
AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE L'EXPOSICIÓ

LA BARCELONA FUTURA
MIRADOR; desitjant informar els seus lectors sobre el cabdal problema de la creixen¢a
de Barcelona, ha anat a veure l'arquitecte Nicolau. M. Rubió i Tudurí, director de

Paus 1n blics, qui ha tingut l'amabilitat de fer-nos les següents declaracions.

Em sembla que, despullat de tota irïsíg- quedi, corn les masses d'edificació s'este-
nia oficial, puc parlar-vos del que represen- nen, vies .amunt, per les planes que les
ta la installació de la Barcelona futura al valls els ofereixen. El Vallès, avui en ple

-pavelló municipal de ]'Exposició. Vull dir na febre edificadora, per la pròpia virtut
que les meves opinions seran, naturalment, I de les seves aglomeracions (Sant Cugat,
del tot privades i personals, encara que, 

I 
cas típic), veurà arribar, per les boques

també naturalment, no puguin estar del superiors de les valls del Besòs i del Llo-
tat desproveïdes d'una íntima coneixença I bregat, allaus de cases, que s'ajuntaran a
de la cosa. I em penso que convé que el les indígenes, omplint els intersticis en-
lector de MIRADOR, que forma part de la tre aquestes, i acabant per formar un bloc
Barcelona intellectual i activa, tingui una enorme des de Molins de Reí a Sardanyola.
explicació del significat d'allò que s'exposa,	 El lector és invitat a imaginar aquesta
al pavelló"de la Ciutat, sobre la Barcelona corona de construccions que voltarà el
del demà.	 massís dei Tibidabo. Ella no tindrà res

La base, per dir-ho així, de l'exhibició	 d'artificiós. Es natural que l'edificació es
que allí es fa, d'idees sobre la ciutat fu- I fadi damunt de terreny planers, de pen-

MIRADOR INDISCRET
Els estralls de la competència I 

a	 la	 impremta.	 Aquest	 let tan	 senzill	 ha
normalitzat el treball	 nocturn del diari. Els

El Uia Gráfico era fins a l'actualitat 1'ú- redactors	 van	 més	 descansats,	 els	 linoti-
pistes no han de córrer i	 el diari su 	 anic diari del matí que publicava fotogra4iies l hora.

en rotogravat. Darrerament La Vanguardia que	 Regàs és tan expansiu i saptambé s'ha torn 	 illustrada i publica foto- t	 re
tant d engrescar conversa, que es passavagrafies pel mateix sistema. tota	 l'estona de redacció fent discursos.	 1

El Día Gráfico, corn a	 revenja, publica
uns titulars amb tinta yarda i vermella que,

entre els discursos i aquella veuassa no esI
dit sigui entre nosaltres, trenquen el cm-.

pxi,ia	 treballar.	 Perquè	 el	 nostre	 simpàtic
amic	 Regàs té encara	 un	 altre trueA La Vanguardia han recollit el guant. que
consisteix	 a	 explicar l'anècdota	 del	 dia	 aSembla que	 aviat,	 després d'unes	 quantes tots els que van	 arribant	 a un hoc de re-seúmanes de proves, faran un diari senor. unió.	 I cada vegada que repeteix una his-
tòria	 tendeix a	 ampliar-la.

Ciar i net El que és extraordinari és que els corn-
panvs d'En Regàs tniguessin tant a deseo-

En la	 inauguració del pavelló d'Austria, I brir per qué d'un quant temps ençà ana-
1?indimüssinnable	 president	 de	 l'Associació ven a sopar a l'hora.
de la Premsa, senyar Ribera i Rovira, va
fer un discurs corn si diguéssim en fran- Cognoms de periodistes
cés. Va començar així

— Mesdames et messieurs. Je vous par- Des que tenim oberta l'Exposició no pa-
lerai	 clair	 et	 net... rem de rebre visites de periodistes forasters.

Si	 el	 senyor Rovira no	 fa	 reformes	 al L'altre dia en vingué un de madrileny al
seu francès, és molt probable que a París qual'un company nostre va presentar dos
no el	 convidin	 mai per organitzar-los cap collegues de la premsa local:
Verbena. — El senyor Trigo, redactor de La Publi-

citat. El senyor Centeno, redactor d'El Dia

— Corre, noia, dóna'm cinc duros.
— Altra vegada?

Els necessito per saldar un deute «d'honor).
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Si us voleu convèncer que Barcelona

creix visiteu, a l'Exposició, el Palau

de la Ciutat.
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tura, és la maqueta de forma pentagonal,
que representa l'estructura de la més gran
Barcelona, amb el pla del Llobregat, la
Zona del Besòs? part del Vallès, el massís
del Tibidabo, i el mar. La resta són semi-
fantasies, destinades a ferir la imaginació
dels molts rnés que iio pas la inte•ligèneia
deis pocs.

En aquesta maqueta el menys impor-
tant són els details: la idea de conjunt és
la que cal compendre i retenir. Comen-
çem per observar la ciutat actual. Barce-
lona, amb el port corn a centre vital—la
City—s'estén per la plana en les tres di-
reccions: Llobregat, Tibidabo i Besòs. Pel
tastat de mar, ara cían ara, ningú no
pensa a edificar,_ i n'hi ha per añys, fins
que la tècnica ho faci possible. De fet,
doncs, tenim el cas de la ciutat que pre-
senta el seu centre, o millor dit la seva
City comercial, a un costat de l'aglomera-
ció urbana. Si ens comparem amb Londres,
ens farem l'efecte d'una ciutat partida, pel
cop d'un gran ganivet, La Barcelona ac-
tual té corn la forma de mitja ciutat de
terra, endins. No obstant, , demés del centre
comercial, les Ciutats es fan un centre so-
cial, elegant, el qual, corn que no està lligat
a un port, o a un riu, o, en fi, a elements
materials fixos, es desplaça a Poe a pee,
generalment cap a Ponent. Barcelona té
actualment el seu centre social entre la
Placa de Catalunya i Gràcia, però l'Ex-
posició amb la Plaça - d'Espanya i la Dia

-gonal l'estiren fortament cap a L'Oest.
Aquesta Barcelona actual, tot creixent,

per la plana, "romp" corn una mar, contra
les pendents massa fortes del Tibidabo i
no s'hi enfila més que en forma d'esquit-
xos de casetes aïllades. La gran massa
d'edificació (seguint la imatge de l'aigua)
s'estén corn una inundació per la plana
lliure, i tira cap a Ponent — torta dosi de
cases d'habitació burgesa — i cap a Lle-
vant — edificis modestos i més simple-
ment utilitaris. Cap a Llevant la menor
força d'extegsió de Barcelona produeix, no
obstant, efectes ràpids, per l'ajuda que
rep en direcció oposada, de l'expansió oc-
cidental de Badalona, Sant Adrià i Santa
Coloma. Cap a Ponent Barcelona toca ja
a Hospitalet, i suma els seus esforços, en
la direccïó occidental, a aquesta aglome-
ració, i a les del Prat, Esplugues i Sant
Just.	 •

En virtut de la doble creixença de la
ciutat, el Llobregat i el Besós s'incorporen
a la nostra urbanització. Determinen, per
raons de la Física, dues línies perpendi-
culars a la direcció de la doble creixença:
direcció que Cerdà, amb una força d'espe-
rit excepcional, va encarnar msterialment
en la Gran Via, o carrer de les Corte Ca-
talanes. El pas d'aquestes línies fluvials
(per poca que sigui l'aigua que en temps
d'eixut les ompli) s'haurà de fer per ponts.
En canvi, al llarg d'elles, podran esten-
dre's, sense obstacle, importants vies de
tràfec, ferrocarrils elèctrics, pista d'auto

-camions, d'automòbils lleugers, i fins i tot,
si l'aigua ajudada d'escluses ho permet
en la part baixa, una via fluvial pel trans-
port lent per barcasses. L'artèria, o feix
de vies, del Llobregat naixerà de la Ztna
franca, per arribar als centres fabrils ins-
tal.lats al curs del riu. L'artèria Besòs,
parteix la Zona industrial de Sant Martí

-Badalona, per a enfonsar-se en el Va-
Ilès. Unes perspectives, volgudament fan-
tàstiques, que s'exhibeixen en el Pavelló
municipal, donen idea deis creuaments d'a-
questes artèries, amb les de la direcció
Gran Via, que les travessen per passes
superiors.

Ja veiem, per poca imaginació que ens

dent suau, en una paraula, fàcilment edi-
ficables. L'acció municipal no ha de fer
més que facilitar la tendència natural de
cada funció urbana, almenys en a11ò que
la tendència tingui de bona. La idea de
les edificacions que inunden la plana, i
pugen rius amunt, i, en ésser al Valles,
tornen a inundar la plana, pels dos cantons,
venint del Besòs i del Llobregat, i final-
ment clouen la corona al darrera del Ti-
bidabo, és la naturalitat personificada. La
maqueta del Pavelló municipal exposa en
esquema aquesta idea i els mitjans prin-
cipals d'ajudar la seva realització: noti's
la corona de ferrocarrils que es forma a
base de les artèriss del Llobregat, del Be-
sòs i d'una via de "gran cintura" des de
Martorell a Sardanyola.

La corona de cases, el mar de cases,
assetjarà el massís del Tibidabo per tot
el seu perímetre. Les edificacions "rom

-p'ran", pujaran en forma d'esquitxos, però
allò , que sembla més natural és que aquest
massís restarà corn a illa inedificada o
poc edificada. Aquesta situació, biològica

-ment natural, haurà d'ésser afavorida,
aclarida; reglamentada pels poders muni-
cipals. Les edificacions al massís del Tibi-
dabo hauran d'ésser restringides i severa-
ment controlades, de manera que mai per
llur desordre, lletjor, inoportunitat o excés,
puguin "empastifar" l'incomparable .pai-
satge de la nostra muntanya. Els hoscos
de pins hauran d'ésser respectats i recriats;
les vies de comunicació hauran d'ésser es-
tudiades i executades, més aviat d'acord
amb el paisatge que amb el tràfec; grans
extensions de bosc hauran de restar en
"estat natural", tranquilles i quietes, per a
esplai deis que fugiran de la gatzara i de
la tribula •ió de la més gran Barcelona. En
resum, al massís del Tibidabo hi haurà
d'haver un immens Parc Central, un tros
de paisatge a l'abast deis milions d'éssers
humans que viuran a 1'aglomeració que
el voltarà.

Aquesta idea fa camí. Quan, en 1926,
la vaig exposar en el fullet de l'Ajunta-
ment El problema de los Espacios Libres,
podia semblar fantàstica. Avui, que hem
vist tantes coses grans, i tants somnis rea-
litzats, no ens pot sobtar. Tots comprenem
que, d'una manera o l'altra, en més temps
o en menys, ha d'arribar a existir, ine-
luctablement. Ara, que si va fent-se sense
regles ni control, sortirà malament; i
aquesta famosa corona, que, si és ben feta
(corn em deia, comentant -la, un urbanista
anglès), serà de llorer i de glòria per la
nostra ciutat, es tornarà d'espines, si per-
metem que la facin malament.

La maqueta conté, a més a més, idees se-
cundàries, algunes ja conegudes, corn la
prolongació de la Gran Via fn's al mar, a
la platja de Castelldefels, i fn's a Badalo-
na. Una idea que trobarà molts contradic-
tors és la de la "zona agrícola "' al pia del
Llobregat. No obstant, forma part de la
teoria més moderna deis pares o espais
lliures, i no em sembla que Barcelona l'hagi
de menysprear. Que no és simplement una
idea de tècnic de Pares, encaparrat, ho
prova que els arquitectes de ]'Ajuntament
senyors Benavent i Argilés, que també han
collaborat en l'execució de la maqueta,
l'han acceptada.

La resta de la installació de la Barce-
lona futura, el Pavelló municipal, és, ccm
he dit, semi-fantàstica. No obstant, cree
que en la imatge del grup d'habitacions
en pie barni industrial, i en la que repre-
senta el barri-jardí, amb les seves cases
posades dalt d'un peu, hi ha el germen de
realitats , possibles. Però, deliberadament,
les deixo per una altra ocasió.

Els dijous blancs1

LA BATALLA DEL "SMOKING"

Decididament nosaltres estem al cost at
deis esperits constructius. Avui un esforç i
demà un altre esforç. Amb tenacitat; sense
parar mai. La qüestió és anar ajuntant i
articulant tots els elements que ens poden
ajudar a fer una rpersonalitat coUectiva
amb esperit i forma comàletament normals
dintre la normalitat deis pobles més fins
cultivats.

Hem de reconèixer, pera, que ais cons-
tructius se'ls ha girat feina. Amb la me-
sura que van resolent 'sroblemes se'ls en
presenten de nous. El seu desig de perfec-
ció és insaciable i després d'haver trobat
una solució se'ls plantegen noves necessi-
tats. Si no fos que els constructius són
gent sana i optimista, probàblement ja
s'haurien de matat en considerar la magni-
tud de l'obra a realitzar.

Entre nosaltres ,tot són problemes. Hi ha
els de la cultura, els del catheter, els de
la intelligéncia, els del llibre i darrerament
els de la joventut «Qn va la joventut ?n,
encara es pregunten els orientadors més
conspicus de la gent Jove. Per si això no
no fossin problemes i firou transcendentals,
se n'acaba de presentar un altre, en cir-
cumstàncies particularment alarmants. Ens
referim a la qüestió del ((smoking)). Aquesta
peça de vestir des d'ara és un tema de
controvèrsia i discussió. Ja podem parlar
de la batalla del «smoking» com hem àarlat
moltes vegades de la batalla del llibre.

Un esàerit senzill, que encara en queden,
pot creure que el «smoking» és simplement
un article de sastreria, que utilitza la gent
que vol anar mudada. Això demostra que
els esperits senzills sovint són anticonstrúc-
tius, perquè el cesmokingn ben mirat, com
mira aquestes coses el nostre amic Caries
Soldevila, és un element més que hem d'as-
sociar a les nostres manifestacions collec-
tives, corn un signe de distinció i d'educa-
ció socials.

Lo candorositat deis que estan pel natu-
ral de les coses, corn si trobar el natural
de les coses fos molt fàcil. Els que diuen
«al pa a i al vi vin i creuen que els Quinta
tons, amb la seva doble llargària tubular
i la gorra amb visera, són corn dos àr•o-
ductes de la naturalesa; els que abominan
deis convencionalismes socials i troben que
el més aclár i català» és sálpdar els . amics
amb un cop de puny a ï'esquena, els an-
tinormistes i antiformulistes, troben que el
((smoking» no és res més que la disfressa o
l'uniforme de l'home cerimoniós i del «tifa».

Realment, el asmokingn no és pas úni-
cament el vestit de l'home correcte ni equi-
val a una patent de selecció. La gran vul-
garlitzaeió que ha aconseguit d'un quan
temps ençà, es deu, no cal dir-ho als pre-
sumits i als ti f es. Però això no és raó per
a abominar-lo. El «smoking» a casa nostra
seguirà el camti que ha seguit en altres
hoes i per tant acabarà per imposar-se.

Dones bé, si la cosa no té remei, no ens
hi amoïnem massa. I sobretot, admirat Pru-
denci Bertrana, contraopinant de Caries
Soldevila, no convertim en objecte de polè-
mica una cosa tan banal que té l'èxit asse-
gurat per endavant. No vulguem ésser deis
que perden.

Desfrés de la batalla del llibre, no po-
dem donar la batalla del «smoking».

Dir, per exemple, amb tot el foe d'una
noble passió : Primer morir que el((smo-
king)), corn gairebé es podia llegir a La Veu
de no fa gaires dies, és una cosa que fa
somiar.

El ((smoking)) és massa inofensiu, f er-
què àugui representar un perill per la lli-
bertat•

No parlem, dones, de batalles si el «smo-
king» no pot ni convé que sigui una ban-
dera. — .4.

L'actualitat tea tral

Dos entusiastes del teatre catalpa sostenen
el següent diàleg:
— Corn ha anat això de Peter's Bar?
— Sembla que no gaire bé... ja ho han

retirat del cartell...
— Així digueu que aquest Vinyes ha fet

un Peter's corn una gla...

L'espectador únic

Això succeí l'any passat, arran de la re-
presentació de Pirateria, al Romea.

L'Ambrosi Carrion troba un amic i aquest
Ii diu :

— He vist la teva obra. Vaig ser-hi ahir.
—Ah! eres tu?

Presentació

L'escultor Venosa trobà l'altre dia un
amic i l'arrossegà a can Parés, a fer-li sa

-borejar l'exposició de Domingo. Un cop allí,
saludé in' altre amic i entaulà conversa amb
ell. De cop s'interrompé ífá jyreguntà a amb-
dós:

—Us coneixeu?
— No.., respongueren tots dos alhora.
— Vidal... Muntanyà...
— Ei, jo no em dic Muntanyà, sinó Gra-

flier.
Va resultar que l'altre tampoc no es deja

Vidal, sinó Iglésies.

Els perills de l'oratòria

Encara que no cal demostrar una vegada
més que les petites causes poden originar
grans efectes, volem adduir a favor d'a-
quest yell principi una prova nova.

Una cosa tan senzilla corn el let que En
Xavier Regàs festegi ha estat de transcen-
dentals conseqüències per a La Publicitat.
Corn que el love advocat treballa durant
el dia, ha de festejar de set a nou del
vespre i això el priva sovint d'acudir a la
redacció de la ,plaça de Catalunya i si hi va
fa la feina tan de 'pressa corn pot i des-
apareix. Els seus companvs estan enean-
tats. No 'se saben avenir que puguin anar
a sopar a l'hora. Abans, durant el règim
Regàs, quan els treien de la plaça de Ca-
talunya havien d'anar a acabar la lema a
la redacció del carrer de Barbarà. I hi ha-
via víctima que anava a sopar a les onze.
Ara, a quarts de nou la feina esfà llesta.
Això permet enviar més d'hora l'original

Grdflco.::_	 _.. ,
— Vaya lujo de cereales ! — exclamà el

madrileny allargant-los la mà.

No té remei !

En la conferència que En Lluís Duran'
i Ventosa va donar a l'Aten'u, horn va no-
tar que l'eminència grisa de la Lliga par..-
lava incorrectament el ca'talá.

— ¿Voleu dir que no seria millor que
féssiu un petit esforç per apendre una mica
el català que ara la escriu tothom? — lï
va dir un amic..

— Desde luego, va contestar En Duran e
Ventosa.

Una frase d'una assassí

Dilluns i dimarts es va veure la causa
pel crim del carrer de Trafalgar. Corn se
sap, l'acusada era Josefa Fuertes, convicta
i confessa d'haver assassinat el seu marit.

La vista va tenir una certa emooió i els
aficionats als plats forts van trobar que
no havien perdut .e1- temps, Entre les rtrol.
tes coses que va dir l'acusada, la més re
mascable fou la següent :

— Per la memòria deis ((meus» difunts,
Ii asseguro que dic la veritat...

Horn ignora si aquest cop d'efecte va
ésser idea del brillant advocat senyor Pou
i Sabater o del no menys brillant metge
senyor Samora.

