. La mort d'Isolda
només necessita allí una sola cara d'un disc.
En aquest cas, amb una amplada de 30 cen-
timetres podia haver-se recollit el Preludi i
aquest fragment final de Pobra, i així resul-
taria tal corn es dóna als .concerts.

De Falla s'ha impressionat ara el seu fe-
mós concert Noche e.nlos jardines de Es-
j^aña. Aquest concert és més aviat una fan-
tasia. El piano poques vegades fa de solis-
ta. Es aquesta una de les obres a les qual,
el títol, francament literari, no fa cap nose.
Les evocacions de la terra andalusa hi són,
això sí, amb un sentit d'orquestració mo-
derna que l'aixeca de la música folklòrica,
sovint pintoresca, inconvenient a qué alguns
músics han de recórrer per a suplir la seva
insuficiència. Es obra que resulta poc lligada,
no té massa unitat, inconvenient no molt
greu en una obra que vol ésser un seguit
d'evocacions. L'Orquestra del Gramòfon que
ha impressionat el disc, portada pel Mestre
Coppola, a estones resulta poc expressiva ;
en canvi, la senyora Van Berentzen fa so-
nar excellentment el piano en 1a seva part
de solista i en la Andaluza del mateix au-
tor, que acaba d'onrplir el tercer dels dis-
cos d'aquestes obres.	 J G.

***

?reludio en mi bemol menor (Bach). Or-
questra Simfònica de Filadelfia.. ,d tia. del
Gramòfon, AB 414.	 it
Invoco vuestra protección (Bach) Id. id.
Tristamy i Isolda (Wagner). Crquestra

.Simfònica de San Francisco. Muerte de Isol-
da I part. Id. íd. II Qart. Cia del Grainò-.
fon, AA '45. .

Noches en los jardines de España (Falla).
Orquestra Simfònica. En el Generalife, pri-
mera part, del Gramòfon, AB 426. Id, id,
segona tart. id. id.

Danza lejana, AB 427•
En los jardines de la sierra de Córdoba,

I part, AB 427.
En los jardines de la sierra de Córdoba,

II part, AB 428.
Andaluza (Falla). Orquestra Sim fònica

del Gramòfon, AB 328.
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INJURIA GREU

— Ep ! .taxi !	 (Gringoire,)

UN SEXE NOU

tfl ii i - -
f

i
s"'.,	 Ya^	 ^Afi'

1
— Una corbata? D'home?
— Sí, és a dir, no ; és per al meu marit.

(Le Rire.)

GRAN SASTRERIA LAIETANA
"h_A DEL R E L L O T G E
+ r

ELEGANCIA - PROMPTITUD - ECONOMIA
„ ; }	 Extens i variat assortit en les novetats que latimoda imposa

Veritable i garantitzat tall americà
Trajos estam i fresc, a mida, des de . .	 75f;pessetes
Pantalons tennis a mida, des de. . , .	 IS a 115	 »`

TALLADORS DE PRIMER ORDRE.

40, VIA LAIETANA, 40
TELFON 12446'

pot tenir d'altra i, per tant, només ensopega
amb la desgracia dintre deis altres afers de
la seva vida ; Ii fa mal, finalment, perquè
els homes no podern lliurar-nos a la dona
embriagadora, sense percebre una fiblada
d'odi i malvolença al mu poder extremat.

Em sembla que he descrit una mena de
((dona fatal,. Aquesta frase banal designa
Un tipus si voleu no massa sublim, però in-
teressant a causa que es dóna en la realita i
a causa que es presta a fer moltes observa-
dons sobre la psicologia de les masses. Efec-
tivament hi ha cossos que desvetllen pas-
sions privades; són cossos que busquen la
seva mitja taronja, o, a tot estirar, una
mitja dotzena de mitges taronges ; en canvi
n'hi ha d'altres que en podríem dir públics,
perquè són corresponents al desig de tothom.
Quin és el seu destí? — Venus, mare de
l'Amor, no podia sense un incest conèixer
l'Amor, Venus era.., de Venus.
Heus aquí el concepte de Greta Garbo.

