
No hi ña lesfa major possible si no hasllaáem a una
aura època áe bany la áiaáa de la patrona cie la ciufal

estudiara ja eren a Barcelona. Per altra
part, a finals de setembre, el pagès a la
terra no hi té res, ni a sota ni a sobre. 1
com el dia 24 comença la tardor, es va vo-
ler que la diada de la patrona de Barcelo-
na obrís aquest període ciutadà tan brillant.

Però, ni les autoritats civils; ni les ecle-
siàstiques, varen tenir en compte que, re-
gularment, a finals de setembre plou. De
les pluges d'aquest període de l'any ja en
diem odes pluges de la Mercè», 1 si ara no
plou per la Mercè és perquè fa uns quants
anys que la meteorologia està desorganit-
zada.	 -

En Rius i 'i'aulet va intentar donar esta-
bilitat a les festes de la Mercè. La pluja,

La: imatge de la 'Mare de Déu de la Mercè,
sense les vestidures que d'adornenn.

més que la manca de tradició, ; es. ,vq en-
carregar de destorbar els projectes del gran
alcalde.. 

L'any 1902 es va tornar a intentar cele-
braar.dignament la festa major de la .ciutat_
Les festes d'aquell any dan deixat -un re.
card vivíssim. Des de l'Exposició Universal,
Barcelona no havia organitzat unes festes
populars tan importants. Tat Catalunya va
desfilar pels carrers de Barcelona, illumi-
nats,i decorats amb gran. esplendor, va veu-
re el concurs de gegants i la cavalcada his-
tònica. , Se'n va parlar dos mesos° abans i
tres mesos després i va ésser un dels temes
polítics més importants de .l'any Perquè les
festes, com pot suposar -se, varen deixar un
déficit considerab'e a la caixa municipal, la
caixa de la «Pubilla».

Però la pl uja va aigualir les festes i es
va encarregar de descolorir el . papar pintat
i les . banderoles que guarnien els carrers.
L'Esquella de la, Torratxa, en la -seva crò-
nica del- 3 d'octubre exphca el - perquè del
fracàs i diu textualment r ((Seré necessari
que l'Ajuntament de Barcelona, acudi al
cardenal Cassanyes i si no basta aquest al
cardenal Rampolla i fins al Papa, perquè
ens posin en relació amb les potestats ce-
lestials a fi d'esbrinar un assumpte que ens
interessa molt, però moltfssim : tal és el de
la pluja que cau, impertinent i empipadora,
cada vegada que la ciutat es decideix a ce-

jjlebrar les festes de la Mercè. Per força, al
cel ha d'haver-hi algú que ens vol mal.))
Més avall precisa la causa del perjudici de
la pluja i diu que cal saber d'una vegada si
la Verge de la Mercè que fou proclamada
patrona de la ciutat en perjudici d'altres
sants, especialment de Santa Eulàlia, no té
cap influència al cel. En resum, L'Esquella
ve a dir que aquests estralls aquàtics són
ema venjança de Santa Eulàlia.	 t

Caldria ara demostrar que Santa Eulàlia
no és capaç d'una mala acoiò d'aquesta me-
na, ni de cap gest de rebelió contra la je-
rarquia. f per a demostrar-ho n'hi hauria
prou traslladant a un període més normal
de la meteorologia lá festa major de Bar.

Encara que no ho sembli, en aquest dibuix celona.
d'Olaguer Junyent, publicat a L'Esquella de Perquè, sense arribar a la disbauxa fes.
la Torratxa de l'any 1902, es vol representar tival de l'anv rgoz, podríem fer cada am
la ciutat de Barcelona, que aquí es diu Mer- una festa digna que ens permetés convidas
Geneta, preparant-se a rebre visites i pro- els forasters. Quan la festa tingués unt
vant-se la corona. comtal.	 continuitat d'uns tres o quatre anvs hauri<

Si aquest any vàrem fer una processó de I
Corpus extraordinària, era just que conside-
réssim la festa de la Mercè com un número
de l'Exposició. El fet que les dues festivi-
tats religioses més importants del calendari
les hem incloses aquest any dintre el pro-
grama de l'Exposició és exacte i natural.
Posats a fer negoci, ho aprofitem tot.

Alguns haurien volgut que enguany la
Mercè donés pretext a unes grans festes po-
pulars. Aquesta pretensió és molt exagera-
da i en donarem les raons. Durant l'Ex-
posició Universal de l'any 1888 tampoc van
haver-hi festes de la Mercè. Aquest anv
hean fet alguna cosa més que els altres
anys, però no massa perquè l'Exposició ho
eclipsa tot.

Barcelona ja comença a presumir de no
celebrar la seva festa major, i això és va-
nitat excessiva. Es cert que les grans capi-
tals es descoloreixen i perden Llurs tradi-
cions, però també és cert que alggnes ciu-
tats importants han sabut conservar la se-
va festa major. Madrid arriba molts anys al
truc de rebaixar els trens en honor dels

isidrosu.
Barcelona no té una gran festa major

per moltes raons que no tenen res a veure
amb el cosmopolitisme de la ciutat, ni amb
el seu ¢nilió d'habitants. .

En primer lloc cal explicar que la Mercè
no té tradició. La Mare de Déu de la Mer

-cè és patrona de Barcelona, o de la oiutat
i el bisbat de ]Barcelona, des de l'any i868.
Abans de l'anv 1868 la principal patrona de
Barcelona era Santa Eulàlia.

La història de la Mercè, és coneguda. En
una mateixa nit, el rei En Jaume, Sant
Ramon de Penyafort, canonge de Barcelo-
na, i Sant Pere Nolasc - varen somiar que
la Mare de Déu els ordenava la fundació
d'una ordre religiosa encarregada de resca-
tar els captius dels moros, o sigui els ma-
riners que en passar prop de les costes d'A-
frica eren atacats i fets presoners pels mo-
ros, i per a la, Iliberació dels quals els sar-
raïns; seguint una vella tradició, exigien
rescat. Amb el nom de T)escens de la Mare
de Déu sobre Barcelona és commemorat
encara, el dia 3 d'agost, el somni d'aquests
tres -personatges ;illustres 1e la.-nostra his-
tònia.

La devoció a la Mare de Déu de la Mer
-cè és molt moderna i, cosa curiosa, mentre

l'ordre de frares de la Mercè va deixant
de prestar utilitat i, per consegüent, dismi-
nuint, el prestigi de la Mercè va augmen-
tant a Barcelóna. La ciutat la , invoca du-
rant les guerres de t640 1 1714. l la devo-
ció oreix fins al punt que l'any 1868 Bar-
celona obté que la 'festa de la Mercè; que
cau al 3 d'agost, es celebri el 24 de se-
tembre. La Mare de Déu de la Mercè ha-
via estat proclamada patrona de Barcelona.
Les primeres festes de 1a Mercè varen ce-
lebrar-se, doncs, l'anv 1868. La patrona de
la ciutat, Santa Eulàlia, .va perdre defini-
tivament el dret de presidir la festa major

- i va passar a la catégoria, d'altres sants pa-
trons, Santa Madrona, Sant Jordi, Sant Se-
ver i Sant Sebastià.

Però si els barcelonins varen tenir molt
encert . a triar una patrona d'un nom tan
gentil, es varen equivocar en fixar la festa.
La data del 3 d'agost no convenia a ningú;
perquè és el període imés calorós de l'estiu,

La pluja ua destorbar les festes de la Mercè de l'any tgoe. LT-.quella de la Torratxa
oferia aquest panorama de Barcelona.
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Festes de la Mercè i se=

gueix no plovent. Estem
deixats de la mà de Déu
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Una notícia

i en aquella època també s'anava a estiue-
jar, encara que aquest luxe només se'l po-
dien permetre els sentors, els ciutadans que
tenien finques fora de Barcelona. Creient
se molt vius, els barcelonins varen obtenir
de Roma que, mentre el dia 3 l'Església
seguís commemorant el somni del molt al
rei En Jaume i dels altres dos sants barons,
es celebrés el dia 24 de setembre la festa d
la Mercè, patrona de la ciutat i el bisbat

En la designació del 24 de setembre va
ren contribuir-hi raons de pes que no ex
clouen l'equivocació. En aquella època e
retorn dels estiuejants a la ciutat comença
va el 15 de setembre, diada en qué s'obre
la major part dels cursos acadèmics. El di
zq totes les famílies que tenien un noi qu

Eslan apunt d'obrir-se les portea dels fea- 1
tres. Sis ccnnQanyies catalanes actuaran en
els nostres escenaris. És realment una cosa
extraordinària. No obstant, la nostra gent
de teatre, corenfant pels crítics, no estan
pas gaire convençuts que aquesta abundàn-
cia sigui un senyal de prosperitat. Nosal-
tres, que soni uns simples esQectadors, tan--

Sis escenaris i ens. temem, recordant les
altres temporades, que ni un aconsegueixi
donar-nos la im¢ressió que existeix un tea-
tre català amb aquella vida i valor d'actua-
lita.t que puguin satisfer l'espectador que es
permeti tenir gaires exigències.

Ja sabem que l'existència d'un teatre, en
qualsevol país, suposa haver resolt un con-
junt de problemes literaris econòmics, d'edu-
cació, de ¢reparació srofessional, etc. Si ens
deixéssim portar per un criteri .generós, molt
comprensible, si tenim en comte la manera
com s'han de desenrotllar les coses d'aquest
pafs, potser hauríem de reconèixer i agrair
una pila d'esforços ben intencionats que es
realitzen per a dotar-nos d'un teatre que no
desdigui de la nostra època. Però si ens
mirem la qüestió tal com ens la trobem re-
volta, hem de declarar que no podem quedar
satisfets. ets.

El nostre públic cultivat, que es pot sen-
tir complagut en altre ordre d'esplais, com
són la música, lee literatura, els esj^orts o el
cinema, davant del teatre català actual sent
unes ganes imperioses de demanar més del
que Ii donen i deserta desillusionat de les
nostres sales d'espectacies.

Per a. jutjar, amb justicia les nostres se-
leccions cal convenir que existeix — i no
per culpa d'elles — un remarcable divorci
entre la nostra escena i la nostra societat
contemporànies. 1 aquesta afirmació que in-
tenta explicar la nostra crisi teatral d'ara,
podria explicar probablement els èxits d'al-
tres èpoques. F,s indubtable, la mentalitat
burgesa de fa quaranta anys s'avenia sense
fer ca esforç amb les obres de Pitarra. En
aquella època, entre el públic, els come-
diants i els autors del Teatre Romea hi ha-
via una mena de compenetració entusiasta,
un afecte gairebé familiar. Posteriorment,
encara que les coses anessin evolucionant, el
contacte amb el Tiúblic no es perdia pa..
El sentiment tendre i agre-dolç de Russi-
nyol, el dramatisme viril de - Guimerà i els
abrandaments J»i fits de l'Ighéies són-

ele-ments que tina poden . merèixer les més di-
verses of,inions, fierò que no podem deixar
d'admetre que s'adaptaven perfectament als
Impulsos romàntics de la gent del seu temps.

Es després que comencen les dificultats,
que sorgeix la famosa crisi del nostre tea-
tre, i es tanca l'única sala 'on era cultivat.
Els autors s'havien fet vells i no es dibui-
xava la seva successió, perquè els literats
joves s'apartaven voluntàriament del teatre,
com una cosa massa vulgar i poc refinada.
Cal convenir, però, que aquest apartament
no era sols del teatre, sinó de tota mena. de
literatura que pogués semblar massa ente-
nedora i popular. °Va ésser un gran error,
sobretot del del punt de vista social. Eugeni
d'Ors era l'home que dirigia aquesta ten-
déncia, que de lluny o de prop seguien tots
els inteUectuals i poetes joves. Él teatre va.
ésser una de les seves víctimes, però no
t'ímica.

Ara ens trobem en plena reacció. S'ha.n
rectificat totes les directives del noucentisme
i l'idioma ha perdut aquell èmfasi i aquell
aire de misteri que ti anava restant utili-
tats. El desenrotllament del nostre periodis-
1 ne i la perfecció de la nostra prosa literà-
ria han demostrat les infinites possibilitats
de l'idioma. La literatura en general s'ha
sbeialiteat considerablement i tots sabem
com ha augmentat el nombre de Iectors.
Això vol dir que aquell divorci de què bar.

làvem cada dia desapareix i que només l
falta la seva consagració en els nostres es-
cenaris.

El mal de la literatura en general eren
les tares del noucentisme. Això ja ha pas
sat. Ara només falta que el nostre teatre
fer ésser actual, superi les seves reminis•
cències vuitcentistes.

,1.

...i grossa. En Puig i Cadafalch s'ha ta-
llat la barba i el bigoti.

— Doncs què en queda d'En Puig?— va
dir algú en sentir la nova.

— L'arquitectura, hélas !

Encara de la "verbena" de la premsa

Cada dia se'n saben de noves d'aquella
célebre verbena de la premsa que va orga-
nitzar el senvor Ribera i Rovira. Tothom va
tenle ocasió de llegir pertot arreu que rifa-
ven tantes coses, un automòbil, uns solars,
una pòlissa d'assegurança de vida de to.000

pessetes, i una pila de coses més. Tothom
ja sap que el que fou rifat en aquella ver-
bena fou el públic. Ara es van coneixent més
detalls de la rifada. AI senyor que va treure

la pòlissa de io.000 pessetes assegurant-li
la vida, En Josep Morera Ventalló, de Ter-
rassa, en anar a cercar el premi li han do-
nat uns papers mitjançant els quals si cada
any paga unes 260 pessetes, la vida li que-
da assegurada per aquella quantitat. L'ho

-me, naturalment, ha renunciat. Per aquest
viatge no necessitava que se'l rifessin.

Hom espera que el senyor Ribera i Rovi-
a publicarà una altra carta a la' premsa.

Creiem difícil, però, que la gent es deixi
convèncer, Aquestes coses quan es fan da-
vant' d'un públic reduït, poden no.transcen-
dir, però fetes davant cent mil persones, ja
no hi ha cap organitzador, per Ribera que

sigui, que se n'aixequi.

Aquesta Llucieta!

Aquesta Llucieta ens ha de matar a dis-
gustos. Ara resulta que se'ns torna sobre-
realista. 0 si no, fixeu=vos el que escniu,
en parlar dels hotels de la Plaça d'Espanyat

Aquells edificis avui destinats a hotels em
van fer pampallugues morals.

Pampallugues morals, Llucieta? Faci'ns
-en deu cèntims...

L'art i la moral

La senyoreta Remei Cosmo, nova actriu
de la companyia d'En Santpere, ha exigit
en el contracte que no se la farà sortir a
l'escenani en camisa. Diu que, a tot estirar,
s'exhibirà en paiama.

Es el que deia la dona d'En Santpere
— Aquesta joventut que puja, està carre-

gad-à de preocupacions artístiques... !

Tot s'arregla en aquest món

La fotografia del Sopar dels Cinc publicada
en el nostre número passat ha estat objecte
de molts comentaris. Un lector escèptic ens
h,, dit:

— Sopar? Potser que afluixi'n una mica!
Com dimoni voleu que sopessin en aquella
tauleta tan repetita? Pendre cafè i encara
gràcies...

Ja els ho direm. Es que En Josep Maria
Capdevila va fer un miracle.

N'hi ha un feix

EI recòrd encara fresc de la taca negra
de les camises feixistes fa actual aquesta
anècdota, datada del perfode 'heroic dels re-
novadors:

Un burgès de cert poble era, naturalment,

enrolat al fascio local. I en arribar les pri-
meres eleccions organitzades pels seus, donà

al seu xofer vint documentacions diferents i

li manà de votar vint vegades la candidatu-

ra destinada a triomfar. Però el xofer era
afiliat a un partit d'esquerra, circumstància
ignorada del seu burgès, i va complir només
una part de l'ordre: va votar vint vegades,

però donà els vint vots al seu partit.

Tanmateix, en' fer-se públic el resultat de
l'escrutini el xofer va tenir una enorme sor-
presa : el seu partit havia obtingut en aquell
poble zero vots!

El Congrés de Tintorers de Robes Usades,
com tot Congrés que s'estimi, coronà les
seves tasques amb un gran àpat... seguit
d'una indisposició general deguda a la lla-
gosta. Sobretot els invitats foren els més
perjudicats, segurament perquè consumiren
més llagosta. Un d'ells pensava, massa tard:

— Ja m'ho havia d'haver figurat que en
un àpat d'un congrés així la llagosta tumbé
seria usada.

Com quedem?

Un estranger que acompanyàrem aquests
dies restà meravellat dels noms no oficials
que porten certs llocs de Barcelona i ens
deia:

— Per què de Lesseps en diuen Josepets,
de ]'.Avinguda Alfons XIII la Diagonal, i
per què a l'estació del Metro transversal, a
la plaça de Catalunya, hi ha dos rètols, un
que diu Catalunya i l'altre Catalònia?

