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L'espanyolisme del Sr. Lerroux és ¡'Está-
tat de l'Autonomia de Catalunya, aprovat amb
la seva col'laboració al gener de 1919.

No està mal que els espanyolistes el pren-
guin per model.
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Els Dijous
Blancs MIRADOR INDISCRET

TEM	 'ACTUALITAT

El camí de la normalitat
Reticències del President de la Diputació,

relacionades amb unes altres del President
del Consell de Ministres, ens permetrien
entreobirar que el famós decret de repressió
del separatisme, almenys en allò que té de
més arbitrari i lesiu per als principis fona-
mentals de justícia, .aviat sofrirà una dero-
gació de dret, així cortn de fet ja estava
deixat sense efecte aquests darrers dies.

Cosa curiosa! Ara que només podem fo-
namentar les nostres opinions en reticències
i respostes vagues donades per les autoritats
als representants de la premsa, estém gaire-
bé segurs de l'efectivitat de les ,prometences
que aquelles insinuacions involucren. En
canvi, quan podíem llegir per fes cantona-
des afirmacions rodones, a voltes estampa-
des al damunt d'un espectre de blas6 pai-
ral posat a guisa d'esquer esperançador,
tots vèiem que la cosa no estava pas del tot
madura.

1 no és que vulguem dir que el govern
del general Berenguer no tingués un cert
afany de desempallegar-se d'aquestes incò-
modes deixalles de la passada dictadura,
des quál•s, en comptes d'enrobustir la força
governamental, l'afeblien, iprojectant-li una
llum antipàtica d'arbitrarietat i d'odi. Tam-
poc dubtem que les nostres autoritats locals
es daleixen per tal d'avalorar llur nomena-
ment un xic mestís amb la consagració
d'una popularitat ben guanyada. No; però
la trigança, les versions contradictòries que
han circulat durant aquests dies, damunt
d'un fons de maror mal dissimulada, tot
plegat vol dir que, en mig de les voluntats
dels que , duen la política transitòria d'a-
quests dies, s'havien immiscuït !es intrigues
d'aquella llei de persones, perfectament im-
permeables a les lliçons de la història, que
instintivament veuen amb disgust tot allò
que representa un pas vers la concòrdia i
la pau dels esperits, coses que allunyen de-
finitivament llurs esperances d'un retorn a
l'anterior dictadura, dintre el qual podrien
satisfer la set d'honors o de malsguanys...
sI, doncs, no vingués una revolta sagnant
que, ells, suicides, s'haurien proporcionat
amb llur comport inspirat en una culpable
ignorància.

Aquesta llei de persones no mana ; però té
prou força per a retardar. Ella és culpable
de la lentitud de les nostres passes .envers
una normalitat. La normalitàt mai no serà
possible mentre no hi hagi 1a convicció fer

-ma i profunda en l'ànima • de tothom, de
perseguir-los implacablement fins al més pe-
tit acte i la més petita persona.

Parlem ara, si volem guiar-nos per la
reflexió i no per les impressions immediates,
de !l'actitud que hem d'adoptar davant del
fet d'una derogaoió total o parcial del decret
contra el separatisme.

Si diguéssim que ens ha de saber greu,
exageraríem. No sols no ens sap greu, sinó
que ens felicitem i felicitem al mateix temps
les autoritats que han sabut portar a cap
les negociacions. Però no hi ha cap mena de
dubte que seria penós que el nostre poble no
sabés a qué atenir-se tocant a N'abast de la
suposada disposició governamental.

Ningú no pot negar que ella representa-
ria un cert triomf moral. En un país on to-
tes les lleis repressives són conservades ge-
losament i mal no es lleven sinó a contra-
cor, té un cert valor obtenir la derogació
d'una llei d'aquesta mena només per la raó
que és injusta i atorgada per un poder no
egalment constituït. Això ens dóna la me-
sura d'un notable avenç de I'esperit liberal
a la política espanyola; és l'índex d'una
reacció saludable i prevista.

Però si ens situem dintre d'un ordre ma-
terial de coses, hem de convenir que la de-
rogació del decret repressiu del separatisme
és un petit detall en la tasca del redreça-
ment de la justícia i la llibertat. Resta en-
cara en vigor la famosa llei de jurisdiccions.
Dins ella poden trobar nova vida moltes de
les disposioions aparentment derogades.

**+

Diverses vegades ens hem preguntat a qui
-na raó profunda de lògica de la història ha.

víem d'atribuir aquesta tendència de la po-
lítica espanyola a crear un estat dintre de
l'estat, a base de regalar un poder jurisdic-
cional a un estament qualsevulla; que des
d'aleshores queda completament descentrat
d'allò que és la seva missió adequada, i,
per tant ks la primera víctima del privilegi
que hom li ha volgut concedir.

Fins al segle xtx va ésser l'Església i
la Inquisició. A començos del xx van em-
pendre la tasca de treure del seu centre
l 'exèrcit i encarregar-li una tasca d'admi-
n i stració de justícia, i, encara, molt Sovint,

de la justícia anés delicada : d'aquella en
la qual el que ha de sentenciar és jutge i
part.

Encara cal afegir que els delictes que
passaven a ;pertànyer al fur de guerra, ja
tenien la seva pena en el fur comú. La jus-
tícia, d°ncs, ja estava garantida; si no
volem ultratjar tot el poder judicial. ¿Quina

garantia afegia la llei de jurisdiccions? No
n'hi sabem veure cap, des d'un punt de
vista jurídic.

En canvi es barrejava l'exéroit, que sem-
pre cal que tingui un prestigi fort damunt
tot, amb les discussions i bregues de la vida
política. Des d'aquest moment, de tant que
se'l volia salvaguardar, se l'oferia a la dis-
cussió i a la intr ga. S'havia fet un esvo-
ranc a la. disciplina; que no tan 'solament
requereix I'obediéncia cega dels uns als al-
tres, sinó també que tots ;plegats estiguin
com ñncomunicats del món exterior, sem-
pre corruptor i relaxador.

D'aquesta 'manera, en comptes de consor-
var girats els ulls de l'exèrcit cap els ene-
mics de fora de la pàtria, se'l va voler
acarar (cosa per a la qual es bastaven els
tribunals ordinaris) amb uns suposats ene-
mics de ]'odre patri. D'això a fer-li fer
política no hi ha més que un pas, sobretot
en una nació que fa mig segle que es tro-
bava en iplena guerra civil i sotraquejada
pels «pronunciamientos)). El resultat s'ha
vist recentment : sis anys de funesta dicta-
dura i la precisió de fer esforços titànics
per banda dels militars que tenien verita-
ble esperit militar, per tal d'evitar que tot
l'exèrcit espanyol s'esberlés i s'esmicoTks
dins una apassionada .anarquia, a la qual
l'haurien dut fatalment els esdeveniments,
no per culpa de l'element militar, certa-
ment, sinó per !la d'aquells senyors, liberals
de nom, els quals, sota la presidència de
Moret, ]'any igo6, en el mes de març, per
esperit d'indolència, per abúlia cívica, van
obligar l'exèroit a sortir-se de les seves fun-
cions i fer-tos-hi una tasca que ells no es
veien en cor per a dur a terme, o la volien
enfocar en una forma errónea.

No convé al país ni a l'exèrcit aquesta
confusió de poders i de funcions: la pros-
peritat d'una nació depèn exclussivament de
qué tothom estigui dins el seu lloc i que
treballi per a dur - a la perfeccio !la missió
que li és encomanada.

Perquè sempre que es dona un poder abu-
siu a qualsevulla estament, no són única-
ment els altres i la justícia els que en pa-
teixen, sinó que eh mateix, abans que els
altres, hi troba la seva corrupció i la seva
mort.

Per aixa avui, que podem comprovar
aquesta general . renaixença de l'esperit de
ciutadania, creiem que és arribat el mo-
ment d'aplegar-nos tots els d'ací i els de
fora d'ací que volen el bé i la concòrdia
general, per tal que sigui esmenat, que si-
gui extirpat aquest error centenari de la po-
lítica espanvola, consisteix a «arrendar»
funcions Judicials a estaments tan respecta-
bles com els altres, però que mai poden
abrogar-se cap ni la més mínima partícula
del poder sense .perill per a ells i per s
tothom.

Aquest sistema d'aarrendamenb,, en apa
-rença semblant enèrgic, no ks, en realitat,

sinó fruit de la peresa i de la deixadesa
dels governants legftims.

I la peresa dels governants legítims es
paga amb moneda d'anarquia.

En una paraula : el decret repressiu dei
separatisme era excessiu i vexant; perd
la llei de jurisdiccions és més encara: és
dissolvent. De res ens servirà que hagi cai-
gut l'un, si no prosseguim tots els nostres
esforços per tal d'enderrocar l'altra. I no
nosaltres sols, sinó tota l'opinió espanyola
que sigui liberal o que, merament, tingui
una mica de sentit polític.

En els gravats, els senyors comte de Güell
i Maluquer i Viladot, alcalde i president de
la Diputació de Barcelona, resj5ectávament.
que, segons les darreres notícies, preparen
un manifest comentant la disposició del go-
vern que aboleix el decret de repressió del

1 separatisme.

Sobre la intel'iigència republicana La glòria a cops de colze

No participem del criteri d'alguns ente
Avui fa vuit dies, l'Ajuntament estava de

gran festa.	 L'alcalde donava, 	 sota la pre-siastes amics nostres que, amb els ulls fi- sidència de Don Alfons, un banquet als seusxos a una actuació d'intelligència i ampla conegues de províncies.solidarátat republicana,	 deixen com	 a una
qüestió	 secundària	 la	 constitució	 del

Abans de posar-se els eonvsdats a taula,que
podem dir-ne concretament partits	 republi-

els	 fou	 servit	 un	 cocktail	 a1	 Saló de	 les
Cròniques, des d'on es traslladà la comitivacans. Trobem que és un	 criteri	 excessiva-

ment generós. al de Cent, precedida d'aquells macers que
Si tots els que componen la inteliágència semblen botxins de ]'edat	 mitjana	 i amb

tota la prosopopeia possible.republicana renunciessin a organitzar-se par-
tácularment, enrolant-se sota unes banderes

Amb el macers obria pas el senvor Ribé,
i segons uns programes determinats fer a

exclamant
— Señores, el Rey!seguir tots una sola bandera i reconèixer Seguien Don Alfons i el comte de Güell.una sola jerárquia, ens faríem perfecte càr- Darrera, En Pieh i Pon amb aire de ea-rec d'aquesta generositat. Però el que veiem ricato,	 i el comte	 de Lacambra sostenienés	 altra cosa. Mentre els uns es limitan una lluita a caps de colze per veure qui esefe

a defensar la idea republicana,	 alguns	 al	 1 posava més a la vora del monarca.tres,	 sense	 deixar	 de fer	 honor	 al	 pacte
d'intel.ligència,	 es	 dediquen	 especialment	 a

La música tocava un tros de Franz Le-
servir	 els	 homes	 i	els	 interessos	 del	 seu

har,..

g ` qAquesta és la cosa més lògica. La intelii- Un lloc buit a	 latau
gència republicana no pot viure simplement
voltada d'una atmosfera de vaguetat, sinó En ésser al Saló de Cent, s'adonà tothom
que ha d'ésser un conjunt d'unitats perfet- de seguida que no hi havia ni En Maynés,
tament clares á dibuixades.	 Hi ha en pri- ni En Martínez Domingo, ni En IBlajot, ni
mer lloc una raó d'ordre individual. El ciu- cap dels peixos grossos del regionalisme mu-
tadà que sent la`olítica no és amic de co- nie:,pal.	 Només,	 d'aquest,	 havia	 acudit	 el
ses difuses, sinó que li agrada que el portin
pel camí d'una actuació precisa, guiat per

xanguet.
— Però, si prometeren venir! — comen-

uns homes amb els quals se sent come- taven els ben informats.
Tenien raó.	 En Maynés anuncià a l'al.netrat.

En segon lloc,	 és un fet que paraílela- calle la seva assistència i la dels companys
ment a la feina que realitzen els que senten de ;primer 1 segon rengle.	 Haver votat ell
el	 republicanisme	 com	 una idea	 general, i En Martínez Domingo la consignació de
els partits van tirant l'aigua cal al seu mo- sis mil duros per al sopar era senyal que
11,	 àdhuc valent-se	 d'una situació	 d'avar- no farien cli rebec.

A les cinc de la tarda del mateix dia deltatge	 i de	 privilegi desigual,	 derivada no
pas d'un estat democràtic d'opinió, ja que banquet canviaren les coses. Per què? No
l'opinió fa molts anys que no ha estat con- ho sabem. El cert és que a l'hora esmen-
sultada, sinó d'unes disposicions d'un poder

tada els primats del regionalisme acordaven

que no és encara constitucional ni popular. no assistir al banquet.
A En Maynés se li havia reservat un llocHi ha també la firemsa d'aquests partits, !

que s'ha anat desenrotllant durant la dic- a la taula presidencial ; el quart 11oc a 1 es-
tadura precisament a base de renunciar al quema de l'alcalde, per precisar.
paper d'òrgan de partit. Ara aquesta premsa, Començaria	 e1	 banquet d	 aquell	 lloc	 es
sense poder allegar mèrits de guerra,	 pot veuria buit...

Per fortuna,	 es trobava a l'Ajuntamentprestar excellents serveis	 al	 qui convingui.
Ens trobem doncs amb uns republicans BertranEn Felip Bertran i Güell	 fill d'En Bertran

amb	 premsa,	 diners á càrrecs públics,	 tot i Musitu i parent de l'alcalde, 'i fou ell, se-
això sense anar a les eleccions i sense sa- gons	 els	 nostres	 informes,	 qui	 advertí	 a
ber fixament com pensa la massa ciutada- aquest el que passava.

En Puigdomènech, mestre de cerimonial,
blir 

les 15osic	 amb aquests' mitjans cesta- ho arranjà a Pacte,. 'Canvià	 la ,tarjeta	 on,r e,	 den	I després	 haes repub
uns altres republicans, amb una

, amb	
premsa hi havia escrit el nom d'En Maynés per

ci^ient, sense partit, ni càrrecs públics ni di-
licsn	 di-

una amb el d'En Cararach, ñ així quedaren
bi am	 un entusiasme abrandat, disto- salvades les aparences.m

pe
e

lats a sacrificar-ho tot	 la idea de tots Ara, 'a En Cararach li diuen, a la Casa 
els republicans. Francament aquesta gene- Gran,	 «papallona )) .
rositat creiem que és eqúivocada. Com a En Degollada i a En Sabater.

Una cosa és intel.ligència á una altra con-
fusió republicana. Ens semblaria millor que Preguntes i respostes
cadascú,	 tot mantenint el	 Pacte	 d'aliança,
veiés la manera de tirar amb tota sinceritat Les dues presidències	 del banquet esta-
l'aigua cap al seu molí. ven collocades a una i altra banda d'una
Es una cosa que agrairien tots aquells re- llarga taula que ocupava el centre del Saló.

publican les	 conviccions dels quals no	 es La resta de comensals es distribuí, com
poden enquadrar ni amb el republicanisme els viatjants de comerç a les fondes, en di-
de dreta d'Acció Catalana ni amb el repu- verses amples taules rodones situades ento rn
blicanisme farisaic del senyor Lerroux. d'aquella.
I aquest nou republicanisme,	 que podria En una d'elles, exclusivament de perio-

recollir les inquietuds del nostre proletariat, distes, prengué seient un simpàtic valencià,
segurament fóra el millor de tots. Falta no- redactor de Las Provincias, que estigué tot
més que surti algú amb Prou força per a el vespre fent preguntes.

a treure'l de l'atmosfera ideal de les seves di- —'De manera •que això	 és el Saló de
vagacions. Cent ?...

A. — Sí, senyor.

— Per a qui el Mediterrani? Per a qui la gran Visada que es prepara?
—A noi!! A noi!!!

— I, què era el Consell de Cent?
— Veurà — respongué l'Aliberch, de La

Veu — era, com si diguéssim, el pleno con-
sistorial d'aquella época.

Poc després, en sentir explicar una facè-
cia d'En Pujols, exclamà el periodista de
la capital del Túria

— Caram ! No sabia que el genera] Des-
pujols fos tan de la broma!

Tot és començar

A propòsit del Túria.
En el transcurs del sopar, algú explicà

que una vegada, a València, en ocasió que
hi havia una sequetat que feia por, li en-
senyaren a En Rossinyol el riu,

— Què li sembla, don Santiago?
— Veig que, de moment, tenen ja el lo-

cal...

A tot arreu couen faves

Fou comentada la votació de la Comissió
Parmenent per la qual fou acordada només
per dos vots de majoria la celebració del
banquet.

Un dels comensals insinuà que si els que
havien de votar en contra haguessin estat
majoria, potser no haurien acudit a la Co-
missió, per no desairar l'alcalde i la ciutat,
ja que, al capdavall, es tractava d'un so-par ofert per aquesta .als representants de
les altres capitals de l'Estat

El periodista de Las Provincias es féu
seva aquesta opinió.

— Mireu : a València, quan manen els re-
publicans i s'ha de vòtar la consignació per
a una processó, sempre n'hi ha de malalts
o d'absents.

No es perdrà pas tot!

En Xavier Regàs, redactor de La Publi-
;itat, en havent ;posat, com a bon republicà
i entès hoteler, els consegLents reparos al
menú, explicà als companys de taula el
seu viatge de bodes,
— A Madrid, vaig anar a veure una cosa

que, malgrat haver viscut allí llarga tem-
porada, no havia presenciat : el canvi de
guàrdia al Palau. Es un espectacle bonic de
debó.

— Molt ! — saltà En Carranza, d'Ei Día
Gráfico ---. "Fóra 1'làstima que els corrents
republicans el fessin desaparèixer.

— No hi ha peri 1 — aclarí En Regàs —.
Ja l'hi vaig preguntar a un sergent : Si el
día de mañana hubiese la República ¿se
celebraría esta ceremonia como ahora? I el
sergent respongué sense pensar-s'hi gens:
Claro que si!

Les eternes rivalitats

En acabar el sopar, ]'alcalde de València,
senyor Maestre, anà a saludar el represen-
tant de la premsa d'aquella ciutat.

— Faci constar sobretot — li recomanà 
—que jo ocupava el tercer lloc aa la dreta»

del comte de Güell. L'alcalde de Sevilla
ocupava també el tercer lloc, però... a l'es-
querra ! Ací saben molt de fer les coses !

El senyor Maestre, que parla un valenciá
semblant al català del nostre batlle, entonà
seguidament un cant al regionalisme.

—Sóc el rei d'això ! El meu antecessor,
marqués de Sotelo, 'a començar a remenar-
ho, però jo me l'he carregat. El dia de
l'Orfeó Catalía, en iniciar mon discurs, des
del balcó de l'Ajuntament, dient: »Cata-
lans, chermans!n, la plaça s'ensorrava.
— Digui que si no arriba l'Orfeó a venir

de Sevilla...
—Callin, homes! Vaig .tenir 'la impru-

dénoia de celebrar aqueixa avinentesa i em
f.... una pité que em deixà mort.

Les indirectes de l'Alcalde

Plouen com mannà celestial les anècdotes
referents al nostre magnífic batlle.

Una de les millors, sens dubte, és 'aquesta
Un dels primers dies de governar la ciu-

tat, el comte de Güell, en disposar-se a pu-
jar a l'auto de l'alcaldia, va preguntar al
lacai:
— Té paper 1 llapis?
El lacai, tornant-se vermell i palpant-se

les butxaques, murmurà:
—No, no, senyor alcalde!...
1, simuitániament, cridà els urbans que

formaven a la porta
— Correu, aneu a Majordoania, porteu pa-

per i llapis per al senyor lacalde.
Quan en tingué, ho allargà, tremolós, al

comte de Güell.
Aquest, somrient, digué:
— Es per a vostè. Apunti. Debo afeitarme

todos los días.