Rodolfo Valentino era un cas per l'estil.
Els refinats, que precisament fugen de les
coses massa públicament celebrades, tenen
rni i coses a retreure de l'un i de l'altre. La
seva popularitat; però, no en pateix. I pot-
ser, més que afegir-se al fàcil cor de blasma

-dors, fóra interessant esbrinar els motius
d'aquesta irradiació simpàtica de certes figu-
res humanes.

Greta Garbo, oferint-se al desig amb un
aire distant, donant-se i no donant-se, espe-
cula amb els dos sentiments més autèntics
que formen l'home: la bèstia i l'àngel.

Fins ara hem parlat de la plàstica de
Greta Garbo. Analitzrnn a present el mu
art escènic. Primera observació : la pausa
de moviments, la contenció de la vida ; Gre
ta elimina del mu gest tot allò que pot sig
nificar pressa, ebullició, joia; la joia desen-
c i sa ; les rialles esbandeixen tots el perfums
precipiten bruscament l'amor. En compte
d'això una cosa que fadi una impressió de
llunyania, d'inacabament, l'enyorança. L'a-
legnia vol dir satisfacció i la satisfacció és
la mort del desig.

Després Greta Garbo redueix els seus ges-
tos a tres o quatre que, naturalment, es
popularitzen, massa matís en el cine desdi-
buixa. La gent diu : uEs aquella cara de
quan fa petons» ; ccés aquell caminar seduc-
tora, etc., i en sortir ho recorda perfecta-
ment.

Aquests dos recursos són la base del joc
escènic de Greta Garbo. Són simples, corn
totes les coses ensopegades que es fan po-
pulars.	 RAMON RIUCAVAT
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Creiem no demanar massa en anunciar

uns quants comentaris sobre l'Exposició, car
si aquesta és, realment, obra de tots els
barcelonins, no em sembla exagerat el creu-
re que em serà permès exposar la meya
opinió, i més, quan tots els comentaris sola-
ment enfocaran qüestions artístiques.

Des d'aquest punt de vista, la nostra Ex-
posició, corn gairebé totes les altres, 'presenta

d'ulteriors recerques. Per aquest camí ani-
ríem a parar a l'arquitectura nova i precisa-
ment res més indicat que una Exposició per
intentar tota mena d'assaigs.

Una raó prudencial, crec endevinar, ha
motivat que els palaus de Anés importància
no seguissin aquesta orientació característica
de moltes Exposicions: la de tenir en comp-
te que aquestes construccions havien de res-
tar després de finit el certamen i per tant

El Palau de l'Agricultura

Un variat repertori. Hi ha un tipus d'arqui-
tectura reservat a Exposicions, el qual és
gairebé i' `;istent a Montjuïc; em refereixo
en aquel] P expressió arquitectònica que no
pretén de Crtuar la qualitat deis materials
que no semblar de debò ni vol ésser de
cap estil • 1adicional ; la seva gràcia, només
està en ld concepció plàstica, en una conjv-
gació d'elements, potser, arbitraris, però que
assoleixen un resultat nou amb possibilitats

hauria estat una aventura 1'embrancar-se en
solucions que el temps encara no ha acredi-
tat. Aquest criteri conservador pot, en efec-
te, donar tants bons resultas corn l'altre, no-
més cal, en aquest cas, seguir les bones pet-
jades de la tradició. I aquí hi ha el 'punt
flac de ]'aportació deis nostres constructors
a I'Esposioió.`Hi ha una'sèrie de grans pa-
laus fets en barroc, plateresc i (renacimien-
to español )) , en els quals no veig la tradició