Es que l'home no s'havia adonat que el
rètol de Catalónia es referia al quiosc que
hi ha posat En López-Llausàs. Déu ésser
per evitar noves confusions que darrerament
han afegit S. A. al nom de Catalònia.

Patriotisme i nomenclatura

Hom parla de Ramon Vinyes, i algú pres
gunta què vol dir Peter's Rar, el títol anun-
dat de la seva pròxima estrena. El més far-
cit d'	 modesta o més vamitós ex-
plica	 ^ .

— Allò vol dir Bar de Pere.
I, d'una mica més, es deixaria anar a fer

l'elogi del genitiu saxó... Però el pregunta-
dor no acaba d'acceptar aquella dèria d'exo
tisme :

— No seria més patriòtic posar-hi La te-
verna d'En Mallo!?

11 dinar que ]'Ajuntament oferí als Con-
gressistes de la Premsa Tècnica, fou invitat
el president .permanent de l'Associació de la
Premsa Diària, ]'insubstituible Ribera-Ro-
vira.

El comensal que tenia al costat — un in-
vitat — que no sabia què volia dir Premsa
Tècnica, li preguntà:
— Qui són aquests de la Premsa Tècnica?
— Res — contestà En Ribera —, són els

que fan revistes parlant de la fusta, de la
molineria, del calçat, etc. Coses que només
interessen els que hi tracten. No té impor-
tància, vaja.
Sembla que En Ribera sentia un gran

menyspreu per aquelles dues centes trenta
persones representant vint-i-cinc nacions que

han vingut a Barcelona pagant-se el viatge,
cosa que a En Ribera, acostumat a anar a
Cuba i a Constantinopla sense costar-li ni
cinc, li sembla d'una badoque ria inconce-
bible.

La raó a qui la tinguí

L'amic Vandellós ha protestat perquè en
el número passat de MIRADOR el nostre colla-
borador J. Sagristà el feia de la Societat
d'Estudis Econòmics.

Tenia raó de protestar, primera pesqué
no n'és ni n'ha estat mai, i segona perquè
una afirmació com la que sense ganes de
perjudicar senté el nostre colaaborador, pot
fer pensar en complicitat en l'elaboració d'a-
quells rodolins encoratjadors de la producció
nacional dels quals donava alguna mostra.

Que consti ben alt que l'autor d'aquells
versos que foren tan celebrats és el senvor
Francesc Freixas, fabricant de pijames, el
qual, modestament, es mantenia en l'anò-
nim.

La plaga de la llagosta

entrat en els nostres costums, i al cap d
deu anys ja hauria obtingut el qualificatit
de atradicional» .

Potser el maig seria el temps més indica
- de l'any, si es procurés que la Mercè m
r coincidís amb el Corpus i fixant, per exem

ple, en dissabte la festa patronal de !Bar
t	 celona.

Oferim la idea al gremi d'hotelers. L'a
e fer és senzill. Només cal constituir una co

missió i quan hagin fet aquest primer pa
- tot els vindrà de propina. La comissió hau
- ria de posar-se en contacte amb l'alcaldia
l i l'alcalde parlar-ne al bisbe, i el bisbe e^
- etiure al papa. 1, estigueu-ne segurs, a Rc
n ma han desfet embolics més grossos. Fet
a fet, no és un impossible desfer amb un
e	 arbitrarietat una altra arbitrarietat.

EI cas d'Amsterdam

En Francesc Carbonell, secretan perpetu
de tres o quatre associacions locals, nacía-
nals i internacionals de Premsa, anà a Ams-
terdam amb el President de l'Associació de
la Premsa Tècnica, par tal de preparar el
Congrés que tingué llac fa pocs dies a casa
nostra.

Finida la reunió .i am-b el temps just per
a pendre el tren, corregueren a l'hotel, liqui-
daren els comptes, retiraren els equipatges
i s'installaren en un vagó de primera. Tot
d'una En Carbonell que havia posat el seu
paraigües sobre la maleta, com que no és

molt alt, no veié aquell artefacte i rom un
llamp, pensant que l'havia oblidat a l'hotel,
anà a cercar-lo.

A l'hotel li digueren que no el tenien, però
davant des protestes d'En Carbonell, torna- .
ren a cercar par la cambra i moments des

-prés baixà l'hoteler, el qual digué a Car
-boneil :

— El paraigües no se l'ha pas oblidat, se-
nvor, però sí que es deixava, aquest paquet

- i lliurà a Carbonell toa cosa embolicada
amb paper de diari.

En Carbonell d'una gambada anà a l'es-
tació, muntà al tren en el precís moment
en què aquest arrencava,¡ digué al seu com-
pany de viatge, En Colomina:

— E1 paraigües no apareix per enlloc, però
ens havíem deixat aquest paquet.

En obrir-lo es trobaren que contenia toa
camisa de dona, de color vermell, en la qual
cabia abastament l'holandesa més grassa
del Països Baixos.

En arribar a IBrusselles i voler baixar la
maleta, En Carbonell va veure's sorprès
amb un objecte que li queia al cap. Era el
paraigiies.

En Ribera i Rovira
i la Premsa Tècnica
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MÀQUINES D'ESCRIURE NOVES I D'OCASIÓ

REPARACIONS - ABONAMENTS DE NETEJA

OBJECTES D'ESCRIPTORI

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

Banca, amistat i galanteria

Festa a Caldetes. Ball de rams. Animats
d'una mateixa intenció, Josep Maria Rovi-
ralta i Josep Garí es disputen una toia. El
banqu r se l'emporta per vint pessetes de
diferència i cuita a fer-la trametre a la
Conxita Supervia.

La cantant, mal fixada, regracia En Ro-
viralta. Poca estona després, En Garí re-
gracia la Supervia d'haver acceptat la toia
que ell li ha adquirit.

—Ah ! — fa l'artista — em pensava que
havia estat En Roviralta i he fet donar-li
les gràcies.

—Es igual — replica amablement En Ga-
rí —. Té compte corrent a casa..

EI poeta perd la calma

EI poeta Pubill i Adserà ha celebrat un
interviu amb l'Assumpció Casals i el se-
nyor Alemanv, del Talia. Sembla que en el
curs de l'interviu li van deixar entendre que
tenien una noticia veritablement sensacio-
nal, però que se la guardaven. El poeta-pe-
riodista va insistir tan com va poder fins
que, al final, totalment convençut de la inu-
tilitat dels seus esforços donà per acabada
la informació aanb el següent final ver ta-
blement despitat :

«Es tanquen ambdós en un mutisme ab-
solut. I com que nosaltres no tenim ganes
de monologar, ens acomiadem amb un gest
i sortim.»

El subratllat és nostre.

Llucieta, no val a dir mentides!

No val a dir mentides, ni a gendre els
lectors de La Veu per xinesos. L'altre dia
la Llucieta Canvà, es veu que encara no
refeta de les emocions estiuenques,, explica-
va a les seves lectores — i lectors, par què
no? — les facècies d'algunes noies de Nord

-américa. Una d'elles s'ha fet ondular a1
bell mig de les cataractes del Niàgara, una
altra s'ha fet construir una illa flotant al
Mississipí i des d'ella tira pa als peixos, i
finalment una tercera, (Miss Zavapa, filla
de Boston acaba de muntar un saló de ma-
nicura i de callista a la punta de l'Everest.

Les Societats geogràfiques deuen estar que
no hi veuen de cap ull amb l'esdev• niment.
Finalment l'Everest inexpugnable ha es-
tat vençut. Tots els grans exploradors que
havien intentat escalar-lo mavien hagut d'en

-dur-se'n balons d'oxigen, havien patit ter-
riblement de set, i havien hagut de recular.
Doncs bé, ara una noia americana hi ha
pujat amb quatre salts i hi ha plantat un
saló de manicura i de callista. I no us cre-
gueu que la cosa sigui cap fantasia. Llu

-oleta !Canyà encara dóna més dades : «Al-
guns '.hindús illustres acompanyats de Ilurs
mullers visiten l'establiment». Es veu que
els hindús no s'estan de res, vaja.

Però on es deu pensar, Llucieta Canyà,
que es troba l'Everest? I on deu pensar que
els lectors de La Veu pensen que és?

L'ofuscació de l'amistat

En 'Guardiola Cardellach, d'El Diluvio, es
trobava a la inauguració del Talia. Un va
din:

— A veure si es confondrà i en lloc de
fer la recensió de l'estrena farà la ressenya
d'un partit de futbol.

— No — va respondre un altre —. Però
és capaç de creure's que fan una obra d'En
Roure i fer-ne el gran elogi.

N'hi ha documents

A Carpes Capdevila li deia l'altre dia un
amic que 'hi ha una . senvora que no es vol
;creure que En Josep Maria Capdevila, di-
rector d'E^l 'MaCí, hagués assistit al sopar
dels cinc, en companyia de tan coneguts
heretges com els directors • de La Publicitat,
La Nau i MmADOR. En Pellicena va estal-
viar-se el qualificatiu d'heretge.

De la fotografia que vàrem publicar, diu
aquesta senyora que és una facècia de Mi-
RADOR.

En Carles Capdevila va mostrar al mis-
satger de la senvora escéptica un recordatori
que els cinc varen firmar havent sopat.
D'aquest document n'hi ha sis exemplars,
un dels quals el posseeix el sen yor Carbó,
l'amo del restaurant «La Pèrgola».

I • el recordatori dè Carles Capdevila ha
emprès un viatge.

80 anys ben portats

Un com,panv nostre ha descobert que En
Cabot té dos cabells blancs, només dos, un
a cada banda dels polsos.

— A la meva edat no es pot demanar més
—diu En Cabof defensañt-se.

En efecte, la cèdula nova del nostre amic
li atribueix vuitanta anys.

Esquivant el compromís

En Tàpies — aquell que es va aixecar a
llegir uns versos en ('àpat ofert a En Sa-
garra — fa temps que treballa en una no-
vella. Sembla que la té gairebé llesta del
tot j dubta si trametre-la al Premi Joan
Crexells, o publicar-la sense esperar la de-
cisió del jurat de l'esmentat premi, o guar-
dar-la en un calaix.

En una vaciilació d'aquestes favorable a
la publicació, va demanar permfs a Pere
Comas, company seu de tota la vida, per
dedicar-li la seva novella.	 -

En Comas no tingué altra resposta que
aquesta:

—Què t'he fet jo, perquè em dediquis la
novella?

Tothom creia que el faquir Blacaman mo-
riria qualsevol dia destroçat per un dels
seus lleons.

Eh, no. La sola experiència que realment
temia, 1'únjca que es resistia a fer i en la
qual ha deixat la vida, era la de l'enterra-
ment.

Als lleons no els tenia por. _Blacaman els
en feia a ells. Eren més mansos que els de
la gàbia on tancaren el profeta Daniel. Si
alguna vegada estiraven la pota i intenta-
ven donar una urpada a algú, era per a
«despistar)). Blacaman havia llogat, per a
enfutismar-los, un domador professional que
cobrava set pessetes i mitja diàries. Però
aqueix domador, que quan es treia el ves-
tit de Húsar de la guardia que Blacaman li
havia comprat, de saldo, a una sastreria
teatral, lluïa un cos ple de mossegades de

fera i de dona, abandonà el càrrec precisa-
ment 'perquè els lleons no eren ferotges.

— Amb gossos de llanes — exclamava 
—no m'hi sé avenir.

L'enterrament, en canvi, li feia a Blaca-
man una gran basarda. AI Principal, du-
rant la seva actuació del mes de j uliol de
l'anv passat, només s'enterrà el darrer dia,
i encara perquè l'empresari, que havia
anunciat la fúnebre cerimònia, li digué que
si el governador li posava una multa de
500 .pessetes, per no compl'r el programa,
les hi descomptaria.

L'argument, per a Blacaman, no podia
ésser de major força.

Per no pagar soc pessetes, Blacaman era
capaç d'enterrar-se i no treure el cap mai
més.

*• * *
Blacaman i jo érem amics.
L'afecte a Ramon Gorina, un empresari

sevillà de sang catalana, empeltat d'argentí,
i el desig de viure de prop un escenari de
varietats, em varen dur, a • començos de
1928, a la direcció artística del Principal
Palace.

Vaig apendre allí moltes 'coses curioses i
vaig conèixer molta gent pintoresca.

Vaig apendre, per exemple, la manera de
rescindir un contracte per mitjà de la ne-
fritis. Sembla que un atac de nefritis no el
posa en clar ningú. Més d'una cupletista ho
sap.

I vaig conèixer, per exemple, un forner
del Poble Sec que esmerça tots el guanys a
comprar barrets dels que serveixen per fer

-hi truites, vasos que converteixen l'aigua en
Chartrreuse i varetes que floreixen soles.
L'hoime tira per Ma^ieroni, i no pararà fins
que farà sortir els llonguets de l'infern de
l'americana.

Vaig conéixer també el faquir Blacaman.
En el bo de les gestions que estava reat-

lizant per a fon-lo debutar a Barcelona, se'm
presentà una tarda al teatre. Acabava d'arri-
bar, en el seu automòbil, de París.

Blacaman no escrivia .mai ; amb prou fei-
nes en sabia. Arregláva tots els assumptes
amb telegrames i amb litres de benzina. Te-
nia un Citroen, adquirit a terminis, que in-
teriorment era una veritable rulota i que
corria com una esperitat d'un lloc a l'altre.

EI xofer, francés, li feia d'administrador.
Quan el va acomiadar per pujar més el

debe que ('haber, va pendre'n un de Fi-
;ueres. Als dos dies, el vestia d'indi i el
feia servir de comparsa per a les represen-
tacions.

Aqueix xicot de Figueres era el que do-
nava el cop de mall a la pedra que Blaca-
man es •ollocava sobre el pit, tenint repen-
jat el cos damunt dues ganivetes.

Un dia va beure una copa de massa i
Blacaman va també acomiadar-lo, en sec.
EI va substituir per un aiguader.

— EI que pica amb el mall — digué Bla-
caman — ha de pegar fort, però dret.

:s.
Blacaman ni era indi ni sabia on queia

]'India. Estava molt malament de geografia.
Havia nascut en un poblet de Calàbr-ia.
Es deia Esteve. Aquest nom, burgès i

prosaic, contrastava amb el seu cognom,
poètic : StechettL

Malgrat fer-se passar per fill de Calcuta,
no parlava un borra!] d'anglès. Una nit,
mentre estava prenent café a la terrassa del
bar del Principal — només bevia cafè —, se
li acostà, amb mostres de gran joia, un au-
tèntic indi de Calcuta, un paisano, a recor-
dar-li, potser, les gestes de la infantesa.

Blacaman, que sabia afrontar sempre les
situacions comprometedores, va pretextar
una necessitat repentina i desaparegué. Mai
més va sentar-se a pendre res a la terrassa.

Esperit aventurer, Blacaman deixà de
molt jove la Itàlia per a anar a córrer for-
tuna. Es deturà a Berlín i al poc temps en-
trava de mosso al Zoo-Zirkus. Allí es con-
vertí en faquir. Comptava amb els tres ele-
ments indispensables per a ésser-ne : una

?
aran dosi de voluntat, una naturalesa de
erro, i molta, però molta; barra.

t

Dels faquirs que pasturen per aqueixos
mons de Déu, Blacaman era, potser, el
menys científic, però el de més atracció : els
c affiches», 1a cabellera, els lleons i coco-
drils...

La seva muller actuava d'infermera.
El seu pare recollia les entrades en els

locals on treballava al Cant per cent.
EI seu cunvat cuidava dels lleons i feia

d'indi ajudant.
El xofer, ja he dit que tenia també un

doble empleu.
EI secretari actuava de metge. Era tot

un poema.
Mereix capítol a part.

***
El secretará de Blacaman es deia Rómulo

i era argentí, dels purs.
Es banyava cada dia i• es feia la manicu-

ra, dues coses que a Blacaman el tenien
boig.

— Ròmulo és un aderrotxador» — deia.
Ningú no ha exercit sobre Blacaman una

tan forta influència com aqueix secretari.
Blacaman el va conèixer durant la seva

primera «tournée, a Buenos Aires, de la
qual tornà carregat de moneda.

Una anècdota .pinta de cos enter a IBIa-
caman i el seu secretari..

Blacaman va perdre al vaixell un mone-
der amb 3.000 pesas

— Ròmulo — li digué al seu secretari 
—he perdut 3.000 pesos.

— Em consta.
— Els has trobat tu?
— Sí, jo els tinc.
—Dóna-me'ls; són meus.
— Ho eren. Ara, no. Me'ls quedo. Per-

mets que jo arribi a Europa pelat com una
mona, mentre tu, faquir de m..., vas car

-regat amb bala ! La Providéncia t'ha cas-
tigat.

Blacaman va compendre . que no hi havia
res a fer.