Piquiponiana

En :Pich i Pon llueix un automòbil nou,
amb carrosseria Weymann, d'aquelles que
semblen enquadernades amb pegamoid.

— Quina carrosseria, don Joan — li elo-
giaren l'altre dia.

— Eh? és de pell de petaca.

Tot badant

Les lluminàries de la plaça de Catalunya
reuneixen, sobretot les vigílies de festa, un
públic tan fidel com abnegat al mateix
temps que gratuit.

Els comentaris ragen. L'altra nit reco
-llirem aquest

— Crec que tot això ks de quita y pon
— deia un.

— 1 de Pich i Pon — arrodoní l'altre.
1



L'enigma explicat

J. V. Foix, poeta avantguardista, estre-
nyellaços occitans i arranjador de meridians
sota el nom de Fòcius, comparteix aquestes
activitats, mm sap gairebé tothom, amb la
de fabricar xocolata a la pedra ai Poble 

Es-

panyol de l'Exposició i de dedicar-se a la
pastisseria a Sarrià.

En molts llocs on concorre En Foix, en-

tre ells la tertúlia deis dilluns havent sopat
a la terrassa del Colon, es parlava del seu
singular costum de dur una pinta a la but-
xaca i exhibir-la bastant sovint.

— No sé per què deu fer-ho — deia un
dels assidus, un dilluns que En Foix no hi

era.
— Pel cabell d'àngeI, home — explicà un

dels contertulis intermitents.

Víctimes dels Nervis
Moltes persones. no saben dominar-

se i són víctimes dels seus nervis.
La sang violada i el cos debilitat

per falta de descans i exoés de tre-

ball, són causa de la irritabilitat ner-
viosa que tants mals engendra.

Totes les persones tedioses i lasses

poden recobrar el seu 
vigor prenent

l'enèrgic reconstituent Fosfo-Glico-
Kola Domènech.

Aquest producte, que recomanen els
metges per la seva científica fórmula,
dóna a l'organisme els elements ne-
cessaris per a una ràpida tonificació.
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Passaige Bacardí Z

Jo crec que un home que es dediqui a
I'ensenvament, és o bé un home genial o
bé un botxí. Si la major part de la gent
que es passèn la vida fent de mestre, arri-
bessin a capir el mal que han fet durant eI
dia, no podrien dormir ni sossegar. Hi hau-
nia més suïcides pedagogs que suicides as-
sasins, jugadors o incurables. Si els deixe-
bles fossin també conscients de les barba-
ritats, inutilitats i ximpleries que la major
part dels mestres han buidat diàriament
dfintre llurs pobres cervells innocents, hi
hauria un major nombre de desercions es-
colars i fins de tragèdies sagnants.

Afortunadament, Déu ha fet ('home, so-
bretot en certes latituds, tan beatíficament

d'un salvatge, el cor se us omplirà de dub-
tes i de remordiments. Haureu examinat la
misèria i la tristesa d'aquesta llar ferida per
la civilització, i en mirar fit a fit aquest
home, haureu descobert en el fons del seu
esguard, enigmàtic, llunyà, una mena de
muda acusació. Us sentireu un xic respon-
sable d'aquest neguit tan silenciós i digne,
i us estimareu anés marxar altre cop, sen-
se fer fressa.

Però això seria el fi de la colonització
Hi ha ideals, però també interessos. Hi

ha inconsciències coratjoses i respectes co-
vards. Qui té. raó?

Anem al fet, i consti que em refereixo a
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inconscient, tan consoladorament pedant, tan
profundament fatalista, que podem viure en
una relativa tranquilitat de consciència tot
i essent víctimes o botxins, tota una vida
o almenys una bona part d'aquesta vida.

I si el. problema de la instrucció és ardu
i difícil aquí en la vella i privilegiada Eu-
ropa, privilegiada en civilització, què serà
en unes illes salvatges i llunvanes, desvet-
hades fa poc de llur somni bàrbar però
grandiós, per una raça forta i poderosa, en
quantitat i en mitjans, que vol dominar-los,
domtar-los i explotar-los, però també edu-
car-los i instruir-los?

Ja sé que hi ha molts homes i moltes do-
nes a casa nostra que poden dormir tran-
quils tot i dedicant-se a la pedagogia.
Aquests tenen tota la meva simpatia, tota
la meva admiració, però si arribés 1'avm•en-
tesa per a un d'ells de tenir-se d'encarregar
de l'educació i la instrucció (en el nostre
cas tenen d'anar estretament lligades l'una
amb l'altra) d'un petit maorí, per exemple,
quina no seria la perplexitat i la preocupa-
ció del tal 'mestre? Combatre o respectar

atot l'atavisme d'aqueixa raça? Per respe.
tan-lo cal compendre'1; per combatre'l, cal
una fe gairebe cega en la nostra civilitza-
ció. Educar i instruir un infant nascut, des-
tinat a viure i morir lluny de les nostres
generaoions és una tasca difícil per a un
europeu. Ensenyar-li a respectar lleis que no
comprèn (perqué són lleis eixides d'un cer-
vell de blanc que no coneix Oceania). Des-
vetllar llurs consci^ncies, organitzar llurs
nervis. Preocupar-se de llur salut moral i

física. Preparar-los a la vida futura : al tea-
ball, als respectes humans, a la paternitat.
Fer-ne homes i dones útils i consoients. As-
segurar-los tots els mitjans intellectuals o
manuals per a viure honradament i bé, da-
ununt la terra sagrada de llurs avantpassats

(.la terra llur, per justa herència). Quin
dels millors pedagogs nostres voldria encar-
regar-se d'una responsabilitat semblant? I
més tractant-se d'una raça completament
desconeguda de nosaltres, per a conèixer ha
qual una vida sencera no seria prou.

Heus ací un dels problemes més formi-
dables de la colonització, al meu entendre.

Si sentíssiu parlar d'un funcionari pe-
dant, governador d'un arxipèlag polinésrc,

us. esgarrifaríeu ' de la seguretat amb què
pahiLa dels seus administrats. Ni una ombra
de dubte, ni un reflex de remordiment.t

 meus estimats salvatges — per
aquí —; els meus obedients i dòcils salvat-
ges — per allà —. Jo els he donat mitjans
d'instruir-se, jo els he donat mitjans de gua-
nyar-se la vida. Jo els he procurat la salut
del cos i de l'ànima."

Però si us atanseu silenciosament, humil -
ment, amb els ..peus descalços i la conseièn-

una colònia francesa perquè la conec, però

en el fons em penso que tots els colonitza-
dors fan igual.

Els esdeveniments són poc 'més o menys
aixà : Un dia un senyor que és director
de Normal a França, i que guanya poc
més o menys 15.000 francs anuals, de

mana al Ministeri aunar a les Colbniesn.
Aquest senyor sap admirablement bé que
França posseeix grans terrenys al nord
a 1',occident de 1'Africa, i al sud de PAsia.
Un arxúpèlag al sud-est .africà, algunes illes
de menys importància al mar dels Caribes
i unes possessions llunvanes i poètiques per
dudes en la immensitat de l'Oceà Pacífic
Aquest senyor coneix molt bé (entre 'altre
moltes coses) la història hipotètica del con
tinent oceànic enfonsat i la meravellosa fon

mació de les illes coralines. No ignora ni le;
immigracions dels malesos i dels negres
ni els creuaments'de races de les quals h^
nascut la raça ^pol.inèsica actual amb tote
les seves variants. Però llevat d'això no sal
res .més de Polinèsia. Desconeix l'ànim
del maorí tan perfectament com desaonei:
la del xinès o la del negre, més encara
car els homes polinèsies no tenen ambicion
ni curiositat, ni han vingut a Europa am
manifestacions de cap 'mena. No s'han fe
cèlebres a 'la guerra, com els senegalesa
(perqué saberen morir més dignament), r
han donat la feina que ha donat el Marra

(penquè és una raça més dolça i més p
cífica que els àrabs). No han intrigat cor
ho hal fet la Xina (perquè són més s,mp']E
i més lleials) : Això vol dir que aquest uD
rector General d'Instrucció Publican a Ocs:
nia Francesa, ,parteix amb una ignorànci
absoluta de lm'àma del poble que va a ed,

car i a instruir. 1 el que és més trist 1 1.
mentable és que aquest senyor arriba mr
un programa fet' i amb uns llibres de te:
destinats a les escoles de 'França. A>mb c
cas semblant valdria més enviar-hi un fu
cionari menys conscienciós però més intell
ment ^(com més zel i més consciència mi
errades). Bé : ja tenim l'inspector installat
disposat a exercir el seu càrrec fent méri
pera lluir-s'hi. Els petits maorís, innocent
ignorant el. perill que els amenaça, segur
xen jugant i rient damunt la sor	 rsoma, fru
inconscientment del tresor imponderable q,

llur mare comú, la Natura, els ofereix. El
no saben que ha arribat un senyor Inspe
tor d'Instrucció Pública, que ja disposa d'e
i els dedica plans torturadors; si ho sabe
sin, fugirien a refugiar-se sota el branca
atapeït de la selva. No els veurien mai mí
Però quan comencen a adonar-se de la be
tífica benaurança de la llibertat, ja el em
toro o l'inspector els vigilen i els porte
tant si vols com no vols, cap a l'escola.

Oh l'horrible tristesa d'una escola, sobi
tot tropical. Es un casal de fusta gran o x

perd invariablement amb un teulat de ]la
na, amb parets llises i blanques, amb alg

i	 Mll ALAR

L'APERITIU
La preparació del somni. — La gent

de posició que es va empassant la vida com
un gran morralet ple de grana lligat a les
orelles, i no lligat precisament .amb dos
cordills sinó amb cintes carregades de pres_
tigi i de majestat, com si fossin les ínfules
d'una tiara, acostumen a donar importàn-
cia a tots els actes que fan pública llur
posició privilegiada. Un d'aquests actes, per
exemple, és l'aperitiu.

Jo conec un senyor que va a fer l'aperi-
tiu a una terrassa de moda, dintre d'un
auto descobert, tot pintat de color de lliri
d'aigua, amb les rodes com quatre camè-
lies envernissades. A dintre de Pauto porta
el seu xofer vestit de smoking, amb sabates
rosses i els mitjons al garró, com a signe
d'original elegància ; aquest xofer gras i
carnavalesc es tapa la closca amb una por-
reta de gitano, i deixa el volant a la senyo-
ra que acompanya el senyor, que natural-
ment va vestida de Cleopatra i porta la serp
dins d'una toia de flors que cada vespre li
compra e1 propietari del cotxe.

La rutilant parella seu a una tauleta 'es-
pecial, i el cambrer els serveix dos cocktails.
Aquestes begudes en aparença són iguals

s que les que prenen els altres clients, però
en els cocktails de la parella citada, el bar-

_ man i a més a més de l'alcohol necessari,
hi ha deixat anar tota la sang d'un conill

_ i quatre llàgrimes d'odalisca.
Com aquesta ,parella excellent i cámicá,

o }>i ha molts senyors i senyores que es donen
_	 a 1'ajreritiu perquè el públic els contempli,

ara que és tan agradable seure a les terras-
i ses, tan agradable com viure dins d'un aquà-
n. nium i sentir-se peix amb ulleres i arraca-
1	 des.

A més a més de la cosa espectacular, la

,) gent estima l'aperitiu . perquè és la prepara-
ció d'un convit que et pagues o que et pa-

a paran, i per . insinuar els queixals se'ls pro-
_ porciona abans una delicada irrigació.

Ara que .això, al cap i a la fi, té molt

t, poques sorpreses, en el convit del migdia
s i del vespre un sap si fa no fa de quin mal

- ha de morir ; el convit amb una mica de
o carn i peix i l'aperitiu 'públic són excellències

a_ que només poden enorgullir les persones
e sense imaginació.
n	 Hui ha un aperitiu amés irrtporctant, que és

nt	 el que serveix per preparar el somni, i 'els
_ somni és en definitiva el banquet espiritual
L- 

més ple de trucs. El maitre d'hotel que ca-
u_ da nit o cada matinada ens serveix els som-

e n'is en una safata de coixins, llençols i ma-
n talassos, és com un prestidigitador que sap

éS fer unes trampes desconcertants que no po-

), drem descobrir mai.
n En els banquets corrents, de les fondes i

a_ les cases particulars, us arribaran a donar
pea anguiles vegetals i pollastres fets amb el
a mateix procediment que fan l'aspirina ; tota
t. la màgia del menjar no passarà de la mà-

ei- pia que posseeix un bon químic de la casa

é- Bayer o de la casa Borrows amb unes ulle-
o_ res de cellulaide i una pedreta als ronyons.
n_ En canvi, en el banquet del somni la ma-
ts gia no té límits. Imagineu-vos que en els
a vostres somnis podreu «viure, sopars faraò-

per nies. Us .podreu menjar no una cuixa de
o	 nrenard argenté», sinó les cuixes dels vos-

tres enemics. Podreu devorar el palpís d'a-
fa quell farmacèutic que sempre s'està a Sia
n s porta de la botiga, en 'tal carrer i en tal

número ; és un 'home que no us ha fet cap
mal, és un bon pare de família, no 11 sabeu
el nom ni us ha parlat mai, però sentiu
per ell una antipatia asfixiant, injustificada.
EI maUre d'hotel que prepara els vostres
somnis és tan amable, que qualsevol nit
us el servirà cru, amb un tros de bata
blanca, amb una mica de galta per afaitar
i amb els lentes esmicolats com escates de
peix.

f no són precisament aquestes idees de
venjança vil o de canibalisme les que ani-
maran el menú del vostre somni ; tots sa-
beu el pa que hi donen, en aquestes repre-
sentacions silencioses que es belluguen so-
bre l'escenari dels vostre coixí. Tots conei-
xeu les grans catàstrofes, i les grans paco-
tilles, d'erotismes, suplicis autèntics i pa-
perets de colors que neden dintre la salsa
dels somnis.

Per aquest banquet magnífic de l'impre-
vist m'agrada cercar l'aperitiu just, jo que
no .aniré mai — per diners que tingui — a
pendre ^I'altre -aperitiu, dalt d'una carrossa
tirada per quatre ileons.

A mi em plau enormement aquest aperi-
tiu de matinada allargar -lo tant com puc.
Primer amb una conversa que es vagi amos-
segant amb una 'mica de whisky, després
amb la contemplació desinteressada dels ho-
mes que reguen la Rambla -amb unes man-
gueres desconcertants, i després amb una
lectura reLposada quan sóc al ]lit en les al-
tures de Sarrià, esperant el moment de
cloure. els ulls, i; que l'invisible cambrer em

'es- digui: «Senyoret, ja té el sopar del somnin
 taula,..»

	

de	 EI moment final d'aquest aperitiu en

las- diverses parts està colorat per una música
meravellosa. I això és una ganga que tinc

stio-- aquesta època de l'any ; em refereixo a la

fer
ho- música produida pe] cant dels rossinyols.
ins_ Ara en ris jardins de Sarrià els rossinyols

ritu- no paren en tota la nit, i jo els prefereixo
bus- al jazz i al quartet de corda que animen els
r-se aperrtws espectaculars.

ut i Els antics anomenaren el rossinyol Filo-
són meta, i això ve d'una faula cruent. Sembla

i la que un rei de Tràcia que es deia Tereu vi-
via amb la dona i•la cunyada. La dona es

més deia Progne i la cunyada es deia Filomela,

Els i un mal dia, per qüestions de cor, aques-

bar_ tes dues germanes van servir a Tereu el

ab- seu fil] completament fet a la brasa. Tereu,

toia, en adonar-se de la infàmia, les va perse-

para- guir amb una forquilla, i els déus conver-
lques tiren Progre en oreneta i Filomela en ros-

	fer 	 sinvoi,
«Dé- Ara jo, en el cant nocturn d'aquest ocell,
sous hi trobo un no sé què contingut de l'ardent

e els ferocitat d'aquella antiga Filomela, potser
és per la música d'aquest ocell que se m ha

de acudit, parlant del somni, barrejar-hi idees

Tants d'antropofàgia, encara que jo no desitjo ni

estes en somni m en realitat menjar-me les en-
^	 tranyes de ningú.

lar d	 Ja m'acontentama de poder somiar que

a se- un dia vaig a la Processó de Corpus, al cos-
tat de les autoritats locals, amb una gran

á fin_ barba postissa, i a cavall d'un soci de la
rases ^nfrarna de la Sang, que són aquells se-
aient nyors tan delicats i de sentiments tan ten-
londs dres que es dediquen a portar estampetes

als condemnats a mort, en el precís ma
ment que el botxí comença a fer la feina.
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Exèrcits desplegats a

l'escenari de Romea?

De la crítica de Fi de jornada, l'obra de
S'herriff, segons Bernat i Duran

((Quien espere oír cañonazos, ver el efecto
de la explosión de las bombas de guerra,
ejércitos desplegados en orden de batalla,
quedará defraudado si asiste a la represen-
tación de Fi de jornada.»

EI senyor Bernat i Duran devia voler
veure aquesta obra representada a l'Estadi.
No creiem que ningú que vagi al Romea
tingui la idea de veure exèrcits desplegats
en ordre de batalla aixf que s'aixequi el teló.

eMás difícil todavía»

La solista dels concerts Colonne, de Pa-
rís, que acompanya el baharí Vicente Es-
cudero, toca una composició només amb la
mà esquerra. Per fer ressaltar encara més
la ;performança, es posa la dreta al darrera,.
perquè el ' públic se n'adoni.

Un espectador, poc filharmònic, deia
— No hi veig el què. Si almenys amb la

mà dreta fes jonglertes amb tres pilotes... .

Definicions

Ventura Virgili, aquell que publicava
El drama que 1a pantalla no projectarà mai,i
 que si no fos que el vèiem imprès hau-
riem cregut que no es publicaria mai, illus-
trava, dilluns passat, els lectors de La Ram-

bla de Catalunya amb definicions .com
aquesta

«La producció cinematogràfica d'avant-
guerra és una cosa que vol dir les pellícules
que s'editaren els anys anteriors a la guer-
ma.»

Es una definició tan bona com la 'que un
dia, en una conferència a L'Ateneu, s'esca-
pà al senyor Climent Temer : ci... de la an-
tigüedad. Porque, ¿sabéis Io que es la an-
tigüedad? Pues es (<a màs antiguo que
existe.))

Els diners no ho arreglen pas tot

Pels aristocràtics barris del ponent de
Barcelona té, segons referències, la seva
agarçonnièren una persona molt coneguda
en els medis financiers.

No fa gaire, una senyora de molt com-
promís, amb la qual s'hi havia de trobar,
es veié imolestada per la quitxalla que ju-
gava pel carrer, la qual ja havia observat
aILtres dies el pas d'ell i d'ella, separada-
ment, ,però amb poc interval de temps.

Ell, en saber-ho per les queixes d'ella,
decidí arreglar-ho com a financien, repon-
tint sengles pessetes als marrecs comprome-
tedors.

Ni mai que ho hagués fet ! Sembla que
s'havia escampat la veu entre la quitxalla.

de Sarrià i voltants, i el dia del següent
«rendez-vous» el nostre financien es trobà
amb anés d'un centenar de criatures espe-
rant rebre la pesseta per deixar de fer

nosa.

