
DESPRÉS DE L'ACORD:
Mr. Young, President del Comitè d'Experts,
fa donar-se les mans a M. Moureau (esquer-
ra), delegat de França, i el Dr. • Schacht

(dreta), delegat d'Alemanya.

Certament, hi ha molts altres problemes
que cal resoldre si es vol consolidar la pau.

Aquests problemes, però, encara que en for-

ma distinta, existien ja abans de la guerra.
Toparan amb l'egoisme i els prejudicis d'uns
o altres, però el desig de cooperació interna-
cional els ha d'anar resolent per vies legals.
L'atmosfera internacional és cada dia més
propícia.

Com es veia l'Exposició Internacional en 1914

— Caram, sí que serà gran això.
— Oh.., esperi's. Això que reu només és la taquilla.
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"Res no ?oposa a que cap a
l'any 1940 tinguem una cosa
equivalent a uns Estats Units
d'Europa."	 Macdonald
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LES CONVERSES DE MADRID	 RETMIRA I I
CAP A LA LIQUIDACIO DE LA GUERRA

La reunió del Consell de la Societat de
Nacions a Madrid ha acabat, com han d'a-
cabar sempre aquestes sessions periòdiques,
amb una reconciliació general. Problemes in-
ternacionals que requereixen la unanimitat
per a esdevenir acords, no poden acabar d'al-
tra manera. Si el problema és una cosa vi-
va, no queda resolt, sinó ajornat, amb un
petit pas endavant cada vegada. Després,

incidents nous el tomen a posar damunt la
taula i les velles diferències s'acosten fins
a un altre ajornament. Així ha passat ara
amb el problema de les minories, que tor-
narà a rebrotar en una próxima reunió del
Consell o de ]'Assemblea.

Perd al marge de les sessions oficials, les
converses dels homes d'Estat d'Europa han
tingut una major transcendència que els
acords públics del Consell- I és molt proba-
ble que en les paraules de reconciliació amb
què va ésser closa la sessió final entrés per
molt l'estat de les negociacions privades so-
bre les qüestions cabdals que avui preocupen
al món.

Briand i Stresemann han parlat molts de
cops a soles a ]'Hotel Ritz, convençuts per
igual que l'única garantia positiva de la pau
és la liquidació definitiva de la guerra ; i
encara que d'aquestes converses no n'ha
transcendit altra cosa que un començament
d'acord per a reunir una conferència política
sobre les solucions econòmiques proposades
pel Comitè d'Experts de París; tot £a creure
que es varen preparar els termes del resultat
futur de la conferència.	 •

**
Com tothom sap, la liquidació de la guer-

ra depén de tres principals afers : les repa-
racions, els deutes de guerra i l'evacuació
del Rhin.

Aquests tres problemes han agrejat durant
dos lustres les relacions entre les principals
nacions del món, : entre els aliats i i'Ale-
manya i entre els aliats i els Estats Units.

L'àrbitre nou Mr. Henderson, ministre
treballis ta anglès d'afers estrangers

Fins ara havia estat dmpossible d'englobar
les qüestions de les reparacions i els deu-
tes : els Estats Units s'hi havien oposat sis-
temàticament i és possible que ara, després
del treball dels experts de París, encara hi
hagi als Estats Units algú que protesti. Gai-
rebé insensiblement l'opinió nordamericana
s'ha humanitzat i la realitat ha estat més
forta que el rigor amb que fins ara es respo-
nia a Europa amb aquell principi : Qui tin-
gui deutes que els paguin.

Els laboristes anglesos, si hi haguessin
arribat a temps, haurien preconitzat I'anul-
lació dels deutes de guerra i de les repara
cions, però la proposició hauria topat amb

gut constatar que Aleman ya desitja veure els
exèrcits estrangers abandonar la riva dreta
del Rhin.

Aquests homes han dut pacientment aquest
doble problema de les reparacions i l'ocu-
pació militar. Briand ha imposat el seu cri-
teri de fer les coses pacíficament i sobre la
base de realitats tangibles. Stresemann ha
estat l'únic polític alemany que ha reeixit
en :la idea preconitzada per Rathenau i
Wirth que la lleial execució dels compromi-
sos internacionals era el millor camí de
]'èxit.

Les entrevistes de Madrid han estat molt
cordials i han constituït el pròleg de la con-
ferència política que no solament ha de re-
soldre el mètode d'aplicació del Pla Young,
sino de crear a Renània una comissió de
constatació i conciliació sobre les zones des-
militaritzades per a poder procedir a l'eva-
cuació d'aquella regió . Les converses entre
Briand i Stresemann continuaran ara a Pa-
rfs, on probablement s'arribarà a un acord
sobre el lloc i data de reunió de la confe-
rència política.

Aquest acord entre , Briand i Stresemann
ha ebtat una obra llarga. Els episodis de
Ginebra, Thoirv i Locarno són el pròleg del
de Madrid. Fins ara havien estat ajudats per
Chamberlain. Ara entra en escena el nou
ministre del Foreing Office, el treballista
Henderson, de l'arbitratge del qual no es
pot desconfiar.

Si la Societat de Nacions no pogués re-
gistrar cap més èxit que el del Pla Young,
si Briand i Stresomann no haguessin fet res
més que liquidar els problemes de la guerra,

Un comitè d'experts, .presidit pel delegat reparacions, deutes i ocupació de Renània,
americà Mr. Young a París, ha resolt. el mereixerien una solemne barretada.
doble problema de les reparacions i els deu-
tes.

Les negociacions han durat quatre mesos
i han estat difícils. Tothom ha regatejat el
que ha pogut i a fi de comptes no ha pre-
valgut ni la xifra presentada per les dele-
gacions aliades en el memoràndum del 13
d'abril_, ni la quantitat que oferia Alemanya.
Finalment, tant Alemanya com els seus re-
ditors fiaren cedir una mica acceptant el
Pla Young. Aquest projecte, que ara han
d'aprovar els governis, redueix notablement
el deute alemany per reparacions, ,però té
l'avantatge que dóna a un deute polític el
caràcter d'un deute comercial, mobilitzable
i comerciable, converteix en cobrables unes 1
xifres encara astronòmiques, solidaritza els
deutes amb les reparacions i institueix amb
el (Banc Internacional de Pagaments un or-
ganisme que substituirà ]'agent general de
pagaments n podrà llençar obligacions.

L'antic Pla Dawes no establia un nombre
fixe d'anualitats. El Pla Young és ben con-
cret :.59 anualitats, de les quals, les 3q prime-
res, de 2.050 milions de marcs or, i altres 22
d'uns 1.400 milions, aproximadament. Les
anualitats tenen una párt condicional que
pot ésser objecte de moratòria durant dos
anys, previ avis de noranta dies, i 'una part
incondicional, o sigui que ha de pagar-se
passi el que •passi. Aquesta part s'eleva a
660 milions i té afectada la recaptació dels
beneficis dels ferrocarrils alemanys, la única
garantia hipotecària del Pla Young. La
part condicional es nodrirà del pressupost
general del Reich.

Cap conferència d'experts havia tingut
un èxit com el d'aquest comitè, que ha aca-
bat les seves tasques en un ambient de cor-
dialitat i d'optimisme poques vegades acon-
seguit en reunions d'aquesta mena. En els
períodes més difícils de les negociacions es
va dir que era ignominiós que els governs
abdiquessin de tota iniciativa en mans d'uns
tècnics. Els fets han demostrat una veggda
més que aquesta mena d'assumptes han d'a-
nar a raure en comissions d'experts, sobre-
tot si són molt complicats i si es vol que
perdin el caràcter polític. L'observació co-
munista que la finança internacional posa ma
en els •afers més vitals del Rnón és injusta
en aquest punt. Una conferència política
hauria fracassat. Només uns experts, i en
aquests cas els banquers, podien resoldre
comercialment un jeroglífic financier i con-
vertir en reals unes xifres hipotètiques.

Pertoca ara als governs ratificar aquest
acord. França ha de ratificar abans del 31
de juliol els convenis relatius als deutes de
guerra. Es possible que el Parlament vulgui
ratificar conjuntament el conveni dels deu-
tes i el Pla Young. També és probable que
el Reichstag no vulgui ratificar et Pla Young
sense una promesa formal relativa a l'eva-
cuació de Renània. A Anglaterra, els conser-
vadors han fet observar, entre altres coses,
que el Banc Internacional previst pel Pla
Young sera una institució que servirà per
finançar les exportacions alemanyes. Però.
Anglaterra ratificara l'acord. Quant als Es-
tats Units, el president Hoover és favorable
al projecte Young. El termini del 31 de ju-
liol imposat a França pels convenis sobre
els deutes exigeix molta pressa.

Briand i Stresemann, en les converses de
Madrid han hagut de constatar l'èxit dels
experts i la conseqüència que se'n deriva:
l'evacuació de Renània. Stresemann haurà
pogut comprovar que França ha de ratificar
aviat el Pla Young, i Briand també ha po-

Les reformes de "A B C"

Sembla que l'A B C vol canviar de tàctica.
Realment no hi ha res que s'hi oposi, per-
què el difunt don Torcuato no va deixar tes-
tament polític.

Els observadors atents s'han adonat ja de
certs canvis que de persistir podrien alterar
la fesomía de 1'A B C. No ens fem, peró,
illusions. Té una tradició tan forta!

De moment, qui ha pogut observar que
1'A B C intenta canviar la pell és el senvor
Marsillacfi. La carta que ha rebut liquida-
ria aquesta sucosa collaboració, si no fos...
si no fos que el nostre amic Marsillach ha
recorregut al tribunal de la llàstima fent no-
tar que per 1'A B C a deixar altres colla-
boracions.

Un altre Albert Londres

A La Nau han enrolat un altre repórter
que, o molt ens equivoquem, o afegirà pà-
gines de glòria a l'historial ja prou brillant
del reporterisme barceloní. Es diu Jausne
Bori.

A continuació reproduïm el final del seu
interviu amb la senvora Assumpció Casals:

«— I aquí al Talia què pensen fer-hi?
— EI que es presenti, especialment vode-

vil de to francès.
— Li agradaria molt tenir filles?
— Moltíssim — ens diu amb vivesa.
Ens despedim. La Casals és una dona

molsuda, gentil.
Fa molt bonic. Es pinta les celles i els

llavis, que per cert, són molsudets. Es que
ha de sortir a l'escena. Es contempla al mi-
rali i s'agrada. Una ullada a. la cambra
ens fa adonar que és ple de retrats d'En
IBergés. AI costat del m;rall n'hi ha un d'em-
marcat. Es un record delicat. En un recó hi
ha un paner amb les eines de fer mitja, a
punt de solfa.))

Exemplars de premsa

Un eco aparegut la setmana passada ex-
plicava que Carles Capdevila havia rebut
un exemplar dedicat a I'Angel Samblancat
d'una novella esportiva del senyor Guardio-
la Cardellach.

Pel que sembla, el repartiment dels exem-
plars dedicats per l'autor no va pas ésser
cap cosa massa perfecte.

Lluís Aymamí, crític de futbol d'un diari
català, 'a rebre Yexcmplar dedicat al se-
nyor Escofet, de La Vanguardia. Esgarrifa
de pensar les combinacions que s'hauran
arribat a fer amb aquesta colla de llibres
dedicats. La novella, ja que no per altra
cosa, passarà a la posteritat per aquesta
eollecció .de trifulgues.

De totes maneres l'editor ho ha arreglat
molt fàcilment. Com? Escrivint una lletra
a cada un dels obsequiats, demanant-los-hi
el llibre, i fent un nou repartiment total.

Propaganda selecta

Al Gestionan - Butlletí de l'Associació de
Teatre Selecte ens han cridat l'atenció unes
tiretes enganxades de color verd (que és el
que fa henys de mal a la vista). Contenen
in scripcions sublims com aqueixa

«Teatre Setecte demana la vostra coope-
ració.

))Feu-vos de l'Associació del Teatre Se-
lecte.»

Però ((Mirador indiscreto no podia estar-se
d'esbrinar el que hi havia darrera dels mis-
teriosos pegats. Un exemplar del butlletí por-
tat a la cuina i rentat curosament ens ha

revel t al dessota unes sentències encara

més sublims.

«Voleu fruir xde Pes belleses emotives del
Teatre?

»Formeu part del Teatre Selecte.»
Una altra:
«Si no sou un munt de carn i ossos, te-

niu de desenrotllar vostre esperit.
»Com?

en doné ocas.»
Certament, e ens uexpliquem r aquells pegats

de color de fulla de parra.

Opinió autoritzada

Un dia d'estiu, a Cardedeu, un conegut
editor barceloní parlava d'anar als banys
d'Alhama. El seu interlocutor, un fabricant
de vidre, que ja no és d'aquest món, li ex-
posà el seu punt de vista sobre les cures
balnearies.

-- Jo no hi vaig, perquè això són cama-
mes, sap? Als que ens banyem, això dels
balnearis no ens cura de res.

Un rècord

En Pla deia pertot que havia escrit el se-
gon volum de la fundació «Cambóu en tres
mesos.

Ho deia, és clar, com qui es gloria d'una
performança, d'haver batut un récord.

El mal és, ara que molta gent l'han lle-
git, que el récord batut no és el de la rapi-
desa, sinó el de manca d'informació.

Esbotzant portes obertes
El jove tractadista polític Josep Pla, en el

eu afanv panegíric, ha donat una justifi-
;aoió de l'ex-célebre .Delateu !» que va exer-
:ir un paper tan important en les campa-
wes contra la Lliga

Ferran Agulló ha dit moltes vegades que
3 La Veu no havia sortit •mai aquella frase
:a•n curta. Márius Aguilar va explicar, quan
scrivia a L'Esquella, no fa pas tants anys,
3ue ell havia inventat aquella arma.
Què ha passat, doncs? ¿Es que Josep Pla

ha trobat el <Delateu !» en algun dels ar-
dus que diu que ha consultat?

De les eleccions angleses

Durant la campanya electoral fa poc ha-
guda a Anglaterra, si hi hagué reunions agi-
tades, no n'hi hagué cap de tumultuosa.

En algunes, fins es pronunciaren algunes
respostes enginyoses.

Per exemple:
Una electora cridá a un candidat que pe-

rorava :
— Si jo fos la vostra dona, us donaria

metzines.
Ell respongué, després de mirar-la
— Si jo fos eI vostre marit, les pendria.,
Una altra :
Un candidat era interromput sovint per

un oient, que repetia:
— No vuii que em taxin el menjar.
El candidat, impacientat
— Em sembla que encara no ha parlat

ningú de taxar l'alfals.

L'armari del pa

Els diaris ja han explicat que en la dar-
rera Sessió Mirador, de cinema, les opinions
del públic varen dividir-se d'una manera
molt eloqüent davant la pellícula avantguar-
dista Emak Bahia.. Mentre els d'una ban-
da xiulaven i picaven de peus com uns es-
peritats, els de l'altra aplaudien amb no
menys entusiasme.

Va ésser amb gran sorpresa que algú va
descobrir que un dels que protestaven amb
més energia era.., el groom de MIRADOR!
Una bona persona el va tocar paternalment
a l'espatlla, i li va dir:

— Vigila, noi, que t'hi estàs jugant el pa!

Una definició de I'Amichatis

L'altre dia en una taula de cafè es par-
la' i de l'Amichatis. Els comentaris no eren
pas excessivament favorables, que digués-
sim. Finalment, un popular dibuixant que
ara se'ns ha tornat escriptor, va dir-hi la
seva:

— L'Amichatis és una mena de croupier
de la literatura. Juga amb avantatge i aixe-
ca morts.

Una « copla » d'Eo Bon

^De tothom és coneguda aquella copla an-
dalusa que tant ha arribat a enternir els
amants del fiamene i dels gemecs sentimen-
tals.

Diu
A la mujer de la via
no la trates coa desdén,
que antes de ser de la via
ha sido mujer de bien.

En Bon, però, ha trobat que amb una lleu
variant la dita copla adquiriria el seu punt
d'escrit, i heus aquí com l'ha deixada:

A la mujer de la vla .
no la trates con desdén,
que saca una banderita
cada ves que pasa un tren.

Qui és capaç de dir que no és molt millor
la copla d'En Bon que l'altra?

Ni amb vidre de multiplicar...

Un periodista barceloní, bohemi per for-
ça, volem dir que menja en restaurants de
cinc ralets cobert perquè el sou no dóna per
més, va presenciar l'altre dia una escena
còmica :

El cambrer presenta a un client nou, gran
com un Sant Pau, un p'at de biftec amb
patates, de la sèrie de coberts a cinc ralets.
Naturalment, a cinc rals cobert i donant
quatre plats, el biftec no pot ésser cap cha-
teaubriand de quilo. De vegades, però és tan
petit, que els clients habituals de la casa
l'anomenen el biftec invisible.
Després de sopar l'amo de la casa, treba-

llant un nou client, pregunta a l'hoste
-.-^ Com ha trobat el biftec?
— Que com l'he trobat? — respongué el

client, sorprès de la barra de l'amo.—Doncs,
miri, amb moltes dificultats. .• l'últim, però,
l'he trobat.amagat sota una patata fregida.

la negativa dels Estats Units, perquè el con-
tribuent america hauria resultat perjudicat
per aquesta anullació. Per altra part un pe-
tit ((souvenir de la gran guerra en forma
d'un deute que duri cinquanta anys més re-
cordarà a les futures generacions que les
guerres valen molts diners i deslloriguen el
mecanisme financier i econòmic de tot el
món.

Briand i Stresemann en una de les seves converses privades 
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MIQUEL UTRILLO

plats pel cap, els gnadros, tot . el que hi
havia a l'esta'blímet. Això durà molts anys.

En separar-se'n per venir, l'Utrillo féu
un gran sospir. Va regalar a En Plago un
retrat seu i de la model. A sota hi bavia
una llegenda que deia : "Record de la guerra
dels set anys». Aquest rdtrat és al Cau
Ferrat.

En refredar-se l'amistat amb En Plago
va muntar el Mar i Cel amb Mr. Deering.
Quan aquest es va cansar de Mar i Cel
hom diu que hi perdia diners però algun

dia es parlarà d'aquest cas -- l'Utrillo
.va fer foc nou i cap a l'Exposició falta gent.

Ei període romàntic havia passat. Hom
es sentía conservador. La panxeta II havia
crescut.

I allà, a Montjuïc, vinga aconsellar tèc
nies, i guiar pintors, arquitectes, decoradors,
com aquell qui cría gallines, per a tenir-les
a punt de rostir el dia de demil.

Quan començà a edificar-se el Poble Es'
panyo4, tots ells sabien la lligó de cor.

Finalment, ell ha estat, i no pas En Plan-
diura -- recordeu que ho diu El Mati — el
que ens ha fet la mercè de trasplantar a
Montjuic un poble espanyol, que és una tra-
ducció al català de :'auténtic.