Exp o siclO
de les Escoles Populars Mexicanes

Mèxic ens ha tramès un gentil missatge. Escoles populars mexicanes han aconseguit
Una Exposició d'art popular i pueril. Una una perfecció estètica molt considerable, del
mostra deis fruits assolits per un ensenya- punt de vista tècnic.
ment artistic segons el cual les facultats del El maridatge de l'estudi i del joc a l'aire
deixeble poden exterioritzar-se en absoluta lliure produeix en l'infant deixeble la reali-.
llibertat. Es tota- una lliçó que, ben medi- tat d'una interpretació pura, en la qual,
tada, arriba més enllà del camp purament deslligades d'afegidures postisses, les coses

Fusta de LORENZO 'GALVAN (Escotes de Pintura a ¿'Aire Lliure)
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que li assegura l'alegria per tota la temporada

a
per
personals)) d'estil prefereixo les

e
 admirables

còpies del Poble Espamrol.
L'altre dia, passejant per Montjuic, un ar-

quitecte madrileny em va fer una pregunta
que em va deixar parat : Corn és — va dir

-me — que a Madrid hem deixat el ((renaci-
miento español)) per encarar-nos amb Euro

-pa i vosaltres, tot i no tenint construccions
autèntiques d'aquest estil, sembla que sen-
tiu la preocupació que el «renacimiento es-
pañol» no s'esborri? En construccions mo-
dernes — va afegir — mai he vist tan «rena-
cimiento español, corn a Barcelona.

Ganes de fer mèrits, encara que no ens hi
obliguin, em sembla que vaig contestar.

Això no vol dir que a *'Exposició totes
les mostres de regust tradicional siguin equi-
vocades. A l'entrada mateixa, trobareu dues
admirables torres de unaó i pedra, a la ma-
nera italiana, que demostren el sentit afinat
que de la proporció i bon gúst té l'acquitec-
te Ramon Raventós. Els palaus d'Arts Grà-
fiques i el d'Agricultura també poden asse-
nvalar-se com altres notables reestilitzacions
i alguna més, ben buscat, encara trobaríem.

El més reeixit de l'Exposició — tothom ho
ha dit — és l'emplaçament. En un lloc corn
aquell és gairebé impossible que surti una
atzagaiada. La impressió global, malgrat els
platerescos i renacimientos„és, evidentment,
d'un gran efecte ; mancaria, només, que to-
tes les visions parcials assolissin un cert ni-
vell discret porqué el nostre entusiasme no
s'enterbolís, puix és de doldre haver de cons-
tatar, massa sovint, un repertori arqui •ectò-
nic que, si més no, ja és passat de moda.

A més amés deis palaus, hi ha els jardins.
Aquí, el nostre entusiasme s'aclara ddniti-
vament.

Deis jocs d'aigua, en restem meravellats.
Per justificar aquest embadaliment cal tenir
en compte, ultra la vertadera importància
dels sortidors, el dejuni aquàtic de tot ciu-
tadà de l'eixuta Barcelona.

Cal fer honor, també, a les lluminàries,
especialment les aquàtiques, en les quals — a
la meya manera de veure — corn més reduida
és la gama cromàtica més agradablement
emocionen.

Horn ha denunciat el Poble Espanyol corn
un periU de l'accentuació arqueológica. Això

.em sembla bastant exagerat. El qui conservi
la mania arqueologista-constructiva, potser
tot passejant pels carrers del Poble, s'ado-
narà que el pastitxo de la casa on viu, aca-
bada de fer exactament igual «al gòtic» no
té ni suo ni bruc.

El Poble Espanyol s'ha de considerar corn
una bona troballa, quant a atracció d'Ex-
posici6, i res més.

El to de l'Exposició — el to distingit — es
troba, molt sovint, en la instalaoió deis
stands d'algunes nacions nòrdiques, les quals
ens 'han convençut per la visió justa i agra+
dable de presentar els objectes.

MAaros GIFREDA.

— La senyora X..., una amiga de trenta
anys.

—'No els aparenta pas, en bona refè.
(Grtingoire. )

..,	 ,i ,, !Irl'a	 }t:^,

— Heu pensat en els vostres pares quan
heu comès aquest robatori?

— Oh, no! No els dono pas res del que
robo.