'	 1La Insirucció i els Salválges

res estampes de colors : un home sense peu,
o bé partit pel mig ensenyant els budelIs
apilats, l'estómac, els pulmons i unes venes
que semblen tuberies.

Unes làmines .de molts colors que en
diuen umapes» i que l'infant maorí s'entos-
sudeix a no capir, , no capeix per anys que
hi vagi.

Uns gravats de castells, rius, muntanyes
i arcs i ponts gallo-romànics amb un rètol
que diu invariablement «Nutre halle Fran-
ce». I uns cartipassos molt grossos que són
el veritable terror dels deixebles.

Els ulls tristfssims dels petits salvatges es
giren constantment vers les finestres i les
portes, la sola cosa que pot interessar-los.
En la grisor tèrbola i xafogosa de la classe,
aquests rectangles lluminosos atrauen sola-
ment llurs anhels. Són tots blaus d'un cel
enlluernador i puríssim o tots verds i rosats

de guaiabers, de bananers o de bambús. De
vegades es veu una llenca verdosa de Pa-
cífic i uns cocoters molt lluny. Un oratge
marf arriba imperceptible portant flaires de
sal i _de petxines, i un piuloteig joiós de

1 merlots. Aquests rectangles, amb llurs be-
lles visions de llibertat, evoquen pels petits

Qn

cia en repós, i us atureu davant l

a

cabanya salvatges presoners les joies prohibides: e6
gran llac carall, la piroga, 1a sorra, els pal-
sos de colors, la vall, la torrentera, els am-
bres plens de fruits... Però la veu del mes-
te monòtona, lassada repeteix : a, b, c. Es
una veu llunyana, enyoradissa, que sembla

arribar de les planures de Provença o de les

platges de Bretanya. I de sobte 1'^infant i
el mestre desperten de Llurs somnis tan dife-
rents com les latituds que els segaren, co
el color de llur pell. I els ulls de l'un i l'al-
tre semblen estrcanyants i turmentats de fi-
tan-se.

— Teré, surt a la pissarra.
Es una veu autoritària que ja no ve de

lluny.
Els ulls del pobre infant grossos com ta-

monges esguarden amb desolació e] senyor
mestre : «Què he fet», sembla dir-]i, «per què
em vols castigar?» Però els nervis del mes-
tre s'alteren i s'excitem «Aquest clima xa-
fogós,

-
fogós, aquests infants estúpids !».

--Apa, de pressa, llegeix e1 cartipàs.
«Oh dolor, oh vergonya, tan petit i tan

sol al mig de la gran classe davant d'aquell

gargots horribles». No n'encerta ni una.
—Teré, pots retirar-te. No sabràs mai lle

gir, seràs sempre un salvatge.
Teré sent caure com un raig de sol da

munt 1a seva desventura. «Oh, sí, ara ma
teix, ésser un salvatge. per sempre més i n
saber llegir, pero pescar i nadar i viure lliu
rement ! n

D'aquests aTerés» n'hi ha a dotzenes,
al cap de sis o set anys de martini arribe
a ]légir amb prou feines, sense cap 'argul
ni cap joda, frases que na comprenen.

«Ma-r,-e- est-cru-el-le-pour-les-a-ni-maux.
Jean est-bra ve-mais pa-res-seuxo.
A les deu de] matí o a les quatre de I

tarda ve la dliçá de gimnàstica sueca o Eran
cesa. Quin altre turment per.,l'^infant poli
nèsic ! El sol ^és roent, ^la calar asfixian
Aquesta mena d'exercicis físics, en aqueste
latituds i en aqueixes hores són un venta
ble atemptat a la salut dels deixebles. J
conec totes les escoles de Tahití i de Tai
rapó i la majar part de les d'altres illes d
bar Societat. Doncs bé, puc afirmar que e
totes hi fa una calor espantosa, tot i fe
la gimnàstica davant de l'edifici itno a di
tire.

El mestre els fa arrenglerar a cop de xi
bet ^i tat seguit comanda uns exercicis qu
no ha premeditat ni assajat n que surte
d'un llibre qualsevol ('res més inútil i m
perjudicial que la gimnàstica mal' aplicada
Els deixebles formen un rengle i comence
a estiraria arcrançar els braços i les c
mes amb fàstic evident, vestits a l'euro
(no oblideu la moral). Al cap d'una astor
badallen, suen i panteixen miserablemen

_ Alguns fins es desmaien. Els mestres mat
xos els tenen1làstima, perd ]es ordres v

e nen d'un »superior» i un funcionari té d'

i beir contra la seva consciència mateixa. Se
se comptar que la ma or part dels infan

s 'han fet ja alguns quilòmetres per anar
l'escola i com que no tenen prou temps
tornar-se'n a dinar, es queden sense fer-h
senzillament.

s	 Per això el dia que un Taré qualsevol

campana, és un dia infi nitament feliç i fi

El Deauville de Tahiti

més pedagògic per a ehl. que un dia d
cola.

La llibertat representa, pera l'infant
la selva, la lluita per la vida ; pescar, a
ter fruits, procurar-se aigua fresca. In
tivament ell (>estudia)),(>estudia)), durant aquestes
res benaurades, els mitjans d'arribar a
se home . I sense dubtes ni tortures, s'
trueix en tot allò que va fer forts i ve
rasos els seus avantpassats. Neda, cap
sa, s'.enginva a atrapar peixos, a enfila
afi^s arbres, a coure «rcnaionésn. Fa sal
s'espavila ! I aquests aprenentatges li
més profitosos que la història de França
geografia.
Cada dia que passa fa més penosa i

difícil aquesta noble lluita per la vida,
homes blancs els ,prenen llurs terres, els
ren els camins, els maregen amb lleis
surdes, els fan por valent-se del ^cmu
Pertot .arreu, s'aixequen tanques, se

tions 1 filferros. Els acorralen a gua
metres del mar o de la selva. No pode»
un pas sense trobar cartells i lletreer
Tense d'entrern, «Défense de pé ch
peine d'amendeu. I és per llegir això qu
ensenyen de lletra !

Quan no quedi ni una sola hectàr^
terra maorí, de qué haurà servit als in
polinèsies acendre de memòria les g
glorioses de Vercingetòrix i Carlemany.

El destí dels noiets de l'Escola és c
net : Els aristòcrates de la intelligènoi
ran servents dels blancs. I aleshores r

i daran amb una gran recança les hores

fantesa perdudes a l'escola recitant f
absurdes com aquesta : uNos ancétres ét
des gaulois, ils avaient les cheveux b
et les yeux bleus...»

GRAVATS TIPOGRtFICS ' BADAL 1 CAMATS ' Paris, 201. Telè1®n 74071



IYfiranf adora • —
flapoleó, una reina i un mutilat

Georges d'Esparbès, el novelista que ha
dedicat tota la seva obra literària a. l'ebo-
1eia naoleònica, era conservador del palau
de Fontainebleau. Jnbilat ¢er la seva edat,
després de vint-i-cinc anys d'ocupar el càr-
rec, ha volgut cessar en ell el dia d de maig,
aniversari de la mort de l'emperador, pel
qual sent un entusiasme només comparable
al de feu Masson.

Esparbès explica anècdotes dels innombra-
bles visitants que ha hagut d'acompanyar
pel palau històric on es pronuncià el divorci
de Napoleb i de Josefina Beauharnais. En-
tre les visites famoses — a part les dels retis
d'Es^anva, el ras Taf fari i l'em/eradriu
Eugènia — n'hi ha una de l'estiu j'assat, la
dels grans mutilats de guerra. El conserva-
dor del palau els ensenyava el retrat de Na-
poleó pes Canora, fet quan aquell tenia
trenta cinc anys, a " l'època del sacre, ble
d'energia i de joventut, i deia:

— gs corrent d'imaginar-se l'emperador
capficat, amb el front arrugat i la mirada
severa. Aquí teniu la 3ova del contrari:
jove, somrient, admirable. Mireu, fa alguns
mesos Va venir la reina d'un pals vel. Es
va estar llarga estona davant aquest bust,
el va tocar amb la mà i tot, i no es va Qo-
der estar d'exclamar: aQúe era bell!e

Llavors, un dels mutilats, va dir amb
una veu burleta:

— Va dir això perquè el seu marit no era
al davant...

Viatge de noces americanes
Paul Alchard, en el seu llibre Un ceil neuf

sur 1'Amérique passeja el lector de Nova
York a Hollywood i San Francisco detu
sant-se una nuca en altres llocs, entre ells
les famoses cataractes del Niàgara, tunt obli-
gat, com Montserrat al nostre ¢ais, dels nou
casats. Diu que hi collí aquesta escena, i
nosaltres la re¢roduïm :

Entre les moltes f'arelles que badaven da-
vant l'espectacle, hi havia un americà d'o-
rigen escocès. Un matrimoni de Pittsburg
s'estranyà d'aquesta soYtud.

— Si sou solter - li d gué la dona —
què feu aquí?

—No sós fas solter. Acabo de casar-me
i he vingut aquí de viatge de bodes.

— Aixd, on és la vostra dona?
— SS una divorciada. .Ja s'havia casat un

altre cofs, i com que ja havia vist les cata-
ractes...

El Sol serà el seu invitat si deci-
deix festejar les seves noces al

Restaurant del Pare- =

w_w w wWWW

Concurs electoral de MIRADOR
En el número passat exposàvem el per.

qué d'aquest nou concurs de MmADon : con-
sultar als nostres lectors i 'lectores el seu
pensament polític, la interpretació del ,qual
és en certa manera el nostre deure.

Per .algunes cartes que hem rrebut i per
opinions que ens 'han estat donades particu-
larment, sernbla que l'anunci d'aquest con-
curs electoral de MIRADOR ha despertat un
gran interès. No cal dir com ens en felici-
tem.

Avui publiquem les bases a les quals es
subjectarà el concurs. Si algun dels nostres
lectors hi 'trobés dificultats d'interpretació,
pot adreçar-se a nosaltres amb la seguretat
que li donarem les explicacions necessàries.

Recordem als nostres lectors que els pre-

BASES

1. La votació es farà mitjançant el butlletí inserit en la pàginam 8
d'aquest número. Els votants ompliran les cinc ratlles numerades que hi ha sota
el títol "Qui votaríeu com a representants de Catalunya ?" amb els cinc noms
que creguin més aptes. Aquest cinc noms són els que es tindran 4en compte; a
l'hora de l escrutini.

2. Els que vulguin optar al premi tindran d'omplir també les dues ratlles
numerades sota el títol "Qui sortirà per minories?" amb els noms que després
dels cinc votats creuin que han d'obtenir major votació. AI mateix temps po-
den omplir la ratlla ntímero 8 amb et candidat de mínima votació perquè es
tindrà en compte sols en cas de desempat com s'explica en la base 6. S'enten-
dran com a candidats de menor votació aquells que hagin obtingut almenys
25 vots.

3. Els butlletins, degudament omplerts, hauran d'arribar a la redacció de
MIRADOR (Pelai, 62) per tot el dia 19 del mes de juny. El votant pot no signar
el butlletí. En aquest cas cal que adopti un lema o contrasenya per justificar la
paternitat de la seva votació en el cas que li escaigués un dels premis que oferim.

4. El dia 20, a la redacció de MIRADOR, es procedirà a l'escrutini dels but-
lletins rebuts, tenint-se en compte tan sols els cinc noms inscrits en les ratlles
numerades sota el títol "Qui votaríeu com a representants de Catalunya ?". El
resultat de l'escrutini serà publicat en el número del dia 26.

5. Portant a cap l'escrutini sortiran elegits cinc noms per majories i dos
per minories. Si un cop fet l'escrutini resultés algun empat entre els elegits,
aquest serà resolt atenent -se a l'ordre en què els noms siguin posats en els but-
lletins en què hagin estat votats, sumant els números de les diverses ratlles on
estiguin col tocats i guanyarà el que tingui menor puntuació.

6. Publicada la llista dels elegits, serà guanyador del premi del concurs el
lector que hagi votat el cinc elegits per majoria i hagi encertat els noms elegits
per minoria. Si aquests són dos o més, es tindrà en compte l'ordre en què hagin
cohlocat els noms en el butlletí i l'ordre d'elegits i si aquests també fossin dos o
més, guanyarà el que hagi encertat el candidat de mínima votació. En cas de
manca de coincidència absoluta, guanyarà la llista més aproximada. Els premis
segon, tercer, quart i quint seran atorgats seguint l'ordre d'aproximació, de
més a menys de la llista guanyadora.

7. Si malgrat el que s'ha exposat en la base anterior, hi hagués dos o més
votants amb dret a premi, en idèntiques condicions, el premi que els corres-
pongui i els següents seran sumats i repartits per parts iguals entre els
esmentats votants.

mis.amb què 'hem dotat aquest concurs se-
ran pagats en llibres, que els premiats po-
dran triar a1 seu albir. Aquests premis són
els següents:

Primer premi .
Segon	 »

Tercer »

Quart	 »

Quint	 »

m;

500 ptes.

200 »

150 »

100 »

50 »

SIGUI de I Y€RGf
deMONTSf RRT
Reuma, ferides, contusions,
grans i picades d'insectes.
Una fricció després del bany és el millor

tònic

PIRCO LA
es el Restaurant de moda a l'Exposició

Fontbernaf
Sastre
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Creació i Evolució
Dues són les teories, l'una més antiga supo3at, com suposa, que la matèria finor-

que ]'anar a peu i l'altra més moderna, gànica va anar formant els cossos orgà
encara que amb arrels	 bastant	 antigues, nies, el natural i lògic sembla que hauria
que tenen la pretensió, que no falta qui la estat que continués formant-ne, tal i com
qualifiqui de ridícula,	 d'explicar	 l'origen dèiem que el creador hauria tingut de con-

'dels éssers orgànics, compresos del vegetal tinuar creant si hagués volgut ésser conse-
a ]'home, inclusius, i que, com saben o en-
devinaran de seguida 	 els	 nostres lectors,

qüent, perquè tant la facultat creativa com
la facultat evolutiva sembla que hagin es-

són conegudes l'una amb el nom de la Crea- tat patrimoni d'un moment que va renun-
ció i l'altra amb el	 de l'Evolució, que si ! ciar a la continuació, per tal de desenten-
j'una, la primera, com el seu nom indica, dre's del que havien començat a fer.
suposa que l'ésser orgànic va ésser creat Es clar que els evolucionistes diuen que
sobtadament i de cop i volta o de bones a la: terra en aquells dies estava en unes con-
primeres, l'altra, la segona, com el seu nom dicions molt diferents de les actuals, i per
indica igualment, vol suposar que va ésser consegüent podia fer el que ara no fa, que
format	 paulatinament	 pels	 seus	 passos és una cosa que nosaltres ens guardarem

i prou de discutir, perquè no escrivim percomptats, sense presentar solució de conti -
nuïtat entre la matèria inorgànica i l'or- ¡ discutir la	 creació	 ni	l'evolució,	 sinó per
gànica fer constar als nostres lectors estimats el

Deixant de banda, doncs, aquestes cansi- que ara llegeixen, i encara que aquesta con-
deracions, perquè si la teoria de la creació dició especial de ]'estat sui ,generis	 de la
diu que no sols els éssers vivents han estat terra ha estat intentada negar per alguns
creats en un moment donat, sinó que ho han evolucionistes que han pretès haver trobat
estat espècie per espècie, la teoria de ]'evo- o descobert la matèria intermèdia entre la
lució, carn sabem, explica l'origen de les es-^ inorgànica i d'orgànica, direm que el ñatu-
pècies	 com	 el	 desenvolupament	 successiu ral sembla que l'observació i ]'experiència
d'un germen que de l'inorgànic va anar ans oferissin algun exemple palès i vistós
passant a ]'orgànic, i deixant igualment de d'aquest pas, i no ens trobéssim com ara
banda si la primera teoria fa més o menys que l'evolució és tan antiga com la mateixa
cas de la segona, i la segona de la prime- creació, i per consegüent no ens sigui con-
ra, perquè no falten ni han faltat teòrics cedit poder-ne fer estudis per nosaltres ma-
de totes dues bandes que han fet concilia- teixos veient-la realitzar-se sota els nostres
eions entre ambdues teories, nosaltres ani- ulls com en ello tempere, que es posarien
rem al fons de la qüestió i explanarem amb amb molt gust i bona voluntat damunt dels
quatre paraules les circumstàncies que tant éssers orgànics que anirien eixint i naixent
l'una funció com l'altra, havent existit en a poc a poc del món inorgànic que ens con-
un temps determinat, no existeixin en el te a tots.
moment present, o més ben dit, no hagin Creació i evolució són, doncs, dues teories
continuat existint com el primer dia o el que, malgrat ésser teòricament contradie-
primer moment o els primers temps que tòries, encara que potser pràcticament Ao-
van començar. den ésser conciliades, tenen la mateixa ca-

Si agafem la teoria de la creació i ens racteristica de tirar la pedra i amagar la
trobem un creador que crea amb paraula mà, per estar substituïdes actualment per
o amb un fet, per mitjans més o menys .	 la funció generativa que les aparta i les
inventats per la nostra	 fantasia,	 venim allunya cada vegada més de llur forma o
nosaltres i preguntem per què aquest crea- funció original i primera, que com es com-
dor no va continuar creant, que és el que pren no tenia res a veure amb la funció o
sembla que hauria estat natural, donat que forma genèsica, de la qual cosa podem molt
posat a crear un ésser orgànic hauria po- ben deduir que el vel generatiu cobreix les
gut anar creant tots els altres, perquè s'ha dues teories tal com el pudor en circums-
de confessar que és molt curiós i descon- tàncies determinades cobreix les mateixes
certant que després d'haver creat el primer funciions generatives i els seus òrgans, en
s'hagi	 descarregat	 de	 la creació	 directa, ]espècie humana, carn si la força creativa
posant els aparells generadors als éssers i la força evolutiva s'haguessin amagat so-
creats que s'encarreguen del paper de sub- ta del que el pudor amaga, privant-nos d'a-
creadors o continuadors més o menys yo- questa manera dels casos experimentals de
luptuosos de l'obra de creació, engendrant- creació i d'evolució que ens agradaria tant
se els uns als altres fins arribar als nos- de veure, perquè malgrat ésser tan i tan
tres dies i l'hora present: amtics serien una veritable novetat.

Si l'origen dels éssers orgànics va ésser FRANCESC PUJOLS
la creació,	 sembla	 que	 aquesta	 mateixa
creació hauria hagut d'ésser l'origen dels
successius, encara que, parlant amb fran-
quesa, no és que nosaltres tinguem res a
dir que la continuació s'hagi fet per gene-
ració, ni volem discutir el que hauria estat
mes pràctic ni més lògic, i ens limitem a
fer constar que trobem que, si la creació
es va fer per uns, també s'hauria atingut
de fer pels altres, més que més quan, se-
gons la mitologia d'aquesta teoria, suposa
que es ,va anar-fent per regnes orgànics,
com ja hem fet avinent i ara repetim per
a major comoditat dels nostres lectors, als
guals direm que si ara veiéssim que els
éssers, que anem naixent l'un després de
l'altre formant les generacions, creats com
diu la teoria o mitologia que ho va ésser
el primer o els primers, la creació no sols
no seria discutida ni ens semblaria una
fantasia, sinó que ens semblaria la cosa
més natural del món, i ara, en lloc de ne-
gar-la com fan molts, o de posar-la en
dubte com fem nosaltres, la veuríem més
clara que l'aigua i l'estudiaríem com es me-
neixen ésser estudiades les coses que són
susceptibles d'observació i experimentació,
perquè nosaltres, els científics moderns, tant
estudiaríem l'obra d'un creador que donés la
cara, com estudiem la del que no la dóna,
com estudiaríem el creador mateix, perquè
davant del coneixement de la veritat no te-
nim escrúpols ni ens fa por res per alt o
baix que pugui ésser o sigui.