Una improvisació

E1 senyor Acolas era un deis nostres ac-
tors del segle passat que representava amb
més èxit la figura de Jesucrist al drama de
La Passió. Durant les seves múltiples per-
formances d'aquest paper n'hi havien pas-
sat de tots colors ; perquè La Passió era
obra de molta dificultat per la gran quanti-
tat de trues escènics que contenia.

Una vegada el senyor Areas, fent de
Crist a un poble que no ve al cas, es va
trobar amb un Bon Lladre que era tan mal
actor com bon lladre. No recordava ni una
lletra del seu breu paper. A l'últim no va
tenir altre acudit que clavar-se'l a les barn-
balines i així el tenia davant.

Però no havia comptat amb que al mo-
ment de tenir de dir-lo tota l'escena queda
a les fosques i es mou un gran terratrèmol
a l'escenari. El Bon Lladre estava conster-
nat i es planyia en veu baixa al senyor Aro-
las i s'establí .aquest diàleg, de creu a creu

— Corn m'ho faré? Què diré?
— Vatua el dimoni — contestava el senyor

Arolas, baixet -, dieu alguna cosa, què sé
jo ! ; .però no us esteu sense dir res, dimoni !

I va arribar l'instant fatídic. Crist va fer
amb veu dgonitzant :

—Dimas!
I l'altre, tremolant:
—Qué 'mana? .'

Avis imaorfant
Tirada ja la sexta plana
del nostre setmanari,

la sessió de cinema
"	 " que haviaM irador de tenir
lloc avui al Cinema Rialto

ña esfal ajornada
perno haver arribat a temps
a Barcelona el film de Bu-
ñuel Un chien andalou.

Oportunament avisarem la
data de la seva celebració,
la qual tindrà Iloc dintre
pocs dies. Les localitats
despatxades conserven la• validesa, però es reintegra-
rà l'import d'aquestes a les
persones que ho desitgin.

l



Tot sovint llegim que a I'areòdroon Canu- 	 El capital català ha canviat d'actitud? Es-
das s'han fet tants bateigs de l'aire, que ha tà igual que dotze anys , enrera. La gent de
estat donat el títol de pilot a un altre català, diners d'ací sembla que no creguin en I'a-
que l'activitat aeronàutica creix. — Això és I viació. La tradició industrial de Barcelona
un bon símptoma — pensem —. Perd estem és desmentida en aquesta important branca
tan escamats amb les gasetilles... Caldria de l'economia. Barcelona, que va tenir en
posar en clar la realitat de tot això. I ens els tallers Hereter, successors. de Pujol, Co-
hem apropat als elements de l'Aero Club, i mabella i C. a, la primera fàbrica d'avions
naturalment a En Josep Canudas, per tal ben fets, avui té només una mica de capi-
d'apreciar les coses de prop.	 tal, una migradesa dins el capital total de la

La història de l'aviació catalana és una indústria aeronàutica del país. Només hi ha
història de sacrificis i d'abnegacions.` . Pocs 11'excepció d'En . Mateu. I prou. En canvi; a
països han deixat fan abandonada l'aviació I Madrid bi.ha tres fàbr^goes d'avions, a Gua
corn nosaltres. A tot arreu, aquest invent, dalájara' una' altra, a Cadis ,una ultra ,enca-
aquest nou mitjà de comunicació tan ric de ra. A Barcelona, cap.

La ¢rimem escala Catalana d'Aviació, Lacy 1917
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possibilitats, ha trobat de seguida l'ajuda
de la gent de diners i de les empreses. A tot
arreu els aviadors, homes de selecció da-
munt 1a massa de tots els professionals de
les professions exemptes de perill, han estat
i són conderats corn una élite. Els avia-
dors, gent al servei de la ciència — l'aviació
encara no ha arribat a la fita de les seves
possibilitats — són considerats ciutadans pre-
clars. Tots els països que volen arribar lluny
no sois no tenen desamparada l'aviació,
sinó que la protegeixen en primer hoc...

A Catalunya... En Canudas està volant
des de la tardor de l'any 1916.'Pel juliol del
tgtq obtenia el títol de pilot juntament amb
En Bertrand. Era l'època heroica. I a l'han-
gar de la casa Pujol, Comabella i C. a , del
Prat de Llobregat — diguem-ne hangar —
quedava muntada l'Escola Catalana d'Avia-
ció. La tasca era feixuga i havia de topar
amb tots els prejudicis de l'època. Els alum-
nos hi havien d'anar d'amagat de llurs pa-
res ; eren uns estudis aeronàutics clandes-
tins. Entre això i que volar encara feia por,
l'Escola portava una vida migrada. Soles-,
Cayon i Colomer — aquest, mort entre Ma-
llorca i Barcelona — havien sortit de l'Es-
cola. Però no sortien més pilots. L'Escola
no tenia cap pesseta. Els industrials d'ací
no s'havien assabentat que s'havia inventat
l'aviació. 11'anv 1925 l'Escola va tancar.

El desastre d'Annual va mobilitzar En Ca;
nulas quan havia emprès una •campanya
d'aviació turística per Catalunya i per Ma-
llorca. I per Catalunya hi va haver un lapse
de temps en què l'aviaoió fou absent.

Quan Canudas va tornar pel tgzz, va re-
pendre la tasca — Canudas és el nostre após-
tol de l'aviació —. Va semblar que l'Aero
Club era l'entitat més indicada ,per a posar

-se al davant de la campanya. Amb sis mesos
n'hi va haver prou. L'Aero Club tenia altres
qüestions més importants a resoldre damunt
el vellut verd de la taula de joc. I es va
crear la Penya de L'Aire. La Penya de l'Ai-
re féu feina intensa. En Canudas ha donat
conferències propagant l'aviació per tot Ca-
talunya. L'afiició a l'aviació va anar creixent
gràcies a les seves campamres. Es va can-
viar el nom de la Penya de l'Aire .pel de Lli

-ga Aeronàutica de Catalun ya. Va seguir la
tasca profitosa. 1 avui, la presidència de
l'Aero Club en mans d'En Mateu, els ele

-,mets de la Lliga Aeronàutica són a l'Aemo
Club, i la Lliga ha desaparegut.

I avui hi torna a haver una Escola: l'Es-
cola d'Aviació uBarcelona . Aquesta Escola
d'aviació, morta gairebé d'inanició l'any 1925,
va ressuscitar amb la Lliga Aeronàutica, i
ens va donar aquest pilot segur que és Jo-
Sep Maria Carreres. Avui l'Escola té dos
avions Henriot i dues avionetes' Avian. D'a-
questa Escola n'han sortit darrerament amb
el títol de pilots Antoni de Gaztañondo, Jau-
me Camarasa i Joan !Bonamussa. Avui té
divuit alumnes : disset xicots i una senyora
italiana. L'aprenentatge de l'aviació ja no
és cap estudi que s'hagi de seguir clandesti-
nament, d'amagat dels pares. Avui els pares
van a signar la conformitat perquè llurs
fills, menors d'edat, cursin la carrera de pi-
lot aviador, i van al Camp del Prat a pre-
senciar llur aprenentatge. Tot això s'ha
avançat del 1917 ençà.

I això, per què? No sabríem trobar-hi la
causa. Barcelona és avui escala de quatre
línies aèries : la C. L. A. S. S. A., que va
a Madrid i a Sevilla ; la Luft Hansa, que
ens lliga amb Marsella i amb tot Europa;
la Navigazione Aerea, que ens porta a Ro-
ma per Marsella i Gènova. Té encara la La-
tecoère, que ens Iliga amb l'Amèrica llatina.
Aviat tindrem la línia de Mallorca. Té l'a-
viació naval.	 . . , .

Compta amb l'Aero Çlub, que fa una tas-
ca esportiva activa ; té l'Escola d'Aviació
«Barcelona», cada dia més fiorent, que des-
enrotlla una tasca cultural amb dos pilots
en actiu roen Xuclà i Carreres, de profes-
sors, sota la direcció d'En Canudas.

I tot això el capital català no ho veu, i
sembla voler anar aI suïcidi i permet que
una pila de milers de pessetes marxin a l'es-
tranger.

Catalunya rés un país que es -presta enor-
mement per al turisme aeri. 'En Canudas ¿
els seus companys pensen dedicar=s'hi en
gran escala. Hi ha, encara, en l'ordre co-
mercial, la fotografia aèria de les explota

-cions agrícolas i industrials.
Per a desvetllar tot aquest vast camp de

possibilitats i aconseguir la creixença de l'a-
v iació a Catalunva, cal que les entitats es-
portives i culturals hi donin llur ajut sense
regateig. Avui ja Ihi ha l'aeròdrom de Lleida
i els camps d'aterratge improvisats de Bla-
nes, de Figueres i de Sitges. Ara es va a
crear-no a Tarragona i a Girona. Però cal
que desaparegui aquesta fredor que avui
envolta la nostra aviació, que es manté sois
per l'escalf d'una dotzena d'entusiastes, .

Horn ha de pensar que a l'única Escola
oficial que funciona a Espanya, a Albacete,
un curs complet, de pilot aviador val 9.000
pessetes. A l'Escola del Prat sal unes 3.000
tan sols corn a terme mitjà, a raó de i8o
pessetes per hora de vol.

I el nostre jovent ric, tot i així, tampoc
hi entra i segueix la tàctica de llurs pares,
capitalistes, de viure - d'esquena, a l'aviació.
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PASTI

Un ofici corn un altre

Això era en temps que encara corrien
monedes d'or ; és a dir, abans de la guerra
de Cuba. Una bona senyora, sortint de
missa va fer la seva acostumada almoina
al (useu,) pobre, li va donar una dobla d'or,
en comptes deis cinc cèntims. No va ado-
nar-se'n fins després d'estona. Llavors va
inquirir on vivia aquell captaire per anar
a veure'l. Quan va arribar a la casa va
trobar-se'l dinant. Tot seguit la va reco

-neixer:
— Entri, senyora ; què se li ofereix?
La senvora va explicar el motiu de la

seva visita,: Mentrestant es meravellava de
l'endreç d'aquella casa, pobra però neta i
benestant.

El pobre va fer un crit a la seva dona:
— Carmeta, ves ; porta'm les calces d'a-

nar a captar.

En Camps Margarit i el captaire

Un coix demanava una caritat per amor
de Déu a En Camp; Margarit ; després de
butxaquejar, En Camps va trobar-se que
no dula sinó paper moneda i, sense saber
què fer, va escapar-se-li de dir al pobre si
dula canvi de cinquanta pessetes. Tot se-
guit va penedir-se'n, perquè la pregunta
semblava una burla. Però va quedar parat
sentint que el pobre li responia:

— Sí, però l'hauré de carregar de acal-
derillan.

Ms enllà del "Sistema"

Agafem Recull de Blanes i hi trobem els
següents versos :

T'he vist de nau quan menys pensava
sota l'alè de l'aire vie;
t'he vist donzella, prop cantava
un ocellet rrr.... tiu... tiu...

I ens hem quedat sense alè. Després
d'això, tota d'originalitat i el mèrit de •l'Es-
clasans se'n van per terra. E1 poeta que
ha fet això salta .per sobre e1 Trivi i el
Quadrivi i 'poetitza sense necessitat de Sis-
tema. Temem que l'Esclasans no es fe-
reixi.

Un elogi desinteressat

Cleopatra està a punt de fer la seva apa-
rició al Còmic. .

L'actor Modest Cid, que actua de direc-
tor, en parlava l'altre dia en una tertúlia
teatral amb entusiasme.

—¡ Qué presentación ! ¡ Cuànto traje !
— I el llibre?
—¿El libro? ¡Admirable, admirable! Ese

don Vicente Pardo es un gran escritor, uñ
gran escritor...

I afegí, tot seguit
— A mí me da diez duros diarios.
Suposem que seran sense faltes d'orto-

grafia.

Ouin "manu"

Un titular de La Nau deis Esports
En «Mann» de la Sota donarà la seva

conferencia en català.
Per tranquillitat deis nostres lectors, els

informarem que el Manu de la Sota no és
cap pinxo d'Hostafrancs, L:om es podria
creure a primera vista. Es tracta del mi-
lionari bilbaf Manuel de la Sota.

Emocionats... emocionats de debò • corn
diuen els companys de L. N. deis E.

"En Blanes se ha puesto el sol"

En un deis suplements illustrats de La
Vanguardia hem vist la reproducció d'una'
bella fotografia contra-llum, ainb la' lle-
genda següent: Puesta de sol en Blanes.

Davant la possibilitat que hi 'hagi un
periodista que no sàpiga per quina causa
la costa de Blanes s'anomena la Costa de
Llevant, nosa'tres ens apressem a declarar,
pel nostre honor i el de Catalunya, que el
sod ma.i dels mais no s'ha colgat allà on
diu La Vanguardia.

Però la fallida astronòmica és, per altra
part, disculpable, priimer, perquè no han
de tenir en l'esmentat rotatiu un Comas i
Solà que oposi llegendes als gravats, i se-
gon, perquè un redactor de diari no és Ci-
cil que pugui arribar a capir l'heroisme
d'un fotògraf, que es dediqui a les sortides
de sol.

Misteris

La setmana passada publicàvem un eco
explicant la història d'un cert duro fals que
es va for passar a l'Administració d'Ei Mati.

L'administrador està desesperat perquè
no comprèn corn vàrem poder saber la no-
tícia.

— Aquesta gent -- diu — es fiquen per-
tot arreu... Quan això va passar, aquí no-
més érem dues persones.

—Cherchez la femme, va aconsellar En
Juno)'.

Per la nostra part, tindríem molt gust
a aclarir aquest misteni a l atribulat ad-
ministrador. Però no ens és possible. Es
un secret de confessió.

i

A Madrid s'ha .posat de moda entre els nois
de casa bona, de tenir la seva avioneta. Hi
ha més de 40 avions particulars. A Barce-
lona, res. L'anv passat varen ésser impar-
tats una dotzena d'avions. Enguany ja soon
a la quarantena. Diner que va a l'estranger
I avions que van cap a Madrid.

— Jo espero — ens deia En Canudas–que
finalment algú obrirà l'ull. Els alumnes que
obtenen el títol de pilot són tots possibles
compradors d'avions. Un o altre voldrà de-
turar aquesta fugida de diner. L'activitat de
l'Escola avui és manifesta. Es fan més de
vint volts diaris, que vol dir que es passa
deis boo vols al mes. Cada mes hi ha, en
cara, ido bateigs ;de l'aire pel cap baix. con-.
duits els avions 'pals nostres pilots civils.

— Es llàstima—li fern—qua aquesta crei-
xença de la nostra aviació no vagi acompa-
nvada del desvetllartent del capital català.

— Es llàstima això i algunas altres coses:
avui s'aprofita com a aeroport l'Aeròdrom de
l'Aeronàutica Naval, que té poques condi-
cions. Es va a construir el nou aeroport.
S'ha nomenat una Comitè de tres tècnics:
un militar, un naval i un civil. El militar
.és un militar; el naval és un mariner, i el
civil és un militar. El civil, que és militar,
no és ni pilot. Tant aquest mm el militar
viuen a Madrid. Són gent apta, quant a co-
neixement del clima, dels nostres camps, de
totes aquelles coses que cal conèixer per a
dictaminar en afer de tanta importància?
Seria de lamentar una errada.

Els civils ací no comptem per res. Els pi-
lots civils tots se'n fan a les seves despeses
ningú els ajuda, ni l'Estat, ni la Diputació,
ni l'Ajuntament, ni les entitats, ni els par-
ticulars. No ens ajuda ningú, i no som
comptats enlloc. La primera vegada que
1'Estat dóna dineés a uns civils, no són gent
del país, són dos xicots molt respectables que
cobren uns milers de pessetes per anar a far
un viatge de plaer i .propaganda per Euro-
pa. També els civils del país ens n'hem,de
lamentar.

I no parlem, encara, d'una altra qüestió
lamentable, la de la carretera del Prat. Anem
a tenir Aeroport. Tenim unes quantes línies
aèries, i la carretera d'anar-hi es troba en
un estat vergonyós. L'Ajuntament del Prat
no l'arranja parqu é no té capacitat econò-
mica pe- a fer-ho. La Diputació diu que el
tros que Ii toca arriba només fins al Llobre-
gat. L'Ajuntament diuen que està interes-

Í

sat — aconsellat. per Madrid — a fer el camp
a Hospitalet, ell sabrà per què, i no l'inte-
ressa apanar la carretera del Prat. Men-
trestant l'aviació creix ; però totes aquestes
altres coses que estan encallades no hi ha
manera de desencallar-les.

I Canudas, que no perd mai la fe, ens
diu això amb una mena de recança, i afe-
geix decidit :

— Però ]'arribarem a arrencar l'aviació!
' .1• VENTALLb

s=om•

RECOMANACIÓ
Els que no es vulguin condemnar, que no

llegeixin El comte Arnau de Josep Maria de
Sagarra. No és que Roma l'hagi .posat a
]'Index, però tenim les nostres raons per
avisar els nostres lectors que encara no ha-
gin llegit el gran poema del nostre amic.

Fa unes setmanes, en ocasió de celebrar-
se la fasta major del Figaró, un reverend
pare jesuita contractat especialment per al
sermó pinyol, digué des de la trona aquestes
mateixes pat-aulas :.

— ((I vosaltres, joves, no llegiu aquesta
literatura insana i desenfrenada corn El
comte Arnau d'aquest poeta anomenat Jo-
sep Maria de Sagarra...n

Sabem de molts fidels que en sentir aques-
ta envestida literéria des de la trona varen
sortir de l'església corrent cap a cal re-
cader de Barcelona a encarregar un exem-
piar d'Ei comte Arnau.

RELLO
E.callptol, Bevia de Pino t Bijaemo de Te16
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La dama de les foques. — AI circ
Gleich he retrobat aquestes dames que viuen
en els recons més tendres del aneu record.
De tant en tant es passegen pals meus
somnis amb un vestit de paper de plata,
acompanyades de mariners, de catedràtics
i de' formes anatòmiques impossibles. De
tant en tant tinc la sort de veure-les perso-
nalment i fins saludar-les amb un cart res-
pecte.

Una d'aquestes figures adorables és la
Dama de les foques. Al circ Gleich hi és
amb tota la pompa del càrrec. Una se-
nyora alta, madura, llampant. Un vestit
d'escata de lluç, tenvit de focs a rt ificials,
I un gran capell imsutt nt. tot coronat de
raigs de llimonada ,L syerg des de lluny,
però aquesta senyotaé's1a mateixa que vaig 

-conèixer quan jo tenia set anys, ha crescut
una mica i s'ha fet una mica vella, corn jo:

La gent la contemplen amb una certa
desconsideració ; es pensen que fer .aguan-
tar una espelma encesa sobre el morro d'u-
una foca, és una bagatella corn qualsevol
altra que no té un valor absolut. La gent
és distreta i poc comprensiva, llepa amb
els ulls l'epides-mis de l'espectacle sense
veure tot el dolor i tota la passió que com

-porta montar un estudi de foques, amb
pissarres, sillabaris i nocions de moral i
urbani tat.
D'on és aquesta senyora? Déu sap en

quina latitud fumada i glacial Ii pentina-.
en les primeres trenes, i sota de quina

mena de cremallot de petroli es produí la
soya primera besada d'amor, compacta, in-.,
jectada de febre i ¿'ales de serafins. S,'ig-0
nora .si aquesta gran	 -forma blindada d'es
carafalls i saltirons ha enfonsat el punyal
en el car d'un déspota , o si va fugir en
una troika de joguina amb un amant ga-
marús i de cabell tenvit. .-
Potser no hi ha res d'aventura ni de

crueltat en la història d'aquesta bona se-
nyora, 'però jo tine dret a creure que un
drama molt fort la va decidir un dia a
abandonar els afalacs d't¢t oficial niquelat
per convertir-se en una msquina casta, en
una mena d'esponja de sciència i resig-
nació.