'Si haguéssim de dir la nostra afegiríem,
que es va descuidar alguns detalls. Hi man-
gnen pobres, criatures esparracades i una
mica de brutícia. Això no és obstacle, però,
perquè el Poble Espanyol signi una cosa
important.

Per això MlnADOR i aquest humil súbdit
s'aèhereixen a l'homenatge anunciat per
El Mm."i.

JAUME PASSARELL

Meridià tortuós

Confidències d'un repòrterD'En Pepe Gil a En Vilumara

1 l'escenari de Novetats, a la llotja d'En
Borràs, es tracta de umise en scène», i algú
recorda l'actuació de Pitoeff en aquell teatre.

— No me'n parleu, no me'n parleu!—diu
En Vilumara.

I d'ase en avall, Ii aplica a Pitoeff totes
les paraules despectives que li vénen a la
boca.

En Duran i Tortajada protesta
— Vostè que ha aplaudit les comèdies de

Linares Rivas, no té dret a tractar així a
Pitoeff•

— 1 a mi què em conta — gesticula Vilu-
mara — d'En Vidal i Ribas!

Tothom riu.
En Vilumara rectifica
— Ja ho sé, ja ho sé que Linares Rivas i

és un adroguer. Jo volia dir Vidal i Ribas...
Aqueixa (ctossuderia» del bon Vilumara,

ens recorda un cas semblant que li va ocór-
rer al célebre Pepe Gil, quan era empresari
de l'antic Tívoli.

El periodista Planas de Taverne tenia ma-
rejat, per aquell temps, amb 4es seves cam-
panves, a Pepe Chil. Aquest li atribuïa totes
les desgrácies.

Un dia de debut de la Chelito, els xiulets
dels descontents ofegaren els aplaudiments
dels admkadors.

Pepe Chi! sortí, en acabar, a la bateria.
— Senvors : Jo ja sé que tots vosaltres

estimeu a la Chelito, però com alguns han
mostrat llur disconformitat, vull dir ben alt
que tot aixa és pagat per aqueix sinvergiian-
sa de Planas i Casals, perquè li he negat
unes 'pessetes.

Escàndol, visques, aplaudiments, més xiu-
lets.

Dintre l'escenari els amics rodegen a Pepe
Gil:

— Què has dit, desgraciat? Has donat el
nom de Planas i Casals en lloc del d'En
Planas de Taverne.

En Gil no s'immutà.
— Pugeu el teló — ordenà.
Surt altra vegada al prosceni i diu
— Senvors: M'he equivocat. E1 sinver-

güensa és En Planas i Casals.
No es va ensorrar el teatre perquè Déu

no va v-oier.

L'amor dels homes apassionats

Sovint llegim en la ¢remsa que 'un ¡ove,.
en un moment d'obcecació, ha occit la seva
promesa. ¿Es que veritablement estima l'ho

-me que occeix la dona estimada? Mai no
hem cregut en l'amor dels homes apassio-
nass.n

Això és el començament d'un article molt
bo de J. Civera Sormaní a Catalunya Social.
La confessió del distinguit escriptor catòlic
ens enterneix. Ens plauria, perd, saber l'o-
pinió de la Maria Bonshoms, sobre l'amor
dels homes apassionats. ¿Hi ha cregut mai
en aquest amor? A veure si J. Civera Sor-
manf li dóna permís per dir-nos-ho. Estem
amb neguit.

Filosofies d'en havent sopat

Banquet a «La Pàtria» en honor d'En
Domínguez Rodiño, periodista resident a
Berlín, representant de l'Exposició a Ale-
manya.	 -

Festa cordial, de companyonia.
L'homenatjat, fill de Sevilla, explica com

començà a esoriure, en oatalá, als diaris bar-
celonins.

Els comensals no se l'escolten gaire. La
gran taula està dividida en dos bàndols: els
partidaris i els contraris del doctor Asuero,
i només es parla del trigèmin.

A l'hora del xampany, discursos.
Un alemany s'expressa en tons pacifistes.
— Kant — diu — fou ciutadé universal

perquè era ciutadà germànic.
Observació d'un periodista :
- Filosofies de Kant, en havent sopat?
— ...de Kant i piano -- salta un compan'

al seu costat.

L'etern descontent dels artistes

Hi ha ben pocs artistes de teatre que esti-
guin contents del gènere en el qual són
aplaudits.

Fa dues setmanes,. En Santpere, des d'a-
questes columnes, confessava que el vodevil
no li plau pas massa.

La Rosita Rodrigo, dona que sembla nas-
cuda per a la revista o per al vodevil, ni està
contenta de fer regista, ni acceptaria a gust
la proposició, de la qual es parlé temps en-
rera, de passar a ]'Espangol.

— A mi — diu ella — que em donin pa-
pers d'òpera o d'alta comèdia.

Feu-li gastos !

Signatures amb natilla

L'altre dia J. V. Foix, que, com saben
els nostres lectors, té botiga de xocolata a
la pedra al carrer de Mercaders del Poble
Espanyol de Montjuïc, ens anunciava : Di-
mecres vinent signaré les lliures de xocolata.
Els autors, no signen llurs llibres un dia de-
tenminat? Doncs jo vull signar també el
meu treball en atenció al client.

— Escolteu — li fou dit —, i si venguéssiu
xocolata desfeta, com us ho faríeu?

L'Angel Ferran, sempre amatent, inter-
vingué:

— Signaria amb natilla.
Hom s'imagina el surrealista Foix bu-

fant la papermeta cònica perquè n'eixís, a
dipositar-se damunt la xocolata desfeta un
fil prim de natilla: J. - V. Foix fecit.

El gòtic d'ara

Embadalit davant les restauracions fetes
a un dels edificis anexes a la Diputació Pro-
vincial, un pobre taujà felicita l'arquitecte
senyor Rubió:

—Admirable! Veritablement admirable!
— Què es creia, doncs? — va exclamar,

somrient, el senyor Rubió —. En aixa del
gòtic hi tinc la mà trencada. Ja ho faig mi-
llor que la gent de l'època !...

Avui ens sentim en tren de fer confidèn-
cies. Intentarem presentar el periodisme vist
una mica per la banda de dins, explicant
al mateix temps uns quants trucs i les ma-
les arts de que ens valem. (Breu : ensenya

-rem la trampa del reportatge.
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Parlem, ben entés, de] reportatge tirant a
literari, del que se sent una mica la fredor
oficialesca del noticiari net i pelat, sense
gota d'enginv ni de fantasia. Una de les
flors rnds singulars d'aquesta branca del pe-
riodisme és la interviu, 1'amabile, graciosa

pataquejada interviu.
EI públic, .en general, creu que les inter-

viús son fetes perquè hom s'enteri del què
pensa sabre tal cosa o tal altra, un cert .per-
sonatge. Ei páblie, no obstant, s'equivoca.
Es sorprenent, oi ?, però és així La inter-
viu ha deixat d'ésser un element inif'ormatiu
per a convertir-se en el forat per on s'esca-
pa tota 'la inflació literaáuresca continguda
i torturada en les Redaccions. No cal estra-
nyar-se, doncs, que el veritable protagonis-
ta d'aquests reportatges sigui el periodis-
ta i no l'intervivat. Aquest no és res més
que el pretext, l'ocasió porqué el cronis-
la pugui desenrotllar les seves brillantíssi-
mes qualitats. Sobre la historiada safata dels
seus mèrits, el periodista hi ofereix quatre
engrunes del que diu el personatge que ha
anat a veure, el just perquè la gent s'adoni
de la utilitat de la preciosa safata.

Una vegada, un periodista amic meu va
anar a l'estació de França a esperar no sé
quin .ministre, amb N'intent de fer-li una in-
terviu. La cosa és fàcil d'explicar, veritat?
Doncs, bé ; l'endemà vaig llegir l'article i,
amb l'esparverament que és de suposar, vaig
veure que començava així

Paseando por el andén, 1'ltiuma en ristre,
esperàbamos la llegada del ferroviario con-
voy...

Com es pot veure, el reportatge, posat a
les mans d'un home fantaslsta, resulta una
arma perillosa. Hem pensat moltes vegades
que el ,millor intervivador seria un bon ta-
quígraf. Qüestió d'exactitud, de precisió.
Aquest sistema, però, ofereix també cls seus

inconvenients. Es aquest sentit sinistre de
l'objectivisme el que féu escriure a un altre
amic meu aquella ja célebre remarca:

Dalt deis arbres — deia, en la ressenya
d'un enterrament — hi havien enfilo-des per-
sones d'ambdós sexes.

Déu me'n guard d'establir cap mena de
recepta del reportatge, però em fa l'efecte
que una sinceritat excessiva per part del pe-
riodista li pot resultar perjudicial. Sempre
em recordaré de l'entrevista que vaig tenir
amb Chesterton, en el hall del Majestic Ho-
tel. Llavors jo tenia divuit anus i, si no
vaig errat, es tractava de la meya segona in-
terviu. Malgrat de la ¢neva prodigiosa in-
consciéncia, vaig quedar literalment espar-
verat quan em vaig trobar davant per da-
vant del famós escriptor. Chesterton no sa-
bia un borrall d'espanyol i parlava el Iran

-cés a claps a claps; per entendre'ns no tin-
guérem altre remei que utilitzar els serveis
meritfssims de I'intérpret de l'hotel. Era un
xicot correctíssim, zelós, disciplinat i anava
vestit amh una notable lliurea. Es va pal-

to

plantar entre nosaltres dos, estirat com un 1
ciri, i amb un somriure servicial a flor de
llavi. El bon home no tenia la menor idea
de qui era Chesterton ; la seva erudició so-
bre literatura era d'una vaguetat semblant.

— Pregunti-li — vaig demanar — quina és
la seva opinió sobre Bernard Shaw.

L'intèrpret va traduir les meves paraules
i uns instants després em contestava:

— Dice que míster Bernard Shaw es malo,
pero que es susceptible de arreglo.

No em vaig pas permetre deposar en dubte
les qualitas professionals de l'intèrpret, na-
turalment, però em va sobtar que reduís a
tan poques paraules la llarga peroració que
havia fet Chesterton. En fer-li notar això,
va aclarir=m'ho de seguida

— Sí, ha dicho otras cosas, pero en resu-
men no significan màs que esto. Parece que
ce trata de un naal individuo... (referint-se
a Shaw).

Pel mateix procediment vàrem continuar

el diàleg i l'intèrpret continuà servint.me
amb una precisió semblant les paraules de
Chesterton. Finalment, 1 inalterable empleat
es va permetre una mica de confiança i em
va confessar la seva impressió personal so-
bre l'illustre hoste:

— Si quiere que le hable francamente, mè
parece que este tío está cargado de g......

Amb aquests preciosos materials vaig bas-
tir la meva interviu amb Chesterton. Com
que donava la casualitat de que era l'únic
periodista de Barcelona que l'havia vist, l'en

-demà Gots • , els diaris reproduïen fragments
del brillantissim reportatge.

Dintre del gènere, em fa l'efecte que el
meu rècord de gaffes és relativament mo-
dest. En tinc una, però, que val ben bé per
totes i no em puc pas estar d'explicar-la,
encara que això representi una velleïtat suï

-cida.
Estava fent una enquesta entre literats

artistes per demanar-los la seva opinió so-
bre ]'esport. Un dels escollits per contestar
era el senyor Adrià Gual. Jo no el coneixia
més que per fotografies, i vet-aquí que una
tarda em va semblar descobrir-lo, a l'Or
del R^hin. M'hi vaig acostar i li vaig dir del
que es tractava.

— Sóc periodista i ]i agrair a que em con-
testés això i allò. •Es per fer una enquesta,
sap?

EI bon sen yor va explicarme pe a ipa els
seus punts de vista sobre l'esport. L'endemà,
aquestes opinions sortien en lletres de mot

-lo, acompanyades d'un retrat de l'Adrià
Gual. De passada, jo feia unes quantes re-
ferències imalicïoses a la pluja que queia
mentre durava la interviu...

Uns dies més tard vaig tenir ocasió de
comprovar que havia fet una planxa sensa-
cional. El senyor amb el qual jo havia par-
lat en l'Or del Rhin, no era 'l'Adrià Gua] !
Era el pintor Colom.

Ni l'un ni l'altre van presentar cap mena
de reclamació,
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L'art de la interviu no és ,pas una cosa
tan fàcil com sembla a primera vista. Més
que un art, però, podríem dir que es tracta
d'una ciència, d'una ciència exacta, gaire-
bé. La major dificultat de les intervius és
trobar un bon començament i un bon final.
El mot de la fin, sobretot, té una importàn-
cia decisiva. Va durar un quant temps que
totes .les intervius acabaven així, si fa no fa

— I ara — deia el periodista — .hauria de
fer el favor de contar-nos una anècdota de

a seva vida...
L'intervivat solia fer uns quants escara-

falls i finalment treia del sac del records una
floreta d'esperit. El periodista hi posava la
firma a sota i... bona nit tinguin. Aquest
era el sistema adoptat generalment pels re-
pórters brillants de ('época. Els altres se sor-
tien del 'pas amb aquell recurs tant trist de
:.No volguérem abusar més estona de l'ama

-bilitat del nostre interlocutor...», o bé de-
manant auxili a un cop de telèfon providen-
cial.

Ara les coses han canviat una mica i hom
s'ha decidit per presentar una mena de sen-
eillesa, de discreció, que en el fons és tan
trucada com els efectes del vell repertori.
Els seus resultats, però, són molt més satis-
factoris. Ja no s'estila de desitjar als avia

-dors un vol tan feliç com el d'algun perso-
natge mitològic, posem per cas. Es diu sim-
plement : «Bon viatge», i es fa veure que
en aquestes paraules hi ha continguda una

aran emoció.
x*r

En Mìquel Utrillo

pare del Poble Espanyol
AlaIá! Gairebé per casuali,at hem sabut

que es tracta de fer un homenatge a En
Miquel U'trillo. Ho hem lieg:t al Matí. El
motiu ja és indicat al ftol

Aprofitem l'avinen esa per a dedicar-li
unes ratlles. L'U,rillo s'ho mereix.

Es va dir fa temps que el pare del Poble
Espanyol era En Plundiu a. Però El Mal"f
diu que és l'Utrillo i té raó. El Mati és un
diari catòlic.

Endavant. Hem de dir que l'Uiriilo es un
home important? No caL El que hi ha, però,
és que com que no actúa en public, gairebé ni
el recordem. Es una reminiscència. Hem sa-
but que era a l'Exposició ocupant un càr-
ree de catego ria, en inaugurar-se aquesta.
De totes maneres a una vida com la seva

esmerçada per complet en profit del nos-
tre art pairal, val la pena de ferhi un co-
mentari.

No essent res en el sentit de no haver fet
mal cap feina concreta, l'Utrillo ]m fet co-
ses importants.

Ens portà l'impressionisme de França a
cavall de l'auto d'En Ramon Casas —aquell
auto que semblava el que ara gasta el cos
de Bombers — i de la pipa d'En Russinyol.
Aques`s amb l'Utrillo formaven t'avaniguar-
disme del 90, figureu-vos! f eren els papus
dels Marieres, Balaseis, Enric Serra. Fa-
brés i d'altres.

F^crivfa Pèl i Ploma, amb un sentit molt
agut del que calia fer i dir per tal de re-
moure l'ensopit safareig de granotes que era
aleshores (i potser ara també) el nos; re món
artístic f intellectual.

Ajuàà En Picasso a obrir-se camí, quan
aquest vegetava als Quatre Gats, i empe-
uyia endavant tots els joves de l'època que
patien el corcó de l'art.

Temps de romanticisme. No hi havia un
pa a la post; però, en canvi, es fruía d'un
optimisme i d'una alegria feta a prova de
no menjar gaire.	 -

Amb En Russínyol anà a Paris quan
aquell es va enIessudir-se a voler sortir a
les nits. L'Utrillo que pintava, es va apropiar
una model. La féu la seva ltanode. Les rela-
cions eran una cosa inefable. Cada dos
per tres i per un tres i no res es tiraven els

l'APERITIU
Orient. — Aquest pavelló oriental de

l'Exposició potser és la cosa anés tendra, més
de fira que hom pot veure a Montjuïc.
La idea sola ja sembla que dugui enganxat
una mena de sensualisme de paper d'Ar-
mènia, un gust de goma amb qualsevol dro-
ga barata a dins. Aquell gust de goma que
té a les quatre del matí, l'aire que es res-
pira dintre la Farmàcia Internacional de la
Rambla.

De Ilunv, el pavelló oriental sembla els
gelats que fan a Nàpols aunó suc de madui-
xes. Un gelat histonadíssim, infantil i fos-
forescent.

Dintre del pavelló hi ha una complioitat
de coses autèntiques i falsificades d'un efec-
te meravellós.

Un hindú, amb una calma oriental de les
més Ilegitimes, està teixint una catifa de
tots colors. Aquest hindú sembla que ni
menja ni dorm, està condemnat pels segles
dels segles a anar passant aquestes angui-
letes de llana virolada per la quadricula fi-
níssima del canemàs. La catifa té un aire
de no acabar-se mai. Es probable que l'anv
dos mil nou cents vint- -nou, a Barcelona
hi hagi una altra exposició i un altre pa ye-
lié oriental, Phindú seurà en el mateix lloc

1 i teixirà la mateixa catifa.
El seu vestit fa una impressió estranya,

és tot lluent, d'aquella lluentor que deixa la
bava de cargol. A les nits, quan l'Exposi-
ció resta abandonada, tots els cargols que
hi ha a Montjuïc — es calcula que n'hi ha
uns . 444.000 — vénen a passejar-se Opel ves-
tit de l'hindú, perquè no perdi la lluentor
delicadfssima d'escata de peix i de llàgrima
de lluna.

Si en el món hi ha alguna persona capaç
d'heure-se-les tranquillament amb un bisbe,
un torero, un professor de grec, un ballarí
negre, un escriptor famós, una reina de la
bellesa, un ministre, un saltimbanqui o un
general, sense entendre mes amb bisbes, ni
amb toros, ni amb grec, ni amb coreogra-
fia, ni aunb literatura, ni amb política, ni
amb estratègia, aquesta persona, ja en po-
den estar segurs : és un repòrter.

El reportatge és això : parlar de tot sen-
se entendre de res. Cal tenir, això sí, un
estil una mica clar, una mica net, posseir
una certa audácia i al mateix temps no obli-
dar mai allà on comença .la frontera del
ridícul. Amb aquestes armes, o sigui amb
ma ingorància enciclopèdica ben adminis-
trada, el periodista pot anar per tot, enca-
rar-se amb als homes i les coses i mirar de
treure'n el suc necessari per tal de cuinar
el menú que ha de servir als seus possibles
lectors.
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La nostra modesta experiència dintre del
ram ens penmet d'establir una mena de qua-
dro de preferències en quant a les persones

intervivables. Les que dóna més gust d'anar
a veure, són :

Primer, les reines de bellesa; segon, les
artistes de teatre ; tercer, els literats que,
per anar sobre segur, ja us donen la inter-
viu escrita ; quart, els personatges que te-
nen temps per perdre ; coqué, els illusionis-
tes ; sisé, els criminals (convenientment tan-
cats a la presó, está clar) ; etc.