La teoria de la creació, doncs, per antiga
i respectable que la suposem, no deixa de
tenir el defecte capital de no haver estat
continuada com el primer dia, que és exac-
tament el mateix defecte que té la teoria
de l'evolució que ara repassarem, perquè
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L'Alcalde de Barcelona ha d'obtenir
l'alliberació dels presos socials

Es evident que la llibertat dels presos so- que han fet l'Exposició, una comissió d'o-
cials és un afer que correspon a ]'Ajunta- breres va dirigir-se a l'alcalde pregant-li que
ment de Barcelona i,	 concretament, a l'al- demanés al Govern la revisió dels proces-
calde,	 i	 també és	 evident	 que si	 l'alcalde sos socials. En tots dos casos el senyor com-
insisteix	 t'obtindrà.	 Però	 abans	 de	 gestio- te de Güell no va defugir la seva responsabi-
nar	 i	 d'aconseguir	 la	 llibertat	 d'aquests litat,	 però	 als	 periodistes	 va	 contestar-los
obrers abandonats a presidi és necessari que que no veia la necessitat de fer un viatge
l'alcalde,	 el	 senyor	 comte	 de	 Güell,	 senti a Madrid quan és tan fàcil de parlar per
aquest problema amb passió com a home i telèfon...
com	 a barceloní.	 Si	 no el	 sentís —	 cosa Volem suposar que b'alcalde ha complert
que ni vull sospitar — no seria digne d'és- la	 ,promesa, però ¿l'ha	 complerta amb	 la

insistència	 i	 la	 passió	 neces-
-- °"^	 càries, amb la passió i la fer-

mesa d'alcalde i de barceloní?
- ¿Ha aprofitat l'estada a Bar-

celona	 del	 rei	 i del	 cap del
Govern	 per	 parlar	 d'aquest
afer?

sil Deu fer uns tres mesos que
:lz 1	 h'an estat expulsats de les cor-

1 ° ^	 poracions populars els homes
. de la 'Dictadura.	 Doncs bé:

`á . 	el senyor Maluquer, president
de la	 Diputació,	 en va	 tenir
prou amb un mes i mig per
ter concedir la llibertat a una

µ gran part dels presos	 catala-
é °	 J	 nistes i	 àdhuc a uns homes

ble	 .^^^ acusats de preparar un regi-
r' r c'tdi.pA qui es podrà fer creu.

 t, 	re que	 és mésdifícil d'obte-
nir 'la llibertat d'unes quantes

j q j	 dotzenes	 d'obrers,	 entre	 els
quals hi ha homes abeoluta-

!t ais ment	 innocents,	 que	 d'uns
 regicidee f ustrate i d'uns mi-

- que	 s'havien	 aixecat
amb armes contra un govern?
Ni l'alcalde, ni ningú, no pot
tenir	 interès	 a	 que	 persistei-
xi la sospita que els	 patrons

q de Barcelona	 necessiten tenir
a 'presidi	 uns quants homes,
tant	 si	 són	 innocents	 com

p	 s'"' culpables.
s	 h En arribar els senyors Ma-

! ` t` luquear i	 Güell a la presidèn-
cia de la	 Diputació i de l'.-
juntament,	 tothom	 deia	 que

s	 ^""	 a havia començat un match de
popularitat entre aquests das

l'escultura de Llimona bo ines.	 Tant si això és cert
com no, el fet és que en les
qüestions d'interès públic Pal -

ser	 alcalde	 de	 Barcelona	 i	 es	 podria	 dir rolde no ha .pas quedat a d'altura del presi-
II 'eil .que,	 malgrat	 de	 portar	 uns	 grans dent de la Dictadura. Mentre la Diputació
noms, no arribaria ni a fer bonic, ni a fer s'ha	 preocupat	 dels	 problemes	 essencials,
el paper d'una figura decorativa." l'Ajuntament s'ha dispersat en fantasies i

l:.a	 idea	 que	 l'alliberació	 dels	 presos	 so- altres lluminàries — o viceversa • 	 que no
dials és un afer de la ineumhòncta de l'A- donen	 ni	 popularitat	 ni	 prestigi	 i	 costen
juntament de Barcelona i especialment del molts diners. Probablement, quan es té un
seu aIoalde foú llançada per MIRADOR i no, choree de govern la murmuració .popular no
certament, amb el prepósit de crear conflie- arriba !fins a tale altures,	 però	 ens farem
tes al nostre municipi, sinó amb el con on- eco	 d'un estat d'opinió	 fent constar	 que
citm•ent qae la n-preeentació de la ciutat és ,l'Ajuntament ha perdut almenvs un vuitan-
el negociat ál qual correspon aquest ,proble- I ta per cent de la ,popularitat que havia un-
1 -no.	 En	 diferents	 articles	 beco	 donat	 les gut. '1	 per adobs han vingut	 les Iluminà-
raóns que abonen aquesta opinió. Hem re- rics.!...
cordat que el noranta per cent dels presos Hero . erigit una estàtua a un obrer da-
socials d'Espanva	 són	 veïns de 'Barcelona vant el ,palau •que l'Ajuntament té a l'Ex-
1 hem explicat que la major part d'aquests posició,	 i entretant	 ningú	 no	 s'ocupa dels
obrers són víctimes d'un període de creixen- obrers condemnats a	 presidi.	 ¿ I deixarem
ca de la ciutat, víctimes d'un moment de tancar l'Exposició — obra d'uns artistes i
pertorbació social	 que mentre	 permetia a d'uns obrers,	 i no	 pas	 d'alcaldes i	 coamis-
uns homes acumular milions afaimava els saris —sense reparar aquest deute de jus-
altres. Hem fet constar, ram tothoi n,	 que tícia? ¿Es que no s'ha fet la pau, o que lla
hí ha tres classes de presos socials : els in- pau social de Barcelona és una ficció?
nocents tan innocents, tan dignes de passo- La	 qüestió	 de	 l'amnistia	 social	 sembla
jar-se	 per iBarcelona	 mm	 e]	 rnés . innocent ahandonada, però l'hem volgut rependre per
dels ciutadans,	 com	 qualsevol	 regidor,	 els dir als nostres companys —amb deu o dot-
que mereixen pietat, i e1 pistoler i l'atraca- ze seran prou — que si ens ho proposem
dor vulgar que no moreixen cap considera- o'btindmem que s'interessi pels presos socials
ció.	 Si	 l'alcalde	 no ho	 sap	 que hi	 ha	 un qui	 hi	 té	 obligació.	 I	 si' no	 ho	 obtenim,
cas Guiot i Climent, que hi ha obrers bar- hem de saber fer derivar les responsabilitats
celonins condemnats a molts anys de presidi cap on de dret han de recaure.
per	 reunió clandestina,	 té	 l'obligació 'd'in- MANUEL BRUNET
formar-se'n i de fer-hó present a-un go-
vern	 que no té Ctfl culpà en ágúestes in-p
justGcies i que necessita que algú ies hi se-
nyali per tal de poder-les reparar. I aques-
ta obligació correspon a N'alcalde de Barce-
lona, al barceloní senyor Güell.

La prova que no anàvem errats d'opinió
en indicar que la llibertat dels presos so-
dais és un problema de l'alcaldia la tenien
en el fet que la idea ha trobat un eco de
popularitat i que l'alcalde ha reconegut que
aquest afer és de la seva missió. Recent

-ment els periodistes van preguntar a l'al-
calde si era cert que faria un viatge a Ma-
drid per gestionar l'alliberació dels presos
socials. Més recentment, el dia que va Inau-
gurar-se a Montjuïc una estàtua represen-
tante „n nfhrer rnm linmrnetta ale nhrers

Per visitar les Exposicions de Barcelona i Sevilla
així com Saragossa, el Monestir de Pedra, Madrid, Ecija, Còrdova,

Granada, Serra Nevada, Múrcia, Alacant, Alcoi, València,
Castelló, Tarragona

Pròxima sortida: el dia a de juny

Pròximes Excursions en Autocar Pullman
(proveït de calefacció per aire) que amb tota garantia organitza

VIAJES MARSANS, S. A.
'5 dies de deliciós viatge, comprenent-hi tota despesa d'allotjament i pensió

en els hotels citats a continuació, així com propines, impostos, etc.

per Ptes. 775, per persona

LLEIDA : Palace Hotel,	 ANTEQUERA : Hotel Infante.
SARAGOSSA: Hotel Universo y Cuatro Naciones. GRANADA: Hotel Alameda.
ALrtAMA DE A.: Hotel Termas Pallarés. 	 BAZA : Rest. Queens Victoria.
MADRID : Hotel Nacional.	 MÚRCIA : Reina Victoria Hotel.
VALDSPENVAS: Hotel La Paloma. 	 ALcoí: Hotel Continental.
CÒRDOVA : Regina Hotel.	 VALàNCIA : Palace Hotel.
EcIIA : Hotel Comercio. 	 CASTELLÓ : Hotel Suizo.
SEVILLA : Hotel París. 	 TARRAGONA : Hotel París.

Totes les habitacions exteráors amb aigua corrent i calefacció

IMPORTANT. — Els turistes poden agregar-se des de qualsevol punt dels indicats.
Les Sucursals i corresponsals de VIAJES MARSANS, S. A., en les citades
poblacions, així com les direccions dels indicats hotels donaran tota classe de
referències a qui ho soHicit .

Feu fer els vostres gravats en la
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El cur'ander que ha servit de model a
Lefèvre per a la seva novella uSamsont

•	 L'OBRA DEL DIA

A la recerca d'un 	 Rei...
per H. Leonardon.

Traduïda per Domènec de Bellmunt i Faustí Paluzie, 	 Preu 3 PÍeS.
amb un pròleg de Joan Estelrich.

Editorial Políglota : Petritxol, 8 : Barcelona
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POESIA
Cada matí una cambrera li feia alçar

els ulls cap a l'ala punxeguda i oscada de
cel que retallaven els crenells de clara pe-
dra blava del veïnat ric: —Bon dia, Nos-
tre Senyor.—I la feia escoltar: —No sents
com et respon?

Va créixer entre la mamà, i una ger-
mana i dos germans més grans. Tornant
del carrer, els nois arremoraven en la ca
sa una bravada de llibertat i fortalesa que
l'encoratjava. Enllà del clos de la seva vida
guardada de nena, en pressentia una de
més brava, en la qual recelava amagatalls
de violència i de pecat, com dos elements
formant el món.

En anades i vingudes, frases saltades i
posats de la família davant dels coneguts,
començà a rastrejar-hi una nebolusa sos-
pita de desmoralització més enllà del seu
coneixement. La germana gran no estima-
va, sinó pel diner, persones i coses; els nois
es campaven la vida en forma independent
i dura que desdeia de la sumptuositat de
parament, taula i servei. Tant ells com la
germana metallitzada tractaven la mamà a
tall de domtador: mig amb moixaines, mig
a la defensiva. Tenia les seves idees la ma-
mà. Un dia, el fill petit, bròfec, glatint-li
el car a les galtes, la reptava: —No hi ha
raó, mamà! Us esteu menjant el capital—
i ella, encarcarada, signant-li la porta, li
replicà que la dignitat no li permetia re-
duir-se. Dins la consciènoia de la nena això
projectà un gran clap de claror sabre el
fenomen, ja entrevist, del deslligament dels
uns 'als altres.

Quan complí setze anys, els nois feien
la seva en sengles ciutats d'un país vea;
la mamà i la gran, a casa, es memjaven el I

capital.
Anys més tard, una tarda de novembre, la

rnamà va cridar-la. Li presentà un senyor
d'anys, pobre de roba, exhaust, amb unes
barbes: —Es el teu pare... Torna d'Amèni-
ca; hi ha passat molts anys—. Ella el te-
nia per mort. Més que emoció va ,sentir un
escrúpol aprensiu. E1 vell ni intentà be-
sar-la; havia apretat un puny i esquivava
la mirada com un captaire sorrut.

Visqué amb elles. Prou el voltava d'a-
tencions compassives la mamà, però la noia
veia, com si ho palpés, que no se l'havia
estimat mai d'amor. Veia clar que la gran,
eixuta d'ànima com de figura, no s'avenia
a mostrar a les relacions aquell cap de ca-
sa pansit i fracassat. I el vell, tot això ho
respirava en l'ambient emmetzinat de dis-
simulaments, i se li fonia l'única gran il-
lusió de la seva vellesa.

La noia va caçar uns mots de la germana
a la mamà: —Ara es recorda de nosaltres!
Ara que no és bo ni pels gossos—. Poca
dies després el vell se'n tornava a morir a
Amèrica.

Però la noia, famolenca de certesa, s'ha-
via aficionat a sotjar darrera portes i cor-
tinatges, i va saber un cas més greu. Temps
abans de néixer ella la seva mare tingué
una ofuscació passional amb un amic. El
marit n'hagué proves, i és quan es dester-
rà, com mort a la família. Així ara troba-
va un cap de la dissolució moral de la llar,
com de nena se li havia descorregut el vel
de la seva dissolució econòmica.

La gran, idòlatra com sempre d'ella ma-
teixa i del diner, i més tement la bancar-
rota, també a ella la mirava com una nosa
viva: un cos més a lluir, una boca més.
—Acabarà fent-nos fer un mal paper... Que
se la campi com els nois. L'envies a casa En
Pau. Allí es desensopirà, que ja ho necessi-
ta. Aquells dos saben viure!

Era un camí per a fer-se independent.
S'havia aficionat a l'obratge de relligadu-
res d'art. Allí hi havia una Escola d'Oficis...
Submisa, aprofità la companyia d'una se-
nyora coneguda que justament hi anava.
Besà les mans de la mamà quan li donà di-
irers pel viatge. Sortí fent el cor alegre.

y	 PULLOVERS
SUETERS

Jaume l, LI

.	 Telèf. ,i6,

Aviat veié quin era el saber viure que la
germana lloava en el germà gran. Vivint a
dojo, defensant com a fases naturals del
negoci ]'estafar deutes i les operacions abu-
sives, amb dos pisos i dos cotxes, un per la
muller i un per l'amiga, a la ciutat li deien
el de les dues senyores, i succeïen equivoca-
cions d'opereta. La muller era de la mateixa
pasta.

Però Anna era d'una altra. El viure re-
galadament a casa un germà exuberant no
pogué rovellar-li un sentit més noble. L'em-
prengué a soles; provà d'adoctrinar-lo. —Ai,
Anna, quina cara fas tan pitoyable!-
salta ell; l'agafà i se l'endugué, fugint d'es-
tudi, en un giravolt de ball, cap al menja-
dor on hi havia gent.

v a embagular; ajocà amorosament, entre
un abric i una faldilla fina, unes relligadu-
res a mig fer; l'últim encàrrec. Arribada a
la ciutat on vivia l'altre germà, el trobà,
però no a l'adreça que en tenia. Quines
abraçades! —Aquí a l'hotel estàs? I sol?

—Sí, Anna... No he estat prou feliç. Es-
tic separat... Feia distribucions fantàsti-
ques dels meus guanys. Després, té el do de
viure quasi dejunant, i tu ja saps que jo
he estat sempre de molta vida. Ella... tes,
pastes... Arribar al vespre, rosegat del tre-
ball, amb fam, i trobar-me amb un fiambre
i unes llaminadures!... Es passa el dia fu-
mant egipcis, fent el savi... Rep camara-
des; i això a totes hores, a la nit, i fins
estant jo de viatge. Si tu vols, innocent••
ment; però, què et diré? Es qüestió de lli-
natge; a mi em rebutjava... Ara ens trobem
de tant en tant; encara fa més illusió... Jo
ara ric, Anna, però, detura-t'hi: la Matilde,
si no li tens el cotxe a la porta, no exis-
teixes, ni que siguis el seu germà. I ja nas
vist En Pau, quin tren! I ara el meu cas.
h.. la història antiga de casa... La família*
Quin so tan esquerdat ens ha de fer a mi i
a tu aquesta paraula... Jo ja només fio en
el treball d en mi mateix. Ara, tan sols dis-
posés de la legítima del papà, estava sal-
vat. Una ocasió de vida o mort... En fi,
Anna, som desgraciats. Sembla fet exprés.
—L'abraçava, entendrit, refugiant-s'hi.

La noia va passar uns dies de crisi, aus
-cultant en la llunyania aconselladora els

batecs de tota la família.
Un matí anava per un ;barri extrem,

quiet, vestida senzilla i per primera vegada
sense res al cap. L'aire i el sol li forfo-
llaven la mota de cabell castany clar, flon-
ja com un coixí amorós; se'n sentia orgu-
llosa com de la diadema d'un règim nou.
Venia de certificar una carta: "Mamà: no
et preocupis. Estic bona, sóc feliç; em sa

-bré guardar. Em guanyo la vida i el treball
serà seguit. He vist En Lluís, m'ha dit,
espurnejant-li els ulls, el bé que li vindria
la legítima del papà per a salvar-lo d'un
cas apurat. Fes-ho. Jo des d'ara deixo d'és-
ser-vos una càrrega. Però puc fer més. Re-
nuncio a tot el que em pogués pertocar el
dia de demà. Creu-me, mamà, Déu m'aju-
darà. Estic decidida a firmar-ne escriptura
si és de llei. T'ho demano. M'hi he pensat
molt. Em fareu feliç. Adéu, mamà; adéu
a la Matilde. Us estimo més que mai.—
Anna."

Va pujar al quartet blanc, rellogat dins
un pis d'obrers. Dues màquines del seu ofi-
ci, manllevades; una gran taula, i, damunt,
unes tapes d'un cuir verd-mil a mig enlles-
tir. Una finestra quadrada, oberta al barri
de cases saltades, lluminós i mig camperol.
Era el primer dia. S'assegué. Prengué amb
mesura precisa la fullola d'or i l'estengué,
passant-hi l'eina petita de galze polit, so-
bre un dels nervis en relleu que perfilaven
la tapa de la relligadura. L'instant d'un
parpelleig mirava finestra enllà i tornava
a treballar, somrient com una santa. D'ella
a l'aire i de l'aire a ella, traspassant-la,
el món era com una mar d'onades d'un
consol enfortidor. Com quan de criatura la
cambrera li feia dir: —Bon dia, Nostre
Senyor — li semblava que un ésser d'un
amor molt gran li responia densament en
el silenci forà. Es sentia beneïda, lleugera i
acompanyada. Començava a ésser algú i a
estimar.

L'indret és tan bonic que aquí em de-
turo.

. JosEr LLEONART

espanyoles na atemperarles per la cultura,
esclata en l'atractiu que exercí, damunt el
darrer emperador, aquella Montijo tan en
ze, causa de la guerra del 70. Fou prefe-
rida á Matilde, el paper de salonera de la
qual, entre els escriptors i els artistes, s'ha
de llegir a l'estranger per tal de compen-

. dre com els caps d'Estat francesos foren,
en realitat, unes dones. Però inteliigents,
lletrades, fines, arreplegant en feix les vel

-leïtats polítiques i en escoles les tendèn-
cies espirituals. Història a-romàntica, puix
que és la d'un gran que prefereix, a l'amor
velat, embellit de matisos, de 'Matilde, el
sexe gelós de la Montijo.

SAMSON FILL DE SAMSON

Fródérie Lefèvre, després d'haver inter-

rogat els 'escriptors vivents coneguts, en-

questa prop dels savis, desconeguts, que

MARCEL CxEVACIER, Geologia de Catalu-
nya, vol. I (Enciclopèdia Catalunya, vo-
lum XIV).