Les foques li 'tenen unéespecte amb re-
serves. Es segur que abs s de dominar-les
amb el gest i de llançar1os corn una reina
unes quantes sardines passades, les, bèsties
Ii han fet unes confidén,cies útils ; si aques-
ta senyora sabés escriure novelles, :podria
oferir-nos uná ? arració més plena de mis-
tens àrtics i de tendresa glacial que aque-
lla de Rudvard Kipling.. (The' White Seal,
Jungle Book, II) però' la Providòncia va
donar a Kipling uns bigots ftmeraris i des-
considerats, i a la Dama de les foques
només Ii ha donat una abundància de caen
auténtica amb totes les apariències de mer-
melada de pomes.

Les foques són uns gasses que .els han
tret la 'pell i els han ficat dintre un sac
de goma untat d'olis pesats. Dintre d'a-.
quest -sac de goma es belluguen les potes,
la cua -i el car ; per això caminen arrosse-
gant-se i piquen de ananPcom un clown
que porta uns guants que Ii vénen amples.

La Dama de les foques té a la seva cam-
bra cinc flits en forma de banyera d'alu-
mini per les cinc 'bèsties que Ii guanyen el
pa. En aquestes banyeres dormen les fo-
ques ; abans de dormir la dama els posa
un terròs de gel i els canta una cançó de
bressol, a la tauleta de nit una lluen amb
un pàmpol vermell fa tot l'efecte d'una
aurora boreal d'•escenografia.
,, Quan 'les foques ronquen, la pobra dama
'llegeix una novella lleugerament pornogrà-.
flea, fuma un ((camel)), i s'adorm amb ele
ulls plans de llàgrimes i de lliris violetes.
La gent que va al circ va bevent onades

de fum i de prodigis amb el cos- tebi, no
comprèn 'res de tot això. El director del
circ dóna uns quants bitllets a 'la dama de
les foques i ella els recull sense dir mitja
paraula. Mentre dura el seu treball da-
munt la pista somriu amablement, corn una
persona de principis , després, encarada amb

les seves bestiales i prenent un café amb
llet inhum é, és quan aquesta bona • enyora
es descorda l'ànima, però aleshores no la
contempla ningú, només amb el tuf de .peix
de les foques es fonen els sospirs de la

mestressa, una barreja d'anarquisme es-
bravat i de llaeets de color de rosa.

Quan se mor una de les saves bestiales,
la dama sent un dolor estrany i agut; corn
si li arrenquessin tres queixals alhora. Hi
ha qui diu que el domador de lleons la
festeja en tal ocasió per poder menjar un
bon tall de foca difunta, però la dama es
torna lívida i no permet semblant sacrilegi.

Entre la gent del circ s'acostumen a
contar històries lúgubres o canallas de to-
tes les dames que es dediquen a domar
bèsties. Jo estic segur que .aquestes histò-
ries són mentides mal intencionados.
Jo no sé qué pagarla perquè una nit

qualsevol, quan les foques dormen, la dama
opulent em concedís una estona de conver-
sa en un carreronet ben vulgar en el qual

només en vigilessin una parella de guts de.
pèl estantís. M'agradaria saber l'opinió d'a-
questa senyora sobre tres o quatre punts
capitals que no salen tractar-se ni en els
cafès, ni en els prostíbuls, ni en les tertú-
lies enxarolades... Però ja sé que em mo-
riré sense far-me passar aquest gust, pri-
mer perquè sóc un tímid, i després perquè
les domadores de foques no acostumen a
rebre en mig d'un carreró vulgar ni en
presència de gats estripaqüentos.

I és ciar, la dama de les foques també
es , morirà un dia, quan fadi temps que
s'hagi retirat de l'ofici, quan no pugui fu-
mar el seu «camelo , quan la hum del circ
Ii hagi deixat una esgarrapada verdosa a
la pell seca de les galtes, i de les seves
meravelloses foques només en conservi un
Eros de pall de la més addicta repartida
entre dues babutxes.

L'estat de la postra aviació L

L'Escola d'Aviació «Barcelona», avui

No contienen ningún narcótico
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A L'AFGANISTAN

- Tu que llegeixes els diaris, •ui és el
mi avui?

(L'OEuvre.)

— Qui és aqueixa divina criatura, dona
> dea, que passa triomfant pel passeig de
nar, més esvelta que els palmers, més
;ronxadissa que el Pacífic?

— Es Turei da Cortesana)).
= Porta el sol dintre la pall, el corall no

Is ms ferm que els seus • llavis, ni les
)erles més blanques que les seves dents.
Pots els tresors d'Oceania s'agermanen en
ella. Camina corn una reina i somriu corn
Lina fada. Va abillada amb una simple tú-
nica de mussohna. Per joiells, la seva ca-
jellera.

Si la més humil i amagada flor de earn
maorí neix i creix per l'amor, Turei, esclat
diví entre el jardí galant, mereixia ésser
reina, uReina de l'Amor».
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VINT POBLES A LA RECERCA DE PERSONALITAT
	 COSES VISCUDES

Monroisme intellectual TUREI "LA CORTESANA"
Vaiia[io II s a I'PlllOrfl

del "8al[elo fl a fspe llyul"
L'élite ibero-americana pateix una in-

quietud difícil d'apaivagar. Emancipada
materialment i políticament d'Europa, s'a-
dona que no acaba de trobar per a la seva
poesia i per a] seu pensament un accent
propi, genuí, inconfusible. A Cuba, corn a
Buenos Aires, hi ha nombre d'intellectuals
que arriben a desesperar-se davant la per-
sistència d'aquest lligam secular. Corn és
possible—vénen a dir—que voltats corn es-
tern d'una vida original, petjant una terra
diferent d'Europa, respirant altres per-
fums, nodrint-nos d'altres aliments, sen-
tint l'estrebada d'altres interessos, així que
agafem la ploma esdevinguem uns epígons,
més o menys disfressats, de la cultura eu-
ropea?

No cal dir que els intellectuals ibero-
americans que es posen aquesta pregunta,
prenyada de problemes, són precisament els
que tenen una personalitat més considera-
ble. Els altres, o bé imiten amb una feli-
citat perfecta els models parisencs, o ma-
drilenys i anglo-saxons, o bé es lliuren al
criollisme pintoresc i sense conseqüències.

Fa peques setmanes, una revista hava-
nesa que dóna un elevat concepte del redre-
çament intellectual de Cuba —Igag—enlles-
tia una enquesta memada entre ele escrip-
tors de l'Amèrica llatina. Mireu el que els
demanava:

1. Creieu que l'obra de l'artista americà
ha de revelar una preocupació americana?

2. Creieu que l'americanitat és qüestió
d'óptica, de contingut o de vehicle?

3. Creieu en la possibilitat de caràcters
comuna a l'art de tots els països de la nos-
tra Amèrica?

4, Quina ha d'ésserr l'actitud de l'artista
americà davant el fet europeu?

Les quatre preguntes d'aquest interro-
gatori han obtingut respostes variades que
fóra llarg de resumir. Per al nostre propò-
sit n'hi ha prou de fer constar que en to-
tes batega ben neta i ben aguda l'ànsia
pirandelliana de la personalitat. Tots as-
piren a ésser americans; tots volen donar,
dins l'universal concert, una nota genuïna
que els, nacionalitzi sense necessitat de po-
sar una localització .al peu de llurs obres.
També l'acord és perfecte quan els inter-
rogats defineixen llur ambició corn una cosa
de contingut, dessència, i no pas corn un
simple afer de guarda-roba. Evidentment
no en tindrien prou de substituir sistemàti-
cament en 11úr poesia les allusions alsprés-
secs o a les maduixes per l'evocació deis
mameis o de la guanabana, l'ombra deis
pins i les alzines per la de la caoba i la
palma. No. Ells volen, corn ha dit Mañach
(un descendent de catalans, no cal dubtar

-ne), "contribuir a la feina dels móns, no
ésser cosa objetiva, no viure de manlleus ".

Ara, de quina manera cal treballar per
adquirir aquesta personalitat, fins a quin
punt és una qualitat que depèn del voler,
quina vareta màgica pot obrir les deus
fins avui obstruïdes de la poesia i del pen-
sament americans, són coses que no resul-
ten clares de l'enquesta que esmentem.

Un escriptor cubà, Ichaso, afirma que
per anar a una cultura pròpia hi ha dos
camins: "parir genis per generació espon-
tània, capaços de socavar la gran tradició
europea, i installar-se en els fonaments es-
pirituals del mon, o bé anar forjant la
nostra personalitat amb modestes contribu-
cions genuïnes ".

Molt bé. Entenem perfectament el que
vol dir l'il.lustre escriptor cubà. Però a ju-
dici nostre d'aquests dos camins només el
primer duu efectivament a la personalitat
autèntica; i el :segon, la tasca porfidiosa
de les daurades mitjanies, "les modestas
contribucions genuïnes ", menen només a
un camouflage inconsistent. No edifiquen
una personalitat; a tot estirar les reto-
quen, les perfilen. Les mitjanies europeas
duen un segell propi, una marca de fàbri-
ca nacional o continental, no pas perquè
llurs soles forces abastin a caracteritzar-

les, sinó perquè creixen i treballen dins un
camp genialment afitat. El suprem luxe
deis pobles—la personalitat espiritual—no
es deixa comprar amb la moneda de coure
de la mediocritat,sinó amb l'or fi del geni.
Un sol Shakespeare, un sol Descartes, un
sol Gògol, un sol Goethe, fan més per a la
caracterització d'una cultura nacional que
no un centenar de dotzenes d'escriptors me-
diocres.

Altrament ]'acte genesíac en art corn en
fisiologia no admet gaires ingerències. De-
manar, corn fan alguns, que al costat de la
preocupació típica de l'artista, que no és
ultra que de trasposar valors de vida en
valors de bellesa, aparegui una preocupació
localista o universalista—pel cas tant ii
fa—és perillós. S'exposen a esguerrar la
fecundació.

L'eugèniea és una ciència respectable i
útil. No ho neguem. Però què diríeu de
l'especialista que volgués imposar a la pa-
rella humana el deure de preocupar-se in-
tensament de tal o tal qualitat deis fills
venidors, en el moment crític de l'orgasme?
Aquest especialista perdria el temps o fóra
responsable d'una mala fi de fracassos•

I no vull dir pas que la voluntat sigui
absolutament ineficaç en la conquista de la
personalitat, no. Sois remarco que si en al-
gun moment fa nosa és en el de la crea-
ció. La personalitat collectiva, corn l'estil
individual, no és una recerca, sinó una
troballa. Es llavor, no pas cultura.

Tal vegada els exemples de la botànica
on és possible — els roseristes ho saben —
arribar a fabricar flors noves pels proce-
diments de la hibridació, facin pensar a al-
guns que un hàbil seleccionador de parelles
pot produir una nova raça personalíssima.
Admetem-ho. Però al mateix temps, detu-
rem-nos a distingir ben bé els dos proble-
mes: els americans no pretenen pas fabri-
car la matèria prima de la personalitat

—la raça—els components de la qual ja són
els mateixos; els americans, malcontents
deis fruits artística i filosòfics que han do-
nat fins ara, aspiren a donar-ne de millors,
de més característics. I no sois no aspiren
amb unanimitat al mestissatge, sinó que
en un països corn Mèxic — el que sembla
més avançat en la conquista de la perso-
nalitat—els directius semblen concedir la
primacia a l'indi aborigen i far esforços
per expellir les romanalles de la ingerèn-
cia hispànica, i en altres com .a ]'Argenti
na, horn afirma amb orgull la insignificàn-
cia de l'element autòcton i subratlla l'acla-
parador predomini de la raça europea.

No. Els americans que anhelen de donar
a llur continent una fisonomia espiritual
inconfusible invoquen més aviat els déus
tutelars de les 'pampes infinites, deis rius
immensos, deis Andes nevats o de la mani

-gua ardent, que no pas la misteriosa bio-
química de l'hibridisme.

Un altre dia m'ocuparé d'altres aspectes
d'aquest problema que no és ben bé el nos-
tre, paré que malgrat la diferència d'es-
cala, hi té punts de contacte.

CARLES SOLDEVILA

Una col'locació dificil de trobar

A la junta dei Futbol Club Barcelona hi
ha una gran preocupació ; millor dit, una
preocupació més a les tantes que pesen
damunt aquells pacífics ciutadans que a .les
seves velleses han sentit el neguit de ufer
esport». Es tracta de trabar una col.locació
a En Saura, que jugs de defensa en el
primer equip i que, segons diuen, ho fa
molt be. El contracte de treball preveu
que, a més del sou estipulat pels seus ser-
veis con a jugador de pilota, se li ha de
trobar empleu. I aquí s'escau la dificultat.
El Barcelona, malgrat els poderosos ten-
tacles de qué disposa, no troba la colloca-
ció convinguda per En Saura. Això motivé
que alguns deis directius que s'ocupen su-
perfinialment d'aquests punts mostressin la
seva estranyesa.

— Però, en definitiva, quin empleu és
aquest que de cap manera li podem pro-
porcionar? — demanaren l'altre dia en ple-
na Junta.

I davant l'astorament general, el directiu
delegat d'aquests afers exclamé

— En Saura és cotxer i vol empleu de
cotxer.

Ep efecte, horn va convenir que aquesta
clàusula del contracte era ben difícil de
poder complir, per no dir impossible. En
Saura, a despit de les suggestions i pro-
meses que Ii han estat fetes perquè apren-
gui de xofer o de tramviari, es manté fidel
als seus principis i ha anunciat rodonament
que ell no treballarà anés que damunt d'al-
gun fiacre o landó d'aquests que es treuen
de les cotxeres quan de tant en tant una
caravana de turistes anglesos es passegen
en cotxe de cavalls per les vies de la nos-
Ira ciutat que 'havien confós amb un po-
ble de tercer ordre.

Els infants mengen i dormen, juguen i
es banyen amb joia inconscient entorn d'u-
na graciosa cabana de bambú, sense preo=
cupar-se del món de llurs pares. Mai de
mai — n'he fet mantes vegades l'experièn-
cia — arribeu a conèixer quins són els fills
adoptius i quins són els veritables. Es per
això que mentre a la vila el marquès de W.
disputava la possessió de la cortesana al
novelista C., els fills de Turei Vivian en la
joia perfecta de la natura riallera. Un ar-
bre és més generós que una fàbrica. L'in-
fant s'arrapa als troncs amb braços i ca-
mes, s'enfila amb delit, i aturant-se Sota
la frescor de les branques, cull un fruit
i se'l menja. Riu joiosament si, en baixar,
una punxa Ii estripa el vestidet, es passeja

triomfant lluint l'estrip, i
si el vestit ii fa nosa el
llença desdenyosament. Els
pares adoptius no s'hi
aanoïnen. Si no hi ha di-
ners per comprar-ne un al-

i	 tre, n'irà simplement des-
pullat.

¿Compreneu per què Tu-
rei i tots els germans de
Turei, es riuen de nosal-
t res, compreneu por què
ens esguarden indiferents

x' et w i menyspreadors sense com
-pendre per què ens delim

pal correu de Califòrnia i
el retard de qualsevol mix-
te ens inquieta?

Però tornem a la corte-
sana i al seu fill Teré, el
més gran i més bell detots
quatre. Terè ja no és un
veritable polinèsic. Es l'in-
fant mimat i preferit de sa
mare i es sent de raça su-

.'	 perior. Teré és el fruit del
primer amor de Turei i,
segons diuen, fill del sol
home que hagi sabut plau-
re a la tahitiana. El pare,
home de Iletves d'un país
veí, conegut i admirat, ha
Negat al seu fill el seu or-
gull i el seu egoisme, i
avui la mare cortesana se-
gueix essent víctima deis
mateixos defectes d'ahir.

t	 Abans el pare, ara el fill,
perd sempre la mateixa

Demaneu a qualsevulla maorí si Turei
ha fet bé d'esdevenir cortesana. Ni un sol
us diré «no». Que nosaltres no hi estem
d'acord? Ells somriuran. Ni vós ni jo som
prou per judicar aqueixa vella raça miste

-riosa ! Tahiti tot sencer estima admirati-
vament la seva cortesana. Ella porta a tota
hora una enorme flor d'hibiscus entre els
negres cabells. Flor roja i esclatant que ha
esdevingut un símbol !

Aquesta Dama de ,les Camèlies maorí
va interessar-me tot seguit. Ama té vint-i-
tres anys, i va començar la seva ecarrera»
a catorze o quinze.
— Es una vella cortesana — us diran, pe-

rò si la veiéssiu-restaríeu encantats corn jo
mateixa, corn qualsevol mortal que arnés
sense prejudicis la bellesa.

La Dama de ]'Hibiscus, però, no s'as-
sembla de res a l °heroïna de Dumas fill. En
primer hoc, i sortosament per ella, Tahiti
no és París. En segon hoc — i no •menvs
sortosament —, Turei és una dona sana n
simple sense complicacions malaltisses ni
literàries. L'anècdota de Turei no és dra-
màtica. Els maorís saben viure dignament,
serenament.

Però el més bell joiell de Turei és la
saya maternitat. Turei té quatre fills, que ii
són més fills que els de moltes altres do-
nes, car són d'ella i de ningú més, no te-
nen pare. Es diuen simplement Teré, Te-
tua, Poria, Moana. Els veuríeu sans i bells
corn quatre àngels de Déu. El sol surt ca-
da dia per ells i a llur entorn mateix, que
és l'entorn mateix deis fills de pare i mare,
els llacs són apacibles i transparents, els
peixos argentats, el rierol frasejador i les
planes verdes i ombirejades. Al damunt de
llurs testes innocents e t cel austral és el
més bell dels eels i el gran Pacífic immu-
table, serè, els apar com el limit atzurat
del món.