Les intervius més desagradables de fer
són amb els savis, les mares de les artistes
i els tenors. Els tenors, són aquells que us
diuen :

— A tal banda vaig tenir un èxit formi-
dable, però no ho digui que li dic jo. Posi-
ho com si fos cosa seva...

JosEV MaRia PLANES

Ettore de Zuani és el corresponsal a Bar-
celona de L'Italia letteraria de Roma (abans
La Fiera letteraria de Milà), on escriu de
tant en tant algun Meridiano de Barcellona
en vistes d'una vaga càtedra d'italià que
tarda a arribar.

L'última de des seves oróniques (número
del z del corrent) parlava del Madrid d'En
Pla. Hi feia unes consideracions sobre el
llenguatge del llibre i sobre el català en ge-
neral. Venia a dir que és un llenguatge ar-
tificial, instrument de no sap quines manio-
bres tenebroses, un idioma creat per a ésser
utilitzat en exaltacions ](riques. Sembla que
el senyor Zuani viu a !Barcelona i poc o molt
entén el català, almenvs llegint-lo.

Després parlava d'Oc i de nosaltres, per
dir-nos que la nostra visual per mirar el fei-
xisme (el forat del panv, segons ell) era
massa estreta per compendre el feixisme.

Ara sí que ens ha fet gràcia. La resposta
que se'ns acudi respecte la nostra visual és,
per dissort, una boutade que la lletra dé
motllo tolera difícilment. La hi estalviem.
Sàpiga, però, que no sols hem entès el fei-
xisme (massa i tot), sinó també la raó de
les opinions dels senvor Zuani.

Dansarins. -- AI teatre del pavelló orien-
tal hi ha uns dansarins amb bigoti, que
duen unes serps als peus. Aquestes serps
Tan l'efecte d'unes lligacames al garró. Són
uns dansarins una mica cambodgians,. amb
un aire. de persones madures i tristes, de
senvors casats i desgraciats, que els Ea fu=
git la dona i tots els fills els ifan de crou-
piers. Malgrat l'aspecte, aquests dansarins
tenen una certa brutalitat als ulls, una cer-
ta agilitat a les cames. El ball és d'una mo-
notonia que fa aixecar pols. Jo juraria que
eón autèntics i que poden mostrar al públic
una llibreta d'identitat aclaparadora, com la
que pugui posseir el millor cavall de car-
reres. De totes les danses que es poden veu-
re gairebé de franc i sense moure's del pafs,
aquesta dels dansarins yermells és sens dub-
te la més agra i la que posa més els cabells
de punta. Es clar que 1a gent que menja
cacauets està per la dansa del veñtre, i
aquest picar de peus, dels dos senyors tor-
rats i respectables, atabala una mica.

Un espectacle així s'ha de presenciar en
certes condicions, en un estat d'esperit ad
hoc. Jo, per exemple, somio, o faig els pos-
ibles per somiar, que sóc a Cette, en una
barraca a 'la vora del port, i que he sopat
unb una senyora de quaranta set anys, molt
grassa, amb el cabell pintat de taronges
agres, amb una piga com un gínjol a la
galta. )s una bona senyora que es va casar
amb un notari, i perquè el notari no li aca-
bava de compendre els gustos, un bon dia
va relliscar amb un home gris, ex-funcionar¡
colonial, que tenia a casa seva un gran pat
d'esperit de vi tot ple de serps mo rtes:

Parella, — A la matinada, una párt^ del
món colorit de l'Exposició, encara s'aguanta
per aquests indrets en els quals hi ha taques
de ]lun, taques. de líquid i d'alegria desin

-fiada. Els taulells dels bars, les taules de
cafè, les aceres i els bancs de la Rambla
recullen les escorrialles de tipisme 'interna-
cional, que en les installacions de Montjuïc
fan el seu correcte paper. Ara deixen de ser
Lina atracció pagada, i es converteixen en
una atracció viva. Es clar que és una viva-
citat boirosa, amb teranyines de son, amb
un cert desguitarrament que porta l'hora.

Es veu que molts d'ells no shan açabat
de treure la disfressa, altres la duen fnte-
gra ; hi ha, però, algun oriental que s'ha
convertit en 'persona del país i s'ha posat
una indumentària d'enllustrabotes. Altres en
els bars de la vora del port, i en els carrers
més picants, resulten deu vegades més purs

més gustosos d'espècies que en els pave-
llons de l'Exposició. Els músics negres de
Sant Sebastià i els músics blancs i de color
trencat de tot arreu, amb els violins sota
l'esquena i el cafè amb llet enganxat al lla

-vi, fan una mena de solatge pàllid de dar-
rera hora, que contrasta amb les cares de
color de pipa «Dunhilln dels orientals i amb
les galtes de color de «tete de vean de la
gent nórdica.

L'altre dia a la Granja Roval Orient hi
havia una negressa d'unes faccions gens
exagerades, d'unes faccions tan fines com
les de la dona del país més afinada. Aquesta
dama de color de tabac escoltava les gala-
nies indígenes, com qui sent ploure, i con-
testava amb un castellà de Cuba dolç com
un terrós de sucre. A la fi se li acosté un
bavarès de l'orquestra de l'uOber Bayern»
de l'Exposició. Era un d'aquells gegants,
amb el ventre com un barril, tot disfressat
encara, tot suat dels darrers esbufecs de
trompeta. ¿Us heu fixat amb files trompetes
dels bavaresos, que duen camisa blava I fan
més soroll que les altres trompetes?
EI gegant tenia la cara rogenca com la

sang d'un biftec; i la cubana es va enten-
drir amb aquest vermell, amb la grandesa
alpina de les espatlles, amb la ploma del
barret de caçadors que fa pensar-en la mú-
sica de «Freischutz»...

JOSEP MARIA DE SAGARRA
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Retrat de Paulino
Heu-vos ací el terrerol de Guipúscoa da-

vant d'una prova decisiva. Es en efecte el
dia 27 del mes que som que Paulino Uzcu-
dun es mesurarà amb Max Schmeling, el
boxadpr alemanv que, en quatre dies, ha
sabut ficar-se el públic nordamericà a la but-
xaca. Ni el seu títol d'ex-campió d'Europa
del pes fort, ni dos anvs de bregar als Es-
tats Units, ni les acalorades discussions a
què donaren peu els seus combats, han val-
gut a Paulino Uzcudun, a la vetlla d'aquest
match, que hom el designés favorit. Si gua-
nya, doncs, si arriba a convèncer els ameri-
cans, no es podrà pas dir que la seva tasca
ha estat planera ni que la sort l'ha afa-
vorit...

Es, fet i fet, ben lògic que sigui així. ÁI
país on no existeix qui no entengui de cro-
xets i swings, aquest minyó de Guipúscoa
no podia promoure, ajudant la premsa, anés

que un moviment de curiositat. Hom sap
tan bé a l'altra banda de l'Atlàntic que no
n'hi ha prou amb ésser fort per a ésser bon
boxador, com sabem per aquestes terres del
vell continent què val i què costa ésser en
atletisme un Nurmi, o un Wide, o un Bouin,
o un Peltzer. I per si els americans, enlluer-
nats per llurs fantasiosos cronistes de boxa,
ho haguessin oblidat, n'hi va haver prou
amb els matchs que va disputar l'any 1927
Uzcudun amb Heeney i Risko per .fer-lo
to r altre co de cus aterra

estavellar-se les mans. Atleta excepcional,
home d'un braó extraordinari, la natura no
elaborà en Paulino un monstre, ans un ho-
me que, com tots els altres, tingui en els
ossos de les mans la part més feble de la
seva bastida. I aquests ossos, aquestes mans,
en topar malament contra cranis, mandíbu-
les, etc., es trencaren com vidre per no sol-
dar-se mai més, taló d'Aquiles que ell no se
sabé descobrir sinó quan ja era tard !... «Les
vostres mans — li va dir un dia un metge
americà — us serviran perfectament per a
acompanyar-vos els aliments a la boca, pe-
rò no pas per deixar knockout un home del
vostre pes normalment dotat.»

Però qui s'ha acostumat a guanyar-se la
vida a cops de puny, és ben difícil que es
decideixi a canviar d'ofici. Encara més quan
hom milita en una categoria de pes en la
qual els homes no abunden ; quan s'és una
mica inconscient; quan es té probabilitats
per la populanitat adquirida de trobar ad-
versaris fàcils; quan un se sent fort, àgil i
amb el braó suficient ; quan s'és «muy c-ef-
do» com els forts minyons de Bascònia.

Quant a «creído», ningú no s'atrevirà a
negar que entre els homes del seu país En
Paulino és el que s'endú la palma. No hi
ha vetlla de combat on Paulino no afirmi
que el seu contrincant anirà de tomballons
pel ring, ja es tracti d'un Tom Heeney o
d'un Jhonny Risko, homes bons, ja d'un
B;11 Hartwell o d'un Jack Renault, homes
dolents, que figuren entre els que I'Uzcu-
dun no ha pogut tombar. L'ésser «creído»,
quan no s'ha pogut complir allò promés, no
exclou pas l'adducció de mil i una excuses
per justificar-se abans de confessar la prò-
pia impotència o, el que és més fàcil, el mè-
rit del contrani.

Davant del seu pròxim combat Paulino
que semblava en explicar a un periodista la
manera d'evitar el segons diuen terrible
puny dret de Schmeling, ha romàs fidel a
la seva manera d'ésser quan un altre perio-
dista ]'.interrogà dues setmanes més tard
sobre les perspectives del combat. Per tota
contesta Uzcudun esclatá en grans rialla-
des.

— Que no ho veieu — va poder dir per
fi — que aquest alemany és poca cosa per
mi? ¿Que si no fos que els beneficis que
produirà el combat van destinats a una obra
benèfica, jo no em prestaria a representar
una semblant comèdia amb un home que
em consta que no podrà resistir el més fe-
ble dels meus cops de puny? Venir-me a de-
manar si penso guan yar! Escolteu el que
us vaig a dir: L'atacaré des que comenci el
combat; si l'alemanv fa marxa enrera, el
perseguiré per tot el ring ; si fuig corrent
pels cánrers, el perseguiré ; i si Herr Schme-
ling s'arriba al'moll i es tira a l'Hudson i
surt nedant fins a l'Atlàntic, el seguiré fins
aconseguir-lo. Llavors li tiraré un salvavi-
des per tal que nedant sols amb el peus tin-
gui les mans lliures per poder defensar-se.

CRTTIASca
Un parell d'anys a'aprenentatge han estat

precisos per tal que el llenvater basc, en un
moment de crisi en la categoria dels pesos
forts arribés	 a ésser	 cridat	 a desempenyar
un paper important en el penúltim o avant- Aquest número ha estat
penúltim acte del campionat del	 món.	 Es
molt per ell, orini's com es vulgui. Paulino, passat per la censura
malgrat el dentat d'or, el roadster de qua-
ranta	 cavalls,	 els	 «wellla,	 els	 «all-rightla, golaernati^acontinua essent en el fons, sense haver de
gratat] massa	 per	 trobar-ho,	 el	 rústec	 que
set anys enrera tallava arbres en el fons de
la seva Guipúscoa natal.

Rústec, primari fins al moll de l'os, Uz-
cudun no ha copsat en set anys ni copsarà
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DEL COMBAT UZCUDUN-SCHMELING

En el segon volum de la fundació «Cambó»
que ha publicat Josep Pla, aquest amic ha
tingut la pensada de dedicar unes planes a
recordar la meva actuació en la política ca-
talana, tan breu i ja tan remota, que m'ha
vingut de nou trobar-la esmentada. I fran-
cament, no sé pas de què se les heu. Ves
per on, al cap de vint anys, he vingut a des-
cobrir el paper que vaig jugar en aquell
temps, tan diferent del que em pensava.

Resulta, segons Pla, que en mig d'un en-
trellat de trencacolls doctrinals, vaig arribar
aleshores a la conclusió que havíem de fer
un catalanisme que pogués posar-se a la dis-
posició dei liberalisme dinàstic espanyol, i
em vaig fer moretista, posant-me en cor

-respondència amb Moret. Això — em diu l'a-
mic Pla — que hauria estat un encert a An-
glaterra i una errada a França, era a Es-
panva, on el liberalisme és bandarreria, una
falsedat tan gran, que revela un desconeixe-
ment de la clau de la història moderna de
Catalunya i una sorprenent puerilitat. Jo no
tenia cap raó, i ara de Ilunv faig riure a
Pla, amb els meus escarafalls davant la po-
Iftica maurista de Cambó, portant el gep del
meu moretisme.

Tota aquesta fantasia li deu haver contat
algú a l'amic Pla, perquè no és de creure
que s'hagi volgut pendre la molèstia d'es-
brinar personalment el que aleshores vaig
dir i escriure. Però, ¿vol dir que va enten-
dre bé el que li van contar o que va posar
prou atenció per voler entendre-ho? No sé;
però em fa l'efecte. que Pla no ha posat
atenció en res per a escriure el seu llibre i
que molts cops ha arribat de mala gana, amb
penes i treballs, al final d'un capítol parlant
de coses que no l'interessen gota.

A l'amic Pla tothom li reconeix — i jo en-
tre els primers — unes gran qualitats d'es-
criptor que li asseguren un lloc brillant en
un període de transició de la literatura ca-
talana, en el qual la forja d'un magnífic ins-
trument d'expressió ha suplert en alguns
escriptors el treball de fer-se una cultura, i
encara més, el de donar-se un pensament.
EI desballestament espiritual de Pla no és
pas una cosa volguda. Es una fruita del
temps i de ('ambient que l'han format. I
encara que té condicions ben remarcables
per a pendre la revenja de si mateix sem-
pre que vulgui, no és d'estranyar que hagi
posat ara al servei de la Lliga la seva grà-
cia descordada i barroera.

Jo li agraeixo a l'amic Pla l'haver-me re-
cordat el temps dels meus trenta anys. 1 no
perquè em ,plagui parlar en públic de coses
meves, sinó perquè al redós dels meus re-
cords personals, hi ha tot el problema polític
de Catalunya, més interessant del que fan
creure els entreteninnents dels informadors
que 'han fet el llibre de Pla. I com que fora
de la petita allusió que he recollit, no m'afec-
ten els penjaments que li han fet escriure
contra els homes de l'esquerra catalana, als
quals vaig deixar en plena lluita, tinc un
cert deure moral de dir el que penso del seu
cas.

r • e

OQC 0 QJ l 0^1a I OQ^Un llibre Jo hauna volgut que algun caçador
nècdotes s'hagués situat dilluns de la set-
mana passada a les portes del Senat i, du-
rant els vuit dies que ha durat la reunió del
Consell de la Societat de Nacions, no ha-
gués fet altra cosa que passejar-se pels pas

-sadissos, olorar una mica pels salons, do-
nar de tant en tant un cop d'ull a la Sala
de Sessions i, per fi, deixar-se caure a la
Æuvette» cada mitja hora. Amb un bloc a
la mà i una mica d'orella per caçar anècdo-
tes hauria pogut recollir el material festiu
necessari per escriure un volum divertíssim.

Amb tot i no estar especialitzat en la ma-
tèria i no disposar, per altra banda, del
temps necessari per dedicar-se a la caça d'a-
nècdotes, aquestes eren tan abundants que
en una estona vaig fer-ne un paquet no gens
menvspreable.

Imagineu-vos que el primer dia, el dilluns
de la sessió inaugural, estaven abocats a la
porta per presenciar l'arribada dels delegats
una cinquantena de periodistes. Ja no cal
dir que Briand i Stresemann foren recone-
guts de seguida per tothom de tan populars
com han fet les seves cares els diaris i les
revistes gràfiques de tot arreu. Tot d'una,
però, es veié descendir d'un magnífic auto-
mòbil l'exòtica figureta del baró Adatxi...

— Qui és, qui és... ? — preguntava darre-
ra meu un periodista.

Aleshores algú va contestar molt serio-
sament :

— Es el baró Adatxi, president de la Re-
pública Japonesa.

d'aquella multitud tan plena de promeses de
poder i de possibilitats d'acció, varen desar
les doctrines per un altre dia i, formant els
quadros de les forces conservadores de Cata-
lunya, les conduiren al combat per arreco-
nar definitivament el caciquisme i plantar
cara a la bretolada popular, segons el voca-
bulari de l'època. Els homes del catalanisme
polític 3tavien guanvat una força, però aques-
ta força hav ia fet del catalamsine, per molt
de temps, fins al dia insegur d'un altre mo-
viment de la massa neutra, un instrument
d'acció política de la dreta.

Però és que Catalunya era manca i només
tenia la mà dreta? Al revés. A l'esquerra,
no solament tenia una mà, sinó tot un joc
de mans, i era físicament impossible fer-ne
un instrument d'acció catalana. La part anés
considerable de l'esquerra era la massa ra-
dical que, davant l'agressió conservadora,
havia reaccionat amb un odi contra el cata-
lanisme. Fins l'insult de bretolada amb què
li fiblaven la cara era un insult català.
Aquesta massa havia d'ésser la força de Ler-
roux. Al marge quedaven, cada una al seu
compartiment, les colles de ]'extremisme na-
cionalista, de l'extremisme socia', del repu-
blicanisme democràtic i del liberalisine me-
nestral. Voler donar unitat a l'aglomeració
d'aquestes colles per guanyar el favor dRna
massa - neutra, altre cop en repòs, i dispu-
tar amb ella el poder a dos partits coherents
i inflamats per una passió, era obra de ge-
gants. Els catalans d'esquerra havien per-
dut el plet abans de començar-lo. Però en
mig de les incoherències inevitables d'un
agrupament heterogeni, I'acoió d'aquells ho-
mes intelligents ï nobles va poder, amb un
treball penós i sense lluïment, estendre la
influència del pensament polític català fins
on no haurien arribat mai els homes massa
sospitats de l'altra banda.

Jo no hi vaig ser en aquesta feina. Per
això l'admiro més. Sabia que, donada la
nostra posició en l'ordre de les realitzacions
polítiques, féssim el que fiéssim, tenfem de
fracassar, si un accident imprevist i sem-
pre insegur no feia de la nostra aglomeració
un instrument aprofitable per la massa neu

-tra del poble. Però abans d'anar-me'n, vaig
fer una política oposada a la que diu el lii-
bre de Pla.