La Geografia de Catalunya dirigida per
Carreras Candi, publicada ja fa molts anys,
arreplec de dades sense control ni estructu-
ració exigents, era l'única obra — llevat
d'algun manual escolar — amb què la bi-
bliografia catalana comptava dintre la ma-
tèria. El quart de segle transcorregut des
de la seva publicació, i les majors exigèn-
cies que avui dia tenim, han reduït la vàlua
d'aquella obra no pas menyspreable, a viure

del dilema ((o .això o res)).
Sortosament, una editorial seriosa anun-

cià una Geografia general de Catalunya,

València i Balears, sota la direcció de Pau
Vila i comptant amb la collaboració de com-
petents especialistes, i fa poc n'ha aparegut
el primer volum, dintre l'Enciclopèdia Ca-
talunya : la Geologia de Catalunya, per
Marcel Chevalier. (Fem memòria, de pas-
sada, del Resum de Geografia de Catalu-
nya — quatre volums apareguts — que
Pau Vila publica dintre la Cotlecció Pqpu-
lar IBarcino.)
Tal escassetat d'obres geogràfiques ha

estat explicada per la manca d'una escola
geogràfica, o almenys d'un nucli de geò-
grafs, tals com l'han tingut altres discipli_
nes, la mateixa Geologia que, a manca d'u-
na veritable escola, ha tingut uns quants
conreadors ilustres, els treballs dels quals
han pogut ésser aprofitats per Marcel Che-

va'lier en aquesta obra seva.

Calia, però, completar i estructurar el
que els seus predecessors havien fet, i te-
nir en compte que el llibre no era pas des-
tinat a un públic especialitzat, sinó que ana-
va a formar part d'una obra dirigida a un
públic corn més estès millor, sense preten-
dre una tasca de vulgarització que és cosa

demostrada que només serveix per criar mig
assabentats i petulants. E1 Iector d'aquesta
Geologia de Catalunya necessita uns conei-
xements elementals de Geologia.

Donat el carácter de la collecció dintre la
qual s'insereix aquesta obra, fautor no ha
volgut establir un catàleg de tots els diver-
sos terrenys del pafs, sin6 exposar una ve-
ritable «història geològica de les contrades
catalanes», com diu en un advertiment pre-
liminar.

Aquest volum és, alhora que el primer de
la Geografia, el primer de la Geologia.

encara practiquen avui dia la ciència mis-
teriosa i explicable del guaridors. Com la
nostra imaginació assoleix zones somioses,
assistint a l'auto de fe de llibres per un
servidor de l'ortodòxia (i no un capellà amb
ànima de capellà) ! La nostra imaginació
empaita el fill del bruixot entrat al semi-
nari.

Frédéric Lefèvre anota judicis exactes
sobre la influència enorme de la revelació
de la injustícia del món sobre els infants.
Voregem l'irreal veient aquest fill de brui-
xot, eixit de la poesia rural de l'impossi-
ble, com penetra en una societat de catò-
lics que posen d'acord llurs pràctiques amb
llur vida. L'energia de l'herència se l'em-
porta fora de la fe estàtica i miraculosa.
Simple instrument de la saviesa pagesa, el
xicot es torna, a despit seu, en curador que
l'Església no pot blasmar: opera fent pas

-sar en ell, per una redempció provisional,
el mal del pacient. Estic convençut que
Lefèvre ha volgut tractar en aquest drama
de la consciència humana davant la via
del saber (estudis de llatí) i la pista de
la tradició del panteisme místic, el proble-
ma del primitivisme en una societat de
cientistes. El desvetllament del sentiment
idealista s'oposa a la simbolització del mal
en la crida carnal, -

LAUTRÉAMONT 1 DÉU

Léon Pierre-Quint dóna un llibre sobre
Isidore Ducasse, autor dels Cants de Mal-
doror, als Cahiers du Sud. Collecciò inte-
ressant i que els bibliòfils recercaran el dia
en què l'editor es decidirà a canviar d'im-
pressor. Nq hi ha cap bibliòfil possible amb
uns textos tan mal tintats i una tipografla
tan poc traçuda.

Sovint he pensat que la nostra pseudo-
ciència era una enganyifa que recula els
límits de la nostra ignorància, però no
l'acaba mai. 1 els descobriments de la nos-
tra era ens deixen tan tentinejants com
abans en presència del misten del venir i
de l'esdevenir. Per això he llegit amb avi-
desa el que l'esperit advertit de Pierre-
Quint podia parir d'aquest estrany poema
en prosa èpica que només se'ns fa sensi-
ble pel torsimany del talent. D'altra banda,
per què la filosofia fóra directa? Si filoso-
fo, és per atènyer la medulla de la poesia.
Voldríeu que lliurés a la massa aquesta
medulla fent un retorn endarrera, tornant
al moment de la meva partida, posant altre
sintètica, però comprensible, com ho és Pu-
eop, com deien a l'Edat mitjana, la bas-
tida davant la construcció? Des de llavors,
casse, la filosofia necessitarà ,:ult.,.çomenta

-dor. Si jo fos Lautréamont, beneiria el cel,
que ell invoca, de trobar-ne un com Pierre-
Quint. La seva crítica del sofriment, la
seva diferenciació de l'amor amb el sadis-
me i la part que el meravellós ha de pen-
dre en la lògica, defineixen la poesia. En
cristià o en poeta, crec que cal pensar que
Déu es mostrava a Ducasse, i que aquest
mesurava sense parar la distància focal
de la imatge a la seva reproducció reto-
cada, en la retina del seu cor.

Pierre-Quint fa possibles les mensura-
tions.

ADOLPHE DE FALGAIROLLE.

Comprèn els temps anteprimaris i l'era pri-
mària, explicats d'una manera clara i sen-
zilla, sense deixar-se anar, sobretot en els
primers, a atzaroses explicacions hipotèti-
ques que enlluernen més que convencen.
Hom va veient com es forma a poc a poc
la fesomia del terreny de Catalunya, tan
diferent encara, en acabar l'era primària, de
la que té actualment. L'autor no negligeix
tampoc de parlar-nos dels climes tal com
devien existir en aquella època i de 'les es-
casses flora i fauna d'aquells temps recu-
lats.

Però no ens podem estendre més. Ni el
caràcter de l'obra, ni el d'aquestes pàgines;

ni l'estat deplorable dels nostres coneixe-
ments en ciències naturals, ho toleren.

El que cal, és lloar sense reserves ]'edició
d'aquest llibre, ben imprès i ben illustrat,
que continua dignament la tradició de l'En-
ciclopèdia Catalunya.

J. c.

JOAN LLIMONA : El do de Déu (A¢lec d'ar-
ticles).

En aquest llibre, notablement preludiat
pel nostre honest adversari R. Rucabado,
sentim reviure una de les ànimes més no-
bles que mai s'hagin vestit de carn huma-
nal en terres de la nostra Catalunya. Si una
persona ha sentit la tristesa, la turpitud i
la manea de grandesa de la comuna malí-
cia dels homes, ha estat don Joan Llimona.
I només esperits d'un tremp tan ferm i tan
sensible alhora, poden sentir davant del do-

bor i la misèria de la terra, rnés que un
menyspreu, una pietat i un sentit de re-
dempció.
D. Joan no creia que n'hi hagués prou

amb ésser bo. El seu afany de perfecció
no consistia pas a allunyar-se dels altres
homes. Tenia més de sant que de bona
persona. Les bones persones solen ésser

terribles egoistes, que tenen la gran sort
d'explotar 'flur bona naturalesa. No era pas
així la bondat de D. Joan. Dintre de la

seva gran bonhomia hi havia un sentiment

d'allò que és el mal que demostrava que
posseia una virtut fortificada i aciençada
per les lluites anib el Maligne.

Sense voler recordem el preludi del llibre
de Job i aquell bon Déu que dialoga amb
el diable. Si Déu no s'haués tractat amb
el dimoni, no seria omniscient.

R. LL.

Kan Kikuqui

En el nou setmanari italià Giovedl, que
es gloreja d'internacionalisme intellectual,
Kuni Matsu presenta al públic europeu, Kan
Kikuqui, un dels novel-listes més represen-
tatius del Japó actual.

Després de la guerra mundial, naixia
l'escola !Literària japonesa «proletària», «po-
pular», en oposició a la tradició nipona,
Kan Kikuqui és el representant més vistent
d'aquesta nova tendència. «De què serveix
la novella — diu, — si no suscita l'interès
del poble ?»

Fa alguns anys, Joksiana traduí al fran-
cs, en una revista ipoe coneguda, El retorn,
una comèdia d'aquest novel-lista completa-
ment desconegut a Europa 'i que, segons
Kuni Matsu, està nnancat de l'esperit orien-
tal i, per tant, no és gaire susceptible d'in-
teressar el públic europeu, viciat amb 'les
japoneries d'un Pierre Loti o bé, en la seva

part més refinada, coneixedor només del
Japó antic.

De les novelles de Kan Kikuqui han sor-
tit també molts arguments de pellícules,
molt ben rebudes pel públic japonés.

Mig gótic i mig moresc

L'erudit hispanista Arturo Farinelli, en el
seu llibre Viajes por EsQaña y Portugal, ci-
ta, d'una correspondència d'una senyora
italiana, aquest fragment, que nosaltres
fragmentem encara més

«A bord del Barcino, as d'abril de 1849.
»Després de quatre dies de quarantena

es baixà a terra i es visità (Barcelona per
dintre i per fora durant 48 hores. Ah ! el
qui no ha vist la catedral i el claustre d'a-
quella ciutat no ha vist eI que hi ha de bell
en el gènere d'arquitectura gòtica severa.

La Rambla és un magnífic passeig en l'in-
terior de la ciutat. El palau ;del tribunal és
un edifici mig gòtic • i mig moresc , d'allò
més interessan t))...

Suposem que la Sra. Margherita Colle-
gno, en escriure això, es referia a l'Audièn-
cia, avui formant 'part del Palau de la Di-
putació. Si li fos datt tornar-lo a veure, en-
cara el trobaria més gòtic. Però, on diable
devia veure el «mezzo moresco»?

John Masefield, poeta Ilorejat

Ja comentàvem, encara que en una altra
secció, la pròxima designació del successor
de Robert Bridges, «poeta llorejat ordinari
de Sa Majestat Britànica», càrrec pel qual
han desfilat noms com Ben Jonson, Dryden,
Wordsworth, Sonthey i Tennyson. Per a
tal càrrec ha estat designat John Masefield,
Esquire, doctor en Lletres.

Masefield nasqué en 1878, al Herefordshi-
're. Fill d'un borne de lleis, es decantà per
l'aventura. A catorze anys marxà a la con-

quista del món, navegà, visità molts països,
sobretot d'Amèrica, treballà en diversos ofi-
cis.

La seva obra literària és copiosa. Debu-
tà amb llibres de versos dedicats a cantar
el mar i la vida errant, -intentà posar de
moda els poemes llargs, ha escrit tragèdies
en vers, algunes novelles d'aventures i tam-
bé novelles de guerra. D'ell s'ha dit que
podia adoptar, iparodiant-la, la cèlebre frase
llatina : «Res del que és anglès no m'és
estrany».

L'EMANCIPADA
Conte inèdit de JOSEP LLEONART

VARIETATS
Teresa Desqueyroux davant

els tribunals

Es a dir, a la biblioteca de l'Ordre dels
advocats, a París, els joves advocats de la
Conferència Berryer — una mena de con-
servatori de l'art 'de la defensa i de l'acu.
sació — s''han exercitat amb el cas de Te-
resa Desqueyroux, I'heroïna de François
Mauriac, emmetzinadora del seu marit.

Sembla que la literatura tingué encara, en
aquest simulacre de procés, un paper més
important que el de fornir el culpable. (E1
president, Phtlippe Serre, ja declarà que els
oficis de novel-lista i d'advocat tenen nom.
broses analogies.) Diu que el mateix Mau-
ciac, present al procés, quedava parat, i
confessava que ]'havia emocionat bastant
veure viure durant una llarga estona, mal
que fos amb una vida convencional, un per.
sonatge creat per ell.

ELS LLIERES

Graudiós èxit de l'interessant llibre de

_ JOSEP PLA

CAMBÓ
( Volum tercer)

LLIBRERIA CATALÓNIA

Plaça de Catalunya, 17. - Barcelona

VIATGES CATALÓNIA

Diumen e l er juny

Excursió en autocar a

Poblet i Stes. Creus
Inauguració servei Autocars -Pullman

Barcelona - S'Ag dró
VIATGES BLAUS

Diumen¢e 8 juny

Viatge inagural a la Costa Brava
Moioaau "Príncipe Alfonso"

Preu: 15'50 pessetes

Rambla del Centro, 37. - Telèfon 13251



de 111 de Jornada al Komea
El bon lloctinent Osborne mesura les dis-

tàncies de la q•ínia de foc segons les dimen-
sions d'un camp de rugby. El jove oficial
Raleigh, novell en la vida de trinxera, ad-
mira en el comandant Stanhope el seu amic
Denis capità d'equip de rugby. El trempat
i obès Trotter (el senyor Carratalà el fa
semblar a l'italià d'El carrer)
quan relleva 'Ia guàrdia diu:
— Anem a preocupar-nos una
mica d'aquesta guerra.—Com
si digués : — Anem a preocu-
par-nos una mica d'aquest
partit de rugby. — Al cap
d'alguns mesos de vida d'a-
bric de trinxera els sorolls del
front arr'ben a ésser familiars
com els sorolls del carrer.

Però, naturalment, és el
pèndol de la vida mateixa allò
que en aquest ambient frenè-
tic no oscilla amb normalitat.
Malgrat les aparences de nor-
malitat que s'aconsegueixen
amb alguns detalls purament
externs, els homes farien la
guerra com si fessin un partit
de rugby, si l'estada en l'abric
pestilent d'una trinxera tin-
gués la durada de l'estada a
la cambra de vestir-se d'un
camp de rugby.

El capità d'equip de rugby,
comandant Stanhope — el se-
nyor Pius Daví el desconcen-
tra, donant-li massa do11 d'ex-
pressió—arriba al front abran-	 «Fi dedat pel mateix entusiasme
que sentía quan anava a co-
mençar un partit de rugby, a Londres. Però
aquest estat d'ànim, al primer contacte amb l
la realitat de la guerra, es desinfla i deixa
lloc a un estat de sensibilitat tan aguditzada
que l'home no fa la guerra si no la veu
desfocada per la boirina de l'alcohol, tan
necessària com la careta protectora dels ga-
sos. Així veiem Stanhope, tot un home,
lliurat a la 'beguda que no tolerava quan
jugava a rugby : el whisky.

Si bé no és ben exacte que el soldat an-
glès faci la guerra com si fes un partit de
rugby, aquesta comparació ens ve com 1'a-

sa d'aquests quatre anglesos posats al fons
de la terra esventrada, és una perfecta sín-
tesi de la vida interior intensa de tots els
homes que han fet la guerra. Fi de jornada,
no és una obra de guerra anglesa ; és, sim-
plement, una obra de guerra. Ha obtingut
a Alemanya el gran èxit que obté a Angla-

1kgir què espera Reinhardt de l'actor (con-
feréncia a la Universitat de Colúmbia, No_
va York) per a sorpendre's de l'aparició de
Ja fluida i fascinant Elisabeth Bergner, ni
de la dels Granach, Deutsch, George, etc.
El teatre és fonamentalment una cosa d'ac-
tors i aquests els fa el director artístic.

Teatre Català ROMEA

Companyia VILA -DAVÍ

Teatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. CAPDEVILA

Avui, dijous, tarda, a les 4. Sis actes
Dues obres.

BABY

LA VENTAFOCS NUM, 52

EL CARRER
Aviat, «Volpone», de Fontdevila.

Avui, dijous, tarda. Dues magnifiques
comèdies.

MARTINA
i

PORCELLS I GARRINETS

Nit:

PORCELLS I GARRINETS
i

M A R T I IBI A

Divendres, nit. Benefici de la gentil
Elvireta Jofre. «Martina» i «Hom les
prefereix roses ».

it ^M) >>

La interpretació
	

Charles B. Cochran I Gales Viiente Esudeîo
La presentació al Palau de Projeccions

d'una revista del London Pavillon, ha posat
als llavis dels barcelonins i ha fet aparèixer
a les columnes dels nostres periòdics el
nom, prestigiós dintre el món internacional
del teatre, del gran producer anglès Charles
B. Cochran.

No seria potser ,prou encertat comparas-
Cochran a Diaghilev. Però, durant els vint
darrers anys, eH ha estat també, com el fa-
mós animador dels balls russos, un símbol
de totes les novetats escèniques. El mateix
esperit de recerca, el unateix desig d'inno-
vació, la mateixa atracció vers l'exòtic, el
mateix bon gust que empenyeren en vida
Sergi de Diaghilev, han mogut sempre
Charles B. Cochran. No ha subjectat
aquest mai la dansa, element importantís-
sim dels seus espectacles de music-hall, als
faustes dels decoradors ni a les fantasies
dels músics ; ha procurat més aviat el do-
mini del moviment per damunt de tota al-
tra cosa, de tal manera que ha pogut dir-se
de les revistes de Cochran que es desenrot-
lIen com una alegre faràndola, d'ininterrom_
puts i vius esclats. Té, no obstant, una án-
tensa devoció per la pintura, com ho demos-
tren les lluites que sostingué Anglaterra en
favor dels impressionistes i la seva esplén-
dida collecció particular, en la qual abunden
els Degas — el pintor de ges dansarines. I
sent, igual que els sentia Diaghilev, tots
els refinaments i totes les delicadeses de
l'art ; si Diaghilev féu sa entrada a Occi-
dent donant el braç a IBalcst, Cochran era,
de collegial a Brighton, el company inse-
parable de Beardsley, la finor del qual ha-
via d'ésser més tard la característica de des
seves empreses.

Cochran visquè de jove un sens nombre
d'aventures, sobretot a Nordamèrica, on
s'expatrià en sortint de collegi. Féu allí
àdhuc d'acròbata de circ. Regenta finalment
una Agència artística i esdevingué secretari
i home de confiança de Richard Mansfield,
ajudant-lo a muntar Cyrano de Bergerac a
Nova York. Aquell triomf senyalà el co-
nvenç de la seva carrera.