(The Humorist.)

-- La llum del sol va a una velocitat de
300.000 quilòmetres per segon.

— Es ciar, home, no veus que li ve de
baixada.

(Gutiérrez.)

Pronto se va a celebrar
en Madrid la Exposición
del México que .ha surgido
por su gran revolución.
Niños y gentes del pueblo
se dedican a tintar.
Murieron las Academias
aV grito de ¡ Libertad !

Hi ha en aquests versos els
dos punts essenci als : el Mèxic
sorgit de la gran revolució i el Testa.encriteri amplíssim de llibertat que
regeix aquestes Escoles populars	 ,
per a infants ,i obrers i que pre-
senta mostres magnifiques en aquesta expo-
sició.

En les tats Escoles no hi ha més càrrecs
que el de director i mossa. Aquest darrer
sol ésser un obrer deixeble al qual horn pro-
cura ajudar. No hi ha tampoc altra norma
que un respecte a la llibertat i inspiració
individuals i un retorn a 1'essencialitat me-
xicana.

I tot amb un criteri estètic de primer or-
dre, amb una puresa intencional i pedagò-
gica vertaderament admirable.

Fou precisament Vasconcelos, el gran me-
xicà, l'illustre representant de la cultura me-
xicana, qui, en el transcurs d'una de les
moltes campanyes que ha lliurat per la
transformació deis mètodes educatius a Mb-
xic, féu notar la major facilitat d'adapta-
ció i comprensió que la puericia ofereix da-
vant de la maturitat.

Es suficient veure algunes de les obres ex-
posades fins fa pocs dies al Retir per noies
i nois mexicans per a compendre de quina
natural manera plena d'admiracions han
reeixit a trobar ço que molts artistes passen -
llargues anyades cercant inútilment.

Al costat d'aquell sagrat respecte a la in-
dependència absoluta de la inspiració del
temperament deis deixebles es remarca, en
el conjunt de l'Exposició, una fidelitat èt-
nica als motius substancials.

Cal afegir, ultra aquestes primàries i es-
sencials característiques, la perfecció de l'en

-senvament en ço que fa referència a la tèc-
nica, a l'ofici, que és on l'autoritat del mes-
tre ha de mostrar la seva influència. Al-
guns treballs en fusta i en pedra tallada di-
rectament són exemples convincents que les

són expressades sota Ilur expressió autèntica
nua. Això condueix a una coincidència amb ;.
l'art primitiu, un cert retorn — profunda-
ment racial — als mayas, en una concate-
nació històrica que té l'emoció gairebé pa- .
tètica d'una epopeia nacional.

La mirada i l'art de la peerícia dóna així
la seva lliçó — subtil i fenma ensems — a la
bella pedagogia experimental. I aquesta no

basalt negre, del picapedrer JUAN TIRADO
(Escola d'Escultura i Talla Directa)

se n'avergonyeix, sinó que, tot al contrari,
se n'aprofita venturosament.

Heus aquí l'alta exemplaritat d'aquesta
Exposició interessantíssima.

Fóra massa llarg intentar detallar-la i do-
nar-ne una idea completa. Calia, amb tot,
remarcar el sentit general que és, tant en
les xilografies corn en les escultures, en els
dibuixos corn les arts manuals, aquest que
he volgut subratllar. No solament en les
obres dels' deixebles, sinó en les que exposa-
ren dos deis professors : les escultures de
Guillermo Ruiz i els gravats en fusta de
Fernández Ledesma (dos artistes purs, de
molta empenta).

Ultra la impressió purament artística,
aquesta Exposició mexicana ha produit,
doncs, una altra de més extensa i intensa,
més ampla, més profunda : la d'una nació
a peu dret i dreturerament encarrilada pel
bon camí definitiu vers la seva total rein-
tegració.

Aquest art deis infants i aquesta joiosa
comunitat de mestres i deixebles a l'aire
lliure, en la coincidència d'un mateix afanv
artistic i patriòtic, aquest ample, pregon
respir de Llibertat, són la fe de vida d'un
pole ; el do de pit amb qué canta la seva
eternitat. Salve, Mèxic!