En una conferència pública, que em va
fer perdre la poca popularitat que em que-
dava, vaig dir, en resum, a 'la nostra gent
La Lliga Regionalista és una gran força
organitzada de conservadorisme social i ,po-
lític, i Maura, que és el primer home de la
monarquia que s'ha preocupat de voler
emancipar el règim del 'poder de totes les
burocràcies i cercar-li un basament en' les
forces actives de conservació social, vol
atraure's la Lliga i el seu verb més elo-
qüent, que és Cambó, i farà tot quant esti-
gui a la seva mà per a donar-li satisfacció
en les realitats ,polítiques de Catalunya. Pen-
sem si pot ésser una bona feina destorbar
aquest moviment d'aproximació. Jo crec que
el nostre deure és deixar que els companys
de la dreta portin en aquestes hores la di-

Em sembla una tonteria creure que la sort recció de les aspiracions catalanes, i a uns
del catalanisme depèn només' del que van i altres ens resta un ample .marge d'ac-
fer els seus homes 'Voluntàriament en un ció, que no pot ésser conjunta, en altres as-
cert dia. El qui mana, aquí i a tot arreu pectes del pensament polític i social. Si així
del món, és la massa neutra, el monstre de podem donar unitat als nostres partits d'es-
milions de caps, sense figura ni color, que, querra, ha de venir fatalment un dia en qué
assegut en el pati, contempla amb indife- les reivindicacions catalanes, que, fem el que
réncia l'espectacle dels que lluiten per la vulguem, seran sempre per a tots les matei-
seva sort. Els partits i els seus homes són xes, passarà a nosaltres com a represen-
l'instrument circumstancial del voler d'a- tants d'una força liberal, tan organitzada
questa massa, 'però cap d'ells no sap a qui- d'un pes .almenys tan decisiu i tan solli-
na llei secreta obeeix. Passa anys i panys citat, com la força conservadora de la Lliga.
sense donar ni senyals de vida. Els actors	 Es això el que ha volgut traduir amb la
s'esgargamellen, l'afalaguen, la insulten, li seva sortida de to el llibre de Pla?
peguen, la •martiritzen, i res no li fa res.	 x x x
Però de sobte, sense saber per què, per un
malestar o per cansanol, fa un moviment per
a canviar de postura, i s'ha acabat 'la co-
mèdia. No queden en peu ni les taules ni
els .actors.

L'estudi d'aquest fet, tan vell com la bis-
tória dels homes, ens portaria massa llunv,
i aquest no és pas el lloc ni el moment. Però
a casa nostra, i en els nostres temps, hem
tingut ocasió de presenciar dues vegades al-
memvs aquest moviment catastròfic de la
massa neutra.

La primera vegada va ser després de les
guerres colonials. Està per fer la història
d'aquell període de la nostra vida ; però tot-
hom sap que hi havia al carrer una anarquia
desfeta, amb totes les formes imaginables
de dissolució social, i un estat d'indignació
i d'alarma en les clases conservadores.
Aquestes havien, des de molt temps, dele-
gat tota sobirania en el caciquisme a canvi
que acomplís la doble funció de contenir les
masses revolucionàries i de protegir els in-
teressos econòmics del país. La desfeta co-
lonial havia descompost el quadro. L'ame-
naça revoluoionària es feia mestressa del
carrer, i el vell caciquisrne, que ja era feble
per a deturar-la, també era impotent per a
impedir la ruïna econòmica de Catalunya.
La massa neutra, impassible fins aleshores,
es va sentir desemparada, i per la pau social,
tant com pel propi viure, amb un dels seus
moviments invencibles es va desfer del caci-
quisme inútil.

Era de veure la gent conservadora d'a-
quell temps cercant espaordida algú que vol-
gués enquadrar la seva força. Primer un
general catòlic derrotat, després un nou par-
tit de la monarquia, més tard un partit re-
publicà moderat. Tot plegat desterres inser-
vibles d'una mateixa catàstrofe. Entretant,
en un pis de la Portaferrissa, una colla de
joves es passaven les hores mortes rumiant
doctrines de filosofia política sense saber
gaire el que passava al carrer. La massa
desenquadrada va anar-hi un dia a trucar la
porta. Els més ardits d'aquells joves es varen
decidir a obrir-la, i posats de sobte davant
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Moments després, quan els membres del
Consell es dirigien a la Sala de Sessions,
un redactor d'un diari madrileny s'atansa al
enyor Briand i amb tota la barra va fer-li

la següent pregunta:
— Què ens dieu, senyor Briand, de les

manifestacions de Stresemann a Sant Se-
bastian?

El ministre francès, però, es veu que ja
està acostumat a tota mena d'envestides i
té un mocador de mocar per a cada indis-
cret

— Il fait très chaud d Madrid ! — contestà
Briand girant cua vers la Sala de Sessñons.

Un dels homes que més han treballat du-
rant aquests dies d'activitat diplomàtica a
Madrid ha estat el dibuixant Bagarla. El
primer dia ja s'installà a la Sala de Ses-
sions i es dedicà a pendre apunts reeixdnt
una caricatura de Stresemann, que féu una
gran impressió a tots els membres del Con-
sell.

Durant una estona de descans, però, Ba-
garia es passejava per un dels passadissos
amb una cartereta d'afers sota el braç i una
cara de .perfecte diplomàtic preocupat. I
cet aquí que un senyor delegat polonès se li
atansa d li pregunta:
— De quel Jiays étes-vous delegué, mon-

ieur?

En Bagaria se'l mira fixament i amb una
gran serietat li ,respon

— De Granollers !
***

Una de les sales destinades a Comissions
en ]'antiga alta cambra espanyola estava
reservada a l'oficina especial de la Secció
del «Desarmament . Una de les secretàries
anés boniques de la Societat de Nacions re-
bia els periodistes que volien informar-se.
Chab^s hi féu moltes visites, però tenim els
nostres dubtes de si anava a informar-se de
la qüestió del desarmament o de si hi .anava
per veure la secretària. El fet és que nosal-
tres vàrem sentir-li dir:

— D'ací dintre, el més valent en surt des-
armat. Che, quina dona !

En una tertulieta que una colla de repòr-
ters havien fet davant del mostrador del bar
exclusiu per a la premsa hom comentava la
popularitat de Briand. Unperiodista català
aleshores explicà als seus collegues madri-
lenys una anècdota que corre per les penyes
de l'Ateneu Barcelonès

— En IBriand acabarà essent una mena
de Duran i Ventosa de la Societat de Na-
cions. ***

El baró Adatxi és la cortesia, l'amabili-
tat i 1 a gentilesa personificades. Tot parlant
amb I'Estelrich, el qual va preguntar-li si
coneixia Barcelona, va dir-li que hi havia
estat tres vegades.

— La primera — digué — ja fa més de
vint anys, la segona fou poc temps abans de
la guerra i últimament vaig ,ésser a Barce-
lona per la Conferència del Trànsit. Ah — va
afegir fent un esforç per recordar detalls —,
vaig visitar Mantoserrato i... i... el Turi-
bado. *»*

Una nit, aprofitant la ((verbena de San
Antonio», una de les festes més típiques del
madrid «castizo», una colla de periodistes
madrilenys acompanyaren unes quantes fun-
cionàries de la Societat de Nacions al po-
pular barri tíe la «Bombilla». Per donar més
color a la sortida nocturna agafaren el tram-
via de «San Antonio de la Florida)) a la
Puerta del Sol. Entre els periodistes n'hi
havia alguns que no eren madrilenvs, comí,
per exemple, Artur Perucho i un servidor.
En arribar a la Bombilla tota la colla es
féu retratar en una d'aquelles barraques de
fira amb combinacions diverses, des del pai-
satge venecià amb gòndoles i ponts de sos-
pirs fins a la cursa de braus. Hom escollí
la cursa de braus, a petició de les senyoretes
de la Societat de Nacions, les quals faran
passar en llurs paisos respectius la fotogra-
fia com autèntica de la «Plaza» de Madrid.

Serà, probablement, la sola vegada que
En Perucho i jo farem de picadors i que
veurem En Chabàs apuntant l'espasa so-
bre un brau amb una :alentia i una gran
dignitat...

DOMÈNEC Da BELLMUNT

mai allò que vol dir esport ni de què ve el
gust que les generacions actuals senten per
als exercicis de força i de destresa. El seu
coratge, la seva enteresa en la lluita, la fer-
ma voluntat d'averar-se el millor, l'enlaira-

	

ran, és possible, fins a l'heroisme, però el	

CALZADOSseu intellecte no li dirà mai el lloc que oca- I 
pa en el món esportiu, ni reconèixer un su-
perior, ni copsar la glòria dels que foren,
ni pressentir la dels que vindran...

MINERVALa seva afició a la boxa neixia una tarda
a San Sebastian veient un match. No ca-
pint ben bé què feien ni què es proposaven
els dos homes que les tres cordes del ring
encerclaven, demanà explicacions a un altre

	

espectador. Aquest, tendí a abreujar: «Cal,	 Sociedad Anónima
per guanyar —oca dir-li —, que l'un tombi
ai l'altre amb un cop de puny.» Uzcudun

	trobà allò ben fàcil. «Si voleu — va respon-	 •••••••••••..••

	

dre — jo us tombo els dos homes que estan	 ..•''^	 •'••.
	lluitant, l'un darrera l'altre, en un dir Je-	 ••'	 ^•••

	

sús!n La resposta fou escoltada per diversos	 :
espectadors, corregué de boca en boca... Cal
abreujar: un mes més tard Paulino sortia

	

cap a Paris a apendre allò que ell creia que	 ti.•	 ^••'

	

j a sabia i que mai no ha pogut apendre:	 '••..,^••^••^•••^^••..••'
tombar homes a cops de puny. El més que
aconseguí fou tombar maniquís, ninots, so-
vint 'prèviament preparats.

	

l no és que Paulino no sigui ni hagi estat	 Vla
sempre un subjecte d'un dinamisme capaç

	

de totes les proeses, un espècimen humà	 Laietana, 30
excepcional, un atleta amb un cor ben arra-

pat, uns pulmons de ferro i uns muscles
reblats a cops de martell. Allò que li fallà
fou el cervell. Podia (la seva meselleria da-
vant dels cops és tanta!) haver après a tom-

bar homes sense apendre a boxar, però li
fou impossible d'aconseguir en provar-ho no

GRAN SASTRERIA LAIETANA' "^^'
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La segona vegada que la massa neutra
del nostre país s'ha volgut moure va ésser
ara fa pocs anys. També per la pau social,
tant com pel propi viure, va sentir el desig
de desfer-se dels seus instruments d'acció.
També, esmaperduda, cercava qui volgués
enquadrar-la per a les noves lluites. Però
en lloc de trucar a la porta d'un pis de la
Porta?errissa, va anar a una porta més
ampla que donava sortida al carrer. També
la porta es va obrir davant una multitud,
tan plena de promeses de poder i de possi-
bilitats d'acció com la de vint anys enrera.
1 la força, un cop enquadrada, en lloc d'or-
ganitzar-se com la primera vegada en oes
d'interventors electorals, es va organitzar en
sometent.

Si és cert el que s'ha fet escriure a la
ploma disponible de Pla ; si és cert que els
moviments polítics d'un poble són el que
volen els homes dirigents dels seus partits
si és cert que tota la renaixença política de
Catalun ya i tots els seus triomfs són el°re-
sultat de la clarividència de Cambó i de la
voluntat dels seus amics de la Lliga, què
fan parats? abstinguts o adherits, també fan
ara el que volen?

La vida els ha donat una terrible lliçó de
modèstia que, ,per poc inte lligents que siguin,
hauran tingut de meditar. Però, per una
aberració que, si no la veiéssim, costaria
de creure, s'han escollit precisafnent aquests
dies per a revifar, a favor d'una vanitat que
s'enyora, la rancúnia de lluites passades que

la realitat que vivim hauria de fer respecta-
bles per a tots. 1 sense donar-se compte que
la pròpia impotència ve del mateix allunva-
ment de la massa neutra que patiren els he-
mes de l'esquerra catalana, s'ha anat a cer-
car una pierna que volgués omplir d'insults
el record nobilfssim d'uns homes, des de
Pi i Margall a Sunvol, que per rectitud de
consciència, es varen resignar a lluitar en
camins plens d'entrebancs i de maleses,
fora de la via que una força ja feta va
obrir ben ampla des de la porta de la Lliga
fins al c m del poder i de la fortuna.

Es sensible tenir de dir aquestes coses,
però és més sensible encara haver donat
motiu a que tothom les pensi. Els que han
tingut la mala idea d'aprofitar unes hores
severes de recolliment per a ilençar al car-
rer els volums de la fundació , Cambó», no
saben pas el que han fet. Comprenem que
callin perquè el temps no permet altra cosa
però que facin parlar als insolvents de la
colla per a cobnr d'immundícia els vells
companys de lluita, és un mancament a l'ho-
nor dels combats que la malícia pot pendre
com una dolortsa revelamá del veritable
motiu del seu antic poder.

ANAD6C HURTADO
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Una vegada, el gran pintor basc Gustau	 v
de Maer♦ u, germà petit del no menys gran
escriptor igualmeut basc Ramir, del ma- í
teix cognom, que avui és ambaixador d'Es- n
panya a la República Argentina, quan anys d
endarrera venia aquí a Barcelona a portar-
nos i a exposar les seves obres de pintura,
que nosaltres vam comentar, la seva grà
cia i la seva amistat de sempre que'.ant va
ser ei primer dia com ara, portava un ca-
pell gris que suposem que devia ser de mar-

	

ca anglesa i que no sabem .ni sabrem si ho	 t
era o no ho era, ni quina marca podia ésser,
perquè malauradament en aquella època no
lf vàrem preguntar i després com direm ja
no hem estat a .emps a preguntar -li perquè
ens va fer dir que no se'n recordava, de
tant temps que feia.

Aquell capell gris, el germà bastard del
qual ara ens proposem immortalitzar en
aquestes planes, ens va quedar tant gravat
en la memòria que ni els anys que com tot-
hom sap, lot ho esborren no ens e7 van po-
der esborrar imantes vegades quan l'amic
Maeztu ja era lluny de nosaltres potser per
sempre perquè potser ja no tornarà mal
més, no sols l'havíem recordat com se me-
reix, sinó que també mantes vegades havíem
pensat en el seu capell, que ens havia que-
dat al cap, com un desig de portar-lo, com
si de dintre ens el volguessin posar a fora
i sempre teníem la idea que ens en agrada-
re un d'igual, però sense decidir-nas mai a
cercar-lo, sobretot perquè com que als apa

-radors de les capelleries no n'hi vèiem mai
cap que se 11 assemblés ni de lluny, el de-
sig es va convertir amb un somni i anavem
passant dies i anys, substituint el capell vell
pel capell nou al, compàs que marquen les
modes i les temporades, sense preocupar-nos
de trobar el nostre ideal que no passava mai
de moda per temporades que passessin i que
nosaltres recordàvem com l'ideal del món
de la capellerfa que viu per damunt/ dels
nostres caps.

Passat molt temps, perquè el temps com
tots sabem, massa que un no se n'adona, va
venir un dia que tenint de comprar un ca-
pell nou perquè els que teníem en aquella
ocasió ja s'havien fet vells, amb la suor del
nostre frokt, complint llur missió damunt
de la testa, no sabem per què, com • ni de
quina manera ]'imatge immortal d'aquell
capell, flamejant en aquells instants sota
del nostre front, com si ens volgués sortir
de dintre a respirar l'aire del cel i de la
realitat que ens volta, ens va fer passar pel
cap, que és el lloc dels capells i de les idees,
la idea de decidir-nos . a buscar -ne un d'i

-gual prenent la decisió que com hem dit
mai havíem pres.

Ens recordem com si fos ara, que un día
a la tarda, estant al Círcol Artístic, prenent
cafè 1 copa, ens vam determinar a sortir al
carrer, que era la Rambla deis Estudis, amb
la ferma Intenció d'anar a seguir capelle-
ries, per tal de trobar é1 que ens decidíem
a cercar després de 'tants anys.

L'atzar o el destí que pel cas és igual,
perquè en aquesta vida es confonen de tal
manera que ningú pot saber quin és l'un f
quin és l'altre, van fer de comd accord que
en sortir del Circol Artístic, a quatre pas-
sos de la porta, trobéssim un ciutadà o
transeünt, dels mòlts mils que passen pels
carrers de Barcelona d'un cap de dia a l'al-
tre, que portava un capell gris, igual que
el que desitjIlvem i que en aquell moment
precís anávem a cercar i que fora de l'amic
Maeztu no haviem vist mai a la nostra es-
timada ciutatt nf anant pel món en els viat-
ges que havem fet.

No sabem ni podrem saber mai qui era
• aquell ciutadò o transeünt providencial que
ara passa per aquestes planes, com alesho-
res en aquell moment va passar per la Ram-
bla dels Estudis, com una aparició o com
un somni personificat 1 fet carn f ossos
i que potser a hores d'ara ja és mort 1 en-
terrat, amb tot í que pel que hom veuril la
vida que tenia sembla més aviat imagina-
ria que real 1 només podem dir i encara
sense poder-ho assegurar que pel capell que
portava i per l'aspecte "sui generis" que te-
nia, ens va semblar que potser era basc com
el nostre estimat 1 enyorat Gustau de
Maeztu.

Aquesta casualitat tan Impensada i en-
sems tan oportuna, que no ]to podia ésser
més, que semblava feta f treta per tal de
donar-nos llum i camí en la recerca del capell
en l'instant decisiu que ens determinàvem
a cercar-lo, ja és tan extraordinària que
només pot ésser classificada de preludi de
les coses extraordinàries que tenim d'ex-
plicar en aquest article, escrit. com un ho-
menatge a la memòria d'aquell capell fnobli-
dablc

La visió real que teníem d'aquell ideal,
en aquella hora de decisió, de realització de
somnis, ens va donar una força i una em-
penta tan grans que portas per una inspi-
ració que segons es veu ben clarament, ens
guiava per damunt de tot, vàrem decidir
anar-nos-en directament 1 sense fer escales
en altres capelleries de més a prop, a 1'es•
bliment més important de Barcelona et el
ram general de la índumentàrfa mascu".lna,
el nom f el títol del qual ometrerem, prime-
ra, perquè aquest article no semblí una pro-
paganda dels articles del ram que la gasa
toca, i segona pel que després tenim de dlr.
forçosament, en aquest mateix article, re-
ferent al fill de l'amo del establiment, f no-
més ens extrallmltarem a dir com ja havem
dit, que no és pura capelleria, sinó general
d'lndnmentàrfa.