Installat a Anglaterra i no presentant-se-li
ocasió de fer rutllar cap negoci de teatre al
seu pler, Cochran esmerça la seva activitat
en els matehs de boxa i en les lluites greco-
romanes ; el combat Carpentier-Beckett, per
exemple, es degué a la seva iniciativa. Ex-
plotà, a 1'Olympia, The Fun City, un Mont-

nell al dit per remarcar que l'anglès fa la
guerra amb una gran fredor externa.
u Anem a preocupar-nos una mica d'a- MAX REINHARDTquesta guerra —. I Osborne, el bon oncle

Osborne, sota una epidermis inalterable
— que encaixa molt bé amb les qualitats
del senyor Orduna —, és el tipus caracte-	

El que fa important l'obra de Reinhardtdstic del soldat britànic : — Ja et faràs càr-	 Quan Max Reinhardt, l'any i9o5, va en-	 9	 p
rec — diu a Raleigh — que 'la vida de trin- carregar-se de la direcció artística del Deut- 1 és, sobretot, que ha creat escola. Avui to

-xera és una mica més -dura que la vida .de sches Theater de Berlin tenia 32 anys. En tes les ciutats alemanyes tenen el seu tea-
jugador de rúgby —.	 feia 53 que n'era el primer actor. Descobert ere modern segons el model del Deutsches

Evidentment, és una mica més dura ! Un per Otto IBrahm en un teatret provincià, Theater, i els grans actors que ell revelà
escriptor francès ex-combatent no ha vol- Max Reinhardt passà, a sg anys, a repre- tenen els seus successors. N'hi ha prou amb
gut passar mai més pel teatre de la gran sentar els papers de carácter de les obres
guera. Un ex-combatent anglès va suici_ de Tolstoi, Ibsen i Strindberg en el millor
dar-se durant una representació de Fi de teatre de la capital d'Alemanya. En ple
jornada, en un teatre de Londres. Un any tniomf, abandonà una carrera que se li pre-
de la vida de trinxera s'enganxa terrible- sentava tan brillant i començà els seus as-
ment, trasbalsa la vida d'un home de tal saigs com a director artístic en el Kleines
manera que el retorn al clos familiar és Theater i en el Neues Theater, on, com a
corcs una segona naixença — recordeu El actor, havia assolit grans triomfs.
foc que es revifa malament, de J. J. Ber- Es d'aleshores que data la fecunda actua

-nard. 1 les escenes de trinxera que Sherriff ció d'aquest màgic de l'escena, del qual ha
ens ipresenta en Fi de jornada, són les esce- estat dit que ha conquistat per al teatre uns
nes de guerra que ens han pres més direc- drets equivalents als Drets de l'Home.
tament. Ha passat davant dels nostres ulls, Reinhardt s'adonà primer que ningú que
en dolorosa parada, tota la vida intensa de la generació actual no és sinó un corredor
quatre homes aixafats pels corps de maça I entre un passat caduc i un esdevenidor ig-
del gegant que la imaginació de Sherriff not encara, i entaulà la lluita seriosament.
ens ha descrit escamarlat damunt els camps Crema tota la vella tramoia com si fos una
de batalla : bam! bam ! Quatre homes-tipus Bastilla i amb una visió anticipada de la
que són com un compendi de totes les vi- crisi d'adaptaoió que sofreix el teatre—mas-
des deis combatents d'ambdós bàndols. Qua_ sa feixuc per a copsar el dinamisme ac-
tre soldats anglesos que no tenen d'anglès tual — dota el Deutsches Theater d'una pla

-sinó la forma del vestit de kaki j la paran- taforma giratòria que prova ja d'atenuar
1a rugby a la boca. La vida interior roten- ,l'avantatge, aleshores encara incipient, del

cinema.
Té una comprensió genial de tat allò que

fes me ereix al seu art t intervenint amb pas
-sió tots els detalls aconsegueix crear un

nou estil que es distingeix per una gran
simplicitat en el decorat i en el joc' dels
actors. Els Wassermann, els Moissi, els We-
gener són obra seva. IBo i cultivant i'origi-
nalitat i la individualitat de cadascun, sap
formar un conjunt homogeni, una compa-
nyia perfecta que maneja al seu gust com
si es servís d'un orgue. Es aleshores que
realitza aquelles imeravelloses interpretaoions
que tant han d'influir en l'art teatral con-
temporani i corona les seves represes de
Shakespeare, Moliére i Sófocles i les seves
originals representacions dels autors més
moderns amb el reeiximent d'una obra mes-
tra jutjada fins llavors impracticable, la se-
gona pa rt del Faust

Avui, dijous, tarda:

LA DANSA DELS SET VELS
i

TARARI...!
A la nit

EI senyor Josep falta a la dona
i

TARARI...!
Divendres, nit. Estrena del vodevil

«Tres marits a coll i bé o el polvos
de la Lluiseta.» Diumenge tarda i nit
«Tararí...!» i «Tres marits a coll i bé ».

martre més artificial encara que el de París.
Obri un circ. Va portar a Londres, per pri-
mera vegada, la fantàstica menagerte de
l'alemany John Hagenberg, Cridà al seu
costat Max Reinhardt per a donar a conèi-
xer El Miracle, Importà un quadro espanyol
de flamenc. Tot això, però, li proporcionà
més glòria que diners.

Setembre de 1924: la .guerra. Max Déar-
ly, Morton, Alice Delysia — 'l'admirable ve-
dette franco-anglesa d'avui — i altres ar-

tistes francesos es trobaven a Londres. Co-
chran els junta i estrena als Ambassadors
una revista, Odds and Ends, en la que
Pabsènoia de luxe estava a bastament com

-pensada per l'excel•ència de la interpretació.
Exit i profit! Seguí una segona revista, i
una altra, i moltes més. Dels Ambassadors
va passar Cochran a l'històric London Pa-
villon, •gtialificat de «llombrígol teatral del
món». Adquirí després nous establiments.
Des d'aleshores, res gairebé no es mou als
escenaris londinencs que no s'hi trobi Co-
chran, amb el seu somriure etern, pper entre-
mig. Sarah Bernhardt, Ivonne Printemps
i Sacha Guitry, Vera Nercnchinova i Anton
Dolin, els negres de Porgy, Tairoff á la seva
gent, en una paraula : tot el millor en ar-
tistes i espectacles, ha desfilat a Londres
per obra i gràcia de Charles B. Cochran.

A desgrat de la diversitat dels seus afers
teatrals, Cochran mostra especial •referèn-
cia pel music-hall. El London Pavillon és
per a ell un laboratori d'assaigs on tota
possibilitat de renovació és sotmesa a prova.
«Hem de ranovar-nos — ha declarat la set-
mana passada a Maurice Verne — per a
conservar la nostra -personalitat, per a tor-
nar a • sser originals, per a continuar gla
nostra tradición

Aquestes ,paraules enclouen el veritable
sentit modern del music-hall, en oposició a
les fórmules franceses de Folies Bergbre,
falsament universals, que ens han donat un
music-hall sense ànima, enfarfegat, monò-
ton i bo només per als pagesos. Obeeixen al
mateix pensament que les pronunoiades fa
cinc anys pel propi Cochran quan, en diri-
gir-se al (públic que ]'aclamava al final de
la revista On with the dance, assegura que
uresulta molt més interessant i divertit re-
néixer que néixer.»

JOAN TOMAS

MIRADOR TEATRAL

El Club Femení i d'Esports ha organit-
zat aquest mes de maig dos concerts a la
Sala Mozart. El primer tingué lloc dissab-
te passat. Figuraven en el programa, entre
altres composicions, Serenata a l'infant, de
Manuel Blancafort, text de J. M. López-
Picó ; Les vídues vulgars, de Robert Ger

-hard, text de Josnp Carner, i Madrigal, de
Jaume Pahissa, text de J. M. López-Picó,
El segon concert es celebraré dissabte vi-

nent. L'Agrupació Coral de Música Antiga,
que dirigeix el mestre Isidre Moles, que
ahir es presentó al Palau de la Música Ca-
talana, donarà a conèixer, en el concert de
demà passat, música coral dels autors an-
teriors a Bach, que no havia estat donáda
mai al nostre púbi,ic.

Vicente Escudero ens prega la inserció de
les següents ratlles que fan referència a
una crítica apareguda en un diari de Barce-
lona.

Seiiior crítico de espectáculos de El Noticiero
Universal: Cuando se escribe un artículo tan senti-
mental como el suyo, refiriéndose a mi espectáculo
de bailes, debía usted de haberlo firmado. Pero no
importa: ya he comprendido, por la forma en que
escribe, que le falta a usted un cuarto de hora para
un siglo. Perdone que le haya hecho pasar un tal
mal rato. La próxima vez que venga a Barcelona,
cubriré para usted exclusivamente mi decorado con
cromos de cajas de pasas, colrjaremos unas pande-
retas que compraremos en el Bazar de la Campana
p llenaremos la escena de tarjetas postales que com-
praremos en la cape de las Sierpes. Con este deco-
rado me podré permitir para darle calor p esa agua
que usted dice a mis bailes, escupir por un colmillo,
mojarme los dedos en la boca para trotarme las ca-
deritas i bailar en el espacio de tres palmos. — Vt-
CENTB Escun ao.

st r ^t

Un professor marsellès, R. 'Guastalla, pre-
para actualment una representació en grec
de l'Antlgona de Sófocles, la qual tindrà
Il c a finals del mes que ve.

Els actors seran alumnes de l'esmentat
heNenista, eis quals portaran màscara, per-
qué la representació sigui ben acostada a les
antigues.

Però i el públic, quina cara hi farà?

Aquest número ha estat
passat per la censura

go I.'ern atiVa

Trempat, sincer, espontani, Vicente Es-
cudero parla de les seves danses amb tot
l'abrandament d'un home embrunit pel sol
de la península i amb tota la finesa d'auto-
observació d'un parisf. Si bé us dirà que
sent una fonda aversió a la técnica simple-
ment acadèmica, remarcareu de seguida que
no desconeix pas allò que és el pa de cada
dia de les acadèmies. I no solament no ho
desconeix, sinó que sap apreciar tot allò
que té d'apreciable. I si hi teniu una con-
versa franca, veureu que aquesta aversió
no és producte d'un afany d'originalitat, ni
d'un partit pres. L'aversió d'Escudero és
tota instintiva. Es una reacció natural del
seu temperament inquiet contra els movi-
ments perfectes si voleu, però sempre iguals,
que ensenyen totes les acadèmies del món.
Es per això que els recitals de danses d'Es-
cudero han estat batejats amb l'etiqueta de
danses d'avantguarda . Però aquest mot nQ
té cap sentit sense un punt de cam aracló.
Així, doncs, ens caldrà afegir que les dan-
ses espanyoles d'Escudero són d'avantguar-
da comparades amb les danses espanyoles
que estem acostumats a veure en aquest
país de flamenquisme natural. Vicente Es-
cudero no ,pot ésser anomenat un ballarí de
flamenc. Perquè les danses de Vicente Es-
cudero són això: creació d'harmonia de mo-
viments, superació dels moviments carac-
terístics de les danses espanyoles en el sen-
tit d'una tasca artística d'eliminació d'allò
superflu o de lubricació d'allò que es dóna
en brut. Vicente Escudero ha emprès aques
ta tasca amb un gran sentit de la respon-
sabilitat. I això és una cosa que han ad-
més tots els comentaristes solvents de dansa.

En els recitals de danses de Vicente Es-
cudero, trobareu quatre coses que, ara com
ara, no hem trobat en cap ballador de l'a-
nomenat flamenc natural: gràcia i severi-
tat, espontaneïtat tota salvatge i al mateix
temps d'un ritme perfecte. En Ritmes és
on mi llor hem pogut apreciar el gran dan-
sarí que és Vicente Escudero. Tat ell vibra,
mentre el .ritme de la dansa brolla dels
seus peus, ofegat o sonor, allargat o sec,
espaiat o ràpid, segons piqui amb el taló,
amb la punta o amb la planta. En aquesta
snateixa dansa Escudero parta el ritme amb
les ungles de les mans, com si fossin unes
precioses minúscules castanyoles.

Una de les més visibles .preocupacions d'a-
quest famós dansarí, són els efectes plàs-
tics. Remarquem com en algunes danses,
especialment la dansa de la por, cerca la
eollaboració del decorat pintat per ell ma-
teix, i que consisteix en un simple teló de
fons, .meitat blanc i meitat negre. Llàs-
tima que una bona combinació de llums no
projecti la silueta del dansarí engrandida,
al teló de fons.

Amb Vicente Es-
cudero hem vist al
Novetats, Carmita,
jeune filie en fleur,

ìpa i Almería, esvelta i
ágil. Deliciosa dansa-
rina, Carmita! Car-
mita reuneix aques-
tes qualitats que as-
seguren el triomf :
flexibilitat, gràcia, pi-

• cardia, Té (les quali-J	 Lats que han fet fa-
mosa La Argentina,
més la 'joventut. Al-
meria dansa amb una
gran esveltesa de
moviment i és àgil i
sóbnia i graciosíssi-
ma. Almeria i Car

-mita tenen, sobretot,

\ á L
una cosa que no té
preu : el mestratge
de Vicente Escudero.

Margarida Monnot,
pianista solista dels

concerts Colonne, és una altra primera fi-
gura del recital del Novetats. Simpàtica,
tntelligent i sensible, se n'ha endut els su-
fragis del públic barcelonf. Gran sensitiu
de la guitarra, les sevillanes á els soleares
de Mayoral, són una bresca de sentiment.

R. P.

® Dia 6 de juny

Sessió de

Cinema Mirador

al Cinema Lido

TEATRE NOU
Gran Companyia de sarsuela castellana

i catalana de G. Camarasa Sort

Avui, dijous, tarda:

Les Noies Barcelonines

La Legió d'Honor
Nit:

La Taverna d'En Mallol

La Legió d'Honor

Avui, dijous, tarda. Darrera de

La Duchesa di Chicago
i repetició de l'espectacle celebrat ahir
per aquesta Companyia al Palau Nacio-
nal.

Nit, FUNCIÓ A HONOR DE

SS. MM. i AA. RR.
amb la seva assistència. 2 actes d'opereta
2 quadros de la revista TRANSOCE--.-
NIC, que s'estrenarà dissabte. DESFI-
LADA DE MANIQUINS a honor de
S. M. LA REINA.

TEATRE TALLA
Grao Companyla de vodevil 1 teatre modern

Aquest home que d'actor de província ha
arribat a mestre absolut de tres teatres im-
portantíssims de BerI ln i un de Viena, que
ha fet una carrera tan impressionant i que
ha marcat la seva época amb una empremp
ta tan considerable, és un homenet menut,
silenciós, reservat, al qual no fatiga sinó la
glòria i que potser a hores d'ara ja ha tor-
nat a fugir cap el seu estimat Salzburg per
escapar als homenatges que Alemanya l^i
va preparant amb motiu de les seves noces
de plata amb el teatre...

'	 i	 JOAN ALAVEDRA



R efingueu a la memòria
aquesta rafir-
mació:

¶ L'opereta ci-
nematogràfica
P a r a m o u n t

r

per Maurice Chevalier

i leaneffe Mac Donald
no serà projec-
tada a cap més
local de Bar-
celona sinó al

COLISEUM
ÉS UN FILM SONOR

PARAMOUNT, v

NOTA: Ultra els discos de Jeanette Mac
Donald i Chevalier ja publicats, LA VOZ
DE SU AMO en llença un altre de nou
per Chevalier cantat en francès.

!vi..:

r

1	 MlAI R s^	 -	 -

v EL CINEMA v
La	 sobreimpressió, 	 és	 a dir,	 la	 superpo- ' La sobreimpressió pròpiament dita es re-

sició de diversos clixés en una sola imatge, fereix, perd, a la superposició. Són les imat-

i altres procediments anexos al principi que
inspira	 trucatge, després d'haver co

ges secundàries apareixent en un angle de
la pantalla	 per	 indicar la	 preocupació delaquest

segut en els bons temps de l'impressionisme personatge:	 rostre	 de	 l'estimada,	 objecte

alemany una copiosa acceptació, sembla ara a utilitzar, etc,	 Aquest procediment és pri_

estar en franca decadència. Tot fatiga a la mori i quasi sempre superable. Legítim en

llarga,	 i	aquests trucs que engrescaven els una época en què ^Pexpressió cinematogrü-
fica era rudimentària ;
avui	 resulta caduc la
major part de les ve-
gales.	 Volem dar-ne
un exemple tant més
interessant	 que	 1'ex-

t - j ^5, ^,	 traiem d'un film jus-
tament	 cèlebre:	 La

^I 1
4i	 llei	 de l'Ham a.

1	 -y Quan	 Bancroft	 es
I	 ,,t: #a escàpol de la	 resoe	 P	 P

8 5X J 1 >	 impulsat exclusivament
I J^ pel	 desig de	 saber	 si

L	 ^'-"	 Evelyn	 1Brent	 l'ha
^'	 `'	 traït,	 en arribar a ca-

,	 sa	 seva	 i	 en	 inspec-yií j 	 cionar	 la	 petaca	 de
^ i' l!1	Clive	 Brook,	 el	 seu

`fit ¡	amic, hi descobreix ad-
 n	 , 'r it	herida una ploma del

'  vestit d'Evelyn.	 Ban-
t	 ^	 ,^ croft hi	 veu	 la	 trista

r ° 	 tt	 1, confirmaciG d.e les se-
t	

í
ves	 sospites	 i brañda

?g +̂	 ^(^ ,,,	 ^ ^	 la testa amb una ex-
'^t ^w^	 pressió	 tan	 eloqüent,

Is	 ^^	 ^,,{ n	 que la seva ànim.. es-t,	 ^	
^, _. I	 devk	 per	 nosaltresm

- transparent. ¿Per què

Del film de Ruttmann, oLa simfonia d'una gran ciutat»	 doncs una sobreini-
pressió inútil,	 que	 fi-
gura l'amic i l'amant

seus inventors no s'han mostrat tan fruc- besant-se?	Hi	 ha una	 superació	 d'aquest
tuosos com es pogué creure de primer an- trucatge. Es el que Sternberg assoleix a bas-
tuv,i, tament;" que	 la	 sobreimpressió	 existebd,

L'abús no desment una legítima aplica- però aimb	 dues	 imatges	 heterogènies,	 la
ció. Examinem, encara que breument, qui- imatge que la pantalla ens brinda i la imat-
na és la significació psicològica i la utilitza- ge mental que ens suggereix. Aquesta és
ció estètica de la sobreimpressió.	 1 l'autèntica sobreimpressió, ja que aquí I'es-

Un film és essenoialment	 una destilada pectador,	 Iluny	 de	 romandre passiu; 	 pren
d'imatges, i la màquina que projecta" aque- part activa en la creació artística.
Iles imatges significa una mirada que és la Fer-nos tangible un .paisatge interior, re-
mirada de l'espectador. Com que da nostra soldee'l amb imatges corpòries com Buñuel
visió real de les coses 'na sols ks''una visió ha ,procedit. en Le chien andalou, és un pro-
subjectiva, sinó una visió personal, la^'visió jecte lloable.	 Però	 el	 paisatge	 interior	 és
que es realitza en les imatges cinematogrà- sempre existent en l'esperit de l'espectador
fiques serà sempre una visió personal.' Ara enfront	 d'una	 cinta	 corrent,	 i	 la	 riquesa
que en el comú dels casos aquesta persona d'aquell depèn de la cultura de l'esperit d'a-
serà per definició l'espectador, és a dir,	 el quest i de la qualitat de la cinta. El que un
que roman fora, escèptic a l'acció, i natu- film com el d'En Buñuel pretén fer, cada
raiment el	 paisatge no	 sofrirà deformació u de nosaltres ho	 fa 'pel	 seu	 compte,	 bé
de cap mena, per tal com és una mirada o malament; a la percepció de qualsevol obra
desinteressada el que el descobreix. d'art. Corrent parallela	 a la cinta que es

lmagineu que, excepcionalment, l'especta- grada d'imatges mentals que es descabedella
dor vingui — cosa que el cinema és capaç projeeta a la pantalla, hi ha la cinta inte-
de,realstzar —	 a coincidir amb un dels ac- Pn l'ànima de cada espectador, i no cal dir
tors de ela trama dramàtica.	 Resulta una com	 les	 imatges	 són	 propulsores	 d'altres
visió, aquesta vegada interessada,	 i finte- imatges i com el cinema excita la vida d"-
rès té essencialment una acció deformadora.