— Ròmulo, dóna-me'n la meitat!
Per a explicar les facècies de IBlacaman,

les vegades que els lleons l'havien esgarra
-pat, els monarques davant els quals havia

tingut l'altíssim honor d'actuar, etc., etc.,
ningú com Rómulo. Feia l'efecte que ell
mateix ha creia.

Ròmulo era el que li travessava a Blaca-
man els braços, amb agulles de barret de
senyora.

— Alguna vegada, quan esteu enfadats 
—vaig preguntar-li a Blacaman — deu ven-

jar-se i fer-te mal.
— No ho creguis. Quan em fa mal, li

poso cinc pessetes de multa i les 'hi des-
compto al cap de la setmana.

Rómulo sortia amb una bata blanca, com
un doctor de Dispensar.

Prenia el pols a Blacaman, li aplicava el
termòmetre...

Una tarda, un cocodril va mossegar el
faquir.

Cargolant-se de dolor, cridava Blacaman,
a la seva llotja

— Un metge! Pregunteu si se'n troba
algun en el public.

— No ho podem fer — contestà Ròmulo.
— No recordes que jo sóc un doctor? Ense-
nvaríem la ceba. Hem d'esperar que vingui
el del dispensari del carrer de Barbarà.

Després, sortí a l'escenari i digué:
— Perdonin uns minuts : el temps just

perquè curi el faquir. Em sembla que li
hauré de donar alguns punts de sutura...

S'havia d'intensificar la propaganda.
— Escolta, Blacaman — vaig dir-li al fa-

quir —, què et sembla si anunciéssim al
diari que estàs disposat a donar mil pesse-
tes a qui, com tu, entri nu i sense armes
a la gàbia dels lleons?

— I si surt algun . ximple que accepti...
— No ho creguis.
— Tu mateix.
Va publicar-se l'anunci. L'endemà, a l'ho

-ra de l'aperitiu, arribo al Palace i Blaca-
man m'abraça.

—Molt bé, aquesta carta, molt bé! Ets
un as de la'réclame.

— No t'entenc...
— No facis el desentès, no facis el desen

-tès. Gorina i jo hem conegut de seguida que
l'havies enviada tu. Quin truc!

Agafo el Cero i llegeixo una carta en la
qual un domador de veritat acceptava el
repte llençat per Blacaman. Donava el nom,
Melcior Rocatallada, i el domicili, Comte
de l'Asalto, 39, i 4 1, primer, tercera, escala
dreta.

— Aquesta carta no és meva — dic jo —.
Deu ésser autèntica.

Blacaman va desmaiar-se.
El vespre es va presentar el domador.
Vàrem sortir del pas com vàrem poder.

Exigírem al domador un permís de la Jefa-
tura de policia i, és clar, no el varen ator-
gar.

Si li arriben a donar permís es menja els
lleons. *ira

No era Blacaman una mala persona. Te-
nia el caràcter d'una criatura. Era un pri-
mitiu. La qualificació que li donaren a Mar-
sella — a Marsella havia d'ésser ! — és la
més exacta : L'home de les cavernes !

Fins ara, el faquirisme d'exhibició, tan
destrament posat al descobert per Paul Heu-
zé, era una cosa pintoresca!

La mort de Blacaman li dóna un aspecte
tràgic. Ja no hi podrem fer broma.

PERE DE L' ESPELT

1 T̀ I	 i; i
A Sant Sebastian hi ha una Orquestra de

negres. A l'Edèn hi ha una orquestra de
negres: AI Nou hi ha una companyia de ne-
gres.

A eles 3'+5 n, de la matinada, tots els
negres es traben a la Rambla. Es diferen-
cien dels altres estrangers :en que -van a
dormir .més tard i no dediquen cap dia a
anar a Montserrat.

N la terrassa del Gambrinus 1ii trobem
En Louis Douglas. S'està bevent una am-
polleta d'aigua minerai i hi suca croissants.

Encara` esteu malalt de l'estómac?
— Ai, sí !
En Douglas és un negre • trist. Ens co.

neixem dés de 1'anv passat. Ja estava tan
trist cpm ,ara.

— He anat als toros— ens diu — ï m'ha
agradat molt. Però més que una corrida
m'interessaria de presenciar una re¢etition
gdnérale...— ?

— Sï, home, m'agradaria veure com as-
sagen...

El baharí Douglas està convençut que
una corrida és el resultat exacte d'una sè-
ri e d'assaigs, com si es tractés de muntar
un ballet. Es pensa que hi ha una mena de
director. 'd'escena que ordena:

— Vostè es posarà aquí i quan arribi el
toro, que vindrà per aquest cantó, vostè
aixeca la capa, sap?

Intentem de fer creure a Douglas que
s'equivoca. No en podem pas sortit. Ens
mira' amb una rialleta de murri, i ens diu

— Alça, no em vulgui ensarronar, ara...
Que es pensa que no he vist el director
com dóna ordres, fins durant la corrida?
— ?!

—Sí, home—insisteix dolçament—. Aquell
senvor que s'està dalt d'una llotja i fa sig-
nes amb el mocador...

No insistim més. Seria una mica cruel
de treure-li aquesta illusió. D'aquí un quant
temps, quan l'anirà a veure un periodista
d'Hamburg o de Liverpool, Douglas tindrà
per contar una sèrie d'impressions d'.Espa-
nya completament inèdites i insospitades.

1 ara arriba el torn a la senyora de Dou-
glas. Ella també està molt afectada pels to-
ros. N'ha llegit moltes coses, diu. Sobretot,
una petita novella, que fins la va fer plorar:

— Oh, era molt bonic ! La vaig llegir en
una publicació americana... Resulta que un
espanyol petit, que vivia al camp, era molt
amic d'un toret de pocs mesos. Sempre ju-
gaven junts i s'estimaven d'allò més. L'es-
panyol, però, es va anar fent gran i va
estudiar per torejador. Va arribar a eonver-
tin-se en una vedette de categoria. Un dia,
torejava a la plaça de Madrid. Hi havia
una gran espectació per veure'l... Surt el
toro i, cop de capa .per aquí, cop de capa
por allà, tots ho feien dalló més bé. Arriba
l'hora de matar-lo, i vet aquí que el toro
se li agenolla al davant j es posa a llepar
la mà del toreró. Aquest arrenca a plorar...
Sabeu què era? Que s'havien conegut! EI
brau era aquell toret, que també s'havia
tornat gran...

EI matrimoni Douglas em contempla amb
curiositat per veure l'efecte que m'ha fet
la ,història. No em queda més remei que
fingir un gran entusiasme.

— Molt bonic, molt bonic... Oh, i tan
sentimental !

Llavors, En Douglas, ben tranquiliitzat,
diu:

— Sí, està molt bé, realment. Ara que
aquestes roses, el gran públic no les sap
apreciar...

J. M. P.

L'APERITIU
Raïms i platja. — El Doctor Plum, que

duia un barba com una nebulosa i un
maillot ratllat de bigues de níquel —la còr-
pora del Doctor Plum podia aguantar per-
fectament aquestes bigues —, ha desat la
seva barba dintre d'una funda i ha desapa-
regut sota la sorra.

Tota la magnificència de clara d'ou mun-
tada que penjava de les galtes de l'excel{ent
Doctor ha estat la primera cosa que ha emi-
grat de la platja.

Després de les barbes del Doctor Plum,
ha seguit un cadell de gos llop de tres me-
sos i mig. Aquest cadell el lligaren a la
barra d'un ((toldo», i es posava a somicar i
a voler mossegar les carnes de les noies
una angelical criatura de setze anvs porta
les.senvals en una cuixa de les dents del gos-
set llop. Es com una floreta vermella d'una
forma especial, a estones sembla una fúcsia
i a estones sembla aquesta flor que en diuen
el ((botó del perseverant».
Després del gosset han emigrat les se-

n yores pes fort, i una senvora que només
servia per la greco-romana.

Ara sota les ombrelles encara hi ha al-
guna dama que va brodant vísceres d'ange-
lot en uns tovallons molt fins que serveixen
!per eixugar-se els llavis al ritme d'un tango.

L'onada amb grans serrells encara car
-gola com una neula les noies que es fre
-guen la pejl amb oli de coco i admeten un

contacte molt enraonat amb el sol.
A les bótes, pintades de vermell i lligades

amb una carda, els ha sortit pèl al ventre.
El ventre de les bótes és la part immergida.
Aquest pèl és fet de molsa i alga, els pa-
ràsits d'aquest pèl són uns crancs finets i
poca-vergonves que de vegades es pengen a
l'orella d'una xicota que va sota aigua, i
aleshores semblen una arracada de color de
coca de llardons.

Hi ha algun mal intencionat que la man-
dra li fa dir que ]'aigua del mar és perfu-
mada de petroli, o que ha pescat tot nedant
una rata morta o una dentadura postissa en
bon estat.

Aquestes calúmnies serveixen per produir
un xiscle collectiu i perquè alguna persona
fugi de l'aigua del mar com d'un acudit in=
decent.

Malgrat tot això ara és el moment més
dolç i més fi de la platja. El sol ha deixat
de produir-se com un botxí, i us vessa da-
munt de l'esquena una plata de crema bu-
llent que després l'heu d'esbandir amb molt
sabó i molta dutxa.
Anar a la vela sobre aquest mar tan blau,

és tan apreciable com anar a la vela amb
una ampolla de whisky a l'estómac.

A la part viva del poble hi ha les coses
de debò que no tenen res a veure amb les
bótes lligades amb cordes. Són les parelles
dels bous que estiren les barques, les cartes
que serveixen per jugar a la «manilla)), són
unes cartes imponents cargolades com la
teula dels primers capellans que varen pen-
dre past als •jocs Florals. A més a més d'a-
questes cartes i aquests bous, ara hi ha el
raïm .asfixiat dintre les samals.

En els carrers se sent una olor de raïm
aixafat i de raïm bullit, molt més forta que
l'olor de peixi l'olor de ]'aigua de colònia
que venen a les botigues, entre les penques
de bacallà, les espardenyes i el «flit» per as-
sassinar les mosques.

Cap al tard, tornant de ]'estanc, i pujant
i baixant carrerons, un es deixa acariciar
pel tuf de la verema, com es deixaria aca-
riciar per una señvora de quaranta set anvs.

Aquestes manvagueries produïdes al nas
van directes com una bala al Iloc més car

-regat del cor.
Un pensa en les hores més pintoresca-

ment virgilianes de la nostra existència. Les
veremes, la pluja, la sal del mar i quatre
pins que reneguen d'envorança a dalt de tot
d'un cap de mongeteres, ans posen damunt
d,l nas unes grans ulleres de sucre candi
per esguardar la literatura del món.

Si fos possible, seria una gran cosa po-
der-se enamorar tranquillament de la lluna,
una d'aquestes nits silencioses, ainb tata la
complicitat de les escorrialles del setembre,
que són d'una mala fe i d'una gràcia úni-
ques.

El nostre sentimentalisme ens fa consta-
tar que tot perd una mica. L'estiueig perd
les noies han inventat un vermell tan des-
piadat, que permet pintar els llavis sense
que l'aigua de mar els despinti gens. Aquest
vermell implacable és una garantia contra la
sinceritat de les besades. No hi ha res a fer.

Encara hi ha molta gent que va a missa
de vuit i a missa d'onze. El campanar de
l'església està corcat de reuma i de campa-
nades. Tocant al campanar es veu un bal-
có solitari, del qual penja un paiama de
seda. Is un paiama destenyit per les plu-
ges, espectral ; l'hi va deixar una senyora
divorciada que una nit es tirà al mar i no
se n'ha sabut res més.

A vuit metres d'aquest paiama hi ha una
vinya verda, curteta, tallada amb la mà-
quina de cabells del núm. z.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

COSES VISCUDES

EL FAQUIR BLIACAMAN

CHASSAIGNE FRERES
Casa fundada en 1864

PIANOS - AUTOPIANOS
Terminis	 Més de 31.000 en ; s	 Lloguers

TELEFON 160 - CLARIS, 43 - BARCELONA

wI

GRAVATS TIPOGRÁFICS ' BADAL I CAMATS ' Paris, X01. Telèfon 74071



Jaume 1, t I —Telèfon 11655

JOSEP MARIA PLANES
	

DoMàxEC nF iBELLMUNT

XINA I RUSSIA

1
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La seuretat de la República Història literària_nacionalista I Dues polítiques

Un dels èxits més remarcables aconse:
guits a favor de la pau en el transcurs de
l'actual reunió de l'Assemblea de la Socie-
tat de Nacions ha estat l'acceptació de la
moció Politis sobre la limitació dels arma-
ments. La proposició Politis representa una
solució de concòrdia davant l'hostilitat sus-
citada contra la moció de Lord Cecil, moció
que demanava la revisió de tots els treballs
acomplerts per la homissió Preparatòria de
la Conferència general del Desarmament.

Amb la unànime acceptació del text de
Politis s'aconseguirà definitivament que la
Comissió Preparatòria pugui rependre els
seus treballs per tal d'acabar el més aviat
possible la redacció d'un avant-projecte de
Convenció sobre la debatuda qüestió del
desarmament i que abans de la reunió de
la Conferència general esmentada s'hagi es-
tablert un acord sobre els punts assencials.
La desfeta de la proposició anglesa en aquest
punt concret representa un èxit de la diplo-
màcia francesa, car el senvor Politis és un
home d'Estat guam-at completament a la
política de Briand i un apòstol infatigable i
convençut de l'obra de la Societat de Na-
cions.

Aquest recentíssim incident internacional
ens recorda unes paraules del periodista
francès Víctor Snell a propòsit de les di-
vergències polítiques entre França i la
Gran Brentav a. Existeix, no es pot pas ne-
gar, una arena de tradició que ens presenta
la .política anglesa com un exemple d'uni-
tat invariable •i que, en canvi, ens ,presenta
la política francesa com un model d'ines-
ta'bilitat permanent que canvia segons el
partit que governa. La democràcia britàni-
ca gaudeix d'un prestigi immaculat. Sobre
la democràcia francesa hom aboca sovint,
tota mena de blasmes. Snell deia, parlant
d'aquestes coses, que els fets s'encarrega-
ven sovint de conve rtir les tradicions en pa-
radoxes divertides. I é^ veritat. França da-
vant la qüestió del desarmament, davant la
política de Locarno i, en general, davant
totes les qüestions d'interès internacional,
ha mantingut la mateixa política. Un home
— Briand —fia dotat a la política exte-
rior de França , i a l'obra universal de la
pau una maravellosa unitat. A Ginebra, a
Locarno, a La 'Haia i a París, la veu de
França ha estat sempre la mateixa. An-
glaterra, en canvi, s'ha contradit diverses
vegades .per causa dels seus homes d'Estat.
Snell mateix retreu, amb una :punta d'iro-
nia, que en 1924 Mac Donald signava ei
protocol a Ginebra i que al cap d'unes
quantes setmanes Mr. IBaldwin el desauto-
ritzava. A La Haia Mr. Snowden, ministre
de Finances britànic, combatia ferotgement
els acords aprovats pels delegats anglesos
a la Comissió del Pla Young. I ara a'Gi-
nebra l'actitud de Lord Cecil estava en la
més absoluta contradicció amb ]'adhesió an-
glesa al compromís sobre el desarmament...

Potser l'explicació de la paradoxa — ens
referim a la tradició que éns presenta la
política francesa com inestable i versàtil —
la trobaríem en el fet que hom s'acostuma
a tractar la democràcia republicana amb una
familiaritat, un entusiasme i una simpatia
que contrasten amb el glacial jutjament que
hom dedica invariablement a les coses bri-
tàniques. França es un país que ham tracta
amb un afecte especial, gairebé íntimament,
considerant-lo una mica la .pàtria de tots.
La Gran Bretanva, en canvi, és un país
vestit d'etiqueta que hom admira, però que
hom tracta amb un repecte fred.