Arribats a 1'estab1íment, entrem a . la mc-
cfó de capelleria, que és la que ens lnteres-
sava de ple, saludem i demanem un capell
gris i mentre el dependent o ecearregat de
la secció es disposava atent f servicial com

és o era. a mostrar-nos una rastellera de
capells grisos ficat l'un dintre de l'altre,
nosaltres que mai enlloc com délem havíem

vist un capell com el que volíem, girem els
ulls per atzar o per destí, que com dèiem

• és igual. i en la vitrina de pref?rèucia en
al Iloe dfstingít velem ei capell que bnse-

em, tau desitjat com somniat i .e firant ley
mans de l'encarregat de la secció que obria
tancava armaris, i amb l'emoció tpte e's

ostres lectors ja poden suposar, li virem
ir que no es molestés més, perquè el ca-
pell que volíem i cercàvem era precisament
aquell i cap més que aquell, ja que com
anem veient l'atzar s'havia encarregat de
portar-nos fins a la seva presència.
L'encarregat amb l'amabilitat que li era

própia, ens va obrir la vitrina dient que
enia d'ésser una verLable casualitat que
aquell capell ,ens vingués a la mida perquè
era un exemplar únic i no es podia triar
cap més número però vet aquí que així que
agafant-lo amb la mà, ens el posem al cap,
que es allí on aquell capell ja havia viscut
en ima'Ige, el tacte de la badana ens va
çemblar un consol i un repós, perquè ens
voltava el front com la cinta volta el capell
t ai moment de sentir-lo damunt del front,
dels polsos i els cabells, vàrem tenir la
sensació que aquell capell era com si ens
l'haguessin fet exprés després de pendre'ns
la mida del cap amb una cinta, com si el
fabricant hagués pensat en nosaltres, com
nosaltres pensàvem en el capell, sinó que
ens va fer tot l'efecte que l'havíem portat
tota la vida, de tant i tant bé que se'ns
adaptava a la testa com si l'imaige acos-
tumada de tants an ys a viure dintre s'ha

-gués posat a fora i ens la voltés corn una
corona de pensaments, fina com una realitat
fabricada amb ideals.

L'encarregat de la secció, convençut del
que nosaltres sentíem i ell veia ben clar, per-
què no ens volíem ni mirar al mirall com és
costum en emprobar-se un capell en les cape-
llenes, de tan contents i satisfets que est a-
vem, ens ,va donar tota la raó i quan li vd
rem demanar el preu per emportar-nos-el
posat i disposats a pagar el que fos, costés
el que costés, ens va passar una de les al-
tres coses que mereixen ser consignades en
aquestes notes, i és que ens el va donar a
tan bon preu que ens vàrem quedar parats
1 estranyats perquè en aquella època a
consegiiència de la guerra europea els ca-
pells, com tot, s'havien encarit molt com
els nostres lectors ja se'n deuen recordar.

Comprat aquell capell his'.àric i havent
sortit al carrer, el primer que vàrem notar
éa que saludava sol perquè traient-nos-el f
posant-nos-el per tal de saludar als amics
i con guts que trobàvem, tan lliure i tant
lleuger ens sentíem el cap, quan anàvem co-
ber s que quan ens descobríem amb el res-
pecte que devem als coneguts i deuríem als
lectors si tinguéssim el gust de conèixe'ls.

EIs elogis que mereix aquell capell de cm-

ta grisa, més clara que el gris de la copa
f de les 'ales, que era un gris de perla som-
niada, perquè venia el mateix color que els
somnis que per lluminosos que siguin, sem-
pre fenen un vel d'ombra que e]s embolcalla,
no cal que vinguin a allargar aquestes rat-
lles, que necessàriament ho tenen de ser
molt, per tal d'explicar la vida 1 miracles
que l'atzar 11 va destinar en aquest món,
en el qual tants milions de capells passen
desapercebuts.

Només direm que si portant -lo posat els
altres i nosaltres l'admiràvem per la forma i
el color, estant descoberts i tenint-lo a la mà
o damunt dels genolls quan estàvem asse-
guis, assolia la mateixa admiració i no dub-
.in ni un moment que manes vegades,
penjat als penjarrobes de les cases i els cír-
coLs que fregiientúvem, havia aturat la mira-
da dels ulls que el veien allí penjat.

Gris com una perla amb ales de colom gris,
era la perla dels capells malgrat la bastar-
da de la qual tindrem ocasió de parlar f
perquè imitant, igualant i fins potser su-
perant als anglesos, que són els millors ca-
pells del món, no tenia res d'anglès sinó que
era fet d'un pare que no tenia res que veu-
re amb les marques de fábrica d'Anglater-
ra, malgrat les condicions que s'ha de re-
conèixer que té per imitar-les i així hom
pot dir que la cinta que el voltava com la
badana ens volta el cap, era una banda de
bastardia que aclarint-li el gris ja prou
clar d'ell mateix, li donava la llum de la
cendra ventada pel vent.

En arribar a confessar l'alegria d'haver
trobat aquell capell que anava acompanya-
da de l'alegria del pensament d'haver-li
trobat el niu, ço és, de fer-nos la illusió
que havent trobat l'establiment que en ve-
nta, ja teníem el filó de la mina per anar-
ne trobant tants com ens en volguéssim fer
passar pel cap, ha arribat igualment de fer
la presentació als lectors nostrats, que no
el coneguin, d'un de:s nostres més estimats
1 admirats amics que és l'Ignasi de L. Brichs
i Quintana, company de primeres lletres
en la nostra infantesa, company de lletres
en la nostra adolescència, perquè s'havia
dedicat a la literatura, com nosaltres, i
company nostre a la nostra joventut, per-
què seguint l'amistat que té de durar to-
ta la vida va ser el nostre capeller, perquè

1 com saben tots els lectors per mica que co-
neguin la història íntima del moviment ar•

tistie modern nostrat de Catalunya, En
Brichs, tenla la célebre capelleria del car-

1 rer dels Arcs, que avui ja no existeix, en
la qual es capeilaven la immensa majoria
dels nostres artistes. als quals el nostre
Brichs posava el capell tal com la glòria
els posava la corona.

E1 talent excepcional per les arts i pel
comerç, que ja des de molt nin i des dels
primers anys de treball havia anunciat el
nostre estimat Brichs, va fer que amb el
temps deixant d'estar tancat a la capelleria
tan acreditada del carrer dels Arcs, que
eren els arcs que el re`enien presoner,
emprengués la volada comercial, deixant de

fer 1 de vendre capells al detall tancat en

aquell recó de món, emprengués el mateix

negoci al major, esdevenint el representant
cada dia més actiu, més famós i més acre-

ditat de les principats flbriques de capells

dei món i viatjant contínuament d'un cantó

a l'altre d'Europa, perquè tan aviat és a

Anglaterra, com a Austria, com a Portugal,

assoleix no sols una fortuna material, con-
seguida a còpia à `intejigència, de di ligèn-
cia f de consciència en els actes i en els
tractes, porqué té per norma l'honradesa
més esrieta, acompanyada d'una amabili-
tat i d'un coneixement dels homes que pocs
tomes tenen, sinó una situació moral soli-
dissima que fa que passin per fes seves
mans tocs els capells importats a la penín-
més estricta acompanyada d'una amabili-
i més especialitzades en la fabricació de ca-

pell s com també els que fabriquen les cases

lbèriques dedicades a aquest article de la
indumentària humana, que encara que es
voldria desterrar treient-lo del cap de la
gent, no es pot conseguir així com així, par-
qué els que van pel carrer sense capell, ves-

tits com anem ara, sempre sembla que va-
gin a la processó o que visquin al barri i

no facin més que sortir de casa per anar a

la casa del eostat,.perquè encara que com-

és sabut la histbria de la indumentaria ens
ensenya que els clàssics anaven sense res
al cap ; no hem d'oblidar que no sols porta-
ven vestits més lliures que els nostres, sinó
que es coronaven d'or, de llorer, d'olivera,

de roure, quan no es coronaven de roses, i

sobretot amb aquella cinta que portaven
els romans que parlant amb tota franquesa
direm que els estava més bé que tots
els capells de totes les èpoques.

Si en aquells anys de la nostra adoles-
cènc¡a, podíem anar a veure a l'amic Briehs,
sempre que voliem, perqué el troblvem sém-
pre segur a la botiga i altres artistes com
nosaitres, anaven a passar estones per par-

lar de ciència, d'art, de religió i de polí-
iea, fent els comentaris del dia, perquè

de to t es parlava, a la capelleria del carrer
dels Arcs, perquè hi trobàvem invariable-

ment al capeller, darrera del taúie ll venent
capells als parroquians i als passavolants

amb la planxa sempre calenta a la mà, que
li servia per allisar les formes de les copes
i les ales i emmotllar -les a la testa f a la
cara dels que compraven i el trobdvem sem-

pre amb 'la rialla als llavis i la paraula de
l'amistat a la boca, ara, després que ha

estés les ales pel món, esdevenint un co-
merciant internacional i un home de negocis
universal, només el podem veure de tant
en tant i de passada, els dies que passa a

Barcelona al costat de la familia, dels amics
i dels molts clients que té que són els prin-
cipals capellers de 'la ciutat per no dir tots,
perquè els que no ho són directament ho
són Indirecta, entre els viatges que fa
constantment damunt de la terra.

Quan feia dies que teníem l'alta satis-
facció esmentada de portar al cap el pro-
tagonista d'aquesta his'bria, éssent a la

perruqueria de l'Ateneu, per tal de fer-nos

tallar els cabells, vórem tenir el plaer de
trobar-nos amb En Brichs, en una de les es-
ades que va fer entre nosaltres, venint

d'una nació per anar a una altra i com és

molt natural després de saludar-lo i de ma-

nifestar-li la alegria que ell ja sap que sem-

pre ens proporciona el veure'l, ens va fal-

tar temps per parlar-li del capell nou que
por•ttvent a la mil i d'ensenyar-li conven-

çuts que asoliria l'admiració de pèrit

en la matèria del que sense exageració 
po-

dem anomenar aquí i a tot arreu, el rei

dels capells a Espanya i Portugal, ça és el

rei dels capells d'Ibèria o que vénen a pa-
rar a la península del Mediterrani i de

l'Atlílntic.
)Jn Brichs, entre els perfums de les essèn-

cies de la perruqueria, que posades 
al cap

perfumen els capells, no sols ens va dir amb

la seguretat pròpia del rei dels capells ibè-

ries, que ja el coneixia, sinó que l'havia
portat personalment, ell mateix a Barcelona,
perqué en tota la nostra ciutat d'aquells

l

capells, només n'hi havia portat dos, por-

tats tots dos per ell, l'un per vendre com a

model de propaganda i l'altre per regalar

al fill de l'amo del establiment esmentat,
en el qual com ja beco dit i repetim, nos-

altres el vam comprar inspirats 
i guiats

per l'atzar i pal destí i que era 
ell nostre

que ensenyàvem a l'amic Brichs, perciuè
fil] del propietari d'aquell establiment se

¡ l'havia venut, ja que l'altre, segons ens va

dir el mateix Brichs, havia estat venut
abans d'ésser exposat.

Així és de simple i pueril la tesi de Josep
Pla, la interpretació d'una època política es-
pecialment complicada i abstrusa. Tot com
un conte d'infants o un film per a porteres.
El bo, que sempre és bo i salvi i heroi, i els
altres que durant tota l'obra han de fer de
dolents, que no n'encerten una i que són
condemnats des del primer capítol, al fra^
càs més definitiu.

L'escriptor empordanès no ha augmentat
gaire, amb aquest llibre, la seva innegable
glòria literària. Ni ha contribuït a augmen-
tar la de Cambó, l'obra del qual no neces-
sita de turiferaris incondicionals. I els se-
cretaris de Vil-lustre polític que han proveït
a Josep Pla, tampoc han fet cap servei a
llur cap.
L'època que ens vol descriure Josep Pla

no està tan lluny perquè molts no la recor-
din amb impressió viva i directa. Algún d'a-
quests, ailudit o no, deurà tractar de donar
una interpretació honrada i integral d'aquest

quart de segle, tan mal tractat per Josep
Pla, qui, amb aquests llibres, s'ha ben gua-
nyat l'ingrés al mercenarisme integral, des-
prés de brillants oposicions.

Aquest article no té per objecte denigrar
el senyor Cambó ni exalçar els homes de la
pobra Esquerra. Res d'això. Uns i altres
pecaren; uns i altres encertaren. La sort,
vària i canviant, donà a la fi els seus favors

al primer, potser perquè tenia més vocació
pohttca que els altres, potser perquè al nos-
tre país afaruoreix més als qui són damunt
un sòl conservador. •

Té per objecte dir que la interpretació
simplista, incoherent, parcial, injusta, pobra
i incompleta que d'aquests darrers temps
dóna el senyor Pla, no és més que una in-
terpretació personal, sense cap valor crític
ni històric. Un llibre per a passar l'estona,
faceciós, llampeguejant i primari, escrit,
com tants altres anteriors, sense gran res-
pecte a la veritat i al lector, però amb un
gran desig ben reeixit — passeu-nos el mot—
de fer olla!

X. X.
Publiquem el present article en aquesta

secció per tractar-se del comentari d'un lli-
bre, encara que des d'un punt de vista po-

lític.

"Les ales esteses"
Una nova editorial catalana, a punt ja de

llançar a la circulació el seu primer llibre,
acaba de néixer: ((Les Ales esteses». Anun-
cia una coHecció popular, sota un criteri
ample i eclèctic, de novel1es, contes, prosa
literària, poesia, teatre, història, biografia,
aventures t viatges, d'autors catalans t es-

trangers. Els primers volums seran : Mari-
+tes, de Víctor Català ; A l'ombra de Santa
Maria del Mar, d'Alexandre Plana, i els
Contes d'Apel1es Mestres, que compendran
uns quants volums.

Anuncia, a més a més, un concurs de
novelles, dotat de premis en enetallic.

MAue cr BxoRi.. — Jeróme, 60 0 latitud
Nord. Traducció de T. Bassols. Bibliote-
ca Catalónia, i3.

Els que no deixem cap anv de llegir l'obra
premiada amb el Premi Goncourt— si ja
no l'hem llegida abans —, ens vérem quedar
un xic parats. Potser Jeróme no és un ]libre
de prou gruix .per a un premi que altres
anys ha premiat, per exemple, A l'ombre des

jeunes filles en fleurs... però no cada am',
ni cada trenta, surt un autor de la categoria

de Proust.
Es JerBme, això sí, un llibre entretingu-

díssim, divertit, una pintura a penes lleu-
ment deformada par l'huinorisme (tenim re-
ferències exactes) d'uns costums tan llu

-nvans dels nostres, que el que l'agafa el
llegeix d'una sentada.

L'humorisme de Bedel és benèvol, el d'un
home entre sobtat i divertit per la topada
de les seves habituds i conveniències amb
unes altres del tot diferents.

Es també una lliçó — ,parlem quant als
interessos locals, ara — de saber dir les co-
ses un xic arriscades sense gens de barroe-
ria. Em fa ]'efecte qué això ja. és molt quan
una de les coses de què cal esmenar-nos,
és la barroeria en'general i la gratuïta en
narticular.

ANDRÉ MAUaots. — Viatge al país de les
36.000 voluntats. 'traducció de Melcior
Font, illustracions de R. Capmany. IBi-
blioteca Grumet. Edicions Proa.

Que recordercn, dues editorials, ja desapa-

regudes, havien intentat d'implantar entre

nosaltres aquest tipus de ]libre per a infants,
de gran format, amb illustractons. Ara les
Edicions Proa, sota un títol escaient- al nom
de l'editorial, han inaugurat una collecció
per a infants. El debut és excellent. L'art
de Maurnis, tan variat que va des de la
biografia novel-lada al pastittt volgut i decla-
rat de Proust, ha reeixit una vegada més
en un gènere di'ficilfssim : el llibre per a in-
fants. (Hi ha molts llibres escrits amb la
intenció de destinar-los als infants que no-
més són llegits per persones grans.)

El Viatge al país de les 36.000 voluntats
és una nova fosa en l'acreditat motlle dels
contes de fades. Però hi intervenen elements

moderns, inseparables avui del pensament

de totes les criatures : l'avió i l'auto.
El debut és excellent, també, perqué el lli-

bre no és descaradament pedagògic. No sé
què passa en les altres criatures, però, a mi
almenys, quan ho era, res no em desvetllava
tant l'esperit de contradicció com la insis-
tència alliçonadora i sense traça.

La presentació, adequada a llibres d'aques-

ta mena ; el llenguatge, planer i correcte al-
hora (dues condicions que sembla mentida
que encara s'hagin d'esmentar com un mé-
rit, però que, vist l'escassesa amb què es
donen plegades, ho són, indubtablement).

Mvssi.r. — L'art d'ensenyar Barcelona
(Guia del barceloní que vol guiar els amics
forasters sense rpassa errors ni vacilla-
cions). Llibreria Catalana.

Seixanta pàgines ben aprofitades, i apro-
fitables, com indica el subtítol, sobretot per
als barcelonins, molts dels quals no se'n
deuen haver vist mai de més fresques quan
han volgut acompanyar un turista autèntic,

d'aquell que ja ha llegit el Baedeker o un
succedani seu.

Hi ha, però, una diferència: l'estil cursiu,
ràpid de Mvself (ja sabeu qui és, ne ?) i la
malícia crítica d'algunes observacions que
deixa anar com qui no diu res i que són la
toxina més eficaç contra el cofoisme babau

de pervingut en què'pot fer caure l'orgull del
barceloní massa enlluernable.

1. C. R.

FRAxcssc PUJOLS
(Acabarà.)

LES ALES ESTESES
COL'LECCIG POPULAR

On volum cada quinze dies
(el 10 i el 85 de cada mes)

EI dimarts que ve, dia 25, sortirà el número 1
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VICTOR CATALA
128 planes de text ¡nmpréssió
clara, relligades a la rústica, g0 eènts.amb coberta a dues tintes,

Demaneu -lo a les llibreries i quioscos

Fora de Barcelona només es serveixen volums per subs-

cripció SnPlicUeu condicions als llibreters de les pobla-
cions respectives, o bé a 1 Administració:

IIIBRERIA CENTRAL, Muntaner, 42, - Barcelona

Hem llegit el segon llibre de Josep Pla
sobre Cambó. També llegírem el primer.

D'aquests dos llibres que pretenen, amb
els que vindran després sobre el mateix te-
ma fixar la política catalana d'aquests dar-
rers temps, hom en pot fer aquest resum,
curiós, però exacte:

Hi ha hagut a Catalunya un home ami-
nent entre els eminents, ple de totes les cla-
rividències i infal-libilitalts polítiques, abne-
gat, únic. Un guia, un mestre i un realit-
zador. Un home que ha estat durant vint -
i-cinc anys la suprema, única i autèntica
encarnació de Catalunya; l'èxit, el centre,
el cor i el cervell del país.

Aquest home predestinat, gairebé diví, és
Francesc Cambó i Batlle, el polític estrenat
que ensenyà ací què cosa era la política i
senyalà el camí de la salvació, que ningú
més no coneixia.