Si més tard van a l'escola, ningú no els
demanarà per qué no tenen pare i quan
arribi per ells i per elles l'hora frisosa de
l'amor, llur origen no seré pas un obstacle.
Els amants de Turei segurament l'han obli-
dada. Els homes blancs, els de raça supe-
rior, obliden fàcilment la dona que han es-
timat per uns mesos o uns dies. E1 gemec
d'un infant, fill de llur goig, no destorbarà
pas la pan de llurs consciències de civilit-
zats. Però no ens enternim. A Oceania ai-
xò no engendra cap conflicte. Turei no se-
ria pas una veritable maorí si no menys

-preés els homes tot i apreciant l'amor. I
ara, a l'hora de la decadència, Turei -pos

-seeix un tresor, el sol que els seus annants
li hagin llegat, quatre fills. A Europa, on
els homes obliguen les pobres noies que
tingueren feblesa d'estimar-los, a destruir
el fruit de llurs amors, això no fóra possi-
ble. Els 'honorables burgesos tancarien Llurs
portes, barrarien tots els camins a aquests
quatre infants innocents. No perdonarien
mai a una dona enamorada la gosadia d'és-
ser mare sense llur consentiment. Però a
Oceania, corn més fills més honor i més
joia. Totes les belles cabanes maorís — que
per més simbol hospitalari no tenen por-
ta — es baden amb un somriure amic als
quatre infants de Turei. EIs maorfs ente-
nen la familia en un sentit molt més ample
i generós que nosaltres. Tots els homes
són germans, i allò que és d'un, és detots.
Aquesta 'concepció de la societat tan predi

-cada pels ideals comunistes i tan irrealitza-
ble en el món civilitzat, és aquí simplement
un fet.
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El partit Barcelona-Espanyol ens fa l'e-
fecte d'una mena de Tenorio esportiu. Ca-
da any està més desacreditat, cada vegada
els crítics en diuen més penjàments, però
el públic no en fa cas i segueix guardant-
li fidelitat i respecte. Igual que el Tenorio,
la gent se'l saben de memòria. Saben que
En Samitier es farà mal, que el Barcelo-
na jugarà més bé i que, no obstant, gua-
nyarà l'Espanyol. Saben que, a la sortida,
els barcelonistes diran: "Si no hagués es-
tat en Zamora!...", i que els espanyolistes
respondràny amb música de vals: Somos es-
pecialistas en dar palizas al Barcelona.

Corn el Tenorio, el partit Barcelona-Es-
panyol arriba amb les primeres castanye-
res i assisteix al comiat dels darrers bar-
rets de palla. Corn en el Tenorio venç el
que no té raó i la virtut és castigada. Corn
el Tenorio, finalment, , és una comèdia molt
ben feta, que comença millor quc no acaba.

E1 partit Barcelona-Espanyol, però, ha
perdut molt d'aquella empenta combativa
que Ii va donar la fama. I es comprèn: el
públic ha començat de veure que això de
tenir-se de barallar a data fixa, oficialment
senyalada pel calendar  de la Federació,
era una cosa mancada de la sal i el pebre
de i'imprevist i, per tant, es pot dir que
el protocol i l'organització han donat un
cop mortal a les possibilitats heroiques d'a-
questa festa major deis futbolistes.

«*
Hi ha qui es preocupa de l'ètica de l'es-

port i tracta de presentar-lo com una esco-
la de moral i d'energia. A nosaltres ens
fa ]'efecte que l'espectacle d'un partit de
fútbol és una cosa francament desmoralit-
zadora. I direm el perquè.

L'espectador aprèn de seguida que la no-
blesa i la bona fe són unes emes gairebé
del tot inútils per a triomfar. Tots els
avantatges estan de la part del més murri,
del profiteur que no repara en escrúpols ni
en mitjans per tal de sortir-se amb la se-
va. En la comèdia futbolística, la virtut és
rarament premiada.

Hi ha un altre element importantíssim
per decidir les victòries: és la sort. El fr
bolista aprèn a refiar-se més de l'atzar o
de la Providència, que no pas deis mèrits
propis i legítims. La sort, en futbol, sent
una especial tendència a afavorir els do-
lents.

Si existís una divinitat de l'esport, el
repertori de la blasfèmia hauría augmen-
tat d'una manera considerable.

S M *

Sobre la catifa verda del camps, els vint
i dos jugadora s'hi mouen corn els artistes
d'un ballet una mica mal agsajat• Quan la
pilota surt a fora i els jugadors es paren,
fa l'efecte que al director d'orquestra se li
ha extraviat la partitura.

J. M. P.

Viatges famosos
Fernàn - "l éllez cronista de societat de La

Vanguardia, ha fet un viatge de turisme per
Espanya. Ens en explica els motius que,
certament, no són gens banals.

«Aunque me aconsejaron que hiciese un
viaje a la Costa Azul, .porque me saldría
más barato (ahora comprendo por qué hay
tantos turistas que van a la uRivieran), dije
a Marsans que mi viaje antes de regresar
a ]Barcelona desde San Sebastián y Biarritz,
sería a través de España.

))El año pasado, desde Italia y Francia, .
me lamentaba de que la aristocracia barce-
lonesa no daba al turismo español toda la
importancia que se merece. Y había que
predicar con el ejemplo.»

Durant el compliment d'aquesta noble
missió s'acuden al turista exemplar unes
quantes remarques davant de les coses que
veu, i no .pot estar-se de fer-les saber a
l'alliçonada «aristocracia barcelonesa», per tal
que se'n senti estimulada..

En darem dues mostres
))Un alto en el camino. Estamos en Bur-

gos v sería una lástima no visitar la cate-
dral, verdadera joya de arquitectura.»
Toledo li provoca aquesta fina observació:
u. ..al dejar el tren en la estación de estilo

árabe — que rima muy bien con el alma de
las sinagogas del Tránsito y de Santa Ma-
ría la Blanca...»

El meritori (amb yeu plorosa)• — Aquesta
tarda hauria de fer 'festa. El meu pobre avi,

sap?

L'encarregat. — Perú si fa poc vas tenir
festa per anar als seus funerals!

El meritori. — Sí, però és que tinc d'anar
a una sessió espiritista, a veure si puc par-
lar amb ell.

(The Humorist.)

RAMON BES &. C1A

Maquinària, Tipus, Filetatge
de bronze, Tintes i utillatge

per les Arts Gràfiques

Agullers,1, i Via laietana, 4. BARCELONA

Telèfon 15524 - Apartat 896
Direcció telegràfica: DANIBES

VIATCES MARSANS I S. A,
Rambla Canaletes, 2 i 4 -BARCELONA

0 Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Estrangers

Passatges maritims i aéris - Viatges a «Forfaitl

Excursions acompanyades - Peregrinacions, etc.

INFORMES
PRESSUPOSTOS GRATIS

Aquest número ha estat
passat per la censura

go'ernatWa

Mrs. Vanderbilt. — Joan, agafeu els bino-
cles i mireu la Diana del radiador, que
em sembla que no és prou lluenta.

(B'ilUaans Purple Coa'.)



La senyora Marguerida estava traste
-jant per la casa quan es va sentir un gran

terrabastall en una de les habitacions que
donaven al corredor.

—Bo — es va exclamar la opulenta se-.
nyora —. Deu ésser aquell ximple d'En
Farreres que ha tornat a provar de suïci-
dar-se...

Xano, xano, sense demostrar cap mena
de sobresalt, es va dirigir al quarto d'on
venia el soroll. Va obrir la porta i es va
trobar amb l'espectacle que s'esperava: un
home en mànegues de samarreta estès so-
bre les rajoles; entortolligat al coil hi por-
tava un tros d'elàstics, i, a les mans, un
sobre tancat que s'apretava convulsiva-
ment sobre el pit. La senyora Marguerida
va contemplar •mb cara de malhumor la
figura jacent, i va dir:

—Altra vegada, senyar Farreres? Quan
s'han d'acabar aquestes bromes? Ja Ii tinc
dit masses vegades que aquesta és una
dispesa seriosa i que no estic disposada a
tolerar més escàndols d'aquesta mena.

L'anomenat Farreres es va incorporar
a mitges i va dirigir a la dispesera una
mirada desoladora.

—Senyora Marguerida, no em tracti així.
Vostè ha estat a punt de veure un home
mort. Aquest home hauria estat jo si
aquests maleïts elàstics haguessin resistit
cinc minuts més. Ja veu que no és cosa de
broma.

Efectivament: penjats en una biga del
sostre hi havia l'altra meitat deis elàstics
que no havien reeixit corn calia en la feina
sinistra a què els destinava el malaurat
Farreres. La senyora Marguerida no es
deixà impressionar gens ni mica pel dra-
matisme de la situació.

—Si no em descompto — va dir —,
aquesta és la tercera vegada que vostè
intenta suicidar-se, sempre amb un èxit
deplorable, ja podem dir-ho. Primer amb
el cinturó, després amb les lligacames, ara
amb els elàstics, vostè ha volgut convertir
aquestes peces de vestir, tan Intimes corn
respectables, en un estri de possibilitats
tràgiques. Sortosament .per a tots plegats,
la mala qualitat del seu vestuari l'ha sal-
vat. Jo no em vull pas ficar en les seves
coses, però em fa l'efecte que si continua
per aquest camí, el que aconseguirà en lloc
de matar-se, no serà altra cosa que que-
dar-se sense equipatge.

E1 que ofenia més al desesperat Farre-
res era aquest to lleuger i mofeta amb què
horn considerava el seu cas. Vet adí que
s'havia passat mesos sencers sense dormir,
sospesant .totes les facetes del seu terrible
drama, i quan havia descobert que no li
quedava més remeï que desaparèixer d'a-
quest món, Ii sortien a parlar de l'equi-
patge!...

—Jo n'he vist de suïcidis seriosos—con-
tinuà, impertèrrita, la senyora Margueri-
da—. Aquí mateix, a l'habitació del costat,
se'ns hi va matar un francès que, mal
m'està el dir-ho, però a11ò donava goig de
veure. Però vostè, amb els seus elàstics i
les seves lligacames...! Apa, home, apa;
aixequi's i vagi-se'n a donar un tomb, que
Ii toqui l'aire.

E1 desolat Farreres es va començar a
vestir amb molta calma. Es va trabar amb
que els pantalons Ii queien i, per aguan-
tar-se'ls no va tenir més remei que engan-
xar-los a la camisa amb unes agulles im-
perdibles . Va sortir al carrer. Abstret en
els seus pensaments, va anar marxant a la
deriva.

—"Això s'ha d'acabar — es deia a si
mateix—. No em puc fiar més d'aquests
productes de merceria, banals i sense con-.
sistència, incapaços de servir per una fei-
na que no sigui aguantarte les calces o
els mitjons. Em cal una corda, vet-ho-aquí;
una corda nova, fina i resistent. I l'ope-
ració , s'ha de celebrar a fora de la dispe-
sa. Allí tot és xafardeig i envegetes... A
fora de la dispesa, sí, senyor; però... on?"

En arribar a aquest punt de les seves
reflexions, el .preocupat Farreres va aixe-
car el cap instintivament. Es trobava en
un carrer concorregudíssim. Tot al hang
de les andanes hi havia un rengle de fa-
nals realment temptadors, però el continu
anar i venir de la gent dificultava en ab-
solut de servir -se'n per una maniobra tan
important. En Farreres va compendre que
no Ii quedava més remei que cercar pels
afores un lloc avinent. Va seguir una in-
finitat de canners i carrerons sense trobar
el que desitjava. Aquí el fanal era massa
elevat, allà hi havia un bar massa a la
vora... Finalment va descobrir el recó de-
sitjat. Oh, a11ò era una meravella! Un tros
de carrerot sense sortida, un cul de sac
pie d'escombraries, voltat d'unes parets
molt altes sense cap mena d'obertura. A
l'alçada convenient sortia el braç d'un fa-
nal que no aguantava cap làmpara..No es
podia demanar más: ni hum hi hauria.

En Farreres se'n va tornar cap a casa
d'un pas lleuger. Va recollir la carta que
s'havia descuidat, sortí de nou al carrer
i en la primera botiga que trobà, va com-
prar una corda. I'esprés es va dedicar a
esperar oue vingués la nit.

En el rellotge d'un campanar d'aquests
que sempre hi ha a punt per assenyalar

l'hora als lectors de contes o de noveles
van tocar les dotze. En Farreres va con-
siderar que l'hora era molt escaient per a
la seva fúnebre activitat. Es va despistar
un parell de vegades, però finalment va
arribar al lloc escollit. Es va palpar sota
l'abric... Sí, no faltava res. La corda, la
carta pel senyor jutge estaven a punt. La
fosca era completa en el carreró. A les
palpentes va cercar el braç de ferro que
l'havia temptat. No el trobava. "Hauré
d'encendre un llum... ", va pensar. I des-
prés: "Aquí sí que em podré suïcidar tran-
quil. Això és una troballa!"

Encengué el llumí i... ¡oh sorpresa! En
el fanal hi havia un home penjat. En Far-
reres es va indignar. "Ja m'ho tenia d'ha-
ver .pensat! El lloc era massa bo..." I, en-
carant-se amb el suïcida:

--Què hi feu aquí, desgraciat?
El desg •aciat no va contestar. Amb les

mans va fer un gest vague que semblava
voler dir: "No m'atabalis..." Encara estava
viu. En Farreres el va agafar per les ca-
mes, l'aixecà en l'aire, i, vulgues no vul-
gues, el féu despenjar. Un cop el va tenir
a terra, dret al costat seu, se li va aca-
ban l'últim llumí. Estaven a un pas l'un
de l'altre, sense que els fos possible veure's
les cares. Hi va haver un silenci anguniós.
Finalment, el despenjat va dir:—Es pot saber per què us heu ficat en
el que no us importa? Quin dret teniu,
vós, a priven-me que em mati?

—Es que jo...
—Poca-vergonya! Ara que ja acabava

d'estar tot llest... En caldrà tornar a co-
mençar de cap i de nou. Com si aquestes
feines fossin tan fàcils de fer!

—Es que jo, sabeu ?, també venia per
penjar-me, i m'he trobat amb el lloc ocu-
pat.,.

—Per què no us espavilàveu abans! E1
bon suïcida es lleva dematí...

—Bé, no us ho prengueu així,.. Amb una
mica de bona voluntat hi ha 11oc per tots
dos...

—I ara! No necessito companyia per
aquest viatge.

—Es que, sabeu ?, m'agradava tant de
fer-ho aquí... Es un capritxet...

Uns minuts després, els dos homes es-
taven asseguts en un bar d'allí la vora.
Corn que el desconegut s'havia negat a ce-
dir-li placa, En Farreres es va oposar a
què es pengés tot sol, allí mateix, als seus
nassos. No van tenir més remei que anar

-ho a discutir a un café.
—Vós heu dit — féu l'ex-penjat — que

també volíeu suicidar-vos. Per qué, si es
pot saber?

—Vós direu! Per una dona...
—Està clap.., Tots acabem matant-nos

per una dona...
—Vós també?
--Natu.ralment... Em fa la vida impos-

sible...
—Tan enamorat esteu?
—Tot al revés. Es tracta precisament

de desempallegar-me'n.
—Ai, el meu cas és totalment diferent!

La causa deis meus mals és una dona, una
dona casada. No Ii he pogut parlar mai.
Està tan alta per mi!, inaccessible,..

—I per això us queixeu? Desgraciat, no
sabeu pas el pa que hi donen,.. Es tracta
de la meya dona. Quinze anys de matri-
moni, quinze anys d'un martini insupor-
table.

—Es que vós no haureu tingut la sort
de trobar un àngel, corn aquest que en mi
m'ha fet donar un tomb al cervell...

—Un àngel! Ja fa temps que no en
baixen..,

—La veiéssiu! Quan surt a ]'escenari,
sembla una cosa de l'altre món.

—Que és artista potser?
—I tant!
—Quina casualitat! La meya dona tam-

bé ho ós d'artista...
No continuem. El lector, tan maliciós

com nosaltres mateixos, ja haurà endevi-
nat que En Farreres i el desconegut es
referien a la mateixa dona. Però com que
els personatges deis contes no són tan fins,
ni de bon tros, corn els nostres lectors,
resulta que van trigar molta estona més a
adonar-se del que nosaltres ja sabem.
Quan, un cop tots els punts aclarits, en
tingueren la certesa, el marit va parlar
de la segtient manera:—Hem estat de sort. La Providència,
que en algunes ocasions sap el que es fa,
ha tingut la bona ocurrència de posar-nos
cara a cara. Ens ha donat corn aquell qui
diu la solució. Voleu la meya dona? Us
la cedeixo de bon grat. Em sembla que ella
no hi tindrà res a dir. Té tan poc arrelats
els sentiments matnimonials!

En Farreres estava boig d'alegria. Allò,
certament, era el eomble de la felicitat.
Mai hauria cregut trobar la seva bona es-
trella tan arran de la sepultura. Amb un
gest d'illuminat, va agafar les condes que
ell i el seu company destinaren pel suïcidi
i les va llençar per la finestra. Després,
va dir:

—Això s'ha de celebrar! Moso: porteu
xampany, força xampany...

Se'n varen beure una, dues, tres, quatre,
cinc, sis ampolles. L'alcohol, corn la moral

Dintre el pla estructurat a què obeeixen
les publicacions de l'Editorial Barcino, hi ha
una eollecció que no recomanaríem maï prou-. sense demèrit de les altres. Ens referim
a Els Nostres Clàssics, gràcies a la qual és
posat a l'abast goneral el més important de
la literatura catalana medieval, fins ara tan
Poe estesa fora d'un cercle reduït.

Gràcies a l'esmentada collecció és possible
la difusió d'obres cabdals més anomenades
que llegides o l'edició d'altres de descone-
gudes que eren fins ara camp exclusiu de
l'erudició.

Des de no fa gaire, bifurcada la colleceió
d'Els Nostres Classics en dues sèries, pot
dedicar-se a publicar textos que no s'hi hau-
rien pogut encabir sense alguna violència.
Així tenim, dins la sèrie A, aquelles obres
d'un interés és general i, dins la sèrie B,
aquelles altres destinadès ja a un ,públic d'u-
na curiositat ir és vasta, o més profunda.

»..

Entre els darrers volums apareguts de la
sèrie A, cal notar el cinquè del Tïrant lo
Blanc, amb el qual es tanca la famosa no-
vella medieval.

En parlar del Tirant lo Blanc és gairebé
inevitable d'emparar-se en l'elogi que d'a-
questa famosa novella d'aventures fa Cer-
vantes per boca del capellà que ajudat pel
barber practica una rigorosa selecció en la
biblioteca de Don Quixot. De totes mane- 4

res, hi ha hagut qui no ha ,prestat una fe
massa absoluta a aquest elogi, puix que
Cervantes en fa un altre de ben calorós
també del Palmerfn de Inglaterra, llibre que
no s'atreveixen a llegir sinó els erudits que
s'hi veuen obligats. Qui sap si aquesta ve-
gada Cervantes volgué riure's del lector o
patí una ofuscació; el fet és que se sol
adduir, i amb raó, el seu elogi del Tirant
corn un testimoni de vàlua, potser perquè
hi remarca el caràcter realista d'aquest lii-
bre; «aquí comen los caballeros y duermen,
V mueren en sus camas, y hacen testamen-
to antes de su muerte, con otras cosas de
que todos los demás libros deste género ca-
recen.))