I el miracle de la unitat que la política
exterior francesa presenta a Ginebra és un
miracle que devem a Briand. Anglaterra no
podrà fer-lo per ara perquè està mancada
de diplomàtics del tremp del ministre fran-
cés d'Afers Exteriors. A Anglaterra actual-
ment hi ha una cnisi d'homes d'Estat. Lloyd
George decau terriblement. L'època glorio-
sa dels Gladstone i dels Disraeli es va allu-
nyant de ]'Imperi britànic, Batallades vio-
lentes com la de Snowden a La Haia són
una taca poc honorable en la història dels
grans països que, després de la gran guer-
ra, han decidit treballar noblemen'E per l'en-
tesa dels pobles. -

Maurice Paléologue ha publicát a la Re- mateixos que l'adoraven o el consideraven,
vue des Deux Mondes les seves Converses perquè veuen que l'autocràcia no era l'au-
de l'emperadriu Eugènia. Tenen aquests re- toritat ni la garantia del país: era sols 1'e-
lats un doble valor per llur emoció Bramà- goisme de ]'autòcrata. A Napoleó III li in-
tica i per la llum que projecten sobre mo- teressavà més la dinastia dels Bonapartes
ments històrics foscos o mal interpretats, que la sort de França, cam a Guillem 11 li
L'emperadriu Eugènia féu aquestes confi- interessava més la permanència dels Hohen-
dències en tres ocasions diferents : en rgo6, zollern que la dignitat d'Alemanva. Per si-
en 19r2 i en, 1919. Totes són suggestives: xò a darrera hora, els autòcrates es doble-
les expressades en les primeres dates per guen davant totes les vileses. Però la dar-
l'aspecte que presenten, a través de la re- rera hora és per ells l'últim esglaó d'una
velac ó de la majestat caiguda, algunes ma- pendent inexorable i tràgica.
jestats que en aquella hora destaquen aunb ¿Sabé preparar-se la República per a rg[4
imponent i, en aparença, incommovible gran- millor que l'Imperi per a 1870? Sí. Però la
desa ; les darreres, pel judici que a 1'em- derrota de 1870, que fou deguda a no tenir
peradriu mereix la victòria dels aliats en la França aleshores ni armes ni aliances, i la
guerra europea.	 victòria de 1914 a tenir França armes i

Quin és aquest judici? L'emperadriu Eu- aliances suficients. no deuen interpretar-se
gènia estigué a París en desembre de tgig. sols en aquests termes en què els situa 1'em-
Aleshores fou visitada per Maurice Paléo- peradriu. Ja és molt que l'emperadriu re-
logue. «Avui he comprès — digué la vídua conegui que Napoleó III no tenia soldats
de Napoleó IIl dirigint-se al diplomàtic— afectes ni Estats amics, i que la República
per què Déu m'ha fet viure tant de temps.» els tenia. La derrota de i87o fou deguda al
E1 paralíel entre 1870 i rgil, entré Sedan i fet que una autocràcia en una hora de pe-
el Mame, s'establí immediatament. Tinc rill no compta amb la nació que ha sotmès
el deure de fèr justícia a la República — ex- ni amb les altres nacions, com la victòria de
clamà emocionada l'emperadriu — : estava Igiq fou deguda al fet que una democràcia
preparada per als esdeveniments de 1914 en una hora de perill compta amb la nació
molt millor que ho vàrem estar nosaltres que ha format i aimb l'ajut de les altres na-
per alls de 1870. La República tenia un bon cions. Una autocràcia repelleix ; una de-
instrument militar i fortes aliances. Jo re- mocràcia atreu. Una autocràcia desuneix
cordo que en 1871, en els dies afrentosos una democràcia associa. Upa autocràcia
que seguiren a la firma de la pau, el meu aïlla els individus, fent-los irresponsables;
pobre marit, ,plorant, emrepetia : — Que • una democràcia els solidaritza, despertant
aquesta cruel lliçó no es perdi. Que els en ells el sentiment de la responsabilitat.
francesos obtinguin d'aquesta catàstrofe una cFrança apendrà en aquesta lliçó», deia Na-
duradorá ensenvança per a l'esdevenidor!» poleó a Eugènia de Montijo plorant tots dos
¿Pogué haver-hi per a jutjar a la República sobre les ruïnes de Sedan. 1 França apren-
francesa un jutge de més alta autoritat que gué. Aprengué a ésser sobirana i a no tenir
la desitjada i exonerada emperadriu? Era en el futur altre govern que aquell que ella
una autòcrata per temperament, per tradi- pogués constituir, vigilar i substituir. Un
ció i per realitat històrica, parlant d'una govern que no ofegués les veus ni negués
democràcia : i no d'una democràcia teorè- els vots. Un govern que en lloc d'ofegar les
tica, sinó de la democràcia francesa, d'una energies, les despertés; que en lloc de té-
dernocràcia que nasqué en ig8g i enfront mer la 'remor de les multituds, l'estimés
de la qual Napoleó III i Eugenia de Mon- com la viva expressió del dret. Un govern
tifo consideraren perrrteses i necessàries les que volgués la llibertat en la collaboració i
més desaforarles violències. L'emperadriu la collaboraoió en la llibertat. Aquest go-

. Eugénia parlant en to de lloança de la Re- vern de la República davant del qual s'in-
pública és equivalent a Carles I d'Angla- dina en homenatge, rendida pels fets inne-
terra enaltint Cromwell, o a Lluís XIV de gables i lluminosos, l'emparadora i sosten!

-França elogiant Danton, o a Guillem II de dora d'aquell Segon Imperi en què França
Prússia, aquest fantasma grotesc que no va caure a 'la trista categoria d'un dels
sabé esborrar-se de la vida amb un gest he- pobles malalts d'Europa.
roic -que el magnifiqués, enaltint aquesta 	 MnttceLí DOMINGO
Prussta sobre la qual regnà, que ha sabut
alliberar-se del casc que li embotornava el
cap. i del cinturó d'acer que li constrenvia
i. insensibilitzava l'ànima.	 ^'

tptLa República sabé preparar se per als	 Sensaciona
1ers^pveniments millor que nosaltresa: Exac-	 a	 ^+i 11	 • ^ •

t,,,,Atxò ensenya que el sentit de l'autoritat
rip • .'està nués en les autocràcies que en les
democràoles, sinó al contrari. Napoleó 111
semblava rodejat de ferro : fort, invencible.
El seu poder autocràtic el creien una ga-
rantia ,els que veien en l'autocràcia l'auto-
ritat : els posseïdors de fortuna, els ben
parlats, els qui temien les exaltacions po-
pulars. Amb tot, n'hi hagué prou amb un
cop.,de dit de les tropes de Bismarck perquè
aquell aparell descobrís la seva feblesa i tot
rodés avall... Tot ell, fins la figura repre-
sentativa i culminant, ((No : l'Emperador
no ha capitulat — repetia Eugènia en les
hores ominoses de la dé'bacle —. Un Napoleó
no capitula. Es que ha mort i m'ho ama-
guen.,, No : no havia mort. Havia capitulat,
corn capitulà Guillem II, qui, quan li digue-
ren que ja no podia continuar essent empe-
rador d'Alemanya, contestà que seguiria
essent rei de Prússia, i quan Hindenburg
li replicà que ni rei de Prússia .podria és-
ser .perquè no trobaria qui aixequés les ar-
mes per defensar-lo, demanà tremolant un
tren per escapar-se. Un tren que era com el
que agafà Porfirio Díaz, l'autòcrata que
regnà trenta anys, quan veié la primera
manifestació hostil pels carrers de Mèxic.
) s lògic. Una autocràcia és solament l'au

-tòcrata. Res més. Tot el que volta l'autò-
crata és ramat. Encara que aquest ramat
es carregui de llibres, corn els científics que
rodejaven Porfirio Díaz ; o d'armes i plo-
mes, com els generals que acompanyaven
Guillem II ; o de devocions teatrals, com els
palatins que voltaven Napoleó III, és ra-
mat. I ramat que serveix per espectacle, no
per obrà; .per semblar savis, lleons o grans
quan no hi ha diàleg, ni pugna, ni aristo-
cràcia ostensible, però que se'n va tot en
orris quan neix la més .petita oposició. Si
l'autòcrata necessita defensar-se, és que ja
no rés fort, perquè sols és fort qui ataca:
aleshores el ramat es dispersa i ]'autócrata
resta sol. En aquest moment el repudien els
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Hi ha a l'argentina un home que ha fet heroisme isolat dels primitius posen no sé
per la cultura del seu poble una tasca per- quines esgarrifances en la pel] de l'ànima.
manent i vehement, plena de sentit nacio- 1 El pla a què ha sctmès Rojas la seva
nal i de braó reivindicatiu. Es el doctor I Historia de la literatura argentina, és per
Ricardo Roja=_ Per la seva córpora, que	 i mateix revelador i doctrinal. Heus aquí
palesa tota l'ardida sinceritat aborigen, un esquema dels quatre volums:
diamantada per la realitat d'una espiritual ¡ I. Los gauchescos. — La terra, 1'indú,
civilització. Rojas sembla obeir en les seves el gautxo, el criollo, el colono, el folklore,
campanyes 'per una personaliat argentina, I cls payodores, la cançó popular, el teatre
a una predestinació. Potser cap argument nacional, la novella criolla. L'element popu-
en favor de la seva Ewrindia no convenç lar i rústic. L'art de les campanyes.
tant cim la seva pròpia presència huma- II. Los coloniales. — Interessantíssima
na. Aquella ferrenya i independent salvat- ' restauració de la ciutat espanyola en Ia-
geria que li resplendeix als ulls, sota la dins. Trasplantació de la cultura greco-ha

-revolta aspror de la cabellera, de tan poli- tina. El municipi, la família, la universitat,
lament lligada, sense atenuacions, a la dis- el teatre, els cronistes, etc.
creta i assenyada ponderació d'un intellec-	 III. Los proscriptos. — La veritable
tualisme civilitzat, explica ben claratnent el	 eclo=ió literària del nacionalisme. Agrupa-
que pot arribar a ésser en la realitat 1'Eu- i ció d'una personalitat. El motlle nacional.
rindia propugnada.	 Aparició i influència de la democràcia.

Tota l'extensa obra literària de Ricardo Nous ideals, noves institucions. Classicis-
Rojas pot dividir-se, en el que fa referèn- me i romanticisme. De l'esolàstica al pcsi-
cia a l'Argentina concretament i a l'ar- tivisme.
gentinisme, en dues agrupacions essencials	 IV. Los modernos. — Unitat nacional i
ben determinades: filosofia de 1'argentini- I organització constitucional. Federalització
tat; història de l'argentinitat.	 ; de Buenos Aires (1880). Cosmopolitisme.

La primera divisió comporta aquelles Benestança material. Individualisme estè
obres en les quals l'autor, prenent peu en tic.
l'emoció territorial, estudia i analitza el Aquest> quatre volums cíclics constituei-
procés que segueix la tradició per a leve- xen la història de la literatura, des de l'any
nir cultura històrica. Es l'exposició de la 1500. Es fonamenta en tots els documents
seva teoria argentinista; la vertebració fo- escrits (prosa o vers) com expressió psico-
namentada del seu ideari nacionalista. Din- lògica de la vida argentina al llarg de la
tre del pensament de l'autor, aquesta Fi- seva evolució històrica. Estudia cada docu-
losojia de la Argentinidad exigeix cinc yo- ment dintre d'un cicle i en la seva funció
lums. Es el primer Blasón de plata (la ra- de conjunt, examinant -]o, des d'una pers

-ça). Segueixen La argentinidad i La res- pectiva nacional (valoració cívica) i des
tawración nacionalista. El quart volum, de- d'una perspectiva internacional (valoració
dicat a ]'Economía, planteja una fórmula estètica).
d'economia i revolució, igualment allunyada i La conclusió a què arriba l'autor o que
del capitalisme conservador i del socialisme es desprèn de la seva llarga i ben fruitada
materialista, que deixa en segon lloc els tasca, és que no s'ha produït encara (el
insteresscs de nacionalitat. • Finalment, el darrer volum fou publicat el 1922) en l'Ar-
darrer volum, Eurindia, està destinat a re- gentina cap obra de pensament o de bellesa
sumir, en una expressió total i completa, que sintetitzi les dues valors: raça i hu-
la doctrina nacionalista de Ricardo Rojas. manitat i que no pot produir-se sinó per
En examinar els problemes i les realitats la refosa del contingut dels quatre cicles o
de la cultura, es posen els fonaments d'una períodes estudiats.
teoria estètica americana, fonamentada en	 D'aquesta manera la doctrina mantingu-
l'experiéncia històrica.	 da en la història literària es lliga i con-

Però, potser l'obra cabdal de l'autor de bina amb l'establerta en la filosofia de l'ar-
1'Oda a las banderas, és aquella que omple, gentinitat, i Eurindia adquireix vertebra

-tota sola, amb els seus quatre volums, el ció i sentit.
segon sector a què hem al•udit; la seva i No essent objecte d'aquest article. es dei-
Historia de la literatura argentina. Amb xa de banda, aquí. l'anàlisi i elogi de la
ella ha complert una tasca perfecta, per totalitat de l'obra literària — nombrosa i
tal com reflectint, i àdhuc creant a voltes distinta—de Ricardo Rojas, un dels escrip-
la palpitació literària del seu país, la con- tors que més honoren el seu país. Però ha
verteix en expressió autèntica de la seva semblant escaient, havent volgut les cir-

vitalitat i, estudiant la literatura, estableix cumstàncies que semblem muts sense ésser-
la vertadera història espiritual i política ho, subratllar avui la bondat d'aquesta bis-

'	 h' h	 siderada com espill i model de història na -
cionalista.

RAFAEL MARQUINA
Madrid, setembre.

e la " Renlrée
a la de ]'esquerra, el LIER i, entre mig, ui
guió movible de tramvies i autorcmbils.

Una gran quantitat de públic s'ha mobi
litzat per anar a sentir a Chevalier. Molt;
més, ja ho podem dir, que la que. es mobi
litzà ara fa dos anys, quan Chevalier v.
treballar en persona al Teatre Nou. Perqu
el parallel sigui més exacte, resulta que le
cançons que el gran Maurici canta en 1,
pellícula sonora són les mateixes que don .

a conèixer en aquella ocasió. Llavors, al
guns espectadors d'allò més vius es van per
metre de xiular-lo. Ara, com que Chevalie
arriba protegit per la màgia del film, nin
gú s'ahreveix a dir aquesta boca és meya

Això, fet i fet, i encara que els sobre
realistes se m'enfadin, representa el triom
de la mecànica...

L'entrada del film sonor a Barcelona ha

estat, en certa manera, trepidant: S'ha fet
un toar de force reclamista com no estem
acostumats a veure'l. Chevalier, Chevalier.
Chevalier...' Aquells nou ciutadans que pos-
sejaven pels carrers les nou lletres del nom

del famós artista, han estat justament ce-
lebrats. Era bonic de veure, sobretot, quan
una corroa de cotxes trencava la beceròlica

formació. A l'acera de la dreta, el CHFV.a

	

de l'Argentina.	 ..	 tòria literària de Rojas, que pot ésser

rebut	

con

,	

-

El director d'El Matí, Josep Maria Cap- En el palesament d aquesta tasca r a

devila ha reb una extensa carta de Ra- una emoció que no pot pas ésser-nos fndi-

mon Rucabado que ha produït gran emoció ferents. Certs parallelismes inicials, la ma-

en les esferes eclesiàstiques.	 teixà claror en 1 alba renaixentista. idèntic

En la seva lletra, Ramon Rucabado pro
testa com a catòlic i com a escniptor catòlic
contra el fet que El Matí publiqui pàgina
de cinema, amb arguments de pellícula i	 .	 .
retrats de senyores de Hpllywood i Los An-	 Variacions sobri
geles. > s inútil que El Matí pretengui dis-
simular la facècia d'arribar a estampar en	 _.
les seves immaculades pàgines de color de

rosa els retrats d'aquestes senvores fent pre-	 Panorama
cedir llurs noms amb les frases de : ida
gràcia serenar), «da casta mirada», icel ros- 	 Estem en plena rentrée. La gent que tor-
tre correctíssimn, etc., ete•, de tal o tal al- na de les platges veu amb desesperació com
tra senvora de íes quals coneixem perfecta- en quatre dies desapareix aquella morenor

ment el perfil de la cama, de la cuixa, de que tant i tant els ha costat d'agafar sota

la corba del pit i d'altres rotunditats més el sol criminal de l'estiu. Per altra banda,
o menys esculturals. En aquest mateix bruc els trens van abocant forasters i més focas-
d'estil J. M. Junoy, literatura barata, d'es- ters. Els hotelers grinyolen de satisfacció.
til madrileny i .passat de moda, Rucabado	 Ja era llora —diuen —que comencéssim a
hi ha vist la v l M ati c	 ten ell'escrúpol amb què fer la pau!» Després arribarà el torn de
els directors d'El Matí cometen el crim d em-
metzinar les ànimes dels seus càndids lec- gtinvolar al turista.
tors. 	 Arriben estranggrs. Molts estrangers. En-

La lletra de Rucabado és enèrgica, con- cara més estrangers. En veure passar per

tundent. Totes les raons exposades en mul- la Rambla aquestes bandades 
de gent ros-

titud d'articles són resumides en aquesta sa i inexpressiva, el barceloní els contempla
carta que Rucabado no ha fet pública ani- amb satisfacció i fa una confidència al ciu- 1

mat del bon desig d'evitar l'escàndol. Es tadà que té més a la vora.
evident, però, que si El Mati persisteix en	 — Fet i fet — diu — l'Exposició és un
el seu pecat d'obstinació, Rucabado es veu- èxit...
rà obligat a protestar públicament quan cre-	 Els estrangers són d'una capacitat admi-
gui arribada l'hora solemne, avui, demà o rativa que no té lfmits. Cap al vespre, a
dintre quatre , cinc 

'
anos p a Rucabado no l'hora de l'aperitiu, us cauen rendits en una

li ve d'un any, tot s'ho apunta.	 terrassa de cafè. Ha arriba't el moment de
:41 cap de dos dies d'haver estat enviada les confessions.la carta en circularen còpies .per les sagris-	

—Es
confessions

ties i altres centres eclesiàstics d'edificació	 — Admirable!i murmuració.
Volem advertir piadosament En Josep Ma-	 — Espeterrant!

ria Capdevila que la carta rucabadesca ha	 — Inimaginable!
fet molta impressió en cert lloc. Ho sabem El barceloní els deixa dir, amb un aire

de bona tinta. En Capdevila veurà que sa- de desmenjat. Després, hi posa una falca de
beco el que diem insinuant només que en discreció:
certa lluita no molt llunyana, en el lloc al-	 — Sí, no està del tot malament...
ludit se li va donar la raó contra En Ruca-
bado. Doncs ara, Capdevila, el .paper Ru-	 Identificació
cabado puja, i amb motiu d'aquest cas ha
guanvat alguns punts.	 D'estrangers, n'hi ha de tres menes. A

Es evident, però, que el cinema no serà saber: anglesos, francesos 
i alemanys. N'hi

1

 condemnat, ni els aficionats seran excomu- ha, encara, que són d'altres països, però

nicats. El punt de vista eclesiàstic sobre el aquests — és un dir-ho entre nosaltres — no

1 

cinema pot resumir-se en la següent conclu- en són tant d'estrangers. De moment, doncs,
sió: oel cinema en si no és mora] ni mimo—ens quedem amb els francesos, els alemanys
ral, co® 'la pintura, l'escultura i la imprem- ,i els anglesos.
ta : el cas és saber-lo utilitzar com a força	 Els francesos es coneixen amb que porten
moral i en bé de les ànimes, donar-li un ca- la Legió d'honor i unes senyores molt ben
ràcter instructiu i contrarrestar les malvgs- vestides.
tats que aquesta arma formidable pugui fer	 Els anglesos es coneixen amb que no 

por-

ti és posada en mans de gent que ignori e!s
b

	

la	 ten ni la Legió d'honor ni les senyores ben
principis de	 sana moral».