Ferò — oh infàmia *húmana! — al ma-
teix temps que aquest gran català maldava
per tal de salvar el país, uns altres mals ca-
talans, uns traïdors, envejosos de la glòria
de Cambó, respirant només gue odi contra
l'home central i providencial de Catalunya,
funden l'Esquerra per a destruir la gloriosa
obra camboniana.
Està clar que aquests homes que es diuen

Ildefons Sunyol, Jaume Carner, Joaquim
Lluhi i Rissech, Amadeu Hurtado, Pere Co-
rominas, Antoni Rovira i Virgili, Santiago
Gubern, etc., etc., no valen ben bé res, no
saben res de política ni s'inspiren en cap
ideal, car no els mou altra cosa que l'odi
a Caimbó.

Així mateix, però, aquests mals catalans
es surten amb la seva d'obstaculitzar l'obra
del gran home, la qual obra, sense aquells
brètols entrebancadors, qui sap on fóra ara
de lluny... Però la malifeta té el seu càstig.
Aquests homes cauen en la buidor, en l'o-
blit, en el ridícul, 'que es mereixen. Car no-
més els inspirava l'odi a Cambó i tota obra
inspirada en un sentiment negatiu, etc., etc.

Ens oblidàvem d'uns tercers senyors que
tenen paper en la novella de Josep Pla. En

aquest segon llibre comença a sortir el bri-
llant segon de Cambó: un home que només
es diu Enric Prat de la Riba. I hom fa sor-
tir de tant en tant uns braus i meritíssims
comparses auxiliars del geni polític de Ca-
taiunya: Aquests homes són Ventosa i Cal-
vell, Duran i Ventosa, Raimon d'Abadal,
Pere Rahola, marquès de Camps, etc., etc.

Magnànim i condescendent, Josep Pla dei-
xa arribar algun raget escadusser de la
glòria de Cambó, damunt les testes subal-
ternes però honrades d'aquests collaboradors.

x**
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Fem camí Rambla de Catalunya amunt,
amb la particularitat que són dos quarts de
quatre de la matinada. De llarg a llarg de
1a via no es veu ningú. De unanera que és
com si tot fos nostre. Aquesta és una de les
satisfaccions més grans del noctambulisme.
La colla es composa del mestre Jaume Pa-
hissa, En Rafael Moragues i el que està es-
crivint. Parlem de Marianela, amb motiu de
la reestrena de l'òpera al Liceu.

— Escolteu — faig jo -a En Pahissa —, si
haguéssim d'escriure un article parlant de
Mrianela, qué diríeu?

— Espereu, ara ho anirem trobant. De
moment — dic jo — deuríeu explicar que
aquesta òpera és d'un estil semblant al de
les òperes tradicionals, dividides en diversos
números, aires, duos, concertants, etc..., però
tractat amb més flexibilitat, sense la rigi-
desa d'aquells marcs massa encongits.

— Justament ; però afegiria que una de
les coses que jo he mirat més, i penso que
és una cosa nova, és 1a qüestió dels trossos
recitats ; el recitat de Marian.ela s'ajusta
exactament a la cantarella i les cadències de
la prosa parlada : és una estilització del
parlar natural dintre de les possibilitats de
quan les paraules teben un xic de lirisme el
l'escala diatònica, molt poc cromatitzada
recitat imperceptiblement agafa segons la
mesura un xic més de cant; així entrem en
•els trossos pròpiament cantats.

— Això seria — faig jo — com una super-
fície d'aigua., tota llisa, però que per poc
que bufi el vent s'ondula i que va accen-
tuant la seva ondulació amb la velocitat i la
força de l'aire.

— Sí, i l'aire en aquest cas seria la vida
interior dels personatges ; en la meva òpe-
ra la música, tant el cant carn la trama sim-
fònica expliquen al públic tot el que va pas-
sant per dintre de les persones i que el gest
ni la paraula no poden traduir. Jo crec que
això és la missió pròpia de la música dra-
màtica, i que no s'ha de reduir com creuen
alguns a escandir ritmes per a distreure el
públic ni a pintar decoracions.

— Realment — dic jo —, per exemple, en
el moment de recobrar la vista el protago-
nista, jo veig com l'orquestra i el cant do-
nen idea d'aquell enlluernament i aquella su-
perposició d'imatges que deu percebre un
cec quan obre per primera volta els ulls a
la llum mitjançant les sonoritats estridents
i les harmonies superposades que, poc a poc
van normalitzant-se harmònicament i dinà-
micament. A propòsit d'això : quin criteri
us ha guiat en l'elecció dels procediments
orquestrals i harmònics d'aquesta obra?

— La d'obtenir sempre una sonoritat ben
rica i ben flonja; fer sonar lorquestra d'una
manera pastada, fugint d'instrumentaoions
massa individuals. Ices de fer cantar una es-
toneta la flauta, una altra l'oboé, després
un instruiment típic. Aquesta coloraina ba-
nalitza la música i 'M'empobreix per dins, que
és allà on treballa l'ànima de l'autor.
- A Marianela hi surten alguns motius

populars catalans?
— Sí ; però solament perquè eren melodies

boniques i que venien a tomb ; no pretenc
donar cap sensació típica ni pintoresca.

-	 RosEHD LLATES

Tristan Bernard a Barcelona
Tristan Bernard, l'home més ric d'anèc-

dotes — les autèntiques i, a més a més, no
en surt cap de bona que no l'hi pengin
( o^n ne réte qu'aux riches) —, un dels au-
tors teatrals més important, ma de venir a
Barcelona.

L'article del costat, escrit expressament
per a MIRADOR, és la seva presentació per
obra d'H. Jeanson.
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BARCELONA I

Tristan Bernard és, amb Georges Cour-
teline, un dels més grans autors còmics d'a-
quest temps.

No és pas solament un home espiritual.
Si només tingués esperit tindria l'edat de
les seves artèries. Seria encara més gran
que elles, ja que res no envelleix tant un
escriptor com l'esperit...

Es sobretot, abans que tot, un escriptor
humà, que hi veu just, que hi veu de veres,
que no es deixa seduir pels artificis que fe-
ren de de Flers, de Capus, o de Lavedan uns
dramaturgs l'èxit dels quals fou tan imme-
diat com sense prolongació.

x +^

Tristan!
Ah ! aquest sí que no se les dóna d'ele-

gant. La roba no li ye mai a mida. Les
mànegues de les americanes li són massa
llargues, les dels abrics massa curtes. Es

TRISTAN BERNARD

podria destapar una ampolla amb els seus
patalons. Porta una barba ]larga — molt
més llarga que això — que lliga harmonio-
sament amb els seus vestits. Eifectivament,
és tan mal tallada com ells.

Tristan Bernard?
T s una bardissa darrera la qual passa al-

guna cosa.

El repertori de Tristan és nembrós...
Hi ha personatges que surten de la vida

per entrar en escena,
0 que surten de l'escena per entrar a 'la

vida...
Tristan té una inclinació enternidora per

als indolents, els velleïtosos, per als que no
saben ben bé el que volen perquè saben ben
hé el que no volen, i el caràcter essencial
dels quals és precisament no tenir caràcter.

Tal és el cas de Tri,plepatte.
Triplepatte és un tipus, una creació de

Tristan.
Es un xicot que no morirà perquè Tristan

li ha donat vida.
Resistirà perfectament el veïnatge d'Al-

cest, de Tartuf, de Fortunio, de Boubou-
roche, de Fígaro...

Els herois de Tristan són amablement cí-
nics.

Csser cínic és pensar en veu alta...
Gs ésser massa sincer...
Els herois de Tristan no respecten pas

sempre les regles elementals de la moral,
i tenen raó, puix que hom no pot resistir
a llur encís.

Penso en el Danseur inconnu, en el Prin-
ce charmant, en M. Codomat, aquest prín-
cep encantador envellit...

Han estat molt imitats...
[ han tingut molts fills, molts néts, molts

cosins...
Per desgràcia, els fills, encara que s'as-

semblin tant a son pare que se'ls podria
gendre per germans, sovint no els han reco

-negut.
La majoria dels herois de Savoir — que

també és un gran autor — .han sortit de Tri-
plepatte. **x

A Tristan va succeir-li una aventura cop
-movedora.

Imagineu-vos que Tristan havia gastat tot
el que havia guanyat.

Per refer la seva fortuna, abdicà... Aban-
donà Tristan Bernard i collaborà amb M.
Gustave Quinson.

Va fer petits vodevils sense conseqüèn-
cies.

I a mida que guanyava diner' perdia l'es-
tima dels literats.

La seva cotització baixava.
Llavors renuncià a Quinson.
f va estar callat algun temps.
Va fer comèdies.

Va pro'.ar de fer-les representar.
Els directors, que no tenen gaire memò-

ria, ]'acolliren sense entusiasme, i refusaren
els seus manuscrits.

I Tristan els portà, com un debutant, a
Lugné - Poé.

Per això el teatre de l'OEuvre acaba de re-
presentar Jules, Juliette et Julien.

L'estrena fou triomfal.
Tothom tenia una mica la impressió de

descobrir un autor de vint anys.
Tristan ha trobat a I'Ouvre la seva bella

joventut. I ens ha ofert una obra mestra.
Ja el tenim llançat!
Té un altre brillant esdevenidor davant

seu.
tules, Juliette et fullea és la història d'una

dona que s'avorrreix amb el seu marit, la
història d'una dona el destí de la qual és
de tenir una aventura, només una, en la
seva vida. La té. Enganya el seu marit. El
seu amant l'estima. Però aixf que l'adulteri
és consumat ella se'n torna a la seva llar.
Ja ha tingut la seva aventura. I ja està. Es
comprèn que ja no serà més que una dona
fidel. Aquesta peça conté una escena quasi
muda que és una obra mestra. Julieta no
confessa la seta falta al seu marit. Plora.
Ell li pregunta qué té. Ella mespon amb un
sanglot. Ehl insisteix. Ella plora. El ende-
vina. oEra veritat, doncs?» Ella plora... Ell
exigeix una explicació. Ella plora ! I quan
ell l'ha perdonada, ella encara no ha dit
res : plora.

No és admirable això?
En aquesta comèdia hi ha moltes rèpliques

extraordinàries. Aquesta, entre d'altres
E1 marit diu a la seva dona
--, Veus, sembla que aquesta història ens

ha acostat .més.
I ella replica
— Segurament... Ara tenim un tema de

conversa...
*sr*

Tristan IBernard sovint fa frases, inventa
aquestes mil i una històries que en vint-i-
quatre 'hores fan la volta de París á la sort
dels que escriuen ecos...

Es ell que deia d'Henry Bernstein
— Està aculat a la grandesa d'ànima!

'	 #•s^
Una nit que a París es representava la

meva primera obra, Tristan em va venir a
veure durant l'entreacte.

— I doncs — va dir-me —, 'heu escrit una
comèdia d'amor... Europa ha canviat de ca-
ra... el món està capgirat, hi ha !hagut re-
volucions, guerres, 'paus i tot, i encara ens
serviu el marit, la dona i l'amant?

— Déu meu, sí!
— Teniu raó de sobres. Ahir, una dona

autor em va demanar consell : uVoldria--em
confià — fer una obra `sobre la revolució.»
Vaig respondre-li : aTant se val l'obra que
feu mentre el tema us sedueixi. Però si cre-
meu Moscou i enderroqueu trons, que sigui
perquè 1a russeta ja no estima el seu marit
per culpa del xicot bru que viu al tercer pis
d'una de eles cases que justament teníeu in-
tenció d'incendiar.»

Aquestes paraules de Tristan no són so-
lament plenes de seny; resumeixen també
tota la seva estètica.

EI bon sentit de Tristan té, convenim-ho,
força agudesa.

1 la seva agudesa té força bon sentit.
El nas d'Europa és més petit — o més

gros —, però la cara de Cleopatra no ha
canviat.

I Cleopatra ,porta encara el cor a l'es-
querra.

HExai JEANSO'N

El III Congrés Internacional

de Teatre

Diumenge vinent comença les seves tas-
ques el III Congrés Internacional del Tea-
tre, reunit enguany a Barcelona, patrocinat
per la Societat Universal del Teatre (S. U.
de T,), que és una entitat fundada, com és
sabut, por M. Firmin Gémier, i que tendeix
a reglamentar d'una manera internacional
tot el món del teatre, mitjançant la unió de
tots els seus components i la mútua colla-
boraoió i intercanvi. La Societat Universal
del Teatre és una de les obres més interes-
sants de cooperació intelectual entre els po-
bles, nascuda a l'escalf de la ideologia de
la Societat de les Nacions.

Fins ara 'ha convocat dos congressos per
tal de debatre i endegar totes les complexes
qüestions a les quals dóna lloc aquest pro-
jecte. En el II, Adrià Gual va demanar i
obtenir que es decidís reunir el III a Barce-
lona, amb motiu de l'Exposició Internado-
nal de l'Art escènic que es celebra.

Se n'ha encarregat de l'organització tèc-
nica la Unió Francesa de la Societat Uni-
ersal del Teatre, essent el president del

Comité d'organització M. Firmin Gémier,
vice-presidents MM. Henri Clerc i Henri Ar-
guilliére i secretaris generals MM. André
Mauprey i Paul Gsell.

A més a més de l'acostumat Comité d'ho-
nor, s'ha constituït a Barcelona un comité
local, en el qual figura com a vice-president
Adrià Gual i com a secretari Joaquim Mon-
taner.

Les qüestions que es debaten són d'un
gran interès i comprenen les branques d'art
dramàtic, composicions musicals, orquestres,
coreografia, escenografia, cinema, legislació
de teatre, premsa, crítica, història, etc. Fan
referència a la creació d'arxius fonogràfics,
de creació de noves Unions, dret que tin-
dran el crítics proveïts d'una insignia per a
entrar a tots els teatres de tots el països.

Cal remarcar que es debatrà també I'im-
portantissim problema del film americà, que
tant afecta el vell continent i els originats
pels nous invents de la ràdio i del film par-
lat. També pot donar joc el reglament in-
ternacional de la propietat de presentacions
escèniques.

M. Z.

VISITES ALS ESCENARIS

Pepita Díaz
i Santiago Artigues
Quan veieu un matrimoni tan simpàtic i

tan agradable com el que formen aquests
dos joies artistes, us vénen ganes de ca-
sar-vos i d'anar-vos-en per aquests móns de
Déu a fer comèdia. La Pepita Díaz i En
Santiago Artigues són dos artistes de pri-
mer ordre i uns dels més grans prestigis
del teatre espan yol actual. Això, per si sol,
ja explica el seu èxit, però si a més a més
hi afegiu l'atractiu de la seva irresistible
simpatia, començareu a compendre el mi-
racle que representa omplir cada nit, en
ple mes de juny, el Teatre Barcelona.

Es més segur que res que si En Santiago
Artigues, en lloc d'ésser un xicot prim i
alt, tingués alguna tendència a l'obesitat,
no podria pas cabre en el quartet que actual-
ment ocupa en ]'escenari del Barcelona. Per
una veritable meravella de flexibilitat, enea-

PEPITA DIAZ

ra fou possible, no obstant, d'encabir-hi, a
més a més de l'Artigues, la meitat del nos-
tre cos (l'altra meitat era el corredor) i una
conversa sobre temes importants.

**x
Santiago Artigues és empordanès, fill de

Figueres.
— No us parlo en català — diu — perquè

estic a punt de sortir en escena, i corro el
risc que el castellà se m'empastelli.,.

Una estona després, torna de l'escenari.
S'ha acabat l'acte.

— Veieu? ja està. Ja' no hi ha perill.
— Heu representat mai en català?
— No pas a Catalunya. A Amèrica, sí. Sóc

un dels fundadors del Casal Català de Bue-
nos Aires. Allà vaig organitzar unes repre-
sentacions periòdiques en català. Tenien
molt èxit... En els entreactes tocaven sarda-
nes i a la sortida del teatre venien el Cu-cut !
i L'Esquella. La primera vegada que he sor-
tit a l'escenari fou precisament en una d'a-
quelles funcions. Representàrem El cor del
joble ; jo hi feia de Fidel.

— I després?
— Després, no. He fet sempre teatre cas

-tellà, però ]n'interesso molt pel teatre català
i tinc veritables ganes de portar .a Madrid
totes les obres d'èxit que surtin d'aquí. Ja
heu vist la gran acollida que s'ha donat a
la traducció de Seny i amor, de l'Artís, que
fem nosaltres.

En el terreny de les teories teatrals, Pe-
pita Díaz i Santiago Artigues estan perfec-
tament d'acord.

Parlem de la orisi del teatre.
— Com voleu giie parlem de crii—diuen-

si ens trobem amb el teatre ple, en el mes
de juny, amb tanta calor, i amb l'Exposició
per entremig? Està clar que això simplement
afecta el nostre cas particular. Creiem que
existeix, certament, una crisi de producció,
molt explicable, per altra banda. En temps
de l'Echegaray, s'estrenaven unes nau o deu

obres cada any i actualment se n'estrenen
una cinquantena. Els autors han d'escriure
de pressa i corrents. En aquestes condicions,
hom no es pot permetre gaires filigranes.
— Malgrat tot, ¿no creieu que el nivell

del teatre castellà és massa inferior a l'es-
tranger?
— No existeix tal desnivell. Proporcional-

ment, ei teatre castellà està a' la mateixa al-
çada que el de qualsevol pafs.

— Què voleu dir amb això de proporcio-
nalment?

— Que es tinguin en compte les caracte-
rístiques i les possibilitats del nostre públic.
A París, per exemple, és possible de portar
a . cap totes les audàcies perquè sempre hi
ha un públic d'interessats i de curiosos per
a mantenir-les. Aquest públic el formen tots
els que anem a París en pla diguem-ne
d'estudi. Anem a veure totes les coses atre-
vides i revolucionàries perquè ens interessa
de veure si hi ha alguna cosa de nou d'a-
profitable. Som aquests els que mantenim
el teatre d'experiments, perquè al gran pú-
blic francès, creiu-me, les audàcies no 11 in-
teressen niés ni menys que al nostre.

s • •

— El teatre — diu Pepita Díaz — ha d'és-
ser una cosa ágil i directa. D'aquí ve, jo
crec, la superioritat del teatre modern : de
la manera de servir els temes. El públic té
un veritable horror a les coses pesades. La
gent d'avui va anés al gra i no pot suportar
els drames lents i llagrimosos que feien la
felicitat dels nostres pares.

— EI públic—conclou Santiago Artigues
—vol una acció clara i concisa, sigui còmiea

o dramàtica. El que no tolera són les va-
guetats i les coses difumades. Per això aquí
no tenen èxit les obres dels autors nòrdics.
La casa de nines, tan bonica, oi ?, l'espec-
tador d'avui troba que és una llauna...

CODORNIU

¿Poden aplicar-se a la música de teatre
es formes noves que van apareixent en l'e-
olució de la música sienfòmca? La música
;imfànica és música instrumental ; la mú-
;ica de teatre té per base, per ànima, la
nusica vocal.