En efecte, si el començament del llïbre
té un caràcter més cavalleresc, pie d'aven-
tures semblante a les de qualsevol altre
paladí, però no pas massa exagerades; aviat
canvia mesclant a les gestes militars details
concrets de la vida quotidiana. Es aquest
catheter realista que subratllà Cervantes el
que més sorprèn en una novella de cavalle-
ries i alhora el que assegura més la peren-
nitat del llibre. A més a més, l'estil del
T¢rant és notable per la seva natu'calitat,
sobretot en els diàlegs'. Es precisament
quan no pedanteja que fautor és més feliç.

Els editors d'Ell Nostres Clàssics, tot
prometent per a més endavant una edició
completa, han esporgat aquesta de tot allò
que resultaria insuportable al lector d'avui.
Malgrat que sam deis que preferim les obres
completes a les antologies, donada la fina-
itat de la collecció, no fóra justificat de
retreure un desbrossament gràcies al' qual
és fomentada la divulgació d'un llibre que

cristiana, excita a l'enterniment i a la
franquesa. El marit, amb el nas molt ver-
mell i els ulls espurnejants, no ens atre-
viríem a din d'emoció, va fen:

—De manera que us quedeu amb la me-
va dona... Ja us heu ben embarcat!, Sabeu
els anys que té?

—Cinquanta dos! Però això no és res,
encara. Es un defecte, aquest de ]'edat,
que totes les persones solen tenir-lo, so-
bretot si són iliustres... El pitjor, és que

mestà molt al conservada...
— ?
—Sí: porta la dentadura postissa. En

aquest punt, és una dona de principis arre-
lats, perquè també hi porta les celles i les
pestanyes de postisses...

— ?I

—Els cabells, quan en tenia, eren bo-
flies de debó, val a dir-ho. Ara, parta una
perruqueta que, si no fos que se la treu
i se la posa al meu davant, fins a mi em
lana bon efecte.

—A més a més, el sostenidor sois li ser-
veix per una banda. Amb això, està clan
que, pobreta, no hi té cap culpa... El pit-
jor és 

rt

el caràcter...
—
—Està molt mal avesada. Corn que no

ha tingut fills, esbrava amb el marit un
deis sentiments maternals més legítims,
corn és el de donar bufetades.
— tti
—Després, corn a dir molt constant, tam-

Poe ho és. Li agrada de tenir les seves
aventuretes... Sent una preferència tota
especial pels descarregadors del moll. Ai-
xò no vol pas dir, ben entès, que negli-
geixi les nitres branques de l'arbre social.

Escalfat per la conversa, el marit es va
anar exaltant i va finir per contar uns de-
tallets que ens guardarem prou de repro-
duir. El desgraciat Farreres va quedar
materialment desfet. Amb a11ò, Déu meu,
amb alié sí que no hi comptava! De ma-
nera que quan el seu amic Ii va dir, foral-
ment :

—Vaja, què hem de. fer?
—Què hem de fer ?—va respondre—. Tor-

nar a cercar les cordes. I jo que les havia
llençades per la finestra!

Les van cercar.
I les van trobar.
I...

L'endemà, tots els diaris portaven la no-
tícia.

JosEP MARIA PLANES

Feu fer els vostres gravats en la
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Conte inèdit de JOSEP MARIA PLANES

Els editors generalment no escriuen. La
J. MARTORELL I M. J. DE CALBA, Tirant lo Blanc.	 seva feina és llegir, Llegir a compte deis lec-

F, EIXIMENIS, TerÇ del Crestià (Els Nostres Clàssics).	 tors deis llibres que editen, llegir -1 llibre
abans ue l'altra ent i	 ''-1	

re
 ambq	 g

la seva firma. Quan un editor ho és de debd,
Bonilla	 conceptua	 "el	 més	 original	 de	 la compreu un llibre sota la seva responsabili-
literatura	 espanvola	 i	 interessant	 sobretot tat.	 Un editor que no llegís	 i	 no tingués
els catalans corn a monurtnent inapreciable ni mica de gust literari no passaria d'ésser
de llur idioma», un	 bon	 client	 de	 les	 fàbriques de	 paper.

Realment, e{ Tirant fins ara ha estat in- Grasset és un editor que ha descobert per-
assequible,. Deis	 715	 exemplars de	 la	 pri- les entre les muntanves d'originals que els
mera edició, només en resten tres ; del 300 autors sotmeten al seu fall. I després d'ad-
de	 la	 segona,	 un	 i	 fulles	 soltes.	 De	 les quirir un	 crèdit	 estimable	 corn	 a	 editor i
reimpressions modernes,	 ]'edició Aguiló no de	 colzejar-se	 amb	 els	 millors	 autors	 ha
ís pas Irer al gran públic, i menys encara cregut que les seves idees valen també els
ho és la monumental d'En Viader,	 i no honors	 de la 'impremta.	 I, després de les
parlour ja de la facsímil de la .primera pu- Remarques 'sur l'action, ha vingut La chose
blicada per Huntington. littéraire,	 que ara el	 nostre	 editor,	 irnpres-

Que,	 tot	 i comptant les traduccions ita- sor i	 llibrer Antoni	 López	 Llausàs ha fet
liana,	 castellana	 i	 francesa	 (arranjament traduir i prologar i acaba de publicar amb
més que traducció), hagi estat un llibre poc el nom de El món deis llibres.
imprès,	 algú ho ha atribuït precisament a I	 El llibre de Grasset podria suggerir molts
la desmesurada extensió del Tirant i a les comentaris.— en	 altre	 lloc	 vaig	 parlar	 ja
seves prolixitats. una vegada d'un	 dels aspectes d'aquest lli -

Com	 totes	 les	 obres	 antigues,	 ha	 estat bre,	 encara	 que,	 indubtablement,	 el	 millor
objecte	 d'investigacions	 erudites ;	 no	 és no vaig saber-lo copsar.
aquest hoc ni per esmentar-les. Diguem no- Creu Grasset i amb raó que la feina de
més que no és fàcilment destriable el que l'editor	 és	 importantíssima	 en	 tota	 litera-
escriví	 Joanot	 Martorell	 ¡	 el	 que	 cal	 atri- tura	 major	 d'edat.	 La	 tasca	 de	 l'editor
buir a Martí Joan de Galba, consisteix a descobrir un autor o un llibre.

El que és innegable és la catalanitat de Grasset resumeix el seu pensament en les
l'autor o	 autors,	 a	 desgrat de	 les influén- següents frases, que ben mirat en fan una:
cies italianes i	 angleses (al	 costat de cata- «Que tota l'ediéió contemporània reposa so-
lanes) que els	 investigadors han trobat en bre el principi del descobriment, és a penes
el Tirant. A més a més de les esmentades necessari .de	 subratllar-ho»	 (pàg.	 77 de	 la
influències catalanes, hi ha infinitat de .punts traducció	 catalana).	 eDescobrir	 és	 encara
confirmant que sois ún natural de la Co- una manera d'especular: és descomptar la
rona d'Aragó pot ésser el pare del llibre : glòrian (pág. 76).«Ha passat el temps deis
uNomés un súbdit de la nostra antiga Cg genis inconeguts.	 Es difícil d'imaginar que
rona posaria en boca d'Artús, corn 'primer en la nostra época un Verlaine pogués mo-
deure d'un	 rei envers els seus vassalls, de 'rir de misèria. Es més aviat deis falsos genis
servar-los lurs leys e furs)) (Rubió i Lluch). que cal guardar-nos» (pàg. q6). «Un editor;

* en els nostres dies, adquireix una notorietat*	 *
en la mesura que sap descobrir i imposar

Una de les figures més interessants del els seus descobriments» (pàg • 77)•
medievi	 català	 és la	 d'Eiximenis, polígraf Li sobra raó a l'editor Grasset : sense els
tan abundant corn mal conegut. Moltes de editors, moltes vegades no sabríem qué triar
les seves obres romanen inèdites en tot o en i comprar. En una literatura tan vasta corn
part, d'altres són perdudes potser per sem- la francesa, molts llibres bons passarien des-
pre	 (en canvi,	 li'n són	 atribuïdes	 d'apòcri- apercebuts i	 altres,	 els deis analfabets,	 po-
fes). E. N.	 C. havien dat ja fa temps els Brien aconseguir una venda fabulosa si la
seus Contes i faules, extrets d'obres més ex- propaganda fos ben feta. L'edi'tor és, dones,
tenses i	 el	 Regiment de	 la	 cosa	 pública. un element indispensable.
Ara de poc han publicat la Doctrina corn- Convençut d'això, Grasset treu de la po-
¢endiosa i, inaugurant la sèrie B, el primer sició de . privilegi	 deis editors consequències
volum del Terç del Crestià. exagerades.	 I contestant un article publicat

Quant al primer llibre, havia figurat fins a Comcedia, en el qual el seu autor deja
ara corn	 anònim. El mateix P. Martí de que els escriptors són uns proletaris i que
Barcelona,	 que ara en reivindica la pater- cal fundar un sindicat de defensa de la clas-
nitat eïximeniana,'no ha adquirit la certesa se,	 nega que l'escriptor sigui	 un proletari,
d'aquesta fins fa poc temps. El tema, però, i fort des de les seves altures, disserta una
per bé que interessant, escapa de la nostra estona i diu que només són proletaris els
competència. que depenen d'algú, els que exerceixen obs-

L'altre llibre, el Terï, és una de les qua- curament un paper social necessari en un
tre parts d'El Crestià que ens resten. Aques- d'aquests múltiples	 organismes	 el	 conjunt
ta obra, per,. la seva extensió_là més impur- deis quals	 forma	 una	 societat,	 professors,
tant	 de les	 1'letres	 catalanes 'medieval's,	 és 'periodistes; secretaris experts,	 etc. L'escrip•
una enciclopèdia de l'època, for que fa llibres, corn que els fa porqué 	 vol

En temps del seu autor, els grans esto i ningú no els hi demana, és independent;
làstics ja ho havien resolt tot i quedava poc segons Grasset.
marge per	 a	 l'originalitat	 dintre	 les	 con- Aquesta	 distinció ni mereix	 el	 qualifica-
cepcons de l'escola.	 Eiximenis, dones,	 fou tiu de sofística. A França i tot, on els bons
un compilador del saber de l'època, per bé escriptors poden viure deis llibres	 que	 es-
que	 barrejant-hi	nombroses	 observac ons çriuen, la rnajoria deis autors tenen sou en
pròpies,	 tretes	 del	 món	 que tenia	 al	 seu algun periódic.	 I si no tenen aquest sou i
voltant. Això en fa, corn ja ha estat remar- no són escriptors de ,primeríssima fila pitjor
cat,	 un cronista de la nostra vida política, per a ells.	 Seria excessiu intentar d'aclarir
un reflex del saber de l'època i mirall .de I si un escriptor, pobre o ric; és un proletari
la vida de {'Edat mitjana a Catalunya. de l'editor Grasset. De fet, pot haver-hi es-

A més a més de la valor documental, l'o- cieptors que venguin llibres a Grasset que
bra de Eiximenis en té una altra corn a tre- tinguin una situació de proletari.
sor de la llengua del segle xrv. Volia «par- (	 En literatures de proporcions més reduï-
lar comunament e més que més grossera- des un home que escrigui llibres pot també
ment a vegades,	 is a dir,	 que escriví de tenir la situació d'un proletari de solemni-
car.a	 al	 poble,	 en	 estil	 planer,	 però,	 això tat. López Llausás en el próleg que posa al
sí,	 correcte. llibre ho reconeix dient que equan puguem

El Terç del Crestià romania inèdit;	 no- fer tiratges de deu i quinze mil exemplars,
més alguns trossos n'havien estat publicats, {'escriptor que fadi un parell de llibres l'any,
segurament perquè l'extensió de l'obra es- tot compag nant aquesta tasca amb la colla-
verava els editors. Avui, amb una empenta boració en diaris i revistes, 'podrà viure de-
que cal agrair, una empresa s'ha llençat a corosament.,, 	 La	 perspectiva	 no pot	 ésser
la	 seva	 publicació,	 presentant-lo	 sota	 una menys	 falaguera	 ni	 més	 proletària.	 i Un
forma dignfssima. parell	 de llibres 'cada	 any i la	 collaboració

Se'ns permetrà només una observació, re- en diaris	 o	 revistes !	 A	 Catalun ya	 encara
ferent ale volums d'ambdues sèries d'E. N. ningú no ha let aquest miracle amb	 un
C.? Corn cal en obres així, són publicades ritme sostingut. Val sués fer els llibres per
amb notes, però aquestes es tróben al final amor a l'art.
de cada volum o del darrer volum de cada En prendre aquesta	 actitud sembla que
obra, però sense que hi hagi cap referència Grasset faci	 l'acció d'annagar els llibres de
en	 el	 text	 on	 correspon	 una	 nota o	 una caixa corn si ensumés que algú sospita que
variant.

JUST CABOT
els guanys són illegftims, fet que encara no
ha arribat a casa nostra. De totes maneres,
això planteja un problema perquè demostra

- que el	 negoci editorial	 no està intervingut.
................................».......».....«.. 	 «..»-.»-......«..»....., Hi ha una intervenció per als drets de les

obres d	 teatre	 hi ha també entre els mar-e
1	 No heu de deixar xants d'obres d'art e1 costum de pagar, a

les	 tant{

j
de llegir

més de	 mensualitats, un	 ,per cent
deis guanys de venda. Hauria d'ésser indi-

; ferent que els editors poguessin comprar un

llibre per cent francs o per cent mi] francs.
En	 a la venda determinat miler del

i	 EI Múo deis Llibres
posar-se

tiratge haurien d'entrar en vigor unes tau-

les de drets d'autor. Els experts podrien es-j	 per rieraard Brasset{	 p tablïr sense perill d'equivocar-se unes taules

{	 Traducció de JUST CABOT de drets d'autor.	 Digués el que volgués el
Pròleg d'A. Lòeaz LLxusès orcontracte entre l'autor i l'edit, sempre que

hi hagués guanv, quan la xifra del contrae-
Pessetes 4 te hagués estat sobrepassada — i això vol

dir que el contracte seria gairebé inútil —
entraria	 en	 joc 'la	 taula	 de	 proporció de

Pitijs de lo ilostra lliStf̂i guanys.
Si	 al	 teatre	 els	 drets	 d'autor	 funcioneni

{	 de huís 	 Nïcolau d'Ulwer d'una manera tan clarea, Grasset explicarà
quò	 els	 contractes	 d'edició	 són	 l'únic

i	 Pessetes 3'5o
per
trenca-colls deis autors.

F,ls editors podrien allegar que és possible
{ 

Els{	 politics catalans
d'equivocar-se.	 En	 aquest	 cas	 se'ls	 podria
respondre que quan creien a	 nscobrirsi	 me-
venales palpentes. Aquest sistema ponme

1 tria que els autors no guanyessin res si hi
d'Aotoai Rovira ¡ Virgili hagués fracàs. Ara succeeix que els autors

— així	 sembla	 deduir-se	 de	 l'article que
¡	 Pessetes 5 Grasset combat — sovint no guanyen gai-

rebé res encara que el llibre tingui èxit.	 .

` LLIBRERIA	 CATALÓNIA i
-No dubto que aquest

porqué 
eel	 seré tà 

molttat un dia o altre perquè el fisc està mal
i
f	 ±

atent.
.	 MANUxc BRUNET

Encara no us heu subscrit a la Collecció Popular de LES ALES ESTESES?



Els emigrants no ens revela cap aspecte
ïnèdit del gloriós autor. Aquest drama, es-
trenat anys ha a Terrassa, i no reprès fins
ara, hauria pogut esdevenir l'obra cabdal
d'Iglésies : el tema que hi tracta — la de-
serció de la terra — és d'una teatralitat
prou colpidora. Potser fou precisament la
suggestió del tema, la força que ja duia
de si allò que va fer anar l'autor massa
refiat, i el distregué de nuar-hi l'acció avi-
nent. Iglésies ho confià tot a dos magní-
fics personatges: L'avi Jacob, pagès arra-
pat a la terra amb
una obstinació irrao-
nada, i Llorenç, el`
beneit del poble, que i
hi romandrà petquè
l'embadaleix de te-
nir-hi casa, ell que
mal no havia estat
sinó un pobre vaga - I
bund. Ni la miséria
comuna, ni la deser-
ció de tots els veins
ni la desidia de les
autoritats no els fa-
ran trontollar ; ells
romandran al país,
sois amb la seva fe.

'Cofoisme? Por al
desconegut? Inèrcia.
A cópia de voler ju-
gar net, Pautar es
barra tota justifica-
ció . — Innegable -
ment, és Iglésies el
poeta patriota que
parla per boca de
l'avi Jacob. — L'es-	 MARIA VILA
pent de l'obra pot-
ser no és altre que aquest : l'home agafa
arrels .prou fondes a la terra, humida de
la seva suor, per desatendre el reclam de
la riquesa i de L'aventura. Patriotisme pri-
mari, fet de costum i de sentiment.

Malgrat la seva simppio tat, el. drama
pren de vegades unes proporcions grandio-
ces. La desolació de l'èxode ccillectiu, aban-
donant a la terra inclement les liars sense
foc i les despulles familiars del fossar, emo-
ciona profundament. Iglésies, home de tea-
tre per damunt de tot, sabé treure de as
repetició d'un motiu efectes inesperats, i
féu arribar a l'espectador el calfred de la'
tragèdia. Llàstima que els personatges ha-
gin de suplir l'acció amb els seus ,parla

-ments ; llur indecisió, llur rusticitat dupli-
quen les escenes i frustren la sobrietat que
el drama demanava i que no podia assolir

-se sinó a base de personatges més eixuts,
més concentrats.

Els emigrants entra en el cicle del teatre
social, tan car a Iglésies. Els tipus són
simples, creats d'un sol traç, plens de ge-
nerositat i d'innocènoia ; corresponen a
aquell concepte de la bondat essencial' de
l'home que tota l'obra del malaguanyat
dramaturg traspua. L'obra és escrita amb
aquella caritat inflamada, amb aquella cor

-dial efusió que Ii ha deixat tants i tan
vehements admiradors. Es justament aques-
ta tendresa a ultrança el que fa emprar
de vegades als seus personatges una ex-
pressió una mica retòrica, que discorda de
la realitat rural.

L'obra fou escoltada amb un gran res
-pecte a la memòria del ;popular escriptor.

La companyia Vila - Davf la interpretà amb
Un patetisme ben remarcable.

JOAN MINGUEZ

TEATRE CATALÀ
ROMEA

Companyia VILA_DAVI

TOTS ELS DIES, el grandiós èxit

de l'obra inèdita de l'immortal 16RASI

16LESIES

Els Emigrants
Artística presentació amb decorat

de Josep Roearol.

TEATRE NOU
Companyia dramàtica dirigida per

ENRIC BORRAS

Primera actriu: ENRIQUETA TORRES

Avui, tarda i nit, l'èxit insuperable

de la temporada

LOS SEMIDIOSES
Sorprenent creació d'ENRIC BORRAS

Tot Barcelona desfila pel TEATRE

NOU per a admirar la prodigiosa actua

ció de BORRAS en LOS SEMIDIOSES.