Rucabado no admet ni aquest punt de vestides.
vista. Però entre aquest punt de vista i les	 Els alemanys es coneixen amb això : amb

dames de Hollvwood hi ha, en opinió dels que són alemanys.
partidaris de la tendència conciliadora, una	 Els francesos parlen molt bé el francès i

gran distància.	 saben dir dues paraules en espanyol: 
De-

Moralitat : si els moralistes disputen so- masiado carro!
bre la licitud de contemplar la diserena grà- Els anglesos parlen bastant malament
cia d, d'una estrella, el públic que aquests se- l'anglès i no saben dir res en cap altre
nvors tracten de salvar, ignorant però ple 1 idioma.
de sentit comú, acudiria al cinema com un 1 Els alemanys es pensen que saben l'espa-
sol home — dispenseu aquesta frase de mal nvol. Després d'una discussió de mitja hora
gust — i particularment a les sessions que amb un cambrer, aquest comença a sospi-
organitzi MIRADOR. 	 tai que ja entén l'alemany.

.	 Chevalier
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(Continuació.)

JO.—Pas mon chapeau..., mais quelque
chose dans le méme genre... la gorra!

JE.—Sa casquette.
Jo.—Això. Mai no em recordo de la eas-

quette i no és pas difícil tanmateix... Cham-
bre 8?.

G.—Très bien, monsieur (se'n va).
Jo.—Què et sembla el meu francès?
JE.—Si fa no fa com el del cambrer.
Jo.—Home! Serà millor que et limitis a

repetir el que et dicti aquest senyor (asse-
nyalant l'apuntador)... Mira! Aquí tenim la
Joana!

JE (en veu baixa).—La Joana...

ESCENA III
(Entra a escena la Joana Cantaren ves-

tida de carrer.)
Jo (s'aixeca, va al seu encontre i l'agafa

de la mà).—Joana, estimada.
JA.—Un gran esdeveniment!
(El paper que en aquesta escena s'han de
fer el Joanet i la Joana ja s'endevina; no
calen acotacions.)
Jo.—Et presento al meu gran amic Joa-

net Diumaró, company de d'Universitat...
Joanet, la meva futura muller... Joana Can-
tarell.•.

JE.—Senyoreta...
JA.—...
Jo.—Demà no ens trobarem tan sols, oi?

Ens semblarà que som més a prop de la
nostra pàtria. En Joanet ha volgut accep-
tar... d'això... serà el meu padrí i testimo-
ni... Es un atzar ben feliç, oi?

JA.—Oh, sí...
Jo.—Però, que potser ja us coneixíeu?
JA.—Sí, una mica.., em sembla recordar...
JE.—Jo recordo perfectament!
(Entra a escena el cambrer amb ¿'ameri-

eana i la gorra de Joan; això distreu una
mica Joan, que no es dóna ben bé oompte
del paper que es fan els dos.)

Jo (tot posant-se l'aamerieana ajudat per
cambrer i Joana qui per disstimulam vol mou-
re's). Ves quines coses! Si el món és un
cop de puny (el cambrer se'n va).

JE. Bé; Joan. Tu tens feina. Adéu, ja
ens veurem. Joan... (com cridant-lo a part).

Jo.—Però, si pots venir amb nosaltres...
eh Joana?

JA.—Oh, sí...
JE (sense dissimular).—No puc venir. Es-

colta (a part). Cal que parlem... Avot MA-
TEIX.., m'entens, AVUI MATEIX.., és molt im
portant... Joan, AVUI MATEIX... Senyoreta...
(desapareix de pressa cap al parc).

Jo.—Adéu, nqi. Però on va? Cap al parc?

ESCENA IV

Jo (adonant-se del posat de Joana).—Què
significa això, Joana?

JA.—Joan! Joan! Es terrible! (plora) Sóc
molt desgraciada! Més em valdria morir...

Jo.—Però, Joana, explica't, per Déu!
JA (digna, entre sanglots).—Joan, pel que

més estimis, aparta't d'aquèst home. Fuïg-
ne! Es un malvat!!!

Jo.—Però... si és En Joanet Diumaró...
JA (desesperada).—Era un somni, era un

somni,.. Pobra de mi, que ho vaig pendre
per una magnífica realitat.;. La meva con-
fiança en Déu m'ha traït... Oh destí impla-
cable!

Jo.—Joana! (enèrgic). Vols treure'm d'a-
questa confusió, d'aquesta angúnia ?... Joa-
na, explica't.., d'una vegada.

JA.—Per què? Tot és ja inútil! Tu creus
en aquest home. El coneixes de quan era un
jove honorable com tu mateix. Tot està per-
dut per a mi. Ho sé. Es el meu destí. M'a-
bandonaràs...

Jo (interrompent).—Però...
JA.—M'abandonaràs... Jo rependré el meu

camí desolat, ple de perills i dr, dolor...
Jo.—Joana.., sembla que tots plegats ha-

guem perdut el seny!
JA.—Però, abans has de saber qui és

aquest Joanet Diumaró. Un ésser abjecte,
sí, abjecte, un seductor impúdic..., un home
corromput i miserable... Pel molt que t'esti-
mo...

Jo.—Joana, això és una follia!!
JA.—Pel molt que t'he estimat — i em te-

mo que ja mai més no podré oblidar-te (Oh
no!) et prego que fugis d'ell.., que fugis d'ell
com d'un llebrós immund... Ara, quan ens
separarem...

Jo (agafant-la peix braços).—Joana! Tu
delires! Tu ets boja! Jo t'estima, i t'estima-
ré sempre... Tu seràs la meva dona per da-
munt de tot•., contra tothom...

JA.—Oh, impossible, estimat Joan, impos-
sible! Encara que acceptis la veritat de les
meves paraules, qui pot evitar que la sos-
pita niï en el més amagat recó del teu cor?
E1 dubte, el dubte rosegador, el dubte que
treballa pacientment, i no para fins que ha
corcat i ha destruït els fonaments de la fe
on reposa l'amor, el veritable amor! T'esti-
mo massa per a voler-te desgraciat; caigui
tot l'infortuni sabre meu, que per a mi no
serà pas cosa nova.

Jo.—P...
JA.—Calla, escolta! Aquest home vil,

aquest home a qui tu consideres com un
bon amic, com una persona honrada, va in-
tentar ara fa un any de fer-me víctima de
la seva concupiscència sense fre, saps? Vo-
lia fermar-me al carro triomfal de la seva
disbauxa, entremig de tantes altres dissor-
tades... Jo vaig rebutjar-lo amb santa in-
dignació; però ell, vanitós com és, embria-
gat per una gran fortuna que li acabava de
pervenir, fiant en ]'omnipotència del seu
carnet de xecs, va obstinar-se... Era a Deau-
ville...

Jo.—A Deauville...
JA.—Sí, ara fa un any. E11 era conegut

de tothom per la seva prodigalitat de nou
ric. La gent s'adonà que em festejava assí-
duament, que m'assetjava... i tothom... la
societat ociosa i cruel... sí... 'esperava pre-
senciar d'un dia a l'altre ]'espectacle diver-
tit de la meva fallida, saps? Però, no! Jo
era pobra de diners, per què ho havia d'és-
ser també de dignitat, de virtut? Hem arri-
bat a un temps que el món considera ab-
surda una dona que no es ven vergonyosa-
ment!... Vaig resistir... el vaig menysprear
d'una manera ostensible... La part sana de
la colònia es posà al meu costat. Però, ell...
ell cregué rebre una ofensa imperdonable...
i jurà que es venjaria. L'endemà mateix,
despitat, sortí de Deauville: al cap d'unes
hores, els marquesos de Bordesvieilles, la
família més encimbellada de la colònia, em
feien una visita a la meva modesta habita-
cio...

Jo.—Es possible tot això? En Diumaró...!
JA .—Veus? Es possible ?, et preguntes...

No, és clar, no és possible: és una història
absurda, una novella hàbilment ordida per
una aventurera que vol salvar la seva situa-
ció (sanglota).

Jo.—Joana, però, si et crec, dona. Et crec!
No ploris, per Déu!

JA.—Ell... va jurar... que es.., venjaria.
I ja ho veus! Ja comença a complir la seva
paraula. Es un home satànic!

Jo.—Joana!
JA.—Folla de mi! Il.lusa! Jo, que t'havia

callat aquest episodi, malgrat la part de
mèrit que hi pogués tenir, per no entelar
ni mica la puresa del nostre amor immacu-
lat!

Jo.—Mira, Joana... de vegades un home
enamorat fa coses monstruoses, saps? Yo
veuré a En Joanet i...

JA.—Oh, Déu meu i Parlar amb ell. Ell és
1 hàbil i caute com un serpent... T'inocularà

el verí de la seva malvolença, del seu despit
infernal. Sí, ell és el teu amic... (sanglots)
ho comprenc... 	 -

Jo.—Per Déu, calma't!
JA.—Com vols que em calmi, si per un

atzar funest i per la mala ànima d'un home
pervers, acabo de perdre el teu amor... El
teu amor que és l'única... sents? l'única raó
de la meva existència, la sola llum del meu
esperit, el ritme de tota la meva sang...
Joan ! Joan ! (l'acarona febrilment). Què fa-
ré sense tu? On trobaré repòs, oblit ?... (fos

-cament). La mort, la mort només podria
oferir-me'ls...

Jo.—Calla, calla, per Crist! Que em fas
sofrir horriblement... Mira, Joana, aquest
desagradable incident, només ha servit per
causar-te un gran trasbals... i per provar

-me (molt emocionat) una vegada més la teva
noblesa d'ànima.., la teva sinceritat... i la
teva... sinceritat... la noblesa dels teus sen-
timents... del teu amor; i em sap molt greu
que t'hagis fet tot aquest castell per tan
poca cosa... sí, sí, poca cosa! Per què ets
així, tan impressionable, estimada Joaneta?
Cada dia que ha passat des de l'hora feliç
de la nostra coneixença ha estat un nou
lligam... sí, un nou lligam... i ja ho saps
com t'estimo, Joana, no en pots dubtar de
mi... Sóc teu i ho seré fins a la mort. En-
cara que volgués deseixir-me del teu dolç
esclavatge, no podria... Tu dius que no sa-
bries viure lluny de mi. I jo, Joana? Creus
que em fóra posible de trobar enlloc de la
terra un tresor com el teu amor i la teva
estimació?

JA.—Joan...!
Jo.—No veus que tu ets ja una necessitat

del meu cor, una primera necessitat.., i els
teus ulls i els teus besos i la teva tendre-
sa... i tota tu... tota tu... (s'abracen amb es-
pecial punya).

JA.—Joan... perdona'm, sents? Però el
nostre amor val tant, és tan preciós que no
vacil.lo a defensar-lo amb les ungles.., i amb
les dents... com una lleona... contra tothom...
contra els llops... els llops ferotges... Oh
quina por! (s'arrapa a Joan). Quina basar-
da! Volen desfer el nostre abraç, volen odi...
menyspreu... fàstic... Es terrible, terrible!

Jo.—Calma't, Joaneta. Sóc jo qui ha de
plantar cara al perill, als enemics. Sóc jo
qui els té d'anorrear. Tu, amigueta meva,
no has de fer sinó estimar-me i tenir con-
fiança cega en mi. Sents? (li eixuga les llà-
grimes).

(Pausa.)

JA (es mara al mirailet de butxaca).—Oh,
com m'he posat! Estic desfeta! Mira, vés-hi
tu sol al consulat... jo no et podria seguir...
Estic desfeta!

Jo.—Sí, hi aniré sol. Tu vés a reposar una
estona, eh? Apa, anem.

JA.—Oh, no cal que m'acompanyis, no ho
vull! Ves, ves que el cònsol deu estar espe-
rant.., és molt tard...

Jo.—Doncs, adéu... De seguida ens reveu-
rem... Adéu, i no hi pensis més en aquestes
fantasmes, m'ho promets?

JA (llangorosa).—Sí, Joan, adéu... Oh! es-
tic desfeta! (desapareix). (Joan es posa la
gorra i es disposa a sortir. De la banda del
parc arriba Joanet que sembla que esperés
una ocasió.)

ESCENA V

JE.—Joan! Joàn!
Jo (sec).—Què vols?
JE.—Seu. Hem de parlar d'una cosa molt

urgent.
Jo.—Tinc feina. La meva feina també és

urgent. Ja saps que demà em caso.
JE.—Joan, amic meu! Precisament d'això

es tracta. En nom de la nostra vella amis-
tat et demano que ajornis el teu casament...
per uns quants dies...

Jo.—I això, per què?
JE.—Oh! Joan! No agafis aquest to, t'ho

prego. Massa ho comprenc tot. Ella t'ha
contat una història.., és natural... ha volgut
parar el cop. Però això és igual. L'impor-
tant ara és salvar-te, m'entens, salvar-te...

Jo.—Gràcies. Em puc passar de salva-
dors.

JE.—P'erò, Joan, que no em coneixes?
Creus que sóc capaç d'enganyar-te, de ju-
gar amb tu?

Jo.—No ho sé.
JE.—La Joana no és el que et penses... és

indigna de tu... t'enganya miserablement...
Vols proves?

Jo.—No et contesto. No val la pena. Saps
on vaig, ara? A recollir la llicència matri-
monial	 r

JE.--Joan, reflexiona... Després no hi se-
ràs a temps. No et perdis, Joan. La Joana,
que és una aventurera...

Jo.—QuÉ Dms, desgraciat! Com és possi-
ble que hagis caigut tan avall, Joanet... Tu,
que eres tot un home! Calumniar iniqua-
ment una dona honorable... deixar-te portar
fins aquest extrem pel despit, per l'instint
revenja!

JE.—Revenja de què? Ah! Hi veig la mà
d'ella! Quina grotesca història no t'haurà
contat? Però és possible tanta candidesa?

JE.—No admeto que ningú...
JE.—Joan, ets un home excel.lent! I et

juro que no et casaràs amb la Joana encara
que hi hagi de deixar els dits!

Jo (febrós).—Pobre de tu que intentis res
contra ella! Et recordaries de mi tota la
vida... Com t'han malmès els diners... mal-
aurat! (desapareix).

JE.—Malaurat! EI malaurat ets tu, pobre
Joan. Diuen que l'amor es ceg. Sí. Però, en-
tre poc i massa. Jo en vaig tenir prou amb
molt menys per obrir els ulls... Però això
no es consumarà... I ca, home! Hi ha mil
maneres... (es passeja meditant).

(Pausa).