ó
, que és perr a tots el refugi conmaginaci	 -

i, quIntervé aquí la noció de ,perspectiva moral ira les envestides de	 a vida.
que cal concebre per analogia amb la pers-

Seest 	 en La mdsvida del diable ha
pecttva física, sols que la primera en comp
tes de caure dins la geometria, es determina emprat	 la	 sobreimpressió per	 a	 trair	 les

per l'egoisme que és la regla suprema aquí, intervencions	 reals	 dels	 personatges	 que

El	 cinema permet fer tangible	 aquesta aquestes tracten de dissimular. La literatura
de	 la	 de	 les

visió personal que importa molt més per la
comprensió de l'acció que la visió real, per

pot	 informar-nos	 psicologia
persones d'una manera que el cinema no és

tal com el que ens determina a obrar no són capaç; per aixa creiem	 justificat el mitjà

tant eles circumstàncies com el judici 'apre- emprat	 per Seastrom,	 i	 tant més ]loable
ciatiu que nosaltres en' fem per tal com justament ha volgut prescindir

Harold Lloyd acaba de conèixer una noia en absolut d'explicacions literàries, encoma-
que l'ha interessat enormement i que mes nant	 a les imatges la	 informació íntegra
tard retrobem en un saló on ella es troba sobre la complexitat psicológica dels perso-
rodejada de nombroses amigues, com nosal- natges .
tres :podem veure fins que Harold entra en iguam encaraue la su er osició de cli-
el saló, puix que l'entrada d'aquest co^inci- g en^s és l'equivalent	 el cinema de gla poli-
deix amb la desaparició de totes les perso- fonia, fer simultànies diverses sensaoions, i
nes` tret de la	 noia	 de	 referència.	 El	 truc que. Abel Gance amb el seu tríptic .p reten-
és	 drun	 efecte	 irresistible ;	 indicació	 elo-

é	 litzar aquesta polifonia pera resol-

Haro
que	 sols	aquella	 noia	 és	 vista per
 . 	 l'avantatge	 l cinema

ana
ambf

ur e-la	 imatges independents que coexis-
tien en un mateix llenç. No podem ara in-del	

teatre,
 

poderereliminar instantàniamentdel
l'acció.	 El dicar ah

ent
end
re1 ngi stn de	 larlavnitot el que no interessa a	 punt

de Harold ós un punt de vista dra- yació d'Abel
de	

v
ista

màtic més important que el punt de vista avançant	 que	 creiem	 ben	 limitat	 aquest

objectiu, al qual resta indiferent i per tant abast,	 J	PALAU
incomprensiu,

e • ^	
•	
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Ex licació de la Sobrem ressio 	 Fernenins

fórmula del cinema soviètic
Les noves formes artístiques . — diu el

gran. realitzador rus Eisenstein —són sem-
pre extretes i derivades de les noves formes
socials. La idea que presideix el nostre ci-
nema és la mateixa que ahir animà 1a re-
volució : el predomini de l'element col•]ectiu
damunt ï'element individual.

Aquest esperit collectivista determina la
prodücció russa en tots els seus aspectes i
11 dóna aquella fisonomia tan característica
que coneixem.

Remarquem que ei poble sempre a Rús-
sia ha estat una cosa considerable a ultran-
ça. No en voldríem altre exemple artístfic
que e] que ens ofereix el Boris Godunoff de
Mussorgsky, en el qual els chors tenen una
importància i juguen en la exposició i des-
envolupament dramàtic un crol de primer or-
dre.

Eisensteán declara a més a més el se-
güent, que transcrivim textualment:

«En els primers temps, els temps màgics
i religiosos, la ciència era ensems un ele-
ment d'emoció i de saber collectiu. Més tard
els elements aquests s'han disgregat i hem
tingut, d'una banda, là filosofia especula-
tiva, l'abstracció pura, i de l'altra banda,
]'element d'emoció pura.	 -

»Nosaltres devem fer ara un retorn, na
precisament a l'estat primitiu que era,
dèiem, un estat religiós, sinó vers una sín-
tesi anàloga de l'element emocional i de
l'element .intellectual.

Jo crec que sols el cinema és capaç de
fer aquesta gran síntesi. i de restituir a l'e-
lement intellectual la seva força vital, con-
creta i emotiva. Heus ací la nostra tasca.
Es aquest el punt departida d'un nou fiilm
que penso realitzar per a fer pensar dialèc-
ticament el pagès rus. Aquest film serà El
capital de Marx. No serà pas el desenvolu-
pament d'una història, sinó un .assaig per
fer compendre i fer a'pendre a l'espectador
desproveït de cultura a pensar d'una manera
dialèctica.»

Parlant del cinema sonor, Eisenstein afe-
geix:

((Estic convençut que el cent per cent dels
films parlats són una bestiesa i crec que
tothom està d'acord sobre aquest punt.

»Una altra cosa •és el cinema sonor que
presenta un enorme interés, per exemple els
films de Miçkp.

De «La fi de Sant Petersburg», de Pudowkin

Janet Gaynor.	 Era un dels nostres amors • Mary Duncan.	 Ella és sobretot per nos-
més sòlids ; la vàrein conèixer en unes gol- altres	 la	 dona,	 pura	 i	 simplement,	 sense
fes i vàrem	 presenciar bocabadats la seva altra atribució que en caracteritzar-la ta des-
ascenciá	 fins	 al	 setè cel;	 un	 prometatge naturalitzaria, tal com apareixia en Torrents
que s'inicià en una cloaca 'i un nuviatge que
té lloc per damunt dels terrats. El seu som- I

humans.
Es aleshores quan ens adonàvem de com

riure és un refrescant bo de beure, com una són	 convencionals i	 repetits	 a sacietat	 els
orxata fresca en un dia tropical.

Ara li hem oït la veu i ha estat per nos-
altres	 un	 fort	 desencant.	 Aneu	 al	 costat
d'una noia així i us fa quedar ben mala-
ment ;	sembla que porteu	 a	 exhibir . una '
raresa. La Gaynor té una veu ridícula i la
Fox Corporation, en obligar-la a cantar, ha

r

comès una indelicadesa imperdonable. El mi-
llor que li podria ara passar és que es tor- x
nés muda. Fóra això una història simbòlica
i	 tronada :	 restituida a l'art.

Mary Pickford, Hem perdut J. Gaynor en
sentirla	 cantar ;	 vàrem	 tenir	 la	 impres-
sió de perdre Mary	 Pickford	 el dia	 ma- ï	 t

`teix que ens assabentàrem per un solt del x
ique la «mena del móm» s'havia tallatdiari q

els	 cabells.	 Quants	 indiferents	 llegiren	 la
nova sense compendre'n la significació. L'a- ;	 1
dorahie criatura que havia animat amb la
seva	 ingènua	 candorositat	 tantes	 històries
deixava d'existir per donar ,pas a una nova ñ•
dona, la qual, per cert, encara no coneixem.

Mary Pickford treballa encara amb entu-
siasme, treballa àdhuc 'al costat del seu glo-' ^1+
riós marit, cosa a la qual mai s'havia deci-
dit, però ella ja mai podrà restablir el que ,	 l
és definitivament perdut. r, 

El que és pitjor és que en tot l'estol de r
gvrls americanes no hi ha una segona Pick- ,	 s
ford. Caldria conservar-ne algunes cintes tí- rI
piques en la vitrina d'un museu. El seu film
és un somni que no volem oblidar: ,	 ?i

Greta	 Garbo.	 La	 intuïció	 obscura	 . "
sems que precisa amb què copsem una per,  `
sona el primer cop que la velem !	 Intuició ,	 l	 ñ
que demana ésser explicada. La intuioió pri- kr.
mera que teníem temps enrera de la Greta

,
 '-

'Garbo	 demana	 encara	 ésser	 explicada. ,	 ,	 `1'
L'hem vista	 en una quantitat considerable,
de rols i després de veure-1a	 en cada un s,	 >,	 tü
d'ells diem : No és pas això I

Greta 'Garbo ens diu una extraordinària
concentració espiritual,	 una d'aquelles exis- M'
tències replegades sempre damunt de si ma-

d'aquelles	 impenetra-
A!

telexes,	 una	 natures
bles però que en canvi	 us penetren. Tro-

^,,

bar-nos-la en 1a vida no ens faria cap grà-
cia. 'Sempre teniu davant d'ella la	 impres-
sió de saber-vos desemmascarat, :VIARY DUNCAN

Greta Garbo creiem que faria excellent-
ment alguns dels rols del teatre de I'bbsen.

Evelyn	 Brent - és	 l'altivesa,	 un	 envani- gestos, les actituds amoroses de la maj +ria

ment que estaria malament a qualsevol al- de «primeres» americanes.
La	 actuació en aquell film crea unasevatra, paró que acceptem d'ella.

La cosa més ridícula que hem llegit so- cosa 'a , seguir, ,amb una atenció que us alea-

bre"ella és el que en deia un crític francès : tia gla respiració.	
M. MARIBEL

<<sina ferma a desgrat de quinze anys d'inin-

terrompudes carícies.» Aquest senyor no deu
saber els anys que té Evelyn Brent i not- , ..	 .. ^.
ser pretén far-nos creure que l'ha coneguda.

En D'home a home, assistírem al defa- ARTICLES DE
lliment a pleret d'aquella altivesa i la nina PUNT A BON
àdhuc s'aplania. Fou un espectacle que més

Ens	 ferma
,	 p¡^EU

val	no	 repetir.	 plau	 veure-la
fins al final i al costat de l'home únic pot- Jaume 1, i t
ser	 per no	 defallir	 davant d'ella,	 sinó	 al
contrari,	 imitar-la en l'envaniment :	aquell Telèf. ^rbgg

home	 que és. George Bancroft.

I__4 nostres sessions
Tal com anunciàvem en el número passat, referíem en .el comentari del número an-

la nostra próxima sessió tindrà lloc al ci- terior. Però l'interès excepcional que_ ofe-

nema Ldo el 6 de juny a les deu de la nit, reix L'home de les figures de cera, , amb

i serà la darrera de 'la temporada. 	 Jannings i Werner Kraus, fa que el pro-

El programa estarà compost de films do- grama no desmereixi del que volíem pre-

cumentals i d'avantguerra i d'un film d'a- sentar, i que no 
desesperem de donar a co-

vantguarda, Pluja, realitzat per I'holandès nèixer als nostres lectors per poc que ens

lvens. En la segona part passarem L'home, 
sigui possible.

Sle les figures de cera, un dels films més	 Com de costum, a partir de dilluns, dia

importants en la història del cinema i que z de juny, es podran adquirir localitats a

és gairebé desconegut del nostre públic.	 l'administració de MIRADOR; i des del dime-

Realment no és aquest el film a qué ens crec al mateix cinema Lido.

■
■	 ■

!ÈMINA
■
■	 AVUI GRANDIÓS ÈXIT de ■
■ 	 ■
■ 	 ■
■■	 Marianne■
■

■
n■■	 opereta sentimental, parlada, cantada i ballada ■

■	 per MARION QAVIES i LAWRENCE GRAM, i ■
■	 ■
■ 	 ■■ 	 ■

la ciudad duerme■ Mientras	 ■
Per LON CHANEY ______

1■I	 Producció Metro _ Goldwyn - 
Mayer

y	 ■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

»L'interessant d'aquests films és que el
so no hi és emprat mai com element natu-
ralístic. Hom busca l'equivalent sonor d'un
gest o d'una escena plàstica, és a dir, no
els o que realment l'acompanya, sinó l'equi-
valent del fet óptic en el domini acústic.»

«Tres pàgines d'un diari»
Així fa el títol del darrer film de Pabst,

sobre el qual un comentarista ha dit que era

una sort que només tingués tres pàgines,
tan ombrívol i pessimista és el film, a des-
grat d'un acabament d'aquells en què tot
s'arregla.

Perquè els nostres lectors es facin càrrec
d'aquesta pellícula, que ha impressionat els
entesos pertot arreu on ha estat presentada,
en donarem sucointament l'argument.

El mateix dia en què Mary (Louise
Brooks) compleix divuit anys, la cambrera
de casa seva, avergonyida d'estar embaras-

sada de l'amo, es tira a l'aigua. El practi-
cant de lá farmàcia del .pare de Mary la
crida a la botiga per explicar-li la causa
del suïcidi i aprofita que la noia es desmaï
per abusar-ne. Al cap de nou mesos, con-

sell de família i recerca del culpable, eI
qual refusa de casar-se amb la víctima. De-
cisió brusca: el nen a dida, la mare a una
casa de correcció. El nen mor, la mare

s'escapa i troba feina en un cabaret. .Men-
trestant, el pare de Marv s'ha casat amb la
seva nova cambrera, i un dia que es topa
amb la seva filla en un local nocturn, mor.

Marx hereta, es casa amb el seu xicot
i es venja del seu seductor i de la seva ma-

drastra. Amb aquest final l'espectador surt
content, després d'haver passat, sobretot en

la primera part, els seus moments d'an-
goïxa.

Això és el film de Pabst, realitzat amb
una gran cura dei s detalls reveladors i una
admirable veracitat dels caràcters.

Atenent al que ha passat en altres llocs
de l'estranger, estem segurs que la censura

retallarà aquest film si mai és projectat a
Barcelona.

Ja ho sabeu...— que Fi de jornada, realitzat per James
Vhale, serà transcrit a l'alemany, al fran-
cs i  I'espanvol?

— que la Pida de Disraeli s'està- actual-
ment projectant a Dubl:in?



L'escultor Apel•fes Fenosa exposa la
seva producció a la Sala Parés. Es la pm-
mera exposició individual que l'artista ce-
lebra en la nostra ciutat. No crec exagerar
en dir que l'expectació motivada per l'a-
nunci d'aquesta exposició ha estat — i se-
gueix després de la inauguració — verita-
blement remarcable.

A, FENOSA. — Escultura

Encara que en les gasetilles de reclam
s'acostumi a emprar, molt sovint, això de
l'expectació», crec que en aquest cas hi ha
motius suficients per justificar ho.

Perquè, així com dels altres companys
de Fenosa, inscrits en el grup dels Evolu-
cionistes, hem pogut seguir constantment
llu. producoió, 'la llarga residéncià d'aquest
escultor a París ens ha ,privat de mantenir
el mateix contacte. Un parell de testes ex-
hibides en el darrer Saló de Tardor de l'anv
1 928 i una escultura destinada a una font
per a una torre dels voltants de Barcelona,
eren les dàrreres obres de Fenosa que co-
neixfem ; i com que en totes s'endevinava
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Molts atribueixen d'una manera. fonamen-
tal a les noves estructures obtingudes amb
els nous materials de construcció, l'esperit
de la moderna arquitectura.

Jo oree que aquest .principi és equivocat
o almenys exagerat ; això es pot compro-
var en molts edificis l'estructura inicial dels
quals era realitzada amb formigó armat o
bé amb ferro, i després els revestiments han
fet desaparèixer la primitiva ossatura de la
construcció.

Hem vist en el transcurs del estils de
l'aquitectura, que aquests han anat variant
i els materials no obstant han estat els ma-
teixos quasi sempre. La diversitat de crite-
ris estructurals realitzats amb el mateix ma-

Reproduccions cl'Arf Escultòric

LES ARTS  	 DISCOS
ACTUALITATS 	 FALSIFICACIONS cascos

un temperament afuat, és natural que I'a- Les falsificacions de pintura moderna que	 de falsificacions i aquesta darrera ha estat
nunci	 de	 la	 present	 exposició d'escultures ara aixequen tanta polseguera en la ciutat particularment castigada pels encolomadors.
hagi motivat una mereixedora expectació per 1 dels affaires no són sinó un capítol de la La més grotesca de les colleccions barcelo-
conèixer un conjunt de les seves escultures. llarga	 història	 de	 les	 falsificacions	 artísti- nines fou la del canonge Almera i els enco-

En aquesta mateixa pàgina hem dit — co- ques —	 tot deixant	 de	 banda	 les	 altres. lomadors li feren pagar bones pessetes per
mentant un dels seus marbres — que l'es- Història llarga, ja que data de l'antiguitat ' un	 retaule	 català,	 indubtablement	 català,
cultura de Fenosa té certes afinitats amb clàssica.	 Passitelles,	 escultor	 grec del	 Sud del segle xv o del xx, amb figures de gran-
l'expressionisme alemany. Però el contagi és d'Itàlia, ja falsificava marbres grecs arcaics dària	 enorme pintades	 sobre	 taulons tra-
més en el	 concepte que en	 la realització, quan l'arcaisme devingué una moda en el vessers. Ara aquesta obra mestra de Pensar_
puix el nostre escultor conserva la seva ra- segle d'August.	 1	 és	 possible	 que aquest onament es troba recòndita a l'església de
ciálitat. Per això podríem dir que ha insi- emperador,	 colleccionador	 apassionat	 d'es- a Concepció, fent-se un tip de riure.	 Deu
nuat ]'expressionisme català, cultura i de ceràmica de la Grècia arcaica, ésser un ,pietós llegat del bon canonge, h -

En l'obra de Fenosa — dèiem — hi ha
una incògnita que el temps,	 naturalment, posseís en la seva augusta collecció alguns

apòcrifs fabricats en l'actiu	 taller de	 Pas-
me de molta fe,	 a	 la	 seva parròquia.	 A
propòsit de canonges barcelonins, diuen els

solucionarà :	 saber si la superació de 1 ofici sitel{es, istonadors barcelonins si fins 1a cadira del
^ mitigarà	 el	 charme	 actual, o	 bé	 I'agudit-mitigarà no s'havia extingit el ressò dels I rei Martí que serveix de suport a la custò-

zarà afers de les falsificacions de pintura antiga , dia és una falsa cadira, enc que el rei Mar-
Doncs bé, ara que ja hem vist una ma-

jor quantitat d'escultures, creiem que aque-
lla incògnita cada vegada es va aclarint amb
més fèrmesa i més profunditat. Compareu,
si no, el cap de nena exposat en el	 Saló t	 h	 r+t
de Tardor del 1928 — i exhibit també en
l'actual exposició — amb les altres escultu-
res de darrera hora. La superació no és sols
en	 l'ofici,	 sinó majorment en	 l'emotivitat.

En un marbre de Fenosa podríeu anotar,
encara, alguna inseguretat en la plasmació
del model, però mai una realització inex_
pressiva,

I és tan afuat l'expressionisme de Feno-
sa, que,	 si algunes vegades falla (molt po- w'
ques) és més aviat per no haver-lo pogut
contenir i supeditar a les limnaoions figura-
tives.	 Perill	 constant en, tot	 temperament
poètic que s'expressi per mitjà de la forma.

D'ençà de Rodin i després del retorn a
l'ordre de Mai11o1, les noves promocions pre- I•
tenen deslliurar l'escultura del conceptuahs-
me tradicional; alguns •emparant-se en les Dos aspectes de la tiara de Saitafarnes
dades del cubisme pictòric, altres en l'esti-

l	 1latzacio decorativa, i mot pocs — cam e
Fenosa — en l'accentuació dels ele-nostre de	 Düsseldorf,	 de les	 falses escultures	 del tí sembla autèntic.	 I hom murmura si	 la sent.	 A	 '	 canvi,	 pren	 ]a	 -

ments expressius per damunt de l a correc- Renaixement italià fetes destrament per Al- (mateixa
Dossena	 i	 de les	 tèrbolescei	 excavacion

custòdia aparegué un jorn amb la
canviada.	 Ara es parla de falsi-pedreria. ..