Tothom coincideix en que sota el nom de
Brückner hi ha un gran autor de teatre,
però ningú no sap qui és i sembla que no
se sabrà mai. Corn a la novel1a, vaga.

'Una tarda, parlant repenjats en una fi-
nestra de la Casa deis Çanonges, En Car-
les Soldevila, el senyor Geringer, represen-
tant a París de la Societat d'Autors Aus-
trfacs, i jo, mentre es celebrava una sessió
del Congrés Internacional del Teatre, el
congressista estranger ens conté part del
que hem escrit.

Ara En Soldevila ha rebut l'autorització
per traduir les dues obres esmentades i sem-
bla que ens les donarà a conèixer aviat•

Celebrem-ho. Catalunya, abans que Fran-
ça, Itàlia, Anglaterra i altres paisos, co-
neixerà l'obra d'aquest autor que inquieta
des de fa tres anys la gent de la Mitteleu-
ro¢a.

FRANCESc MADRID

Un procés que apassiona Alemanya i Austria

El misteriós afer

le l'autor desconegut i triomf ant

LA MUSICA
A PROPÓSIT

DE LA "TETRALOGIA"

Fa uns anys un novellista hongarès Ste-
ve Szomahazy, va publicar una novella ti-
tulada El dramaturg misteriós. Aquesta no-
'ella representava la història d'un director

de beatre que en el moment que va a ar-
ruïnar-se es troba davant del fet misteriós
d'un autor que Ii tramet una comèdia sen-
sacional que dóná a conèixer i obté un exit
sorollós, esclatant, fantàstic. Tan gran que
tot el país es posa a cercar qui és l'autor
de l'obra. Per més que fan, no el troben.
Tot el llibre és pie d'aquestes peripècies i
diverteix molt. Al cap d'uns anys, torna a
trametre una altra obra que obté un altre
gran èxit i ja arriba fins al Govern el de-
sig de conèixer aquell escriptor pel qual
demanen el títol acadè •ic, el Premi No-
bel, etc., etc.

AI final de l'obra un yell periodista, da-
vant de •tots els seus collegues, i ja que no
poden trobar l'autor, acusa el director del
teatre corn autor de les obres, i l'home, en-
cara que ho nega, no té més remei que ac-
ceptar el criteri general del país. De totes
maneres el llibre acaba sense que ningú
sàpiga qui és l'autor.

Val la pena de llegir la novella, perquè
és agradable i divertida alhora. .

Doncs be, això que de moment va ésser
una novella, ara és una realitat, peró una
realitat viva, actualfssima, definitiva.

La història que anem a contar dura asa
ha fet tres anys. E1 n6 d'octubre de 1926 un
teatre de Breslau donà a conèixer una co-
mèdia de «Ferran Brückner» amb el títol
de Malaltia de joventut. La comèdia era
atrevida i excità la curiositat del país. Vie-
na la donà a conèixer i el públic volgué
saber qui era l'autor desconegut.

El nom de «Ferran IBrücknen no havia
estat dit mal fins aquell instant de glòria.

Tothom cercà la personalitat de l'autor•
El director del Teatre de Viena es proposà
descobrir qui és. Els editors de l'obra di-
uen que no el coneixen ; que s'han entès
amb una senyoreta que viu a Viena, on
exerceix la professió de metge. Es aquesta
senyoreta que contesta les cartes en nom
de «Brückner».

Tothom es posa sobre la pista. La met-
gessa es nega a tota •declaració. Ella no sap
re,. Diuen a •l'empresari que l'obra és d'un
metge que viu a Nancy. Hi va. No en sa-
ben res. Més tard diuen que viu al costat
d'una malalta a Reims. Hi arriba ; tampoc.
Tothom, des deis homes més importants
fins als més modestos, segueixen l'aldarull
periodístic.	 '

L'autoritat més important de l'eAnchs-
liiss» teatral, Max Reinhardt, accepta una
obra rebuda en circumstàncies semblants,
del mateix !Bruckner, titulada Els crimi-
nals, obra que aconsegueix un dels èxits
més sorollosos de teatre internacional.

S'acusa aquest, aquell, el• de més enllà.
Es diu que és Fodor o Molnar, Goetz o
Heltai• Res. Es coincideix en que potser
és obra d'una dona, d'un metge freudià i
d'un experimenta't home de teatres. Es a'
dir, de la metgessa, del doctor Neuer i de
l'escriptor berlinès Theodore Tagger. Tots
tres ho neguen. S'arriben a ofendre per la
poca-solta de determinades campanyes. La
gent omple els teatres on fan Malaltia de
joventut i Els criminals i aixa fa que vulgui
conèixer més que mai la personalitat ver-
tadera de l'autor present. Es creua una
llarga polémica entre la gent que opina que
Un escr ptor pot guardar l'anònim i els que
afirmen que els autors s'han de donar a co-
nèixer.

El fet Cs que no es pot arrencar de la
metgessa el secret i que no s'endevina qui
pot ser. 'Fins la policia segueix tots els
clients que van a visitar la metgessa i no
es pot esbrinar res.

Ël mes de maig d'aquest any Reinhardt
va donar a conèixer, a Josephstadt, Els cri-
minals, que, segons els crítics, «és una
obra intensament dramàtica on el còmic i
la sàtira social s'ajunten amb uns tocs d'un
patètic intens». Un diari digué «que els ca-
ràcters són dibuixats de mà mestra i l'ex-
cellent interpretáció encara féu ressortir més
el relleu de la pintura psíquica. El simul-
taneisme troba en la presentació una ex-
pressió remarcable. L'escena està subdivi-
dida en petits compartiments on les accions
múltiples es lliguen i es recolzen per a con-
vergir en la desfeta final on els .personatges
són definitivament expulsats després d'ha-
ver passat pel Palau de Justícia, on han
estat jutjats per llurs crims. Hi ha una
escena del procés d'un cambrer de café on
darrera de cada paraula divertida hi ha un
esperit amarg i dolorós,..»

,r * «

A la Tetralogia, més que enlloc de la
producció wagneriana podem observar to-
tes les excelaències i les imperfeccions de
l'obra del mestre. I més que imperfeccions;
així, en plural, diríem la imperfecció, la
tasca essencial que la fa un meteor estéril,
malgrat la seva sublim bellesa. Es vera.
ment,extraordinari que Wagner, tot i ésser
el músic cabdal del segle passat, i, segons
corn es mis-i, el més gran de tots els temps,
no ha obert cap cap camí ; qui el segueix
s'extravia. De totes les moltes coses feixu-
gues que es donen en música, les «wagne-
nades » se'n duen la palma.

Aquesta tara és deguda a l'errat concep-
te de les estructures teatrals líriques que
tenia Wagner. Mai no va saber trobar la
justa proporció entre la velooitat de l'acció
de l'escenari i la del poema simfònic que
va teixint l'orquestra. La raó és clara;
Wagner vol expressar tota •l'emoció interior
de les ànimes en lluita. Ara bé ; les parau-
les, i el gest que les indica, són dues en
un moment ; perd l'emoció segueix encara
per dintre; de la mateixa manera, quan un
amant diu a l'altre : «t'estimo», la paraula
dura escassament uns segons ; però és un
resum d'un món de passions i d'idees que
fa temps que vivien per dintre i que encara
seguiran vivint per molt de temps. Aquesta
dualitat de cronologia entre la paraula .i
l'emoció ha estat la dificultat del teatre 11-
ric; tradicionalment és resolta mitjançant
certes fórmules melòdico-harmòniques, on
predomina l'element melòdic i que sintetit-
zen grans mons emocionals• Wagner va
trencar aquestes síntesis — que amb el
temps havien perdut tota la seva frescor, i
en aquest aspecte, Wagner tenia tota la
raó — ; ,perd en comptes de fer-ne de noves,
va usar corm a element constructiu el «mo-
tiu» molt més curt que la frase i 1a fórmu-
la. Aquesta brevetat el feia àgil per a tots
els desenrotllaments simfònics ; ell sol no
podia viure, corn vivien l'ària, el concer-
tant, etc. ; llavors tenia de resseguir pas a
pas totes les inflexions de l'acció -interior:
s'havia trencat la proporció entre les dues
accions, la de la música 1 la del teatre.
Ningú, àdhuc els més encegats wagnerians,
no podré negar que les escenes són lentes
d'una manera absurda, els duos no s'aca-
ben mai i ensopeixen, teatralment rlant,
embolcal ilats 'per una música esplèndida.
Per a fruir-los cal aclucar els ulls i . oblidar
l'escena. I un teatre uric on l'escena fadi
nosa, no és modélic, per genial que sigui.

Emprant una comparança un xic sorpre-
nent diríem que xis drames de Wagner els
passa corn als oficis de l'església; que les
oracions cantades rèsulten molt més llar-
gues que les que, paralielament, diu el sa-
cerdot. De manera que no hi ha més re-
mei que, de tant en tant, el tres capellans
s'asseguin una estona a un cantó, fins a
posar-se a temps amb els cantors.
Jo crec que, durant les representacions

de la Tetralogia, no estaria de més que els
actors poguessin fer llurs escenes a una ve-
locitat norma•I i després seguessin tot el
temps restant a un cantó de l'escenari.

Una altra dificultat té la música de Wag-
ner per a formar escola; és la seva qualitat
de matèria orgánica. Les unúsiques de qua-

¡ litat geométrica poden éssér la base d'un
ests-1, mai les que són orgàniques corn la
de Wagner, Beethoven, Bach (sí, Bach és
orgànic i no geomètric, no costa res de de-
mostrar-ho), aquestes no poden ésser imita-
des ; han d'ésser «plagiades» i el «plagi»,
net i cru, mai no té valor estètic.

R. LL.

U1

TEATRE TALLA
Companyia de vodevil i teatre modern de

ASSUMPCIÓ CASALS

1	 A viii , dijous, tarda a les cinc

De qui es el fill? i Les indecises

Nit, a les deu, el gros èxit dé riur^b &

Calenta, freda o a gust del coosgmidof f

Divendres, dissabte i diumenge tarda
i nit: Don Juan Tenorio y El Nuevo Tenorio.

En estudi: Le Presonera.

La famosa actriu. — Quina pensada has
tingut amb aquests detectius pnvats I Els
ximples han agafat l'home encarregat de
robar-me les joies.

(London Opinion.)

Agència exclusiva per a la venda de
MIRADOR

Societat General Espanyola
de Llibreria, S. A.

Barbarà, t6	 Telèfon 1278 1

BARCELONA

., U.

'EL TEATRE
LA SETMANA TEATRAL Mo1ire, la sari eiia, Russinyo1,eÏr.

Què ,passa amb les companyies de teatre coneix el món del teatre,	 i que ha cregut
Espanyol? Una cosa singularíssima. La tar- que les obres s'han de presentar amb digni-
dor d'aquest any no és corn les altres tar- tat i no amb rutina, alguna vegada ha tin-
dors, aquesta gran esquitxada de hum que gut de pactar amb el sentimentalisme de
ve	 de	 Montjuic,	 les	 mangueres	 policolors sarsuela per exigències del seu públic. I no
que engeguen des del Palau Nacional fan és que a Madrid no hi hagi una crítica poc
el seu efecte.	 El	 forasters que vénen amb intelligent ; firmes corn les de Canedo, d'Al-
un monocle, un sarró per anar a caçar i dues magro, de Manuel Abril, de Pérez de Aya-
tones	 d'equipatge,	 i	 esperen	 torn	 a	 la la i el difunt Enrique de Mesa, han dit tot
porta deis hotels, i a ]'últim se'n van a dor- I el que s'havia de dir, perd el mal persisteix.
mix a una clínica, o v_an a fer companyia L'excusa és que el públic ho demana, però
a la Santa Elena de l'agulla de la catedral, creieu-me,	 el	 públic	 s'acostuma	 a	 tot,	 és
tota	 aquesta bogeria magnífica de barrets
heterogenis i de creacions de perruquer, que
baden	 del	 Tibidabo al	 mar,	 senyalen	 un
moment	 de	 festa	 major	 internaoional	 i
olímpica que es reflecteix en les sales d'es-
pectacle. L'èxit del film sonor	 Movietones
Revuen, de les companyies de circ, de les
xarangues que fan els alemanys vestits de
mariners de luxe, deis congressos i els auto- I
cars faroits corn el gall dindi de Nadal, fan
que nosaltres els fills i velos pacífics de Bar-
celona, ens prenguem el café a la terrassa t
amb la satisfacció del pare que casa la noia
I no Ii ve d'un «duro» ni d'un «tanton. \,

Les companyies de teatre espanyol,	 que `
han vingut a fer les funcions acostumades,
s'han deixat imposar per aquest moment de i
Barcelona,	 o	 si	 no	 mireu,	 res de l'última
asbracanada, ni de l'última bagatelaa i l'úl-
tima enganyifa madrilenya. Les companyies
per classes passives i senyoretes disgustades,
han	 canviat	 d'orientaoió.	 L'obra	 en	 espa-
nvol	 que ha	 fet les pessetes ha	 estat	 La
Prisonnière de Bourdet; escandalós, maim- CATALINA BARCENA
tencionat aquest èxit, però al cap i a la fi
una obra moderna,	 audaç,	 ben pensada	 i questió	 de	 paciència.	 Un	 poble	 ayes-at	 a
ben escrita. Una reacció contera el omuñoz- menjar aglans i farinetes, és molt possible
sequisme i els seus derivats S. A.» que amb penes i treballs i paciència un horn

De	 La Prisonnière se n'han	 fet quatre Ii faci entendre que té de menjar pollastres
representacions en dia de festa.	 Es curiós .rostits. I és possible que al cap d'uns quants
que	 Enric	 Borràs	 és	 l'únic que	 s'entreté anys aquest poble cregui de bona	 fe que
amb La Esclavitud i arnb Los Semidioses, els	 pollastres	 rostits	 són	 millors	 que	 les
coses que tenen tul de poll bereber comple- aglans i les farinetes.
tament d'esquena a Europa. J, M. us S.

Ara ha debutat Catalina	 Bárcena,	 amb
una comèdia de Santiago Russinyol. Aques-
ta	 delicadesa	 és	 d'agrair.	 Russinyol	 és el
veil més jove que tenim, És la figura que
podem presentar a tot arreu i que podem

ifEL "TENORIO"estar seguríssims que mai ens farà quedar
malament.	 La barba	 i	 la cabellera d'En
Russinyol són les úniques coses que no que- Ningú no suportaria e1 Tenorio fora de laden ridícules al costat	 ]es fonts yor Bo-

seva data consagrada ; però també uns Totsses es Morntés e inventades pel senyor Bo
a

higues, que és el català de tgxg. Sants sense l'aparició de l'actiu ensiborna-

No sabem per qué, però per En Santiago 'fembresdor	 de	 quedarien	 molt	 desairats.

Russinyol tenim una sïmpatia que no tenim Amb Don Juan ens passa el mateix que
amb certes persones que, vistes de tant enper ningú més. Aquest home que té una

mica del taller de Toulouse Lautrec á una
I

tant, ens fan gràcia ;	però que, seguit,	 no
Podríem •comportar llur poca-solta.mica del Niu Guerrer, és el company que

sempre triarem per anar a Montserrat. Gairebé tots els Don Juan que s'han es-

Catalina Bárcena i Gregori Martínez Sie- crit superen el de Zorrilla ; però tampoc nin-

rra, que són més fins que un gat mesquer gú no els pot aguantar. Sense aquesta mica
de Carnestoltes i de criatura que el candori coneixen el pols de (Barcelona, veuen tot

aixa que nosaltres veiem a Santiago Rus- zorrillesc	 li	 ha	 sabut donar,	 la	 figura del

sinyol. burlador és	 francament	 antipàtica ;	 fa	 en-

La Bárcena és una actriu	 adorable que veja a tothom del públic ; cada bon senyor

menja escudella i caro d'olla de «Canari de es •pensa que li estan prenent la dona.
La Garriga» i diu les coses de vegades corn Ea canvi, l'heroi de Tots Sants és tan

una serp i de vegades corn una ,princeseta irreal 1 Es una mena de mïlnoimes, gran gas--
de sucre ; és de les actrius més Tines i de laire,	 actiu	 i	 teatral ;	 és un	 ninot,	 no una
millor qualitat; i no diem la millor, parqué persona. Mentre •ontemplem les seves con-

potser les altres actrius no hi estarien d'a- quistes podem	 riure per sota el	 nas ;	 no,
no fa gaire ferum d'home. No és perillós ;cord.