ESCENA VI

Anys ha que tots els que segueixen una
mica de prop el nostre moviment literari,
sabien que Agustí Esclasans, articulista i
crític i contista, treballava en un llibre de
versos, i podien tenir la sensació, pe] que
ell mateix deixava entreveure, que més que
no en els seus articles, en les seves críti-
ques i en els seus contes, posava en aquests
versos la seva suprema ambició de literat.
Després, ja recentment, algunes de les se-
ves poesies van aparèixer dins les nostres
revistes. En fi, pocs dies ha, sota el títol
de Primer llibre de ritrraes, dins les publi-
cacions de La Revista, ha aparegut l'aplec
de vint-i-cinc poemes.

La primera cosa que crida l'atenció del
llibre és el títol i amb ell la forma poètica
a la qual es refereix. Aquesta forma des-
cansa exclusivament en el ritme.

gut mestre en Part de menar el vehicle so-
nor de la seva poesia.

Això, quant a la forma. Quant al fons,
ens plauria, per definir-lo, de fixar-nos en
alguns mots que apareixen al llarg dels vint-
i -cinc poemes. I trobarem, batent el record
de repeticions, el mat foc i els seus similars.
Si no ens equivoquem, ne hi ha cap poema,
entre els vint-i-cinc, on no aparegui la pa-
raula foc, o bé flam, flaena, foguera, cre-
mor, cremador, cremada, brasa, braser, ar-
dent, holocaust, incendi, espurna, pira, fla-
mera. I en molts dels poemes aquests mots
apareixen diverses vegades. Temps enrera,
a propòsit d'un dels seus llibres d'ariiicles,
recordàvem a 1'Eselasans el "Certament, sóc
la flama" de ]'Ecce Homo nietzscheà. Aquest
llibre de ritmes ens el torna a la memòria
i ens confirma en aquella sensació. I és que
aquesta repetició de mots, insistent, al llarg
d'un mateix llibre, ens descobreix, potser
més que cap altre indici, el signe sota el
qual un conjunt de poemes ha estat escrit.
E1 que hi ha és que, de vegades, el poeta
s'adona de les repeticions i esborra algunes
d'aquestes fites de son (amí. No creíem que
hagi estat aquest el cas de l'Esclasans: al

costat de les paraules ígnies, trobarem, si
bé no amb tanta insistència els mots pompa
i porpra, també molt significatius: és, de
vegades, d'una pompa purpúrea l'incendi
dels seus mots i els seus ritmes.

I tanmateix, amb tant de foc i de flames,
aquest llibre no és un llibre clar, en el sen-
tit de lluminós. La tenebra sembla voltar i
fins vèncer la claror de la foguera. Adhuc,
de vegades, si ens fos permesa la parado-
xa, diríem que el flameig és un flameig de
tenebres. Hi ha alguna cosa de pesombre i
de fantasmagoria en molts dels poemes. Per
això, si el primer vers del llibre ens dóna
ja la forma d'aquests ritmes, ell mateix ens
en dóna l'essència: una destra de foc be-

neint (o esforçant-se a beneir) les tenebres.
Serà potser la repetició dels ritmes o dels

conceptes, al llarg del llibre, el que fa que,
tot i tractar-se d'una obra plena d'imatgea

frapants, doni, en una lectura sostinguda,

una certa sensació de monotonia? Feu la
prova, i veureu que, en una primera lectu-

ra, tots els poemes se us fondran en una

sola sensació i sols en distingireu algun
de tan concret— i de tan punyent —com

aquell que comença:

Misteri d'amor de la mort! Dures noces au,
[gustes!

He vist el cruel tremolar d'una vida de dona
dansant i apagant-se i llanguint, conc el

[flam d'una llàntiÀti
que fos l'entrunyell de les mans en ofreno

_	 [suprema.

0 com aquell altre, enlluernant de llum i
de mort:	 ' -

La pompa del pabli solar s'afeixuga pe!s
[aires

i abraça el cinyell vegetal floridor de silen-
[cia.

Malgrat la sensació de monotonia que al-
guna hora el llibre pot produir, malgrat
que alguna vegada la pompa verbal sembla
embriagar gratuitament el poeta, hi ha en
aquest llibre un tresor de poesia, d'origina-
litat i de força, que col.loquen, de cop i
vola, l'Esclasans en un lloc eminent dins
el camp de la nostra lírica actual.
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Els assaigs rítmics no són nous en la nos-
tra poesia. Maragall, en traduir els Himnes
Homèrics, es va trobar confrontat amb el
problema de la mètrica i va optar, molt en-
certadament, per prescindir de la mètrica
tradicional i per acollir-se a una solució
rítmica. En alguns dels Himnes aquesta so-
lució va reeixir-li admirablement: Joaquim
Folguera no va voler estar-se d'imitar-la en
un dels seus millors poemes, tot prenent per
lema els versos inicials de l'Himne a Gea,
"la mare de totes les coses, l'antiga ". En
alguns altres Himnes, tanmateix, Maragall
va deixar-se anar a una solució més cò-
moda, però no tan bella, ni tan acordada
amb el ritme original: l'encadenment indefi-
nit de versos de quatre o de cinc o de sis
síl.labes.

Després de MaragalI, altres exemples
podríem retreure, de sólució rítmica, en la
nostra poesia. En seria el més remarcable
la traducció de la lijada, feta per Carles
Riba. Josep Lleonart tindria també el seu
lloc en aquesta evocació.
Però cap d'aquests i d'altres casos que

podrien ésser adduïts, no tenen el caràcter
d'exclusivitat que té el cas d'Esclasans poe-
ta. Maragall, Riba, Lleonart, han escrit so-
vint Ilurs poesies d'acord amb la mètrica
tradicional: llur culte al ritme com a so-
la base de la forma poètica ha estat una

. excepció, suscitada en el dos primers per
l'exemple del poeta que navien de traduir.
En canvi, en el cas de l'Esclasans, la solu-
rió rítmica de la forma poètica ha pres un
caràcter de tota] exclusivisme. Sols excep-
cionalment, en alguna versió, l'hem vist re-
nunciar-hi: mai, però, en poemes originals.

En què consisteix la solució rítmica que
I'EscIasans dóna al seu vers? Molt senzilla-
ment: en una col.laboració de l'accent i el
nombre total de síl.labes de cada vers. Sal-
vant alguna possible excepció, tots els ver-
sos són de quinze síl.labes, i l'accent carrega
en la segona, cinquena, vuitena, onzena i ca-
torzena. Això, per explicar-ho amb els ter-
mes propis de la nostra mètrica; també po-
dríem parlar, emprant termes de les mètri-
ques grega i llatina, de peus, i de síl.labes
llargues i breus, i podríem reduir el vers
de l'Esclasans a aquest esquema:

(
Continuarà.
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Però, en realitat, no cal: en essència, és
el que acabem d'expressar amb la indicació
de síl.labes i accents. Caldrà afegir, però,
que hi observem una marcada tendència a
allargar les síl.labes accentuades amb conso-
nants de recolzament o amb diftongs, i que
dintre l'aparent rigidesa de la fórmula
adoptada, l'Esclasans, per les agrupacions
sil.làbiques que resulten del sentit de les fra-
ses, manifestades gràficament en la puntua-
ció, obté variacions rítmiques remarcables.

La destra de foc beowia els grumolls de te-
[nebra.

Amb aquest vers s'obre la sèrie de poe-
mes, i ja hi podem veure totes les caracte-
rístiques del vers de l'Esclasans: el nom-
bre de síl•abes, els accents indicats, les con-
sonants de recolzament: destra, foc, gru-
molls, tenebra. Però contrastem aquest vers
amb alguns dels que segueixen hi trobarem
confirmat el què déiem de les agrupacions
sil.làbiques:

Paraula, fibló de la cursa, trofeu de la llui-
[ta,

divina alenada que menes les ales dels eàm-
[tics.

Essent el nombre de síllabes i l'accentua-
ció matemàticament exactes en els tres ver-
sos reproduïts, el ritme sóna diferentment
en cadascun d'ells. L'Esclasans ha esdevim

(Arriba Joana que s'ha tret el barret.)
JA.—Psit! Joanet! Net!
JE (se la mira amb fàstic).
JA.—Hem d'ésser amics o què?
JE.—Amics! Ni al Sahara!
JA.—Joanet. Tu ets un bon noi, una ex-

cellent persona, oi? Això tothom ho sap. No
ets rancuniós, ni venjatiu. I, ara, no vol-
dràs perjudicar-me pel sol gust de perju-
dicar-me... Escolta, aquests últims temps,
he sofert molt, molt... No em creus? Sí, noi.
Pensa que ja no tinc l'èxit d'antany. Em
vaig marcint, poc a poc, és cert, però, em
vaig marcint, no trobes? Tu que fa temps
que no m'havies vist, ho pots dir. Com me
trobes?

JE.—Et trobo a punt per la guillotina!
JA .—Ui, ui! Quina por que em fas!...

Doncs, com et dic, no sóc el que era, ni molt
menys. Es qüestió de fer un pensament ben
fet. No et sembla! Tu creus que no serà fe-
liç En Joan al meu costat? Per què no?
M'estima molt: suposo que ja te n'has ado-
nat. Jo també l'estimo... sí, J. Demà ens
casem i...

JE.—Es inoït! De manera que tu estàs
convençuda que demà... Ets idiota! I jo que
no tinc llengua, que no tinc braços...?

JA.—Sí, Net, ho tens tot i de primera.
Qui t'ho nega? Però també tens un cor im-
mens i un cervell molt ben posat i no vol-
dràs negar-me el teu ajut en l'obra huma-
nitària de la meva redempció...

JE.—Re+lempció! Trobo que has millorat
de lèxic, això sí.

JA.—Sí, Net. He guanyat molta experièn-
cia en aquests darrers temps. Ja no sóc la
nena eixelebrada que tu vas conèixer. Ara

seria incapaç de repetir aquella aventureta...
Veus? A tu no t'estimava, ho confesso!

JE.—Molt afalagador!
JA.—Anava de dret al divorci, a l'escàn-

dol, a la pensió...
JE.—No cerquis noms: se'n diu chantage.
JA. Chantage, dius? No ho sabia. Però

amb el Joan és una altra cosa. L'estimo com
una... camperola enamorada...

JE.—Tanmateix?
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— Que és perquè estás promès que pots

petonejar la meva germana?
—Té dos rals i calla.
— En sobra un. Es el mateix preu per

tothom.
(Le Rin.)
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F. SOLER [ ROVIROSA I Parlani amb En Sugíalles I LA MUSICALES ESTRENES
TEATRE ESPANYOL

La lleona, sainet en tres actes
d'Alfons Roure

Inauguració de la temporada amb un
sainet que de primer es titulava La Merce-
ra dels E?cants, i després La Lleona, de
l'Alfons Roure. Herba a l'entrada, com al
Talia, en més quantitat. Garlandes. Envi-
driats de marquesina d'estació sobre la por-
ta. Al Parallel encara hi ha mal gust.

**s
EI teatre d'En Roure és ben definit. Vol-

ta sempre el mateix assumpte, amb variants
de detall. Conèixer una obra, equival a co-
nèixer tot el seu teatre. El leit-niotiv és la
mare que es troba abandonada pel seu es-
pòs al mig del carrer o ben a prop i s'a-
junta amb un altre, per salvar els seus fills
de la misèria. Generalment, i el cas és ben
curiós, l'home amb el qual s'ajunta resul-
ta una bella persona, que es condueix com
un marit de debò, per no dir millor. Aquest
detall és característic al teatre d'En Rou-
re. Entorn d'aquest argument, tipus episò-
dics, els mateixos, gairebé, a cada obra.

EI d'En Santpere a La Lleona, és molt
semblant al de La Reina del Mercat, de la
Florista de la Rambla, etc. El d'En Pedro-
la, idèntic als que feia En Bergés. El de
la Vinyals, igual als que fa a cada obra
d'En Roure.

No solament repeteix l'assumpte, sinó els
caràcters, i fins, en alguna ocasió, la ca-
racterització. L'Oya n'és un exemple. En
Roure és un autor dramàtic de repetició.
EI descabdellament de l'obra és fals. Sem-
bla que l'autor només l'hagi escrita amb la
intenció de tocar la flaca sentimental del
públic del Parallel. Colloca sempre la mare
en situació de víctima, tant si té raó com
no. Si encara no n'hi ha prou, la fa llençar
clams contra les injustícies de la societat
que, pobreta, no hi té cap culpa.

La literatura que utilitzen els persona-
ges és adequada al cas. Té ribets de revo-
lucionària. Es empedrada de «latiguillos»
i de frases estereotipades de mal fulletó.
Al segon acte es produeix una disputa vio-
lenta entre la mare i el seu amic, en saber
aquella que està arruïnat. Heus ací unes
de les frases que li diu, amb menyspreu:
"M'has tingut només per una màquina de
plaer», «T'he donat la joventut», etc. Com
aquestes encara n'hi ha moltes més. Abans
de conèixer la seva ruïna, el tenia per un
home bo com el pa, pel pare dels seus fills,
etcètera. Cinc minuts després d'aquesta es-
cena Ii troba que és molt bo, i poc després,
vol anar-se'n amh l'home despreciable que
va abandonar-la per tal que els seus fills
puguin acabar la carrera. El bo del cas
és que, efectivament, el seu amant és un
home que ha pujat els fills que no són
seus com un pare autèntic, que àdhuc els
ha fet estudiar una carrera, i que, final-
ment, si s'ha arruïnat, és precisament per
haver-los criat en pla de rics. I la mare,
que l'ha instigat a fer-ho, és la qui el re-
crimina durament.

El teatre d'En Roure és un cèrcol viciós.
I no pot sortir-ne. En intentar-ho, li surt
una cosa lamentable, com La Pubilla de
l'Hostal, amb aquell Cagliostro inefable.

Els actors feren l'obra molt bé. En Cap-
devila, un dels actors millors de la casa,
va fer un pagès molt bo. Va tenir el bon
gust de no posar-se barretina. Es un actor
que a l'Espanyol i'aproïtten poc, i fan mal
fet.

La inauguració, un èxit.
A totes les obres d'En Roure, el que té

més èxit, però, és el públic. Cal fer-ho
constar. Més que els actors i que l'autor.
Perquè encara que no ho sembli, és el pro-
tagonista de l'obra. Una mena de protago-
nista desconocido.

JAUME PASSARELL
...

Al Talia s'ha inaugurat la temporada
amb L'Aire de Paris, vodevil traduït per En
Salvador Vilaregut.

EI vodevil és una barreja de diàleg en-
ginyós, de situacions complicades o picants,
amanides amb una punta de grotesc. El
tot, lligat per un argument adequat. N'hi
ha d'excellents. Alguns d'ells, com La Pmr
sidente—un chef d'oeuvre del gènere—te-
nen una gràcia formidable. El que van es-
trenar al Talia, no és d'aquests, però, en
canvi, tampoc és un vodevil. Només ho sem-
bla. Es allargassat i és innocent. La nove-
tat que conté—fins a cert punt—són uns
personatges nordamericans, que parlen an-
glès xampurrat, entorn dels quals es des-
cabdella l'obra.

El primer acte és molt llarg. Ho sembla
més perquè no és interessant. E1 segon no
és llarg, però també ho sembla. El tercer
es veu venir del començament. L'obra, en
general, s'arrossega. No és d'envergadura
suficient per a la inauguració d'una tem-
porada de teatre.— J. 1'.

Heus aquí l'artista que, durant molts
anys, va projectar, organitzar i dirigir les
iostres diversions públiques, les nostres pro_
:essons cíviques, les nostres cavalcades dels
:arrers nostres, kermesses pels nostres lar-
iins ; els nostres espectacles de teatre.

Barcelona, enriquida per la seva indús-
bria, es preparava a viure d'una manera
més moderna. Ja no n'hi havia prou amb
aquelles desfilades mitològiques, aquelles po-
bríssimes exposicions industrials de Llotja
ni les minses manifestacions artístiques del
convent de Sant Joan; el teatre de Santa
Creu, el Principal ja no era suficient per a
contenir ni per la mesura ni per la quali-
tat les generacions d'aleshores.

I el Liceu fou fet. 1 un cop acabada de
posar la darrera pedra les joventuts, dale-
roses, glatien per emancipar-se dels cos-
tums patriarcals que havien regnat fins

sabia alternar la brusquedat de la barrila
desenfrenada i, al fons, bona i pueril, amb
la correcció d'un gentleman.

Ens sembla una les coses més interes-
sants d'aquells temps aquesta necessitat que
tenien, tant els nostres artistes de valor més
ferina, com els nostres burgesos més vene-
rables, d'esbravar-se unes estones amb aque-
lla mena de gresca gruixuda i quasi brutal.
¿Era un contracop del Romanticisme que,
parallelament tots portaven al fons del fons?