1
car
An

à
d
cter
ant,	 en	 sim

me-fonia un	 senzill i amable, i la
ció habitual. D'aquesta orientació trobareu
mostres exquisides a la Sala Parés. prehistòriques de Glozel, que se'ns presenta ficar els campanars, a imitació dels falsos lodia, confiada en bona part als instruments

de fusta,	 ens	 recorda els excellents instru-
Esperem	 doncs, que els rastres col tmen - 'affaire	 de les	 falsificacions	 dels	 quadros

de	 J .	 F.	 M^illet.	 Es	 cert,	 que ]'aferperò,
cimbori i façana.	 Aquests	 canonges no es
priven de res :llur càrrec és una canongia,.• mentistes d'aquesta	 Orquestra que seguei-

vistes sabran apreciar l'obra intelligentment
delicada	 de	 l'escultor	 Apelles	 Fenosa,	 ad- de Glozel no està del tot dilucidat, perquè La nostra terra és famosa en els annals ren tota l	líielòdica amb una expres -a	 a

sin molt ben 
na
sentida.

-ne les peces que més estimin.quinin si bé el procés fou failat i amb condemna, de les falsificaoions. Tot just descoberts els
l	 eus en-

L'Orquestra Casals, que inicià els seus en-
* * * no beco d'oblidar que, conhortats pel savi bronzets	 .ibènics	 que	 preludiaren	 la	 deseo- ascosregistraments	 d'obres

gA	 la fil	 Hem	 llegit en	 un diari que Salomon Reinach, els Fradin pujaren al pa- berta de la civilització ibèrica, ja foren	 fal- ve	 amb la Primera simfonia, sembla volerven
('Alcalde ha proposat una recompensa per tibul i sofriren la darrera ;pena tot clamant silicats a grosses. Els voris musulmans taren-

bé	 foren	 falsificats	 en	 terres	 hispàniques. amb aquestes obres dites menors
a l'enginyer tints lluminoses 

de l'
autor,

Expos
pos sa

ició.
-

fonts ll
llur innocència.

Tot el món viu en falsificació, i per tant Els voris gòtics	 foren	 tan admirablement del gran mestre.	 Sota la direcció de Pau
Casals,	 hem	 sentit	 un	 enregistrament debeu,

Sembl
a
a	 queue es tracta	 d'una creu més o no és d'estranyar que l'art i àdhuc la bite-

de la	 lite-
falsificats per un valencià anomenat P allàs,

Exposición	 Ibérica,	 celebrada l'Orquestra Simfònica de Londres, interpre-
uestnadratura, inclús els peixos grossos que en una amb una intensitat que ens	

a
tant	

a
inmenys gran.

Segons la nostra modesta opinió, a aques- ratura,	 visquin	 en	 falsificació.	 No és pas
molt Iluny	 l'elogi del	 que ens regalàplagi

a Madrid, ens sembla recordar, fou premia-
da a aquest honorable ciutadà una preciosa preveure uns bons discos quan aquesta or-

ta distinció oficial s'hauria d'afegir una al-
cerimoniosaperò

p
Josep Pla i ja és sabut	 que fins Anatole arqueta del	 segle	 x.	 Les antiguitats	 ano- q uesera s' enlairi a d' altres produccions.

s discos d	 m	 ca
Aquestsas' són	 els	 únics discos de músicatra	 recompensa,	 menys

més efectiva, France	 falsificà Gregori	 de Tours,	 sense menades	 celtibèriques	 també	 foren	 digna- simfònica dl catàlegs
fragmentsPermeteu-me	 recordar alguns	 fragm

Carles Buigas
dir-ne res — sense deixar entreveure tan
sols que volia pastitxar. I no és ja cap se-

ment	 imitades per destres	 faisonadors.	 A
València mateix treballà obertament per a més	 reco rdar-se	 d'una	 fantasia	 que sobre

Cavalleria Ruse d'u interpreta l'Orquestrade l'article Cal recompensar
publicat en el núm. 5q del nostre setmanari. cret que l'obra mestra de la literatura mc-

és	 falsifi-
tots els antiquaris i	museus d'aquest món
de	 taller de ceràmica mm-mones un actiu Vienesa M us	 Webe	 i la fan prou els

Vienl sauI ara passem a anotar el tracte uespe-
ha	 amb aquest

dieval,	 L'Infern, del	 Dant,	 una -
caci-6 de	 l'infern	 de	 tal	 ,i	 tal	 altre	 poeta dèixar catalano-valenciana de reflex metállic, instrumenti

s
stes d'aquesta orques-

era	 r no caure en	 de moló-cialissim» que	 estat seguit
humil funcionari (Buigas) al qual l'èxit de musulmà. En aquest país -on floreix el taronger foren per

violiñestes de	 sextet	 cafè	 quan	 massa

]a nostra Exposició tant li deu. Així	 com	 Alceo	 Dossena	 falsificava	 els fabricades	 i	venudes	 a	 l'estranger	 àdhuc
sovint es donen a les obres de Masca-gni.

i,Es cosa sabuda que el 3 per loo del va- escultors	 del	 Renaixement	 italià,	 aquests an-tiguitats d'un art del tot empescat, sen-

bor de les obres i	 mstallacions que	 s'efec- alguna vegada feren mans i mànegues per
falsificar els escultors de l'antiguitat. Un

se ni remotes relacions	 amb	 cap art co-
negui. Del temps mateix del pintor Fortuny

J. G.

tuaven per a l'Exposició	 es reparta legal-
entre els funcionaris, àdhuc els de lament

a
tal Barga hi reeixia un xic i el gran me- ja els seus	 admiradors catalans li falsifica- Simfonia núm.	 q.	 en si bemol (Beetha_

administrativa, però	 e11 mai	 no vasecció
dallista Oristoforo Geremia encara reeixí mi- ren	 les	 obres	 i	 àdhuc l a	 signatura,	 i en- auven). Orquestra Pau GasCasau . — Adagio-Alle-

tenir aquesta sort. En altres ocasions tam- flor la falsificació de medalles romanes, que
en el seu temps eren estimadíssimes.	 Els

cara avui dia són actives	 a Barcelona les
fàbriques on	 s'elaboren	 enraonats Nonells,

o	 —Adgio.	 All ivace. —gro
	

vi
vi ma

vace. 
non 

a
arco. ——Ci

eg
a.

ro 
delv Gramò-

ro	 abé, hagué de sotmetre's a semblants tractes.
l'agreujament que tots elsI	 ò	 mtot ai	 amb mateixos romans de l'antiguitat falsificaren Vayredes,	 Martí-Alsines	 i tot	 el que	 con- fon,	 - 5 - 6 -q.x

seus	 els elaborà a hores extres deprojects copiosament ]es	 ge°nmes de pedres	 semi- vingui. .El mai prou l loat Picasso omplí de Les	 Ruïnes d'Atenes (Beethoven).	 Ober-

les seves obligacions, cas el seu càrrec ofi- precioses :	 cal	 veure	 l'enlluernadora	 instal-
lacio d.aquestes falsificacions que el British

'l'oulause-Pis-Lautrecs, Steinlens,	 Degasos,
sarros i àdhuc Ramoneases 1 Rossinyols les

turc. Orquestra P. Casals. Cia. del Gramb-
fon, AB 567.cial, segons nomenament des de 1926 a 1928,

fou de Cap de la Secció d'Aigües, i no fou Museum exhibeix,	 per a major embadali- colleceions	 dels	 amateurs	 d'aquell	 temps Cavalleria Rusticana. Selecció (Mascagni).

oficialment Cap de la Secoió d'Ai-nomenat ment, a contraclaror. En el segles xv i xvr dels falsos Corots.	 En canvi	 ara	 pullulen Orquestra Mareé	 Weber. Cia. del. Gramd-

gües i	 Illuminació d'Espectacle fins	 a	 les la	 falsificació d'obres	 d'art	 aconseguí	 una els falsos Picassos. fon, AF 306.
darreries de l'any 19 28, quan el projecte de bona esplendor:	 un llibre ha calgut editar De totes les	 falsificacions modernes,	 la

les fonts i illummació era la .acabat i apro- ,per ".a .referir' aquest	 sol	 afer	 del	 segle	 xv. més sensacional fou la de la suposada tia-

Treballant un promedi de dotze horesvat. La bibliografia general del falsificacionisme ra del sàtrapa Saitafarnes, la qual	 ,nsarro-

diàries en lloc de les set reglamentàries, és és abundant, i ben a mà dels nostres collec- nà gent tan experta com els arqueòlegs Hé-
^ 	 ^^i

E^	 it
com va poder portar a terme la seva obra.» cionistes,	 els	 quals	 però	 no	 se'n	 serviran ron de Villeforse i el ja esmentat savi Sa -

Dones bé, si entre els funcionaris de l'Ex- mai perquè llur planeta és d'ensarronats, i lomon Reinach;	 i fou	 adquirida pel Mu-

s'han repartit — i admetem que benposició contra el destí seria absurd i àdhuc sacríleg seu	 del Louvre.	 Aquesta	 espeterrant peça
d'art i de D I SCOSretribucions especials; permerescudament — de resistir. Colleccions tan importants com d'or, obra inqüestionablement	 mà EN

l	 ?Cariesquè s'ha d'excloure Cles Buigas
MuRtus. GIFREDA

ot'Emililes de Lázaro Galdeano, d	 Cab	 i del
senyor Mateu del ferros no estan exemptes

de mestre, fou falsificáeió d'un rus anome-
nat	 Raxumusqui,	 elaborada cap allí l'any B R 0 A D C A ST1896. Els francesos ortografiaven el nom de

Música simfònica
El fet que el disc deixi les produccions

anés conegudes de la música per altres de
menys importància, en les quals només pot
anar a cercar una dada gairebé anecdòtica,
vol dir que el gramófon ha arribat a una
popularitat i difusió prou gran que li per-
met refiar-se d'ell mateix sense comptar
massa amb les obres : L'obertura de IBee-
thoven Les Ruines d'Atenes, collocada en el
darrer dels períodes de la seva vida, entre
la Vuitena i Novena simfonies, és ben dife-
rent pel seu caràcter senzill i igual de les
grans creacions d'aquest temps, però forma
un conjunt ben delimitat amb altres ober-
tures també d'aquest temps : El Rei Este-
ve, La consagració de h llar i Per la festa
onomàstica, obres totes de circumstàncies
i que ens sorprenen pel seu caràcter lleuger
que a estones esdevé difícil encabir-les din-
tre del motllo de l'obertura.

Aquesta obra que interpreta l'Orquestra
Pau Casals, està collocada en el darrer disc
de la Simfonia núm. ç, també de Beetho-
ven, i amb la qual dobla el darrer temps
de la Simfonia. Es dels encerts d'aprofita-
ment d'una de les cares del disc quan les
obres enregistrades no completen l'edició.
En altres ocasions havíem comentat la poca
oportunitat dels editors de completar les
colleccions de discos amb obres que no s'a-
venien. Aquí, la Quarta simfonia onia té totes les
característiques que detallàvem abans en
l'Obertura comentada. E1 caràcter impetuós
que sempre es troba en totes les obres de
Beethoven, apareix només en el primer
temps i potser per les característiques es-
pecial de la sala on s'ha fet la impressió,
els instruments de corda prenen un timbre
metàllic, que a estones domina l'audició en
forma u la resta de l'orquestra se'n res-

Saitafarnes en la forma : Saïtapharnès, i,
ww	 de retop, nosaltres dèiem : Saitafarnés, o EL DISC QUE MILLORA ELS APARELLS

MOBILIARI D'ART

Santa Coloma de Farnés	 tiara, la	 de San-

	

Breu eomentarí arquifee òníc ta Coloma de Farrés; ço que està molt ben	 Insuperable impressió
estrafet, una bona falsificació de més, i no

terial ha fet que els estils siguin diferenciats.
menys còrcnrca que les a

Si	 havíem de parlar	 ara deis	 incidents El més econòmic: A 5 1 6'50 ptes.
Jo crec que els naus materials de cons- còmics i àdhuc grotescos, també els de ge- Preus únics -

trucció poden contribuir amb nous mètodes nial enginy	 que	 han	 preludiat	 i	 epilogat
constructius	 a	 l'evolució de	 l'arquitectura, sovint	 aquestes	 falsificacions,	 no	 tindríem

GASA A L E IA A IBI llino sois	 respecte a l'obtenció d'una major prou lloc	 en les pàgines de vint números
resistència amb menys gruix de murs i pi- sencers	 de	 MIRADOR.	 En	 aquestes	 ratlles secció de Música
fars, sinó que també en el que es refereix precedents no hem fet sinó encetar el prò-

a	 pa rtme o ma
e

ra
ieg a la gran	 facècia de les falsificacions. Via Layetana, 39. - BARCELONA

A	 de veure,	 el temsp Després de la llarga	 enumeració dels tru-
present	 exigeix' abans que ires	 un	 major Gatges,	 falsificacions,	 plagis,	 còpies,	 errors
confort en els interiors, una distribució útil i falses atribucions i dels incidents que en
i raonada, etc. lasón	 salsa	 saborosa,	 encara	 ens caldria

Aconseguit d'implantar aquest criteri útil parlar,	 en	 el	 capítol	 més	 curiós i	 divertit,
i	 essencial en	 l'interior,	 és	 gairebé	 obligat de	 les	 falses	 falsificacions,	 i,	 per	 fi,	 dels
mantenir-lo a l'exterior, i per tant, els nous falsificadors	 involuntaris. ►	 .	 1
arquitectes	 crearan	 una	 nova	 arquitectura Tot això és per a fer rodar el cap al bon .	 -
que, essent abans que res útil, també serà collecoionista, particularment al colleccionis-
bella• ta del	 tipus	 ensarronable	 o	 barcinonensis,

Per	 mi això	 s'obtindrà	 quan	 els	 nous que és el més corrent en la nostra terra ;
executors d'aquest corrent modern posseei- també el més vi-u, el que no es fia de nin-A
xin el	 sentiment	 emotiu	 que	 exigeix tota gú sinó del seu bon nas i de 1'encolomador.
obra	 bella,	 i	 tan	 sols quan això	 arribi	 es Li	 semblarà a l'infeliç que tot és -fadsifica-
produiran obres que ens proporcionaran Ve- ció i que no 'hi ha manera de colleccionar;

moció que respongui al veritable pensament i serà capaç, en un rampell de descoratja -
i sentiment de l'època actual. ment de desfer-se tat d'una de les seves me-

Cal no perdre de vista que serà digne de ravelloses collecoions. 	 La	 rauxa	 serà	 però i
major estudi	 i	 atenció	 tot	 esforç realitzat passatgera i les colleccions romandran afor- raspalls per a tots els usos
en vistes a aquest nou esperit, que no mi- tunadament intactes en	 el seu	 lloc,	 en el articles de neteja — abjectes per a presents
rant enrera, però, és també perillós acceptar lloc par al qual foren fabricades — perquè
la còpia servil de noves orientacions encara ningú no les voldrà. '

depoc fonamentades i sentides. I,	 no obstant,	 les	 falsificacions reeixides rambla	 Catalunya, ¢o

Un fet, però, és ben manifest ; totes les i enganyadores són tan rares com els bons
orientacions que hom veu en aquest	 mo- coneixedors. No és doncs un mèrit extraor-
viment són conseqüència de tenir en comp- dinari	 no deixar-se	enganyar ;	 ni	 és	 tan
te com a principi fonamental la simplicitat, gloriós com els nostres col1eccionistes volen

^—^-JAUME TORRES GRAU fer-nos creure posseir una collecció de raves.
Arquitecte. •	 Jonx SACS
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Concurs electoral de MIRADOR

Quins votaríeu com a representants de Catalunya?

Qui creieu que sortirà per minories?

1 ............_	 _.._......__

2 ..... _._

Qui obtindrà la mínima votació?

stgne1

!	
1W&i)]L

— Mini, Sr. Sala, com que estic molt con-
tent de vostè, combinaré les vacances de
manera que a vostè Ii toquin els dies més
llargs de l'any.

(The Humorist.)

— Apa, maleït lleó, brama una mica!

(Judge.)

El marit, que no s'ha adonat de l'accident — No et moguis, que vaig a preguntar el	 m'i o 
dinàmic 

é
di

!
 rector.
! El telèfon

Maleït
està

sig
trucant
a ! Com

i
El 

camí a aquell pastor,	
el meu secretari és a dinar

(The Humorist.) 	 (Lile.)

EXPOSICIO DE BARCELONA DE 1930
Oberta des de les nou de] matí fins a les ¡dues de la matinada. —Preu d'entrada a1 reeirite: 1'O ptes.

Parc d'Atraccions
OBERT FINS A L'HORA DE TANCAR

IL.LUMINACIONS i FONTS LLUMINOSES DES DE FER-SE FOSC FINS A LES NOU I DE DOS QUARTS D'ONZE A LES DOTZE DE LA NIT

Palau d'Agricultura
Avui, dijous, dia 29, Garden-Party, organitzada pel Comité de 1'Exposioió, el Foment Nacional d'Horticultilra i 'l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, a benefici de la Creu Roja de Barcelona.

Gran ball als jardins, amb assistència de SS. MM. i AA. RR.

Preus, inclosa l'entrada a ]'Exposició: 4 ptes. — Unicament al Palau d'Agricultura: 3 ptes.

Palau de Projeccions
q UNICS DIES, q, de la gran revista anglesa

Walie Up a,nd Dream (Desperta't i somia)
PREUS PER A LES TRES PRIMERES REPRESENTACIONS

Llotges amb 6 entrades, iso Ates. Butaques pati : Rengle I al 5, 25 Ates. Rengle 6 al lo, 20 ptes. Rengle n al 24, 15 ptes. Rengle 25 al 34, Io aptes.
Butaques pis : Rengle I, 8 ptes. Els altres rengles, 6 Ates,

PREUS PER A LES REPRESENTAcI0Ns SUCCESSIVES

Llotges amb 6 entrades, 75 ptes. Butaques pati : Rengle I al 5, 15 ptes. Rengle 6 al io, 12 ptes. Rengle I I al 24, ro ptes. Rengle 25 al 34, 8 ptes.
Butaques pis: Rengle I, 6 Ates. Els altres rengles, 4 Ates.

Despatx d'entrades i localitats a la taquilla oficial de l'Exposició i al Centre de Localitats

No deixi de demanar avui mateix les seves localitats ,i especialment .per a les dues úniques ,matinées, avui dijous dia 2g, i diumenge dia t de juny

Palau d'Arts Gráfiqúes
Exposició filatèlica. — Entrada : t'og ptes. — Entrada amb dret al segell commemoratiu : z'og ptes.

palau Alfons XIII
Exposició de Treballs manuals de Gent de Mar

i Anuncieu a MIRADOR

Societat Espanyola de Carburs MetI'Iîcs
Correus: Apartat 190	 BARCELONA	 Telèton 78013

Teleg.: "CARBUROS"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor

-cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 % 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 peces seda, cotó

i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de laboratoris

i doméstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME-

TRES, materials d'aportació per la SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

Demaneu

BABY= LAX
E1 millor Laxant = Purgant

AIGUA
DE ROCALLAURA

La deu Inés rica dol món

Si vosté pateix d'Albutrliérl*, LiMisls
irle• (^*I le pedra), Iòroegot1a psr.-
plsatotos, Notrllls •rbtdM, ea curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCAILAURA
S'expèn

:. emb ampolles de litre i de mig litre
1 en garrafons de vuit litres

O 4iributdora ;e,ter^la

FORTUNY, S. A.
C*rartn Hosr •rAL, 32, v SALMIe/n, v!3

0

Subscriviu-vos a. la

GASETA

DE LES ARTS

redacció i fidmrnistracró

Via Laietana, 37 : BARCELONA

Useu pel cap

ViVina

Enforteix el cabell ®`______

No cura calvos,

però els evita.

Farmàcia: Escudillers, 61

IMP. UTNíOTIPIAReu.CueL$WY i16-B^ - aM
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