La iBárcena	 s'ha convertit en	 l'entrema- no	 ens	 fa	 I'angúnia	 del 'de	 Moliere; per

liada	 dels	 Savis de	 Vilatrista,	 perquè	 ella exemple,	 que	 és	 un cínic de debò, cru t

sap que el nostre teatre i el nostre Santia- golafre, que no fa piruetes i que es declara
go Russinyol tenen més cara i ulls que això ateu : fa almoines eper amor de la humani-
que aplaudeixen les classes passives.	 I tab», que és corn dir per fàstig que li fan

Un altre cas és el senyor Marano ; el se els pobres.
nvor Morano és un actor que crida corn un Un Don Juan que diu sense por de fer
lleó i té un sotabarba i uns registres greus riure,	 amb	 una	 vanátat	 infantívola :	 «Yo,
d'una	 teatralitat	 que	 no	 falla.	 El	 senyor gallardo y calavera», de seguit comprenem
Morano no debuta a cavall del senyor Lina- que es tracta d'un estudiantet fatxenda que
res Rivas, ni de cap conflicte del carrer de acabarà casant-se i essent persona d'ordre.
Carretas. S'ha presentat amb L'Avar de Mo- Ara, que quan es veu al mirall i es troba
lière,	 i aquesta nobilfssima	 intenció val la bonic i les dones Ii ho diuen, vol treure par-
pena	 que	 li	 aplaudim.	 Fer	 Molière	 en tit d'aquesta	 gangueta i explotar l'èxit fà-
mig de la Rambla entre una invasió de cil. Un home que dóna tanta d'importància
murcians i txeco-eslovacs és una prova de a la seva bonicor i que fa concursos de qui
bon gust. El yell Harpagon, és el personatge fa més conquistes amb un company, es con-
que té un gruix d'eternitat més sòlid. Mo- prèn .que mira molt la galeria ; el seu pecat
rano s'infla i es cargola i es ,premsa, per prinoipal és la vanitat o, corn diuen els seus
donar al seu Harpagon totes les inflexions paisans,	 «la	 marchosería».	 No hi	 ha	 cap
d'una gran escola. Morano va explotar Pi- malicia profunda en aquesta anima banal.
randello,	 i ara entre el seu repertori porta I si de vegades fa mal a les dones, és amb
el	 Topaze de Pagnol.	 Excellent idea. Tot aquell mal cor de les criatures que marti-
aixó higa amb el que dèiem abans del nos- ritzen les bestioles ; per poc coneixement.
tre moment barceloní	 i de les	 sales d'es- Per aquestes raons Zorrilla va voler fer
pectacles.	 Els, actors espanyols van perdent un drama esgarrifós amb misteris d'ultra-
aquell gust de sarsuela i de tripes amb xo- tumba i tot, i en va sortir una mena de co-
risso	 que	 els	 feia	 irrespirables.	 El	 públic média	 divertida.	 La	 gent	 somriu	 sentint
també es va modificant de mica en mica. passar les	 estrofes altisonants	 que tothom
D'aquí a setanta tres anys, potser serà pos- la sap de cor ; es riu de les tribulacions d'a-
sible el funcionament d'un teatre que se'n quella pobra bleda que Ii diuen donya Inés;
digui	 selecte,	 sense	 que	 l'adjectiu	 es	 torni fa tabola amb ('apandó de l'estàtua engui-
d'un color vermell grotesc i	 imperdonable. xada del Comendador	 (.ves	 quina	 «ideia»,

E1 teatre espanyol d'aquests darrers temps un home tot blanc!) i se'n va contenta da-

• s'ha ressentit del tipisme de l'astracanada i vant de 1' apoteosi» on tot acaba bé i on
de la imbeoillitat; és per aixa que Las vidas Don Juan recobra la seva veritable fesomia
cruzadas de	 Benavente,	 malgrat	 totes	 les de «bon Jan». Si no hagués vingut la mort,

falles que pugui tenir ens ha semblat una ,l'apoteosi de Don Juar hauria estat presen-
gran obra. tar-lo	 davant	 d'una	 torreta	 voltat de	 fills

Fins Martínez Sierra,	 l'home que miller am» la dona al costat i dient alguna xim-
plenieta a la minvosa, d'amagat de la mu-
ller•

En una paraula : Don Juan es fa simpà-
j...«..........,..,.^^....,.....«...........................«...«.......«..- tic als homes perquè no és cap cínic brutal
j ni tan sois un home enèrgic ; és un baliga-

Teatre Català Novetats i}j	 r
halaga, parlant ciar.	 I	 a les dones, perquè

' . 	 passasé	 ,bonic	 varesemp	 arrerad	 d elles i
}	 COMPANYIA CATALANA hial llg de les seves vides sense fer-	gar
}}	 n :. e o C  a: c. c a p d e .• i i w mal. Don Juan, de Zorrilla, no és el tip

aire
us 

}' de l'enemic de les dones ; és un simple en-

Avui, tarda, Espeetacles per a Infants. tremaliat galant.
A més, coon que hi surten calaveres, ce-

El darrer gran èxit de Josep Maria
I	 Folch i Torres: mentiris i estàtues de morts que caminen,
^r

L'auca d'En Pafufef}

fa riure la quitxalla.
Per tot això plegat,	 i	 per les	 seves va-

# riants còmiques i deturpades que l'acaben
'	 Tres actes de riure seguidament. Gran de fer famós, el Tenorio comparteix amb

presentació. Els	 Pasto+ets	 el	 privilegi	 de	 posseir	 uns
Nit: TERTULIA CATALANISTA: quants dies de l'anv per al seu lluiment.

I	 Divendres, dissabte i diumenge:! I és que Tenorio, al fons és més «pasto-
ret» del que sembla.

L	 Í1l1	 d 1 C Rosssxn LLATESa a e armesl
Exit triomfal del Teatre Cata!à!!!

No deixeu d'anar -hi!!!
Es despatxa a Comptaduria.	 ^v 1



MARY DUNCAN i CHARLES FARRELL en «Torrents humans»

!;	 -	 .	 ItI)fl.	 . .

L CINEMA I DISCO
UN CHIEN ANDALOU I TORRENTS_HUMANS

EL DIAFRAGMA

De tots els òrgans de què és composta
la màquina parlant, el diafragma és el més
important i de la soya qualitat depèn, més
que d'altra cosa, la fidelitat de reproducció
que pugui assolir ]'aparell.

Constituït per un petit timbal que porta
en un costat l'agulla que es repenja al disc
i que per l'altre es prolonga pal tub acús-
tic, esdevé el principal element que intervé
en el tránsit a l'amplificador, transmet grà-
cies a l'agulla les vibracions produides per
les sinuositats del disc, a la membrana

.acústica, i queden convertides per ella en
sonoritats.

El diafragma ha seguit també el procés
evolutiu realitzat per tot el conjunt de 1'a-
parell gramofónic. Aquí aquesta evolució
és feta pel trànsit de la membrana de mica
al diafragma metàllic. El ,progrés ha estat
evident ; el diafragma metállic pot contenir
perfectament àdhuc les extremitats de l'es-
cala, ço que era vedat al diafragma de
mica.. Amb tot i això, no tot han estat
avantatges, puix que s'ha sacrificat molt
la puresa deis Sons i l'exactitud, en la re-
producció de timbres que era característica
dels fabricats amb • membrana de mica. Per
això, en general„ es pot aconsellar l'apli-
cació d'aquest per a la reproducció de la
veu humana i instruments de corda trac-
tant-se de solistes, i el metàllic per al piano
i conjunts instrumentals. Ara bé, cal re-.
conèixer que esdevé impracticable la uti-
lització en un mateix aparell de dos dia

-fragmes, i ,per aixà el problema no pot do-
nar-se corn a resolt.

I és que la dificultat és 1a impossibilitat
de trobar una mateixa matèria amb les
dues qualitats que ha de tenir la imembra-
na. D'una part ha d'ésser ben sensible per
tal que sigui bona reproductora de les vi-
brat ons que ha de produir, mes alhora
també 'ha de tenir molta flexibilitat per a
poder rebre bé les oscillations de l'agulla.
Es a dir, dos qualitats que s'exclouen.

Si no hi ha 1, matèria, en canvi es pot
cercar un mecanisme que pugui realitzar
aquella finalitat. Amb una matèria ben vi-
brant i amb un sistema que permeti al por

-ta-agulles tota llibertat de rcnoviment. Es el
que realitzar la membrana-pistó. Amb tot;
el mecanismo no s''ha fabricat mecànica-
ment prou perfecto perquè pugui registrar
tots el moviments, v molts sorolls inútils
empitjoren l'audició.

Els fabricants han tornat a la mica ï
per a reduir els inconvenients de la soya
lleugeresa l'han collocada entre dues ane-
lles de cautxú o d'alumini.

D'altres' provatures s'han fet utilitzant
matèries vegetals de fibra i s'ha confirmat
la poca aptitud d'elles, especialment per a
la reproducció de l'orquestra.

Avui els fabricants d'aparells no tenen
encara resolta la qüestió, a desgrat de
totes" aquestes provatures i simultàniament
es fabriquen aparells amb els diversos dia

-fragmes descrits.
J. G.

MIRADOR, alhora que presentar al Qúblic
de les seves sessions de cinema Un chien
andalou, ha volgut que Salvador Dalí ma-
teix presentés aquest film, en la realització
del qual té una part important, amb l'expo-
sició, en tota independència, dels seus Qro-
pd sits.

Per la seva tart, MIRADOR, tant davant
el film corn davant aquest article, conserva
també la seva independència i acull l'un en
aquesta pàgina i presentarà l'altre aquesta
nit corn una interessant manifestació que
calia reconèixer,

El nostre film, realitzat al marge de tota
intenció èstètica, no té res a veure amb cap
deis asaigs de l'anomenat cinema ¢ur. Tot
al contrari, l'únic important del film és el
que en ell passa.

Es tracta de la siimple anotació, consta
-tació de Jets. Allò que el diferencia en un

abisme dels altres films és únicament que
els tats „ fets, en hoc d'ésser convencionals,
fabricats, arbitraris, gratuits, són fets reals
o semblants als reals, i per tant enigmà-
tics, incoherents, irracionals, absurds, sense
explicació. 'Repeteixo, igual que els fets
reals; que són irracionals, incoherents, sen-

se explicació. lnicament la imbecillitat i
cretinisme consubstancials a la majoria deis
literats i de la gent de les èpoques particu-
larment utilitaristes, han fet possible creu-
re els fets reals corn dotats d'un significat
ciar, d'un sentit normal coherent i adequat.
D'aquí la supressió oficial del misten, l'ad-
miss ó de la lògica en els actes humans,
etcètera, etc.

Que els fets de la vida apareguin corn a
coherents és el resultat d'un procés d'aco-

modació molt semblant al que fa també
aparèixer el pensament cum a coherent, es-
sent corn és el seu funcionament lliure, la
incoherència mateixa.

Els literats sobretot i els novellistes en
particular han contribuït ala fabricació de
tot el món convencional i arbitrar que han
imposat corn a real. Aquest món, on tot és
explicable i educadament conseqüent, és avui
ja totalment esmicolat per les recerques de
la psicologia moderna. Er ell tot hi és vo-
luntàriament esclau y putrefacte, però ser-
veix a meravella perquè hi pasturin encara
els pores i 1a gent ue bons sentiments. No
obstant al costat de la realitat confecciona-
da a la mida de la imbecifitat i seguretats
necessàries hi ha els fets, els simples fets
independents del convingut ; hi ha els crims
afrosos ; hi ha els actes de violència inqua-
lificables i irracionals que illuminen perió-
dicament amb llur resplendor reconfortant
i exemplar el desolat panorama moral. Hi
ha l'ós formiguer, hi ha simplement l'ós
deis boscos, hi ha etc: etc.

L'ós formiguer arriba a tamanys supe
-riors al cavall, posseeix una ferocitat enor-

me, té una força muscular excepcional, és
un animal terrible. L'ós fonmiguer menja
únicament formigues valent -se d'una lien-
gua de mig metre de llarg, prima corn un

L'ós deis boscos, el terror deis habitants
del bosc, s'alimenta de mel. I així suoces-
sivament La ciència podrà analitzar l'ana-
tomia i 1a fisiologia de l'ós formiguer. El
psicoanàlisi podrà analitzar els més subtils
mecanismes psíquics i estudiar novament
els f ets húmans, però per això ni aquests
ni la llengua de l'ós f rmiguer esdevindran
menys enigmótïcs i irracionals.

Si he agafat uns feus exemples de la his-
tòria natural no és spas per atzar, ja que
tal corn ha dit Max Ernst, la història del
somni, delmiracle, la història sobrereal és
ben bé i essencialment una història natural.

SALVADOR DALI

NOTA. — Un chien andalou ha tingut a
París un èxit sense precedents, cosa que
confessem que ens subleva 1 indigna com
qualsevol 'altre èxit de públic. Creiem però
que el public que ha aplaudit Un chien an-
dalou és un públic embrutit per des revis-
tes i divulgacions d'avantguarda, que cplau-
deix per esnobisme tot el que .li sembla nou
i estrany.

Aquest públic no ha comprès el fons mo-
ral del film, que Va dirigit directament con-
tra d'ell amb tota violència i crueltat.

L'únic èxit que compta per nosaltres ís
el discurs d'Enseinstein al Congrés de la
Larraz i el contracte del film per la Repú-
blica deis Soviets. — S. D.

Víctor Mac Laglen
en "Una xicota a cada port”

Fins ara Mc Laglen no era sino un bon
ai divertit actor de cinema, però amb Una
xicota a cada port, pot dir-se que s'ha su-
perat i ha creat incontestablement un seu
tipus. Corn .reconèixer un tipus francament
nou en el cinema? Per una nova i original
impressió que experimenta l'espectador. La
planta natural de la seva estatura, 1'admi-
xació física que inspira la seva anadura
alhora puixant i viva, ell en fa elements
d'una mena d'inspiració novella, de joia
lírica. Es una espècie de jocositat que és
al gest de l'home el que el pantagruelisme
és a l'alimentació.

Sens dubte, ja teníem Douglas Fair-
banks. Douglas plau de semblant manera.
Però compareu els dos herois i no deixem
de remarcar, sota la identitat deis mitjans,
una forta diferència en els caràcters. La
idea que Douglas vol donar-nos deis seus
mitjans físics, va sempre a l'extraordinari,
les seves gestes ultrapassen la mesura hu-
mana. No podem concebre'l sinó corn a ca-
pitost suprem o bé heroi isolat.

Me Laglen, al contrari, resta sempre a
la tessitura humana i familiar. Es un veri-
table atleta, més autèntic potser que el ma-
teix Douglas; els seus films no dissimulen
que cinc o sis agents de seguretat consti-
tueixen, àdhuc per a l'home més fort, una
amenaça seriosa, i un destacament un fat
ton quasi quasi invencible. Així corn Dou-
glas sempre té la solució d'algun recurs ex-
traordinari, Mc Laglen ens plau perquè no
té sinó els seas punys. De l'epopeia fabulo-
ea, ell ens condueix a l'esport.

JEAN PREVOST

Una multiplicació indefinida de sensacions
és la característica de la nostra cultura oc-
cidental segons Dostoievski, i és un mal
que s'agreuja cada volta més aquest aca-
parament per una existència perifèrica de
la nostra vida més profunda i personal.
Perdem el sentit original de la nostra essèn-
cia emportats; cada cop amb més fúria, en
un .viure artificiós, estandarditzat, en el qual
la personalitat desapareix sota una sèrie de
sediments socials d'origen contingent i per
tant convencionals. En resulta de tot això
un estat d'angoixa que es tradueix en el

món de l'art per un amor violent de la sin-
ceritat, a la recerca del que podríem no-
menar «d'element pura. Però cal .aquí una
objectivitat de la qual pocs són capaços, i
així veiem néixer d'aquell amor ipatètï'c
mantes catàstrofes d'ordre literari, pictòric
i ensems moral, que en hoc de voler atè-
nyer la puresa no són sinó projeccions d'au-
to-retrats deis seus propis autors corcats.
Es repeteix la lliçó deis prerrafaelistes.

Saludem ara una obra absolutament reei-
xida en aquesta tasca d'arribar fins a l'ele-
ment genuí. Aquesta obra la devem al cine-
ma i es diu Torrents humans aquí, The
River a l'Amèrica i La femme au corbeau
a França ; ella representa una de les con-
tribucions més considerables que el cinema
ha aportat a la psicologia amorosa.

A les primeres imatges del film ja sou
completament captivat. Charles Farrell és
l'home de les solituds, sa de cos i sa d'es-
perit, que davalla riu avail amb una em-
barcació fruit del seu esforç personal. Una
dona deturarà la seva carrera vers la ciu-
tat i ella serà la causa d'un duo amorós
esplèndid i d'unaqualitat psicológica de
primera imà, emmarcat per una naturalesa
aspra i primitiva que comunica a tot el seu
film la seva poesia salvatge i èpica.

Es aquest film un deis més bells espec-
tacles que els barcelonins hagin pogut gus-
tar aquests darrers temps. Un espectacle
airejat, reconfortant, que ens ajuda no poc
a trobar-nos a nosaltres mateixos, a gua-
rir-nos per instants de l'atmosfera de sen-
timentalisme n pornografia que respirem.
Lluny deis drames convencionals de saló,
de tota farsa abjecta, aquesta història de
solitud i d'amor és per nosaltres una lliçó
de sinceritat, d'energia i, per resumir, de
salut ; i això darrer és a tots el que ens
importa més.

Es la psicologia del film que no presenta
cap feblesa. Les múltiples reaccions repul-
sives i atractilzes de l'home enfront de la
dona i, recíprocament de la dona enfront
de l'home, són notades amb una subtilesa
colpidora, el mateix que la fisonomia mo-
ral deis dos herois de la història.

Tothom veurà aquest film. No podem, i
ho considerem inútil, repassar ad les seves
escenes. No podem resistir, no obstant, a
la temptació de citar-ne una de les darre-
res, d'una emoció colpidora i que presenta

certes analogies amb un episodi de Mestre
i servidor de Tolstoi.

Charles Farrell, que ha estat recollit da-
munt la neu i transportat a la cambra de
Mary Duncan mig moribund, agonitza en
presència de la dona que es desespera da-
vant l'irreparable, quan tot d'una, sentint
sota la seva mà el calor del seu pit, es
precipita damunt Farrell, emmotllant el cos
d'ella al seu i fent-lo reviure al seu escalf.

El film; que és pie d'humanitat, ha estat
realitzat per Frank IBorzage amb un accent
que no decau mai. Bé de fotografia, excel-

lent d'interpretació, intelligent de plàstica
animada. Mary Duncan, que tan mala im-
pressió ens havia produït en Els quatre dia-
bles, queda de 'bon tros rehabilitada. Char-
les Farrell ha entès magistralment aquest
tipus d'ésser prvmitiu i feréstec, tot ell del
moment present i incapaç de premedita-
cions, natura tota instint verge i sa, tal Boom
es plata d'inventar-les Wagner, car les ana-
logies que aquest xicot presenta amb un
Sigfrid, per exemple, són massa vistents
perquè les passéssim en s¡Iene1.

Denunciem la mala literatura que acom-
panya la projecció i el simbolisme pueril
que ens proposa.

Frank Borzage s'ha acreditat per segona
volta corm un dels mestres de la cinemato-
grafia actual	

J. PALAU

El públic

contra les bones pel'licules

La darrera setmana han passat per Bar-
celona dos films de qualitat: , Torrents hu-
mans i El retorn a la llar. Tots dos foren
presentats el dia de llurs respectives estre-
nes coin a pellfcules de categoria, ocupant
en el programa el darrer hoc, el que con-
venia a llur vàlua. L'endemà, amb motiu
de l'actitud hostil del públic,calgué despla-
çar-les i presentar-les corn a pellícules de
complement, i abans de pel•lfcules absoluta-
meat imediocres que a quell mateix públic
s'empassa sense protestes. Naturalment que
no es tracta de tot el públic, sinó d'un sec-
tor afectat del mal que Goethe anomenava
«ignorància activa», amb afegiment de la
petulància, i que en comptes de dissimular
la seva manea d'intelligència ens fa pública
ostentació.

Aquestes manifestacions són ben poc fa-
lagueres pal que fa al nivell cultural dels
assistents a les sales de projecoions de la
nostra ciutat.

Avui publiquem la crítica del primer deis
dos films esmentats i en el número vinent
parlarem d'El retorn a la llar.

DISCOS

Broadcast
El major stock

Preus únics a 5 i 6'50 pessetes

CASA ALEMANY
Via Laietana, 39 - Tel. 12756 - BARCELONA

I-	 -
-Quina sort ! Ara ens queda la pista per

nosaltres.
(Utah Crimson.)

Recordeu avui, a les deu de la nit,
al Cinema RIALTO

^a^sió de Cinema MIRADOR
amb els films

Els zoantaris - ` La mà

Un chien andalou

Una xicota a cada port KU RSAAL • CATALUNYA

GRETA GARBO
Dçmà, dia 25, estrena al

PRINCIPAL PALACE
de

Viva Madrid que es mi pueblo
LA DAMA MISTERIOSA

amb CONRAD NAG;EL

Direcció FRIED NIBLO

r

per
CARME VIANCE
MARCIAL LALANDA

Distribuidors per a	 CELIA ESCUDERO
Catalunya, Aragó i Balears

CINEMATOGRÁFICA ALMIRA, Rbla. Catalunya, 46, pral.

Tot comentan i es balder,

METRO GOLDWgYN MAYER

MUDA O'SONORA
producció M. G. M.
SEMPRE MILLORA

!	
PREVISIO

— Per què teniu estació, si no hi ha mai
trens ?