Entre moltes de les obres seves com a de-
corador i escenògraf, heus aquí les princi-
pals : Excelsior, ball de gran espectacle ; De
la terra al sol (un dels seus grans èxits
¿qui, dels que tenen uns certs anys, no
se'n recorda ?) ; Caín, melodrama ; magní-
fic truc d'un pont que vola per obra de la
dinamita, La magia nueva.

Don Carles, Liceu; Falstaff, Liceu (so-
bretot la decoració del Parc de Wïndsor)
Nerón (èxit de ]'incendi de Roma i decora-
ció de ]'aqüeducte romà) ; Andrea Chenier
(decoració del tribunal .revolucionari) ; La
A'alkyria (cabana d'Hunting) ; Tristany i
Isolda, els tres actes. Són les últimes deco-
racions que va pintar per al Liceu.

Los héroes del Bruch, melodrama ; èxit
enorme de la decoració del castell i l'efecte
del près que s'evadeix. Aquesta decoraoió
va salvar l'obra.

En Pólvora, Jesús de Naareth, Les mon-
jes de Sant Aymant, de Guimerà ; Maria
de Magdala, La Sirena, de Fin i Soler. Va
causar gran sensació el combat naval, el
Bohío de Cárdenas i Un fossar de la costa.
Aquestes decoracions són unes de més am-
bient del nostre teatre.

La redoma encantada, màgia d'Hartzen-
busch. Efectes de la decoració dels terrats
madrilenys, de l'assalt d'un castell por un
exèroit de simis i el final de la Pajarera.

¿Qui no recorda aquelles apoteòsis del
Don Juan Tenorio de Novetats i Romea?

¿Qui no ha sentit parlar de les seves de-
coracions de La Passió que feien al Liceu?

I, després, tants i tants telons de reper-
tori. La seva tasca és tan isnportant en
quantitat com en qualitat.

Ja hem dit que va decorar moltes cases
particulars i va conservar els esgrafiats de
moltes façanes ; és obra seva la restauració,
feta a consciència, de la casa núm. 4 del
carrer de Sant Pere més alt i els plafons de
'antic cafè de Novetats, que representen

vistes d'Espanya.
Va deixar àlbums de caricatures, i dibui-

xava del natural fins prop de la mort.

RossEND LI ATES

MUSIC.- HALL
Un bon programa a I'Olympia

Circ a l'Olvmpia. El cartell de la tem
-parada està ple de promeses. Els noms

de Grock, el famosíssim clown que donà a
Barcelona, amb l'Antonet, els primers pas-
sos en fenrn de la seva carrera; de les fo-
ques, admirables, del capitá Winston ; de
la troupe de nanos de Schaeffer, que cons-
titueixen un veritable circ en miniatura ; dels
trapecistes Marcès, que en els exercicis de
barra a barra poden ésser col•ocats imme-
diatament darrera del Rainats, són per a
contentar el més exigent.

Esperem veure convertides aqueixes pro-
meses en realitats. De moment, el progra-
ma inaugural és bo. Poques vegades s'ha
donat al nostre públic un programa més
complet, més variat ; reuneix els elements
necessaris per a desvetllar totes les imatges
i evocar tots el records que formen la prm-
cipal riquesa de l'espectador de circ. Poques
vegades es podria dir, amb més justesa, que
el circ és la síntesi dels jocs del cos i de
l'esperit de tots els temps.

Hi ha cavalls d'alta escola, que munta
Harry Carré, que pertany a una de les,fa-
mflies de més tradició al circ. Hi ha pa-
llassos, els Barraceta, que per cert no te-
nen, pel contra ri, cap regust tradicional
— aqueix regust que tant ens fa estimar a

Seifert o a Beby. Hi ha uns saltadors àrabs
que es multipliquen a la pista, amb llur
mobilitat i llurs crits. Hi ha un manipula-
dor, Frakson, que treu monedes del nas del
primer espectador que li sembla i que, tal
com ha d'ésser, al meu entendre, sap des-
proveir el seu treball de tot encarcarament,
fent-lo tan simpàtic com ágil. Hi ha uns
gladiadors alemanys, els r5 Romanos, que
resumeixen, en uns acurats exercicis de
mà a má, la fórmula, tan espandida a llur
país, de «Art, força i bellesa» ; emmarcat
a un escenari, aquest número guanyaria un
cinquanta per cent o més. Hi ha també
uns patinadors, Brown i Horte, americans,
dels quals René Bizet feu el millor elogi
en dir que comencen llur número allá on
els altres acaben, i continuen !

Com a plat fort figuren, encara, al pro-
grama, els trapecistes Météors i el jongleur
Piletto, Els Météors fan el treball de má a
mà, com els famosos Codona, admirats en
la pel1ícula Variétés. El fan amb trapeci os-
cillant ; en deixar-se anar per l'espai, el
voltador passa del segon portador fixe ai

primer, i d'aquest al del trapeci osciliant,
unes vegades tapat d'ulls. altres llençant

-s'hi de peus, altres fent un doble salt mor-
tal. Els Météors no tenen l'elegància dels
Codona, ni, potser, l'estil finíssim d'aquests,
però llur treball és, als meus ulls, igualment
emocionant i arriscat.'Piletto és del rang de
Rastelli, si bé menys variat i sense la seva
extraordinária simpatia personal, ni tampoc
la seva fantasia, però igualment segur, pre-

cís i vistós.
He deixat per al final uns xinos agrupats

en rondalla. Són la nota desfavorable del
programa. Venir de Xina i sortir amb cua
i tratos llampants per a ballar el xarleston
i tocar EI poeta y el aldeano amb bandúr-

ries!... Això, no! A aquest pas, qualsevol
dia veuríem un grup de giris al chor de
Gigantes e cabezudos!

Joax TOMAS

aquell moment. Els calia balls, festes, os-
tentació de riquesa, prestigi del bon gust.
Encara conservavgn un no sé què de primi-
tiu en les formes externes de la seva ale-
gria ; encara la barrila era l'esbravament
d'una joia tosca pels tallers i saraus. Però
al fons de tot això hi havia una voluntat
triomfal, una empenta, una potència ; una
enorme vitalitat en suma.

Francesc Soler i Rovirosa era un home
d'aleshores. El seu nom va associat al Li-
ceu, el temple cívic d'aleshores ; el monu-
ment recordatori d'aquells temps; arreu bro-
llava una literatura, una música popular,
Clavé, i un teatre autòcton. Les llars dels
barcelonins, un cop desvetllat dintre de les
seves ànimes l'esperit de societat, conse-
quència obligada de la prosperitat i de la
pau, començaven a sentir la necessitat de
veure's exornarles amb luxe i bon gust. Ja
no eren l'interior del menestral que gua-
nya. Era el casal de l'home que gaudeix
del fruit del seu treball i vol veure cares
rialleres al seu voltant que l'ajudin a pas

-sar les hores d'un oci ben guanyat.
Soler i Rovirosa va omplir un paper en la

decoració de la major part d'aquests inte-
riors ; a la seva intuïció d'home dotat per
l'art unia una consciència dels seus recur-
sos i un estudiperfecte del bon gust. A més,
tenia el temperannent d'animador; gairebé
diríem que va ser el dictador artístic de
totes les exhibicions teatrals del seu temps
durant trenta anys. Era •nginyosíssim. No
solament pintava els decorats, sinó que la
seva inventiva li suggeria sempre nous trucs
escènics. Encara pels nostres teatres s'usa
una màquina per a «fer» el soroll de la plu-
ja ideat per ell. Tothom recorda en Los
hermanos Laroche aquell efecte sorprenent:
entrava un home en escena cobert de neu
i al cap de poca estona s'havia fos. La neu
era, senzillament, pols de sabó premsada.
EI públic restava bocabadat.

Com a home, Soler i Rovirosa era face-
ciós com tothom del seu temps ; però al
costat d'això tenia una certa distinció
d'esperit que el caracteritzava. Contertul^
del «Gavilán,., al.» Paloma», «El Caldero»,

L'HOME ÚNIC
Els animals abans de néixer són quan es

troben més a la vora del tipus superior.
Per exemple: el fetus d'un ximpancé s'as-
sembla més a l'home que el mateix animal
adulte. Es a dir, que la corba d'evolució
d'un individu comença en l'embrió, arriba
al zenit al temps del naixement, i descen-
deix amb la seva vida.

Així resultaria que l'home, com més jove,
més semblant seria al tipus de l'home fu-
tur, i com més vell, més tornaria a les ca-
racterístiques de ]'home primitiu.

No entenean massa cn aquestes qüestions
però el que sí hem pogut observar és que
els joves s'assemblen, encara que siguin de
races i pobles distints. Hem conegut, molts
anys enrera, un jovenet que no es diferen-
ciava en res dels altres : les seves faccions
eren naturals i agradables; però era jueu,
i amb els anys li han anat apareixent els
signes característics de la seva raça : els lla-
vist més molsuts, el nas caigut, les bosses
dels ulls ; i ha perdut la g ecia i la finesa
de línies de la cara.

Una altra observació vàrem fer un altre
dia : no fa molt temps, va venir a Barce-
lona una orquestra de Madrid. Feia
que estava constituida, i la major part deIs
músics eren xicots joves ; el mestre també.
Ens va cridar ]'atenció l'aspecte que te-
nien : semblaven d'aquí. Les cares, els ca-
bells, l'alegria; igual que una orquestra de
nois de . Barcelona. Més tard va venir una
altra orquestra, també de Madrid. Era una
orquestra de nom, amb tradició, i amb
molts anys de carrera brillant. Els músics
eren gent madura, i el mestre també. Doncs
tots ells tenien una altra fisonomia. Se'ls
veia de seguida ben diferents dels d'aquí i
d'aquells mateixos de l'altra orquestra, co-
terrània seva. Presentava ben manifestes les
característiques racials : barbes partides i
pentinades enlaire; calbes que pugen pel

— S'aguantarà?	 1 c..ntre del front endarrera i no per les en-
- Em penso que sí No vull pas altra trades dels costats : bigotis forts i negres;

cosa.	 molta serietat ; tal com els personatges dels
— Plans en projecte?	 quadros del Greco o de Velázquez.

— Fer més revistes. Fer-ne tota ]a vida.	 Els anys marquen en els homes els dis-

I fer-les amb t'Amichatis. Amb ell comen- 
ces ; s de les famílies, els pobles i ] re ra-
es tares de ]a humanitat que floreixen

çàrem les primeres.	 amb la vellesa. El joves són semblants ; i
Això ho diu molt convençut. Darrerament són la imatge profètica de l'home de demà:

En Sugrañes .i l'Amichatis han fet les paus, tot igual per tota la terra sense separació
després d'estar renyits un quants anys.	 d'origen ni latitud ; sense els estigmes de

— De la projectada excursió a Itàlia, què les races, que són com les nafres de la se-

hi ha de nou?	 nectut,
Per

— Hi anirem aviat. Tenim firmades les	
avançar cap al tipus del .pervenir,

contractes fa temps. Assagem els millors 
cap al mode] que la joventut fa •preveure,

P	 g	 l'home aparta la vellesa i esborra les xa-
quadros de Kiss-me i de les altres revistes eres que abans portaven els anys, i vol
estrenades al Còmic. Hem d'anar a Roma, arribar a la mort .-si és que no la pot

m
a Milà i a Tort. Uns mesos d'excursió, ben vèncer — amb l'aire àgil i despert d'una jo-
pagats. Mentre sere fora, al Còmic posa- ventut permanent.
ran Cleopatra. En tornar muntaré una altra	 • I llavors, paral .lelament, desapareixeran
revista : Voilà. Perquè les revistes — afe- les marques que dividien els homes i que

geix — són, ja, una institució barcelonina. recordaven els clans antics amb totes les

Formen art dels costums del país i cal idees i a
urà apareg 	 primitives i salvat-

P	 P	 ges. I haurà aparegut l'home de tipus únic.
comptar-hi. Veieu! Més avall del Còmic hi	 Ja no es podran dir .frases com aquesta:
ha l'Espanyol. Doncs bé, aquest teatre, amb sembla un patriarca venerable; o aquestes
tot i el menyspreu dels intel.lectuals — En altres : és un vell francès ; o, s'expressa en
Sugrañes recalca la paraula —, és un pun= rancio español, en les quals la idea de raça

tal barceloní. Ja no pot morir. Respon a \'a unida a la de cosa vella. No hi haurà
uni necessitat popular. Es el teatre de ca- ningú que pugui semblar un patriarca per-

què no hi haurà vells de barbes blanques;talà que fa la temporada més llarga, que esborrades les diferències racials, i vençu-
té més èxits i que guanya més diners. Els des les misèries de la vellesa, tampoc hi
altres teatres catalans fan just la viu-viu haurà el perquè de dir ni vell, ni francès;.
tot i comptar amb autors de prestigi. El ni ranci ni espanyol.
Còmic respon igualment que l'Espanyol a I si en l'edat de l'home únic encara es
una necesitat popular. Per això fa tants fa música, tant serà la d'aquí com la d'allà.,
anys que s'aguanten les revistes. Avui el
Paraldei sense revista i sense vodevil seria
un banyi coix.

— I a propòsit del Paralíel. Ja us he dit
que els intellectuals el menyspreen, Doncs
no tenen raó ni motiu. 1 heu de tenir en
corcnpte que el Parallel és un barri eminent-
ment popular. Això no és pas un defecte,
penso. Precisament, al Teatre Victòria es va

estrenar la famosa Auca del senyor Esteve,
d'En Russinyol, que fou un dels èxits més
grossos de teatre català. Tingueu present
que aquesta obra feia un feix d'anys que
rodava pels teatres del centre. Els empresa-

ris no la volien. Fou un empresari castellà,
En Blasco, qui es decidí a estrenar-la. Es
gastà més de vuit mil duros per a muntar

-la. Al Paralíel s'estrenà La Marieta de l'ull
zriu. Aquesta obra sembla un reflex de l'al-
tra, però. I al Parallel es descabdellà tam-
bé la temporada del Sindicat d'Autors cata-
lans, que acabdillaven, si no recordo mala-

ment, l'Iglésies i En Paus i Pagès. t per-
doneu que m'hagi ficat en un pla que no
és el meu. Però és que el Parai1el no és
pas un barri bord. El que us he dit ho de-
mostra de sobres. No obstant sembla que es
tingui interés a fer-li passar.

— Després de l'excursió per Itàlia ens
tornarem a veure i parlarem. Em penso que
podré dir coses. Ara no em puc entretenir
més perquè, entre fer les maletes, anar ti-
rant amb la revista i assajar els quadroc de
les altres, tinc molta feina.

— Jo no em puc queixar, ni em queixo.
Estreno una revista i el públic ve a veure-la.
N'estreno una altra i torna. Què voleu més?
El que em satisfá del tot és pensar que he

conseguit fer de la revista una cosa exclu-
sivament barcelonina. Jo també, de certa
manera, contribueixo a l'esplendor del nos-
tre teatre.

FREIXENET

a Montserralina
COQUES

Panets de pinya o de Santa Cecília

Aquesta Casa elabora pocs arti-
cles, però bons i en abundància

Comtal, 1 5 - Teléf. 13583

JAUME PAHISSA

En Sugrañes és un home alt, escardalenc,
té la veu enrogallada, duu els cabells, gai-
rebé blancs, endarrera, a tall d'artista ro-
màntic.

En collaboraoió amb l'Amichatis ha es-
trenat una revue, la qual té èxit, segons
diuen.

L'hem trobat al cafè del Còmic, jugant
al dòmino.

— Hola Sugrañes, què tal?
— Què voleu?
— Parlar-vos.
— De seguida. Espereu, que acabo.
Remenada a les fitxes, el doble sis tanca;

engoleix la resta d'una copa de conyac.
— Pregunteu.
— Què tal aquesta revista?
— Per ara bé. Ve molta gent.
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1 CINEMA I DISCOS
Coneixem ja el cinema sonor	 PANORAMA Pau Leni_ha mort a=s C O S

L'èxit de la presentació del film sonor, el
dia de l'estrena de La cançó de París, pa-
lesa I'espectació que hi havia de conèixer
la nova modalitat amb què el cinema s'ha
revestit recentment, i per tant l'interès que
cada cop més fort la nostra gent sent per
les coses que interessen a la vida d'allò
que hem convingut d'anomenar el setè art.

L'honor d'aquesta presentació escau a la
filial de la Paramount aquí, per la qual
cosa la felicitem efusivament. Es d'agrair
el zel que ha posat per dar a conèixer a
Barcelona i ben aviat el film sonor que ja

r _-

Chevalier en ((La cançó de Paris,)

f-ecorre tot el món cercant un èxit que fa
de mal augurar si avortarà ràpidament o
bé coneixerà una progressió indefinida.