RAFAEL MARQUINA
Madrid, juliol de 1929.

B	 Cafdooa. uetga►a.,

El disc de la raça

En sortir de vacances, sigui a la platja o al
camp, no deixi d'emportar -se un aparell

PARACELSUS
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artístic i explica per què la revolució mexi-
cana no ha estat, contràriament al que pen-
sen quatre irreflexius, una eixorca aventura,
sinó tota una epopeia.

Hi ha un parallelisme evident entre la
realitat política i la realitat estètica. Al cap
i a la fi, el cas de Mèxic, que és el màxim
interès de l'actualitat americana, corn Rús-
sia és el punt més alt de l'interès a Europa,
és explicat senzillament perquè
Mèxic, que ha sentit ofegat du-
rant molts anys el seo .problema
politic, quan 'ha pogut, després
de la prosperitat material d'una
dictadura; renuar la continuïtat
del seu problema politic, ho ha
fet integralment, amb un braó
o una empenta als quals afavo-
ria i nodria la mateixa prospe-
ritat material assolida.

Així, Mèxic.'ha emprès, en 'tots
els ordres, la tasca d'una reeons-
truccib ètnica i nacionalista, re-
integrant-se a la plenitud de la
seva significació. 1 aquesta nor-
ma, aquest criteri, han estat em-
prats en tots els ordres. En l'ar-
tístic especialment.

Això explica que en el pros-
pecte que tenien preparat els or-
ganitzadors d'aquesta Exposició,
i que no ha pogut circular-se per
canvi de local, i que era una de-
liciosa i voluntària imitació deis
romanços populars, es digués de
bell antuvi
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La cuerda Goodyear Supertwist

tiene un 60 °/a más de elasticidad.

Este estiramiento adicional es el

que da al cuerpo del neumático

Goodyear Supertwist su mayor re-

sistencia y más larga vida, permi-

tiéndole resistir los choques de la

carretera y las continuas flexiones

sin llegar a un desgaste prematuro.

La cuerda Supertwist sólo perte-

nece a los neumáticos Goodyear.

	

Para todos los neumáticos Good-	 Monte Goodyear para

	

year hay una cámara Goodyear	 visitar las Exposiciones

de igual resistencia y calidad.
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Más personas corren sobre Neumáticos Goodyear que sobre los de cualquier otra marca

¡Mundialmente preferidos!
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Exposició Internacional
de Barcelona

oberta tins a les dues de la matinada
Cada dia el públic podrà admirar, fins a les nou de la nit, les
instal•lacions industrials, tant estrangeres corn nacionals, en els

diversos palaus de l'Exposició.
Queda posat a la venda el Catàleg de l'Exposició, on el públic
trobarà tots els details per a visitar-la. Aviat es posarà a la venda

,	 la Guia de l'Exposició.

La secció de l'Art Antic del Palau Nacional i Palau de l'Art Modern estaran
oberts a1 públic cada dia, de deu a una del matí i de quatre a set de la tarda,

sempre que no hi tingui hoc cap festival.

Palau Nacional
ENTRADA AL MAT! . . . . . . . ORATIS
ENTRADA A LA TARDA . . . . . 0'50 PTES.

Gran Parc d'Atraccions
Roserar - Miramar - Poble Oriental

Font del Gat
SECCIÓ JAPONESA AL PALAU ALFONS XIII

VENDA D'ARTICLES JAPONESOS

•-	 NO SE vENDE
A GRANEL
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MATA: Moscas, Mosquitos, Polilla,
Chinches, Cucarachas, Hormigas, Pulgas

AIGUÅ
DE ROCALLÅURJI

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 ROCALLAURQ
S'expèn

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

Dislribuidors generals

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

Sociotat Espanyola do Carburs MetI'Iics
Correus: Apartat 180	 Mallorca, 234	 Telèfon 73013
Teleg.: "CARBUROS"	 BARCELONA