— Per si de cas n'hi hagués algun que
se li acudís de fer una volteta per aquí...

(L'Intransigeant.)



EL METODE EXPERIMENTAL

4k

sible tornar a admirar algunes obres deis
célebres escultors vuitcentistes, i la gairebé
desconeguda del correcte acadèmic pintor
Daunas. El nostre agraïment , doncs.

M. G.

NOTICIARI
L'exposició del pintor Rafael Benet

ha estat avançaçda uns dies. S'inaugurarà
dissabte que ve en la sala quadrada de can
Parés. De la producció dé Benet que ac-
tualrcnent posseix la Sala Parés, no sabem
quines teles seran escol l ides, però, siguin
les que siguin, esperem, amb l'espertació de
sempre, aquesta nova exhibició de les .pin- .
tures de l'agut crític i intelligent pintor
R^afaellBenet.

* Y t

Una botiga que cal remarcar corn una
encertada realització de les noves tendèn-
cies decorativas és .la que ha inaugurat la
((Subdelegación del Patronato Nacional de
Turismo», a laGran Via.

s.^
A la vila de Montblancb s'ha cele-

brat darrerament una Exposició d'art de la
Conca de Barbaré, en la qual s'han reu-
nit un centenar d'obres de fills d'aquells
voltants o d'artistes residents a fora, però
que han pintat algun retó d'aquelles terres.
L'Exposició tingué un gran èxit, la qual
cosa diu molt en favor d'aquell tros de
terra tarragonina. La nostra enhorabona.

Merca dé
S. A.

FRANCESC DOMINGO. – Paisatge (Sala Parés)
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PtIË ARTS

COMENTARIS DE L'EXPOSICIÓ H EXPOSICIONS
En el Palau d'I dústries Químiques no «Asociación Papelera» i Jen olassecciór sugssa

hi hem sabut trobar cap fragment aprecia- el del «Dr. A. Wander Sa Berne».
Me. Si haguéssim de fer un catàleg arqui- Seguint el nostre passeig el primer pave-
tectónic de l'Exposició per ordre de mè- 116 que després trobarem, és el deis Artis-
rits, evidentment, aquest palau no seria tes Reunits, el qual — donada la seva im-
pa en l'últim hoc, però sí en el darrer portància artística — comentarem, especial-
grup.	 ment, un altre dia.

En la seva façana principal, ultra un El de la casa uDamiansu és força agra-
pòrtic de quatre columnes — els capitells dable, quant a composició de la, façana,
de les quals ,sobresurten del pia de l'arqui- però, valga'm Déu quin disbarat!... a qui

J05EP°j1LIMONA,—Sant Jordi

trau —,	 hi	 ha	 dos	 monumentals	 nínxols I se	 Ii	 acut	 simular uns	 c l aus	 amb	 quatre
corn a ornament	 primordial.	 Ara	 bé,	 un pinzellades	 en	 una	 façana que té	 la pre-
nínxol demana un motiu o altre, corn per tensió d'estar à la page?
example emmarcar una escultura , i els po- El pavelló de la casa «Molfort's» és una
bres	 nínxols d'aquest palau,	 amb	 tot 1. •s- pensada resolta amb gracia i adequada per
ser tan grans, els han deixat sense. 	 Però una Exposició.
suposem	 que	 hi	 és	 l'escultura ;	aleshores, Un altre pavelló de fisonomia, també avi -
com que aquests nínxols no tenen fondària, nent, és el de la eSocietat Anònima Cros».
la figura hauria de situar-se avançada del L'estridència	 colorística de les	 dues	 torres
pla de la façana i, per tant, no sé pas de és una nota força simpàtica. L'enhorabona
qué servirien. L'haver-se empescat uns nín- al seu- autor, Oscar Lena.
xols corn aquests, tan planers, per comptes També hem de felicitar el decorador San-
de decorar el parament, només ha fet que hago Marco per la distingida edificació re-
abonyegar-lo. servada a la ccCooperativa de Flúido Eléc-

En les façanes laterals hi ha un	 frontó trico».
terminal	 que	 correspon	 a una	 teulada vi- El	 pavelló	 de	 les	 signatures	 ((Riegos	 y
triada	 a	 quatre. vessants:	 I	 corn	 que dés Fuerzas del Ebro •S. A.», ((Energía Eléctni-
que el món és inón i el Partenon és Parte- ca de Cataluña	 S.	 A.)) i ((Compañía	 Bar-
non un frontó correspon a una teulada a celonesa	 de	 Electricidad))	 és	 completament
dues vessants, no sabrem pas descobrir al- normal	 de	 concepció	 arquitectònica,	 però,
tra	 justificació,	 d'aquests	 frontons,	 que	 la precisament;	 potser	 és	 excessivament	 nor-
la	 tan	 gratuita	 i,	 pejorativament, 	 anome- mal per a conviure bonament amb els al-
nada	 «decorativas. tres.

En l'interior d'aquest	 Palau d'Indústries La «Chale» ha volgut donar una nota
Químiques hem anotat uns quants stands seriosa	 i	 ho ha	 aconseguit.	 El	 seu	 petit
que sobresurten per una presentació enter- pavelló (petit per la importància de la ca-
tada ; són els de les cases :	 ((Foret S.	 A.», sa) presenta	 les	 afinades	 proporcions d'un
«Sitjà», «Espinós)) de Reus, «Manufacturas neo-classicisme 'ben	 assimilat.
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EL DISC DE LA RAÇA

Lá genial obra del Mtre. Vives

. B011EfrIIOS
cantada pel gran baríton

Marcos Redondo
la trobareu únicament en discos

e®n

J

La casa ((Pirelli)) ens mostra un edifici
sense suc ni bruc. En la glorieta terminal
no hi , aniria gens malarent una Banda
musical; és l'únic motiu que hi veiem.

La ((Confederación Sindical Hidrogràfica
del Ebro» esta representada per una mos

-tra discreta de modernitat a la manera cor-
rent corn molts es pensen que és, però que
en realitat és bastant diferenta.

El pavelló de la casa iMuguruza» ja s'hi
acosta més, en canvi el de la »Reva» n'es-
tà un bon tros distant.

¿Cum diantre s'ha permès aquella poca
-solta constructiva que han edificat else de

!'uAigua. de la Verge de Montserrat))?
La Companyia d'assegurances ((La Pre-

visión Nacional» potser hauria reeixit, en
el seu pavelló, si ]'hagués fet més alt. La
principal qualitat está en 1'accidentació de
la teulada, i sobretot, en ej sorprenent efec-
te de la illuminació.	 •

La ((Hispano Suiza)) s'exhibeix en un to
distingit; és un pavelló en el qual s'ha
tingut en compte la visualitat de l'objecte
a exposar, í s'ha eludit tota decoració su-
pérflua.	 ,	 ;

La part més potable del pavelló del mar-
chcend de pintura Joan Anton Maragall és
la teulada a quatre vessants i enriquida per
accidentacions geomètriques. Una cosa in-
teressant cal anotar, el visitant que desit-
gés conèixer l'estat actual de la nostra pro-
ducció pictòrica, tot seguit se'n faria càr-
rec, «només», visitant el despatx reservat
a l'administració d'aquest pavelló, i, evi-
dentment, se'n portaria un record més ajus-
tat, que el d'altres palaus expressament
construfts per a tal objecte.

La casa ((Gab» ens mostra un modernis-
me coquetó; tal •com pertoca a una perfu-
meria ; i' ,La Lechera)) un altre que tam-
bé vol ésser modern però no ho aconse-
gueix.

MARCUS GIFREDA

"LA P1RGOLÅ"^
EL ,RESTAURANT DE MODA

Situat
davànt la meravella d'aigües lluminoses

prop del Gran Brollador

COBERTS A 12 PESSETES
BANQUETS

ORQUESTRINA VERDURA

Telèfon 33924

El profesor que ha sentit dir sovint que
un home que s'ofega s'agafa a una palla.

(Passing Show.)

i

—La setmana entrant beco de buscar un
altre pis ; en vull un que tingui vistes.

(Virginia Reel.)

Sala Parés
La primera exposició individual de la

temporada, en la sala .quadrada d'aquesta
prestigiosa galeria, és de les pintures de
Francesc Domingo.

D'ençà que aquest artista 'marxà a París
hem continuat seguint, amb gran interés,
la seva obra. De l'època en què vivia a
Barcelona en guardem un bon record

Aleshozes ((encara» .s'estimava, entre els
pintors, fer apunts pel carrer; tots els que
hem anat a can Gall en tenim uns quants
blocs de paper en algun retó o altre. En
aquell temps •Domingo ja 'feia mis 'apunts
meravellosos, i un deis llocs que preferia
per a estudi era en plena representació d'un
((dramón)) social, sentimental o anticlerical
en el teatre Apolo. Els models de Domingo
eren els )(emocionadíssims» espectadors d'u-
na immobilitat absoluta mentre l'escena
funcionava... i els nostre artista dibuixava.

L'obra de Domingo, d'aquella época, cris-
tal1itza en les teles El noi malalt i Els ju-
gadors, les quals són a la collecció Plan-
diura. Després se n'anà a París, i allí co-
mença una nova modalitat de la seva vi-
siá pictòrica : del seu cezannisme anterior
a una simplificació austera de la paleta.
Aquesta segona época potser és la menys
feliç de 'Domingo, car si bé, .en el fons, hi
havia la mateixa emotivitat, l'estil, moltes
vegades, enfocava un cartellisme decoratiu.
Més enlló, començà a despendre's deis tons
uniformes, però variats, per a seguir una
gama gairebé monocroma i un.a concepció
primitivista.

Fl procés pictòric de Domingo ha arribat,
actualment, a una nova orientació, la qual,
corn va dir ell mateix en aquesta pàgina,
((són coses que estan en gestació i que han
de trobar encara el seu camí definitiu ». Dei-
xem de banda aquests humils i també rao-
nats propòsits i encarem-nos davant les te-
les exposades a la Sala Parés.

D'antuvi, cal constata.- que dintre el nos-
tre clos artistic, Domingo presenta una
pintura inédita ,(situats a París, evident-
ment, el compararían amb el pintor grec
Gunaro). Això ja és, per a nosaltres, una
aportació interessant. I ara, contemplem la
refinada gama matàllica d'una subtilitat
impressionant i un sensualisme mirific de
la color: és la part excelsa de la pintura
de Domingo.

I aquella emotivitat d'abans, que era tan
característica?

També hi és,però ara és més aviat còs-
mica.

Pressento que aquesta nova visió de Do-
mingo tipdrà certes dificultats per introduir

-se' a Barcelona. Així i tot, confio que el
sector de públic escollit — més nomb:6s cada
dia — sabrà acollir l'obra de Francesc Do-
mingo en la justa consideració que es me-
reix. I també pressento que aquestes coses
que el] anunciava trobaran a no tardar el
seu caní definitiu.

***
En la sala gran de la mateixa galeria

exposen els pintors Agapito Casas i Pedro
Casas Abaik a i l'escultor Juan Artigas

-Alart Casas.
El primer practica un Qompierisme dis-

cret en el paisatge. Sap pintar de la ma-
nera corn s'acostuma en qualsevol ((Acade-
mia de pintura y modelado», per la qual té
condicions de mestre. I quan el motiu que
pinta no és gaire complicat, arriba fins a
donar una certa qualitat amable.

El segon pintor esmentat ni a això arri-
ba. Tots els seus «traçuts» contrallums i
gratuits contrastos de color són adequades
tricromies per a illustrar qualsevol «revista
gràfica» que fullegem a cal barber... perd
la valor pictórica, confessem que no l'hem
vista enlloc.

Hem llegit en un fascicle qve el senyor
Artigas Alart és un conegut amateur. D'at-

xò no en dubtem, corn tampoc — per les
mostres exposades — que la seva obra es-
cultòrica és de migrada qualitat.

Aquests tres distingits senyors han tri-
butat un sincer homenatge a la memòria
dels germans escultors Vallmitjana, Agapit
Vallmitjana Abarca i el pintor Hermenegild
Daunas, del segle passat. Es un record afec-
tuós de família, pel qual ens ha estat pos-
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Visiteu a l'Exposició el carro de
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Laietana, 18, pral., B

Director

Caries Ossorio

Autoritzacions per
a noves indústries

Caricatures pròpies: lOptes.	 Caricatures Exposició: 35 ptes.

Av. del Marquès de Comillas (davant el Poble Espanyol)

Telèfon 34482

Vil) t►

Societat Espanyola de Carburs Metal'Iìcs
Correus: Apartat ISO	 Mallorca, 234	r•tèton 73113
Teleg. "CARBUROS" 	BARCELONA

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 posses
seda, cotó i altres teixits :: CA'LEFACCIO INDUSTRIAL
de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS,

MANO,METRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

Pi ssupostos," estudis, consultes i assaigs, ,gratis

S	 -vosea la

CASETA DE LES ARTS
Redacció i A dmiuistració : VIA LAIETANA, 37. - BARCELONA

Coflcrv! la pci! saua, asta, jora, frcsc i gamada

AIitì'$ eprcsa, amll higiene, simplement

Exposició Internacional
de Barcelona

Oberta des de les nou del matí fins a la una de la matinada

E) públic podrà visitar cada dia els Palaus i Pavellons des de les deu del mati
a les set de la tarda.

Palau Nacional
Obert cada dia, des de les deu del matí a les quatre de la tarda.

Entrada al Palau Nacional . . • . . . 1 pesseta
NOTA. — Els diumenges es podrà visitar el Palau Nacional gratuitament

des de les deu fins a les dotze del matí i de les dotze a les quatre de la tarda
l'entrada valdrà o'5o ptes.

Poble Espanyol
Obert cada dia des de les nou del matí fins a la una de la matinada. Entrada

ordinària, una pesseta.

El públic podrà visitar els diorames i «Quijote» conjuntament per una pesseta.

Pistes de 1Lawn•Tennis
GRAN MATCH DE TENNIS entre l'equip d'Itàlia i el d'Espanya,
durant els dies 25, 26 i 27 de l'actual mes a les Pistes de Tennis

de l'Exposició.

Palau Nacional
Festivals Simfònics Ibero - Americans

organitzats per l'Excma. Diputació Provincial de Barcelona

QUART CONCERT per al dia 25 d'octubre a les den de la nit

AIGUA
DE ROCALLAURA

La deu més rica del món

Si vosté pateix d'AlbuminGria, Litiasis
írlea (mal de pedra), Bronquitis paren.
gelmatoses, Nefritis crònica, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expèn

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

Distribuidors generals

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, $Z, Y SALMERAN, 133

Anunciar

a

MIRADOR
és donar a conèixer

un producte

per tot

Catalunya

PROGRAMA

I,

o Garatuja (preludi) . . . . . .	 . . A. Narouucaxo.
Suite Brasileña	 . . .	 . A, NapoMucallo.

I.. Mañana en la montaña. II. Intermedio;
III. La siesta en la hamaca ; IV. Danza de
negros.

U

Suite Sinfonica (sobre tres temes populars brasilers). C. LORENZO F RNANosz.
a) Allegro con fuocco.
b) Andante.
c) Grandioso et allegro giocóso.

Direcció: Sr. MARIUS MATEO
Amazonas (poema simfònic) . . . . . . . . . H. VILLA-Losos.

III

Tres poemas indígenas .	 . H. Vlu.a-Losos.
1. Canide Ioune-Sabath ; II. Tara ; III. Teirú.

Soprano, chor i orquestra. — Solista : Srta. Mercè Strobel.
Choros X . . . . . . . . . . . . . . . . H. VILLA-LOBOS

Orquestra .i chor mixt. Totes les seccions de l'Orfeó Graciene, que dirigeix
el mestre Joan Balcells.

Direcció : Sr. HECTOR VILLA=LOBOS
NOTES. - Reservat el dret d'alterar aquest programa, si per qualsevol

causa fos necessari.
Absolutament,prohibida l'entrada a la sala durant l'execució de les obres.
Vegeu el fascicle sobre compositors americans, editat per l'Excellentíssima

Diputació Provinoial de (Barcelona.

Han estat posats a la venda els carnets de a5 entrades, al preu de 22,50
pessetes. Els impostos a càrrec del públic.

Aquests carnets són vàlids per a tots els dies. Es tallarà una entrada dal
carnet els dies que valgui una pesseta, i els dies que l'enlrada al recinte sigui
de dues pessetes es tallaran dues entrades dels esmentats carnets.

Les persones posseïdores de carnets antics d'entrada al recinte de ('Expo
sició podran fer-ne ús, des d'ara, en la forma següent:

Els dies que l'entrada al recinte de l'Exposició valgui dues pessetes, per
cada fulla només podrà entrar una sola persona.

Els dies que l'entrada al recinte sigui d'una pesseta, per cada fulla podran
entrar dues persones.

Corn a record del Certamen, l'Exposició Internacional de Barcelona dis-
posa d'Insígnies que són venudes a tothom qui pugui interessar-li la seva ad-
quisioiá, al recinte de l'Exposició, Poble Espanyol, Agències de Viatges, Hotels
t principals establiments de Barcelona. En aquesta insignia es reprodueix sobre
l'escut de Barcelona el Maser que figura en el cartell anunciador de l'Exposi-
ció. No estan autoritzades ni tenen caràcter d'ofioials altres insfgnies en les
quals ha estat reproduït el Macer sense autorització del Comité de l'Exposició.

NOTES. =— E1 .públic no podrà entrar al recinte amb cistells, farcells ni
paquets voluminosos.

No serà pertflès de menjar en els bancs, jardins, places, escales, etc.
Ía consigna per als farcells petits queda establerta a les portes de la

Plaça d'Espanya, fora del recinte.
Ha estat posat a la venda al públic el carnet per a tota la temporada,

al preu de 70 pessetes.
Cada dia, llevat deis divendres a ;partir de les nou de la nit, l'entrada

al recinte de l'Exposició serà d'UNA pesseta.

Pastilles ASPAIME
Curen radicalment la TOS

parque combaten les seves causes
• Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis, tuberculosi
pulmonar, asma, I totes les atecclons, en general, de la gota, bron-
yuls, i pulmons. — Les Pastilles ASPAIME són les recepta

-des pels metges. — Les Pastilles ASPAIME són les pretendes
pets pacients. —Les Pastilles ASPAIME es venen a UNA
pesseta la capsa en les principals tarmieies I drogueries.

Especialitat Fo•mac2ulica del Laboratori SOXATARG

Correr del Ter, is	 •	 Tele/on 50791	 •	 BARCELONA

Subscriviu -vos a t4 I R A D OR
.	 SETMANARI CATALA

Peli, 62. • BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

En-_ ....—..._..._.....-----..--._ ..............__..............._ __ _ _........ 	 _

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

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

fel greu fixat de 2'50 pies. trimestre.

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

Noves instal'lacions
'canvis 1 trasllats

Certificats de
productor nacional

Expedients de protecció
de l'Estat

Representant especial
a MADRID

Contribució industrial

territorial, utilitats

AMR IA f0TIPIARBU,CATAWNYA,16- BAscE:oNA
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