La música simfònica ha avençat seguint
'evolució de l'harmonia i adaptant a les
teves formes noves, les idees melòdiques.
Els temes melòdics de les obres sirnfòniques
'expressen instrumentalment, per tant po-
len obeir els dictats d'unes lleis que la in-
:elligència dedueix i estableix en relació als
istemes harmònics que es van descobrint i
impliant. Perquè el progrés de la música
simfònica s'obra en l'harmonia ; no en la
nelodia, que sempre és igual en la seva
ècnica, podríem dir, o en la seva estructu-
a. I si la melodia varia i sembla evolucio-
tar i presentar nous aspectes en la música
noderna, és .perquè, com hem dit, ha d'a-
laptar-se a les normes harmòniques noves.

Però, en la música de teatre, que es bas-
:eix tota al voltant de les paraules canta-
les ; que té per nervi i guia la melodia yo-
al, és al revés: la melodia regeix una har-
nonia adequada a ella ; i com que la melo-
lia ha d'ésser expressada per les veus hu-
nanes — si ham vol fer les coses tal com
ian d'ésser —, el sistema musica] que se'n
ledueix ha d'ésser un sistema harmònic yo-
:al, diguem-ne, o bé diatónic.

La melodia vocal la canta la gola huma-
na, que és un instrument — com s'ha dit
mil vegades — més perfecte que els instru-
ments mecànics inventats i construïts per
'home ; capaç de delicadeses d'expressió i
le refinaments de técnica inabastables pels
altres instruments artificials, de buf, de cor-
la o de cop.

Però, malgrat tal perfecció, la gola huma-
na es resisteix violentament a executar les
melodies que no enquadren en un determi-
nat sistema musical. Per què? Perquè la
gola treballa obeint els comanaments de la
sensibilitat, i les ordres que la sensibilitat
li transmet han d'estar en consonància amb
les lleis profundes del sistema estètic de l'es-
perit de l'home. Solament, a' força d'estudi,
de voluntat, de treball, .pot la intelligència
tòrcer o complicar aquest sistema, i obli-
gar la gola humana a cantar segons lleis
que per abstracció i per generalització la in-
telligència ha deduït .i les quals han creat
les teories i els sistemes de la música evo-
lucionada.
Totes aquestes consideracions són per aca-

bar dient que en una òpera, que és la mani
-fcstació superior de la' música vocal, no es

pot usar sistemàticament de les últimes -in-
vencions harmòniques, ni el seu estil musi-
cal ha d'ésser simfònic, com va pretendre
Wagner ofuscadament, en instituir el adra-
ma líric »; sinó que la veu i el cant manen
T'han de seguir l'harmonia i no l'ha de dis-
treure la simfonia. Per la música simfònica
tot l'avenç, totes les conseqüències més atre-
vides i totes les exigències de la sensibilitat,
excitada i illum'inada per la intelligéncia sen-
se límits en les seves possibilitats.

I ,perquè no estranyin -que les meves òpe-
res no siguin intertonals.

JAUME PAHISSA•

Diàleg molt freqüent
— Tinc d'anar a París, em .preocupa però

la dificu ltat de l'idioma i el canvi en els
menjars...

— Això et preocupa? és que no saps en-
cara que aquests problemes els ha resolt el
Restaurant Barcelona? Hi ha personal
català, s'hi menja molt bé, et diuen la ma-
nera pràctica de conèixer París, l'hotel on
pots estar millor, segons la butxaca de cada
un... tenen un taxi -guia a la porta i fins
s'hi pot llegir tota la nostra premsa. Què
vols més ?...

L'adreça...
tat, Rue Montmartre, a Qro' dels grans

boulevards.

La gran actriu. — Sí, ja he donat el vos-
tre manuscrit a llegir.

El jove autor. — Oh ! Moltfssimes grà-
cies... A qui l'heu dat?

La gran actriu. — Aquí està el cas. Que
em pengin si me'n recordo!

-	 (Candide.)

— Per què plores, macu?
— Perquè avui a casa hi ha confitura per

postres.
— Però per això no n'hi ha per plorar.
— Es que m'he perdut i no sé trobar a

casa.
(Passing Show.)
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CASINO SAN SEBASTIÁN
BARCELONA - PLATJA

Restaurant a la carta i menú - Tes de moda
Sopars a l'americana - Sortida dels teatres

EI rei del jazz

Sam Wooding i els seus Chocolat Kiddies

actuaran tots els dies en els tes i sortida dels teatres
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error judicial; justament vexat per aquesta
reclusió es fa escàpol i refà en terres d'A1-
geria la seva existència, però en el punt
més dolç podríem dir-ne nova existència, el
passat, aquell passat. fatfdlc que ell creia
anullat i que era sols oblidat, retorna ame-
naçador en la persona del capità del presidi
que fàcilment reconeix al seu antic reclós.
Moments d'angúnia però breus, ja que en
aquest film com quasi tots els films per
altra part, tothom és bo, generós i així
doncs les coses no poden sinó arranjar-se
amb gran satisfacció de la concurrència.
Qui diu doncs, que el cinema és l'escola del
crim Que més vmuríem que els que inven-
ten aquestes històries haguessin també in-
ventat el món; s'hi estaria millor dei que
s'hi està ara.

Aquell passat, el cinema l'evoca amb la
reproducció de 4es mateixes escenes que ha-
vien vist al començ. Perquè almenys no
presntar-les en un forma diluida, vapo-
rosa, per mancar la distància entre la sen-
sació present i la imatge del passat? Fem
aquesta remarca a propòsit d'un cas concret,
però pensant en general.

El que hi ha de realment divertit en Rat-
mes del passat, és veure l'amor dels dos pro-
tagonistes, els quals davant la sacietat pas•
sen com a germans per motius que serien
llargs de contar. Mal sap dissimular C.
Veidt la seva tendresa envers Bàrbara Bed-
ford, amb gran astorament de la concurrèn-
cia que es fa creus de veure dos germans
tan ben avinguts. I que voleu que hf fem!
Som víctimes del cinema. Blanc i negre és
tan real el que veiem, C. Veidt i Bàrbara
Beàford ho fan tan bé que la història ens
interessa i per res del món voldríem perdre

-la. Els dos sempre contenen aquella tendresa
que els compromet als ul,: ,e la gent, que
per altra part com que segur no han llegit
ni Corydon, ni llibres d'Ellis, no pensen rees
de mal.

C. Veldt és ben intelligent. En l'escena

potencial pot en qualsevulla circumstància del ball no aparta els ulls, — i quins ulls,

fer irrupció i produir les més tremendes ca- o més ben dit quina mirada ! — de Bárbara

t9strofes. Podríem a continuació illustrar Bedford qui giravolta en braços del seu pre-

la tesi citant als grecs que en les seves tri- tendent. C. Veidt excelleix en dar-vos l'im-

logies dramàtiques tan profundament pías- Pressió d'una vida tota interioritat, d'una

marerl aquesta idea, o bé la narració de energia en tensió constant, d'un passió que

Ruyra "Jacobé", que amb un patètic inolvi- per que es conté no és per això menys in-

dable illustra la mateixa idea, però com que tensa, però convenim que a C. Veidt no li

avui per avui no som al MIRADOR per fer escau del tot bé aquest rol de bon xicot f

de filòsof o de crític literari ens hem de amic fidelissim. Les seves facultats s'adiuen

restringir i parlar de cinema.	 més en els rols demoníacs, en l'espècie d'a-

Parlem de cinema doncs. Sabíèm que a quell que feia en L'home de les figures de

Paría no fa molt passava un film de Con- cera d'inoblidable memòria, o bé en aquell

rad Vefdt, on aquest gran tràgic hi feia de rei decrèpit  cruel de El poeta vagabund.

el paper d'un individu contaminat de la sí- El seu art és però sempre intens i ínteres-

filis, 1 al llegir "Les ratxes del passat" ens sant per tant. Aquest actor alemany és una

vArem creure que d'això es tractava f aixt de les millors adquisicions que poden ha-

pensant amb "Espectres" i en manta obra ver fet la gent d'Hollpwood, i el seu front

d'En Brieux ens enc minàrem . al cinema enorme, el seu nas prim i la boca sensual-

satisfets de 1'avínentesa que s'oferia de po- ment llarga tenen una suggestió estranya que

der meditar sobre tan pregones qüestions. el fan per avui insubstituible en certes tas-

Però havíem equivocat la pista, no es trac- ques.

tava de res d'això; per ésser molt negre el Esperem confiats que el reveurem ; tan de

passat del Dtor. La Roche (C. Veidt) no bo ben aviat en una altra obra on les seves

tenia res que veure amb la patologia, 1 sl tasques excepelonais trobin un terreny més

solament amb el codi penal.	 fructuós.

El Dtor. La Roehe és a presidi per un J. PALAU

Després d'haver escrit el títol que acabem
de consignar, podríem ara aquf parlar de
la significació del passat i de les seves re-
lacions amb el present, dir la solidaritat
que existeix entre un i l'altre, f de com en
la nostra vida, tan individual com social-
ment considerat, el passat no és mai una
cosa morta, sinó que present d'una manera

CONRAD VEIDT i BARBARA BEDFORD
en ((Les ratxes del passat»

EL QUE ENCARA ENS FALTA: L'ODORANTFILM

El 1'úblic (a l'uníson). — Hm, oca rostida!
(Das Illustrierte Blatt.)

No és un manifest polític, ni tan sols	 En aquest sentit el final del film ante-
una crida filantrópica; és el títol d'un film	 rior: Els dos marins, era quelcom formida-
de H. Roach interpretat per la ja famosa ble; del millor que el cinema còmic hagi in-
parella San Laurel i Oliver Hardy, el dar	 ventat. El film que ara ens ocupa no és tan
rer que hem tingut el gust de veure.	 ben reeixit com aquell però comporta tam-

Comença el film en un to èpic: banderes I bé ur final deliciós. No és tan beu reeixit
desplegades al vent, marxes marcials, evo- potser perquè es basa quasi tot ell en un
cació de les grans figures de la història gènere d'aventures un xic gastat encara que
americana que és tota ella — així almenys 1 sempre de bon efec'e en el cinema, degut

STAN LAUREL i OLIVER HARDY en «Llibertat!»

ens hc han fet veure sempre — un crit a la
llibertat. Però aquest to major es canvia de
sobte en to menor. Arborant aquell crit no-
ble i generós, amb el vestit ratllat que indi-
ca d'on venen sense dir on van, Oliver Har-
dy i Stan Laurel, cames ajudeu-me, corren
com uns desesperats perseguits de prop per
un indigne americà. Al veure'ls corre així
pensem que ja no sabríem ara imaginar-los
separats un de l'altre. Semblen els dos,
complement un de l'altre i separats són
d'aquells que es negarien en un got d'aigua.
A còpia d'abusar dels mateixos tics han
acabat per imposar-se com a auténtiques
persones, que corroboren allò que profunda-
ment escrivia Plató en el Lysis, quan deia
els contraris s'avenen.

Els films aquests de H. Roach en un ad-
mirable sentit de la gradació, semblen tots
ells disposats en funció del final. Hom po-
dria dir que la cinta estè sospesa al seu
final, com un abric ho està en un clau. La
màxima eomieitat l'assoleixen en la darrera
escena que s'acaba sempre abans que la vos-
tra rialla, la qual es perllonga encara una
bella estona.

al trucatge simple que les permet. Volem
dir l'acrobàcia 1 el pas de la maroma a una
pila de metres d'alçada. Ningü disputarà a
l'illustre Harold la supremàeia en aquest
terreny. El seu cos vincladís i agilíesim el
trobavem a faltar en aquest film on Laurel
i Hardy no tenen d'interessant sinó l'ex-
pressió facial que es sempre saborosa. En
canvi el final com diem es bo de debó
Aquell policia que esclafat per l'ascensor
queda sensiblement disminuit en la seva al-
çária i que en aquest enorme estre es posa
a bo ar provant l'elasticitat del seu cos es-
trafet amb la secreta esperança de tornar
s l'alçària normal és una escena per a tren-
car-s'hi.

L'irclusió dels sons en el cinema sonor
ens encanta ja per anticipació. Devem aques-
ta suggerència al nostre amic A. M. Ferry.
Felicitem a l'empresa del Cobiseum, l'assaig
en aquest sentit que fa per aquestes pellícu-
les H Roaeh, imitant elsi sorolls caracterís-
tics amb una gràcia agudíssima.

M. MARIBEL.

CINEMA I DISCOS
Les ratxes del passat
	 LLIBERTAT! DISCOS

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

El gramòfon ha estat considerat fins ara,
i es considera encara, tan sols com una di-
versió. Però és indubtable que a més a més
de representar un gran mitjà de popularit-
zació de la música, el gramòfon pot tenir
en el temps aplicacions pràctiques de gran
utilitat. I una d'elles és donar una base per
a l'estudi del cant.

Si tots els que aprenen a cantar sentissin
realment els seus defectes, que en va el mes-
tre pretén fer-los notar, i poguessin donar-
se'n compte sobre una- base certa essent els
primers de sofrir en sentir-los, és indubtable
que podrien ésser útilment aconsellats i no
tardarien gaire a corregir-se. Es precisa-
ment per falta d'una objectivitat suficient
que no arriben mai a conèixer tots els seus
defectes.

I és aquí on el gramòfon pot ésser de gran
utilitat. El gramòfon, aquest testimoni in-
corruptible que registra i reprodueix sense
contemplacions de cap mena les més petites
vibracions amb honestedat escrupolosa, pot
aclarir les qualitats dels interessats. E1 gra

-mòfon no afavoreix les illusions i posa les
coses al seu llac. Denuncia. totes les faltes,
posa de relleu els trucs i senyala els més pe-
tits defalliments. No se'l .pot enganyar i ell,
per la seva part, no acostuma a dir menti-
des. L'alumne que posat enfront de la seva
veu pogués tenir consciència de tots els seus
errors sense fatiga i tingués sempre a mà
aquest document típic, en floc de treballar
en el buit, sabria per fi a qué atenir-se. Des-
prés d'un temps dedicat a corregir-se, es
podria recórrer a un nou enregistrament,
comparar els dos exemplars i conèixer ver-
taderament els progressos acomplerts i el
camí transcorregut.

Se'ns pot objectar, sens dubte, .que sem-
pre s'hauria de tenir en compte la fonogènia
de la veu. Efectivament, -hi ha afinitats di-
verses, i algunes veus guanyen el que altres
perden en aquest joc. Però no es coneix cap
cas en .qué un cantaire, un veritable cantai-
re, no arribi a dominar la matèria. I en-
cara, aquesta remarca noanés seria veritat
en l'absolut. Tant si el resultat és favorable
com si és desfavorable, serà sempre cons-
tant i si el disc denota una emissió defec-
tuosa, apocaments intempestius, una manca
de justesa, un trencament de •respiració, una
fatiga local, és que tot això es manifesta
realment en l'execució mateixa.

1 el professor francès Maurice Bex enca-
ra creu que aquesta no és l'única aplicació
del gramòfon a l'ensenyança. Reconeix que
és la més important, però no l'única.

«Existeixen ja actualment•—diu aquest
eminent ;professor — una collecció de discos,
que creix cada dia, on es troben reunits el
millor i el .pitjor. Uns i altres han de servir
per fer constantment comparaoions, demos-
tracions de principi, anàlisis raonats desti-
nats a combatre els prejudicis i a obrir l'es-
perit al mateix temps que l'orella. S'hi tro

-barien importants secrets i fórmules i s'hi
farien descobriments paradoxals.

nEl dia que aquest baríton que emet amb
una constància desesperant uns fa guturals
que fam pena de sentir, pogués apendre de
Layton 'i Johnstone, escoltant amb atenció
el que diu la placa de cera, la manera com
es poden utilitzar les ressonàncies nassals,
hauria trobat la seva salvació, i jo sé d'al-
gun tenor que, pel mateix procediment, tin-
dria d'apendre dels Reveller's la manera
d'intervenir en el quartet del Rigoletto.»

-- que Clarance Brown ha tingut un gran	 L'aplicació del gramòfon a l'ensenyança
èxit amb la eva obra : Ruta del gS?	 del cant no s'ha .portat encara a cap enlloc.

— que el primer filmque Cecil IB. Mille Però creiem que és una qüestió molt impar-
q	 p	 q•	 tant iue potserportaria un aran esperit

fa per la M. G. M. és Dinamita? A jutjar de renovació  als Conservatoris i escoles de
pel títol, deu ésser quelcom de molt so- cant que els faria molt de bé.
rollós.	 L'inconvenient més gran d'aquest mitjà

— que el film Les ratxes del passat ha d'ensenyament és, sens dubte, que resulta-
estat tat mutilat per la censura, que difícil- ria extremadament car. Però així i tot, seria
ment el públic tindrà treballs per entendre'n qiiestió d'estudiar-ho.
el començament, sobretot les escenes del pre-	 Per avui només havem volgut exposar la
siri?	 qüestió. Potser algun altre dia demanarem

— que Broadway Melody, un dels darrers opinions més autoritzades que la nostra, par-
i millors films sonors, no ha estat represen- què donin 'la seva opinió sobre aquesta apli-

tat en sessió pública, sinó per estricta invi- cació pràctica del gramòfon.
tació, al cinema de la Madeleine, de París?	 R• M•

DEMANEU pertot el matamosques

RADIOL
El cte millor perfum, el més econòmic i l'únic a encàcia

Rèplica
al senyor C. Gallart

Des de molt temps ençà som lectors in-
condicionals de les crítiques, de cinema que
publica La Veu. Si més no, la competència
i l'equitat que hi posa el Sr. Gallart ens 'hi
obliga, i si algun cop discrepem de l'opinió
que sobre alguna qüestió emet, entenem que
després de tot es tracta de qüestions opina-
bles 1 que no Ii deuen faltar raons en eme-
tre els seus judicis. Però en la crònica que
dedica a ila nostra darrera sessió, hi hem
pogut llegir dues afirmacions que no porten
ja sobre qüestions opinables, sinó que són
completament gratuttes. Naturalment que
tantes gratuitats es diuen i s'esoniuen al
cap del dia, que altra feina tindríem si,
emportats per un zel desmesurat per la ve-

ritat, no féssim sinó assenyalar -les. Però
el cas és que aquelles afirmacions porten
directament sobre nosaltres i entenem que
tenim el deure de respondre-hi.