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor
-cubion (Corunya) :: OXIGEN gq % DE PURESA, Fàbriques

a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques
a Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI I
FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i posses
seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL
de laboratoris i doméstica :: GENERADORS, BUFADORS,

'	 MANOMETRES, materials d'aportació pèr la
SOLDADURA AUTOGENA

,Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

Dema n eu

"BABY- LAX"
El millor

Laxant=Purgant
Pròximament: "EI, BAZON INFERNAL", espectacle sensacionalíssim

Anuncieu a MIRADOR
Poble Espanyol

Festa Major del 3 a i'll d'aijost
tarda i nit

Dissabte vinent, dia 3 : Ball a l'envelat. 'Concurs de xotis amb premis
en metàllic. Festes populars.

Diumenge, dia 4, a la tarda : Gran festa popular. Presentació del Drac
I Dragonets de Vilafranca, Els Xiquets de Valls, La Cucafera i
Cuqueferetes de Tortosa, La Mulassa i el Drac de Vilanova, Mo-
ros i Cristians, Gegants, Caps grossos, Balls típics, Comparses,
Gralles, Tambors, 'Cornetes, Músiques, Cavalls, etc.

Diumenge, dia 4, a la nit: Ball a l'envelat, Concurs de ball modern
amb .premis en anetàllic. Festes populars.

Dilluns, s, tarda : Festa regional : València, Aragó, Andalusia, Cata-
lunya.

Dilluns, 5, nit :Concurs de sardanistes amb (premis en metàllic. Esbart
de Dansaires Barcino i Montserrat.

Dimarts, b, tarda : Festa popular.
Dimarts, 6, nit: Caramelles autèntiques, Cants de conjunt per tots

els chors.
Dimecres, 7, tarda : Circ eqüestre.
Dimecres, q, nit : Ópera Marona.
Dijous, 8, tarda : Gran festa infantil.
Dijous, 8, nit: Gran concurs de mantons de Manila, amb premis en

metàllic.
Divendres, q, tarda : Festes de barni als carrers del poble.
Divendres g, nit: Sopar especial a ]'envelat (dia de moda).
Dissabte, lo, tarda : Atraccions, Varietats
Dissabte, lo, nit: Representació de La Verbena de la Paloma. Corn a

final, Gran ball de mantons.
Diumenge, 11, tarda : Grandiosa cavalcada. Presentació del Drac i

Dragonets de Vilafranca, Els Xiquets de Valls, La Cucafera i
Cuqueferetes de Tortosa, La Mulassa i el Drac de Vilanova, Mo-
ros i Cristians, Gegants, Caps grossos, Balls túpics, Comparses,
Gralles, Camells, Tambors, Cornetes, Músiques, Cavalls, La Pa-
turn, etc., etc.

Diumenge, ii, nit : Corn a final de festes, Extraordinari ball de con-
fetti, Festes populars.

Cada dia, llevat dels Divendres, des de les nou de la nit, l'entrada al recinte
de l'Exposició serà d'UNA pesseta. Entrada de cotxes, DUES pessetes

IMPORTANT: Queda SUSPESA fins a nou avis la venda de Carnets i
Abonaments d'entrada a l'Exposioió.

Les entrades al recinte de l'Exposició sofreixen un augment d'un cinc per cent
per impost de uProtecció a la Infància».

Palau de FA gricultura
AVUI DIJOUS, dia 1 d'agost

Gran Festival Infantil amb premis als nens
Gegants, Caps Grossos, Pallassos, Cucanyes, Carreres

de sacs, Putxinel •lis, Elevació de globus, Focs japonesos, etc.
Xarangues, Músiques, Balls, Gatzara continua

Oportunament es publicaran els detalls o bases per a l'adjudicació deis gremis
oferts

Queda terminantment prohibit l'accés al recinte de l'Exposició amb paquets
I cistelles

Exposición
de Sevilla
Plaza España

act
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