Després d'exposar l'opinió que li mereix
Emak Bakia, apmió que no és la nostra,
però que entenem tan respectable com aques-

ta, escriu : «Aquest (Man Ray) sap positi-
v-ament, almenys cal creure-ho així, que el
seu furo té un valor ben migrat.n No, se-
nvor Gallart, El Sr. Man Ray és més pre-
tensi6s del que creieu. Podeu pensar que el

seu film no val res, però estigueu segur

que el seu autor n'està encantat 1 s'ho pren
seriosament, com entre nosaltres molts tam-
bé s'ho prenen. No hi ha esnobisme enlloc,
ni per part d'ell ni per part nostra que no
perseguim sensacionals, sinó interessar a la
gent por tot el que és o pot ésser el cinema,
o més exactament rectifiquem, que encara
hi som de temps, •l'esnobisme si existeix se-
rà per part de Man Ray, ja que no podem,
a manca de confidències personals, atribuir-
li intencions i judicis, com fa el Sr. Gallart,
gratuitament a l'illustre cineasta francès.
El que neguem és que siguem esnobs.

1 ara ja som a l'altra afirmació : «Aplau-
dien — escriu el Sr. Gallart — per raons per-
sonals, molt atendibles per cert...» També
això és gratuit perquè suposem que el se-
nyor Gallart no preguntà un per un als que

aplaudien les raons que tenien per a fer-ho.
Per què dubtar de la sinceritat dels aplau-

diments quan ningú posa en dubte la sin-
ceritat dels que xiulaven? Estem segurs que
ningú ]rauria aplaudit — almenys durant el
curs de la projecció — si els altres, sincers
a la seva manera, no haguessin començat
a picar. Era amés d'un acte d'adhesió al
que significava el film, una manera de con-
trarrestar la protesta. Segur que hom no
aplaudia per raons personals, ]'aplaudir era
una arma de combat, en una lluita desinte-
ressada, on no hi anàvem a buscar ni pro-

fit material, ni satisfacció d'amor propi.
j. P.

Ja h® sabeu...

Vda. de Josep Ribas
MOBLES I DECORACIÓ

CASA; FUNDADA L'ANY 1850

aooDcr popo qb

Consell de Cent, 327 i 329. Telèfon 14657.-BARCELONA
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Albiol 6. i Riera S. L.
Passeig de Gràcia, 42 • BARCELONA - Telèfon 15345

0

Quan vulgueu adquirir una màquina d'escriure consulteu -nos
Aquesta casa és absolutament formal

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

Taller ben muntat per a adobs i reconstruccions. Abonaments
Representants de l'atril "SOPI" i multicopistes "PERFECT"

D'UN 5 A UN 10 PER 100 DE DESCOMPTE PRESFNTANT AQUEST ANUNCI
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acaben d'obrir ¡tui
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saló do pinturaels hoigs

D6ubler i uns amics a la Fotografia del Poble Espanyol
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VIATGES MARSANS, S. A.
Rambla Canaletes, 2 14 -BARCELONA

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Estrangers

Passatges marítims i aèris - Viatges a "Forfait"

Excursions acompanyades - Peregrinacions, etc.

El senyor que ha begut una mica i té por
de veure-hi doble. — Quina nena més bonica
que té, senyora!

(Passing Show.)

-, Bé, mira, anem 'fins al poble i ja veu-
rem què fem.

— I hem de deixar l'auto abandonat al
mig de la carretera?

(Judge.)

— En diuen retaule dels Pellaires perquè fou propietat del Gremi de Pellaires ; ara
s'anomena Retaule dels Escorxadors.

I) ,

^ *^' DE LES ARTS *'
INTERMEZZO 1NDISCRET

Theodor Daubler, membre de l'Acadèmia
Prussiana i president del P. E. N. del Club
Alemany, ha estat uns dies entre nosaltres
arnb motiu de donar la seva conferència «Els
elements històrics, especialment espanyols,
en l'art moderna, organitzada per Confe-
rentia Club.

Aprofitant aquesta avinentesa, i com és
costum en els organitzadors de Conferentia
Club, Ddubler ha visitat, acompanyat per
aquests, alguns indrets .interessants de casa
nostra. Així, un dia de la setmana passada,
Carles Riba va acdmpanyar-10 a donar una

volta per la muntanya de Montserrat. I com
que el poeta alemany va preguntar per l'es-
tat dels uesperits, en aquelles prestigioses
serralades, tot seguit van respondre amb un
gran ,festival de llamps i trons.

Tots sa-beu que Montserrat en plena tem
-pesta és una cosa ben diferent del Montserrat

tradicional (representat en el nostre passat
i epidèrmic pairalisme amb el sol ixent i el
corresponent porró a primer terme) i per
això, davant d'aquell espectacle meravellós
— segons testimoni de Carles Riba — el li-
risme del gran poeta Daubler es manifestà
a d'altura que li pertocava.

Un altre dia fou Carles Soldevila l'indicat
per a mostrar-li els recons més notables de
la nostra ciutat ; i no cal dir que ni el uma-
teix Mvselb», autor del llibre recentment apa-
regut L'art d'ensenyar Barcelona, ho hau-
ria fet millor.

I per fi calia ensenyar-li la darrera nove-
tat, el plat del dia : l'Exposició. Els amics
que acompanyaren a Daubler van creure
avinent començar per un altre plat: la lla

-gosta de can Soler de la Barceloñeta, per
exemple. Durant aquest sopar l'autor d'Au-
rora Boreal, tot fent honor a la nostra cui-
na, mostrava les exce]lències dei seu afinat
enginy, dialogant en grec o alemany amb
Carles Riba, i en italià i francès amb els al-
tres comensals.

— Un dia = Daúbler parla — Moréas va
preguntar-me: ((Quin és el vers de Víctor
Hugo que més us agrada?» I vaig contes-
tar: Frédéric Barbetousse, empereur d'Alle-
magne...))

L,a conferència que Dfiubler va donar a

l'Hotel Ritz fou força interessant, particu-
larment en la primera meitat, que fou on la
seva visió còsmica de l'a rt assolí el que hom
esperava de l'autor d'El nou punt de vista.
Després, però, va enfocar la seva peroració
cap al corrent d'una major divulgació del
fet artístic, motitiada, segurament, per la
probable assistència d'un públic no absolu-
tament especialista, per bé que distingit.

Creiem no mancar a la cèlebre frase cer-
vantina sobre la nostra hospitalitat, en pu-
blicar aquesta fotografia feta en una botiga
del Poble Espanvol, la qual, si més no, és

una mostra del bon humor del nostre hoste.
A aquest, i a les altres persones que hi figu-
ren demanem, si per cas, benevolença per la
nostra indiscreció, la qual completarem res-
senyant els noms : el guitarrista encorbat
és el pintor Josep Obiols ; el cap (i només
el cap de la gitana dansant correspon a la
sen yora Millàs - Rauréll ; l'atre cap de la
manola repicant les castanyoles és el de Theo-
dor Daubler; les dues dames que no gosen
representar el paper de cantaor: la poetessa
senyora Clementina Arderiu i la senvora d'O-
biols; i el cap que surt per sobre la balaus-
trada del patio, el de Millàs .-Raureil. A
primer terme — davant la fusta retallada 

—l'elegant figura de la senyora Malvehy, el
pintor i crític d'art Rafael Benet amb 'I'a-
dequat cordovès, i (perdonin)

MÀRIUS GIFREDA

Cal fer constar que entre els acompanyants
de Dáubler hi havia, a més a més, la se-
nyora (Benet i els senyors Carles Riba i Au-
gust Malvehy, els quals completen els res-
pectius matrimonis que falta completar en
la present fotografia. No valem compromi-
sos

Waters (ilfoll. VerpaÎa,

	

1 a fe, desQrés de tot!...	 que ell, que són dues obres mestres d'hu-
mor.

Si ens haguessin convidat ara fa un anv ¿Què direu d'aquesta Promenade de sé-
a aquesta visita en sortir d'una galeria de minaristes on, sobre un fons tràgic de pins,
pintura moderna del carrer de La 'Boétie, una cua de petits homes de cara groc palla,
no hauríem pas vacillat un sol moment a en sotana negra, ocupa tota la llargada del
reconèixer quina de les dues exposicions dibuix?
albergava els boigs i quina presentava els	 F.ls boigs dibuixen i esculpeixen sobre
sans d'esperit.

Perd avui... avui.	 lo
desafio qualsevol de vos	 ^^	 -<	 <-°>^ ^	 '

altres a distingir en una	 w	 t	 w t

bona meitat de teles vi-	 -	 ti
sibles al Saló dels piqués,	 t	 f	 ._	 -	 I

dit eufèmicament dels «ar-	 , / 	 r

tistes maladesu si no són	 i- s	 4LL

'`més obra d'un tal dels	 ^' 	 ^ ^ t_
nostres petits mestres a	 ^ ,^	 „4a:
la moda, més aviat que	 , 	 ^ - ^- i
l'obra d'un autèntic de- 	 vis	 -
ment.	 '	 5 a:'	 n r	 1

Millor que això. Moltes	 ., 	r	 y^ (	 ¡	 ^-
d'aquestes teles sortides	 s,	 "x 	 `^^ r,	 ,, ^ #
de dret d'un asil serren I	tro	 ^^'	 1	 r

rtitllades de pompiensme	 i s	 '^,^	 E	 t-pels nostres petits mes-	 , ^F^	 ",-!	 rs ;v t4^	 ,
tres.	 1	 ) 	 •; 	 ,^'. I

¿Què són aquests par	 ; e •'; 	 .	 t , , ç	 >
...	 v'sotges, en els quals es	 1< { ,I 	 ,'	 ^

reconeixen les cases i els	 - .	 •	 ze s'
arbres?	 )	 r̂ '--

¿Què són aquestes na-	 R
tures mortes en les quals	 °1 `^ r á,	 )	 ^fr
distingiu els gots, eles am-	 L '	 .''I h'	 '_ 	 5
polles de vidre? Són for-	 .. a'	 r :il
ça endarrerits el vostres	 t
boigs!, em deia un este	 r	 ^' r ,	 r
ta de divuit anys tot ar	 ^
ronçant les espatlles.	 ?	 á

Els petits mestres em	 .
perdonaran, però... però...	 a•;	 s, -	 v ^,,	 ç;f
lo preferixo els boigs.	 '.°	 3.	 .. fr

Primer que tot, perquè  
els veritables i ués són	 ..	 r	 - 
absolutament sincers, des- f°	 a
prés perquè encara que	 s	 t,	 .
sigui punvent i dolorosa
la impressió que es des- -
prén de	 l'espectacle de	 llurs obres,	 aquest, qualsevol matèria ;	 un	 d'ells ha brodat en
al :primer contacte, fa riure a plens pulmons, unes estovalles immenses una pàgina de dia-

No 'hi ha res de més divertit,	 en general ri; l'altre, ha esculpit amb una espelma un
— es trist dir-ho — que una pintura de boig... cap de dona ; un altre, un estereotipus, és

El catàleg de 4'exposiciò és per ell sol una tossut, vulguis no vulguis està impressionat
meravella	 involuntària.	 ¿Què	 diríeu	 d'a- por un paisatge únic, tres roures, sempre els
questa referència :	 uF.	 ]o :	 A¢othéose ma- mateixos,	 que pinta a	 l'aquarella — d'una
trimoniale	 symboliquen,	 i	 d'aquesta	 altra : manera exquisida — a tots els indrets de la
«F.	 1q:	 Délires	 politiques ;	 exagération	 de tela.
la personalité, hyfertrophie du moix? Al costat d'aquestes composicios	 insòlites

Si teniu en compte el catàleg — admirable plenes de xifres de cares superposades en un
d'impressió — les obres dels «artistes mala- garbuix intraduible de trets	 que es barre-
dese	 es divideixen	 en productes de	 febles gen, es veu bruscament un suau perfil de
d'esperit,	 en	 visions etrusques,	 en quadros dona, a la sèpia, amb aquesta llegenda ad-
de depressius,	 en composrcios	 esqulzofrèni- mirable : El meu cervell buit d'idees és sem-
ques i en croquis de toxicòmans. pre p'e d'imatges..., que sembla de Baude-

Les	 composicions	 esquizofrèniques — les laire.
que el boig viu dins un univers a part, molt Jo pensava,	 en	 sortir	 de	 l'exposició,	 en
mtelligible per a ell mateix, però incompren- aquesta frase de Montesquieu : «On enferme
sible per als altres —, són les més extraer- dans les asiles de fous un certain nombre
dinàries de totes.	 Hi ha	 per exeinple una d'entre nous,	 pour faire eroire aux nutres
tl¢othéose du pepiniériste i un Combat de qu'ils sont raisonnables.n
mammouths, dos mamuts roig viu, que l'un FRANCESC DOMINGO
s'empassa	 seriosament	 l'altre,	 més	 gros París, juny.

¿Es redimible el Palau

de la Música Catalana?

L'opinió d'August Pi i Sunyer

August Pi i Sunyer no s'ha mostrat par-
tidari d'opinar del Palau. Ha estat després
que li hern dit que era en qualitat de presi-
dent de Música de Camera que ]'havíem
inclòs en la nostra enquesta, que s'ha deci-
dit a contestar les nostres preguntes.

— Us agrada el Palau?
— No m'agrada.
— Sou partidari de redimir-lo?
— No en sóc partidari. Se n'hauria de

fer un de nou.
—'Com el faríeu un de nou?
— Buscaria la manera de fer una sala de

música que no distragués. El Palau és per
anar-hi a sentir música, no pas per distreu

-re's al mateix temps. Per això darrer ja
hi ha el Liceu.

— Aixf, doncs, faríeu una reforma abso-
luta?

— Sí. Però respectant el Palau. Una cosa
són les conviccions ,particulars i una altra és
el procedir en sentir-se lligat a una continui-
tat de generacions.

—Per què?
— Molt senzill. Poques vegades, per no dir

mai, s'ha donat el cas que els d'una &poca
hagin trobat encertat el que han fet els pre-
decessors seus. Ara el Palau no ens agrada.
Dubto que les generacions que vinguin des-
prés de la nostra pensin de manera diferent.
Però el Palau és un producte de la intel1i-
gència, i els productes de la intelligència,
siguin corn siguin, s'han de respectar. Sr
no s'hagués fet així, si les generacions s'ha-
guessin dedicat a reformar al seu gust el
que no els agradava prou de la seva època
predecessora, avui no tindríem cap obra d'ast.

— Així, doncs...
- E1 tneu parer és ben clar. E1 Palau no

m'agrada, però que no el destrueixin ni el
reformin. S'hi poden donar concerts del que
sigui perquè té unes condicions acústiques
formidables. Que vagi servint pel que ser-
veix ara fins que es construeixi una sala. de
música tal com tindria d'ésser, completa-
ment llisa, i que sigui cllmoda, perquè el
Palau tampoc n'és gens, i 1a música sha
de sentir còmodament!

XAVIER PICANYOL'

Avui s'inaugura...

...una exposició molt interessant a'la Sala
Parés pels artistes de la casa.

Hem vist algunes obres d'aquesta exposi
-cid i podem anunciar, per tant, que serà

una exhibioió de signatures de prestigi.

Despatx: Consell de Gent, 308. Caves: Llaasà,

DINOS
Selectes vies del SINDICAT AGRÍCOLA DE VILARRODONA

Misteles, Vlnebres, Garoatxes i Iota classe de vins Qenerosos

Servei a domicili	 Telèfon 19414

Informes
i Pressupostos gratis

El marxant de quadros. — Un americà
m'ha ofert t00000 francs d'aquest paisatge.

El client. — Doncs jo no en dono més
de 300.

El marxant. — Fet. No hem pas de dei-
xar que totes les nostres obres mestres emi-
grin a l'estranger.

(Candide.)

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS

' ORTS, 481 : Telèfon 33421



El nuvi, — Falta molt, pare, per acabar?
Ei capellà. — Tanta pressa porteu?
El nuvi. — Es que hi ha un partit de fut-

bol i no me'l valdria perdre.
(The Humorist.)

AIGUA DE ROCAILAURA
S'expèn

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

Drslribuidors generals

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, 32, " SALMERÓN, 13$
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Societat Espanyola de Carburs Me1I'Iics

Corren: Aperfat 190	 Mallorca, 234	 Telèfoo 73013
Teieg.: "CARBUROS" 	 ;BARCELONA

El millor

Laxant = Purgant

11ÅUI 1

Altes, baixes i
traspassos

de contribució

Totes les diligències i
conflictes amb Hisenda

Diputació
i Aiuntaments

AFISA

Exposició Internacional
de Barcelona

Oberta I i , i • a les ducs de lo matinada

Cada dia, fins a les nou de la nit, el públic podrà visitar les instal4acions
industrials dels Palaus de Comunicacions i Transports, Electricitat i Força

Motriu, Art Modern, Alfons XIII, Reina Victòria Eugènia, Vestit
i Agricultura.

La secció de l'Art Antic del PALAU NACIONAL estarà oberta igualment
al públic cada dia, de deu a una del matí i de quatre a set de la tarda,

sempre que no hi tingui lloc cap festival.

Gran Parc d'Atraccions
Roserar - Miramar - Poble Espanyol

Poble Oriental

S'HA INAUGURAT AL PALAU ALFONS XIII LA SECCI6 JAPONESA
VENDA D'ARTICLES JAPONESOS

PREUS d'entrada al recinte de l'Exposició

Entrada al recinte de l'Exposició . . . . . . . . 2 Ates.
Entrada de cotxes al recinte de l'Exposició . . . . . 4	 s

PALAU NACIONAL

Demà, dia 21

Esdeveniment Musical
Missa solemnis de Beethoven per l'Orfeó Pamplonès

i Orquestra Simfònica de Madrid

300 executants

Revetlles de SANT JORN i SANT PERE
Grans revetlles al Poble Espanyol i recinte de l'Exposició. — Mo-
numental castell de focs artificials. — Bandes de Música cíviques
i militars. - Cobles de sardanes. — Manubris. — Fantàstica il-lumi-

nació. Concurs d'il-luminació i adornament de quioscos i bars.
Premis en metàl•lic.

El dia 22 de l'actual, a les deu del matí, tindrà lloc a la plaça de la Font
Màgica de l'Exposició la inauguració del CERTAMEN CAN! INTERNA-
CIONAL organitzat per la SOCIETAT CANINA DE CATALUNYA, sota el

patronatge de l'EXPOSICIb INTERNACIONAL DE BARCELONA.

ÍÍ.
Demaneu

SUBSCRIVIU -VOS A LtA

GASETA DE LES ARTS
DIRECTOR: Màrius Gifreda

ART ANTIC: `Joaquim Folch i`Torres
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AIGUA
DE ROCALLAUftA

La deu més rica del món

Si vosté pateix d'Albumin(tria, Litiasis
úrica (mal de padra), Bronquitis paran-
quimatoses, Nefritis crònica, es curarà

radicalment amb

Director

CARLES OSSORIO

"B ABYUX'

Laietana, 18, pral., B

RAMON BES &, C1"

Maquinària, Tipus, Filetatge

de bronze, Tintes y utillatge

per les Arts Gràfiques

Carrer Aguliers, 1, i Via Laietana, 4
Telèfon 15524 - Apartat 896
Direcció telegràfica: DANIBES

BARCELONA
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