••:

Puntualitzem tot seguit que una cosa és
el rfilm sonor i altra és La cançó de Paris.
No cometem, doncs, l'error de confondre
un gènere artístic en si, amb un espécimen
seu. Diem això perquè si haguéssim de jut-
jar d'aquell per aquesta primera mostra que
ens ha estat ara oferta, el nostre vaticini
no fóra .preoisament gaire falaguer, però
ens trobem davant d'una de les primeres
temptatives en aquest terrenv quasi verge
i considerant això creiem que ésser indul-
gent és fer prova d'intelligòncia.

Des del punt de vista cinegràfic, La can-
çó de París és un film mediocre. La depen-
dènoia en què es tfoben tots els elements
del micròfon talla les ales al cinema verita-
ble, el qual no pot així explotar tots els seus
immensos recursos, lentament — no ho obli-
dem — adquirits.

Però La cançó de París és un film sonor
i és el que ara importa.

No podem aquí ni tan sols esbossar una
estètica del 'film sonor i dels problemes de-
iiicats que ,planteja. Quelcom d'això hem
vingut fent en aquestes pàgines en números
anteriors i abans de rectificar alguns d'a-
quells conceptes creiem prudent esperar més
experiènoies, ja que una, i de la qualitat de

la que ens ha estat oferta, és, insuficient per
a autoritzar-nos-hi.

Parlem de La cançó de París.
El film en qüestió ens ha estat presentat

parcialment sincronitzat. En aquest terreny
som partidaris del tot o res, puix que anant
a mitges no s'aconsegueix sinó oferir un
producte híbrid gens satisfactori. Ens fem
càrrec de la dificultat de ]'idioma ; però
creiem que per aquest terrenv, la cosa està
perduda.

Hi ha, primer, una mena de prefaci que
Creiem afegit per a l'edició francesa del
film. Té una certa gràcia, perquè Chevalier
hi fa un discurs que sembla una improvi-
sació. Tot seguit comença la història com

-posta amb mires a provocar el major nom-
bre de situacions musicals possibles. No de-
latarem aquí la convenció d'aquesta histò-
ria ; fóra massa pedantesc. Diguem només
que conté i a dojo aquelles puerilitats ama-
bles, aquella candarositat benigna a què els
americans ens tenen avesats.

Es admirable com Chevalier s'ha adaptat
tot seguit al cinema. Decididament els ai-
res de Califòrnia operen miracles. Té esce-
nes força reeixides i ja que ens interessa
ara ]'aspecte musical, assenyalem aquella
en la qual assoleix fer riure aquell marrec
que plora desconsoladament. fis en escenes
així on el cinema sonor troba el seu es-
merç. E1 públic aplaudí amb simpatia aquest
moment reeixit.

No parlem per avui de la qualitat de l'au
-dició, que si en certs aspectes és absoluta-

ment satisfactòria, en altres, com és la veu
humana, deixa encara insatisfet.

En fi, no està malament per començar.
Pensem que el cinema sonor, per assolir
una certa dignitat artística, ha de resoldre
encara força qüestions d'ordre tècnic. Alguns
replicaran que aquests experiments provisio-
nals més valdria que no passessin del re-
clòs dels laboratori. Potser tenen raó, però
la gent som de mena xafardera i ho volem
veure tot.

Tenim la convicció que el cinema sonor
avui ja compta amb coses més reeixides que
la que ens ha estat donat de sentir i que
la Paramount mateixa tindrà, en el curs de
la temporada, més d'una avinentesa de con-
femar-nos-ho.

J. PALAU

OPINIONS
Eisenstein, l'autor d'El cuirassat Potem

kin, té a Glòria Swanson en gran estima.
Per ell, afirma és la més gran actriu de ci-
nema.

)is un admirador d'Una dona de París,
de Chaplin, que considera com un dels films
més substancials que ha vist.

Pudowkin sent per a l'obra de Griffith
una gran admiració. Pocs com ell, diu el
gran cineasta rus, han assolit un mestratge
més absolut de la técnica sense renunciar
mai a un nivell dramàtic d'alta qualitat.

Mandràgora»
o él triomf de la virtut

L'educació moral pot arribar a neutralit-
zar , a anular les influències atàviques? Els
gèrmens infectes d'una herència desastrosa
poden ésser extirpats en nosaltres? Aquest
és el tema del film d'H. Gallen : Mandrà-
gora.

Heus ací i breument l'assumpte : El pro-
fessor Y vol experimentar la seva teoria afir-
mativa de les qüestions que acabem d'enun-
ciar, en un cas màxim. La filla nascuda
d'un criminal i d'una prostituta servirà a
l'experimentació.

Diguem tot seguit que en la versió cas
-tellana d'aquest film hi ha una llacuna la-

mentable, la que la intervenció que el pro-
fessor Y té en aquest naixement és una co-
sa que no es veu del tot 'clara. A jutjar per
l'actitud de la noia quan més tard desco-
breix la veritat del seu parentiu, el profes-
sor és qui ha fet aquella lamentable unió
possible i el culpable doncs de la naixença
de Mandràgora.

Sigui el que sigui, la qüestió és que la
xicota desment fortament les conjectures del
professor. La seva natura sembla radical-
ment perversa, i per acabar de complicar la
cosa el professor, malgrat que físicament ja
està fet una llàstima que fa pena de veure,
esdevé perdudament enamorat de la xicota,
cosa de la qual,tractant-se de Brigitte Helm
ens fem càrrec. 1 com que la noia mentres-
tant s'ha assabentat de tot, per esperit de
venjança atia aquesta passió turmentant el
pobre vell amb la gelosia.

Finalment el vell vol matar-la, cosa que
és a totes llums una injustícia, però un bell
jove que fa molts dies es passeja per aquells
paratges, surt a protegir-la, l'abraça i diu
que la conduirà pel camí del bé. E1 profes-
sor es mor del disgust i s'ha acabat el ro-
mans.

La mistòria no té gràcia, oi? Doncs el
fibra encara en té men ys. Si ens en hem ocu-
pat rés perquè després de 'tot és obra de
Henri Gallen, qui en L'estudiant de Praga
palesava qualitats innegables i fins un tremp
poètic que és justament el que hem trobat
a mancar més en el film que motiva el pre-
sent comentari.

Ens en hem ocupat també en consideració
a Brigitte Helm. Es el millor que té el film
i quasi diríem l'únic encert. Gallen no po-
dia trobar una artista més apta per inter-
pretar aquest rol, fet de perversitat, política
i hipocresia.

EI film, realitzat completament als stu-
dios. Aquests revelen una pobresa lamenta-
ble. Alguns decorats fan realment llàstima.
Semblen muntats en una sala i alcova.

La màquina, sempre empotrada.
Estem persuadits que hi manquen frag-

ments. 'Potser la cinta original reveli algun
valor que ara, i almenys en una sola pro-
jecció, no hi hem sabut copsar.

Pantalles de l'Exposició
Esperem que molt aviat la pantalla dél

Palau de Projeccions servirà per alguna co-
sa. Es imminent la projecció en aquella de
la revista sonora Barcelona Trail, en la qual
un bon nombre de estarse de Hollvwood di-
rigeixen en la parla de Cervantes uns quants
mots al públic barceloní.

Mentrestant recordem que aquella panta-
lla no és l'única existent en el Certamen.
La més important de totes és incontestable-
ment la que hi té installala la Caixa de Pen-
sions, en la qual es donen sessions contí

-nues de cinema de formació social. La ses-
sió a la qual assistírem dies passats la tro

-bàrem excel11ent. Els films, ben projectats,
eren fets amb cura i amb la suficient ame-
nitat .perquè un públic heterogeni i despro-
veït de cultura pugui seguir' ne la projecció
amb certa delectança i curiositat.

La utilització pedagògica dél cinema és
aquí a casa nostra una cosa quasi inédita,
i cal doncs aprofitar qualsevol avinentesa
per a felicitar aquells que tenen iniciatives
i les realitzen en aquest camp tan fructuós.

Poguérem també assistir a una projecció
al stand «Ginms,,. Aquestes són fetes a ple-
na llum i un hi té doncs l'oportunitat de
contemplar el públic, contemplació que és,
us assegurem, d'allò més pintoresca. Gi-
reu-vos d'esquena a la pantalla i esguardeu
l'expressió fisiognòmica de tota aquella mul

-titud absorbida per l'espectacle que li és
ofert. Canvis bruscos i superlativament ex-
pressius dels rostres tots que palesen la pre-
sa que i'espectaole té damunt dels seus
ànims. Amb quina ingenuïtat, sense cap me-
na de restricció, es lliuren les impressions
d'hilaritat, de sorpresa, d'inquietud, etc.

Al costat mateix de Cina s» hi té encara
una pantalla diminutiva «Pathé IBabyo. La
projecció és tan defectuosa que sols perquè
és gratis es pot un estar de «rebentar-ho)).
Almenys el dia que hi projectaren aquell
immortal ((ballet,) que és Charlot Emigrant
més que veure les escenes podríem dir que
les endevinàvem.

«Stands» de cases distribuïdores només hi
hem sabut veure els de Seleccions CaQitoi
i Artistes Associats.

Cinéromans, a la secció francesa, fa una
exhibició de fotografies remarcables de films
de Baroncelli, Feyder, Renée Clair i Ger

-maine Dulac. En mig de la producció abun-
dosa, la selecció aquesta ¢nereix una felici-
tació.

En aquesta mateixa secció, un senvor molt
amable que amb un zel extraordinari ofereix
butaques a les senvores, dóna de tant en
tant projeccions amb una maquineta dimi-
nutiva. Hi veiérem una còpia francesa d'un
film molt divertit de Harold Lloyd.

Ja ho sabeu, doncs ; quan us facin mal
els peus de tant pujar i baixar o bé plogui,
fiqueu -vos al Palau de Projeccions. Sempre
hi podreu veure bé o malament algun film
aprofitable.

M. MARIBEL

D'

L'iHustre realitzador de L'home de les fi-
gures de cera acaba de morir. Amb ell perd
el cinema un dels homes més o riginals I ta-
lentosos.

Pau Leni començà les seves tasques cine-
matogràfiques cap a l'any 1917, com a de-
corador, puix el seu ofici era la pintura. Es-
perit inquiet, original, amant de totes les
novetats pictòriques, entusiasta de Durer.
Més tard, al cap de quatre anys de freqüen-
tar els studios, l'ambició de dirigir, que feia
temps el dominava, pogué ésser satisfeta.
Trobà una oportunitat i féu el seu primer
film : L'escala de servei.

Pau Leni aportava a aquesta tasca una
sèrie de qualitats genuïnes. Per damunt de
tot, una comprensió de la llum de 'primer
ordre. Ja aquestes qualitats eren manifestes
en la seva tasca teatral en collaboració amb
Max Reinhardt. El dominava un sentit im-
pressionístic dels espectacles, un amor vio-
lent per a tot el que parla de misteris, d'an-
goixa i de patètic dolorós.

Hem pogut a.pre iar a bastament aquest
temperament en l'obra esmentada més
amunt: L'home de les figures de cera, l'es-
trena de la qual no tingué lloc a Barcelona
fins al cap de quatre anys d'haver estat pro-
duïda.

Aquest film senyalà el seu autor a l'aten-
ció dels americans i pogué ésser contractat
per la Universal, empresa a les ordres de
la qual ha treballat fins ara.

Utilitzant la magnífica organització i ex-
pansió del cinema americà, la seva obra es-
devingué tot seguit popular.

Amb El llegat tenebrós realitzava una
obra mestra en el gènere misteriós i tarro-
rifle. Aquest film és una curiosa transposi

-oió dels tòpics habituals a Edgar Poe i Mae-
terlinck. Sentiment de presències invisibles,
aspecte fantasmagòric dels objectes amés ca-
solans, tot això assolit ,per una sèrie de tro

-balles en l'emplaçament de la màquina i en
la solució d'angles visuals originalíssims.

L'èxit d'aquest film el portà a reincidir
dos cops en el gènere, produint successiva-
ment El lloro xinès i El teatre sinistre, pre-
sentades a Barcelona per MIRADOR i el
B. F. C. respectivament.. Per bé que força
interessants, no són tan reeixides com la
primera.

El teatre sinistre serà estrenada pública-
ment l'actual temporada.

Encara produí L'home que riu, de la qual
ens hem ocupat aquí ja algun cop. És una
obra de gran envergadura que conté frag-
ments esplèndids, per exemple la fira popu-
lar, el concert. Pateix, però, d'una certa sen-
sació de fatiga i d'una manca de ponderació.

Amb Pau Fejos i H. Pollard, era ell un
dels puntals més considerable de la Uni-
versal.

J. P.

Ja ho sabeu...— que Douglas, Chaplin i John Gilbert
surten com a ((extras)) en un film de Ma-
non Davies que es titula Miratges?
—que aquest film és obra de King Vi-

dor, el genial director de 1 el món camina?
— que Marion Davies és en la seva vida

privada tan divertida como ho és a la pan-
talla?

—que Leupu Pick ha enllestit ja el final
del Napoleon, la primera part del qual rea-
litzà Abel Gance?

— que veurem aquest an} el film de Pu-
dovkin : Tempestat sabre ]'Asia?

— que !Benito Parejo treballa en l'adap-
tació .cinematogrà fica de La bodega, de !Blas-
co Ibáñez?

— que el primer ((talkie) de Menjou porta
per títol Maneres d'estimar?

^aua6o^ Ca^dooa. Ve^ga^a, ,

L'obra completa de Beethoven, a poc a
poc, però amb tota garantia, va essent por-
tada al disc. Enregistrades ja les obres
cabdals, que han passat els llindars de la
popularitat, el gramòfon cerca les altres
obres, de menvs elevació si es vol, però
més d'acord amb les seves possibilitats ac-
tuals.

De totes les simfonies de Beethoven la
que millor pot ésser base per a un bon
disc és la Vuitena. Deserirotllada tota ella
en un ambient de calma, no presenta els
contrastos sobtats d'altres obres ni efectes
de complicacions orquestrals que el gramò-
fon no pot detallar sempre.

Sense assolir les altures de la Novena ni
amb la impetuositat gairebé furiosa de la
Setena, també sembla cercar la joia amb
mitjans més planers i senzills que per la
seva gràcia fan de tota l'obra un seguit
scherzo. Cal confessar que el mestre Franz
Schalk amb l'Orquestra Simfònica de Vie-
na l'han traduït arnb un moviment admira-
ble, fruit d'una interpretació tota lloable.

Ham podria retreure a l'enregistrament
certs defectes de claredat en ei .primer
temps, però que desapareixen tot seguit en
els altres temps. E1 segon disc, que conté
el conegut Allegretto, sona admirablement
permetent copsar tota la seva gràcia. Al
final de l'obra la impressió és prou clara
pels acords seguits i persistents que clouen
gairebé sempre les obres de Beethoven i
que tant provoquen l'entusiasme.

La Companyia del Gramòfon té cura de
confiar l'execució de les obres que omplen
els seus discos a les entitats que per les
seves circumstàncies ho poden fer amb més
autoritat.

Abans, per a l'obra de Turma La oración
del torero, donada en quartet, cuità a cridar
el Quartet Rafael, conjunt instrumental for-
ça remarcable. Ara és 1'Orquéstrà Filhar-
mònica de Madrid que porta al disc aquesta
mateixa obra ampliada per al conjunt or-
questral, on poden copsar-se millor els de-
talls d'aquesta obra evocativa, tota melodia
i que, encara que fàcil de construcoió, 1'a-•
guanta una inspiració de bon gust.

A la música instrumental no hi pot man-
car el disc de Kreisler, aquest mes amib
dues menudéncies que només aguanta el seu
art famós : La dansa de les donzelles i El
Rosarid, No obstant els bons efectes que
mb la dGble corda obté amb aquesta última
obra, preferim el ritme elegant i vienès que
sap donar,Kreisler al primer fragment: La
dansa de, les donzelles, i que s'escau més
al seu temperament.

Rubinstein, elpianista del gran .públic,
temperament impetuós, i que demostra una
predilecció ben manifesta per Albéniz, om-
ple un disc amb Evocación i Córdoba, d'a-
quest autor, dues obres en les quals podria
haver-nos enlluernat amb interpretacions tru-
culentes, pero li hem d'agrair la seva dis-
creció en passar al disc. Especialment Evo-
cación l'hem escoltat com peques vegades,
int rpretada amb una expressió molt ben
sentida. Cal afegir que el disc, tot i trac-
tar-se de l'enregistrament del piano, es com-
porta perfectament.

Segovia, l'artista dels exquisits, per la
seva forma suau i delicada de tractar el seu
instrument, ens dóna dues obres de Torro-
ba d'agradable frescor popular, un Preludi
i el Fandanguillo, dedeliciós moviment.

J. G.*rr
Simfonia núm. 8. Beethoven. Orquestra

Filharmònica de Viena. -'-Cia. del Gramò-
fon, AB 451/2/3•

La oración del torero. Tunea. Orquestra
Filharmònica de Madrid. — Cia. del Gra-
n)òfon, A1? 466.

Danza de las doncellas. — Friml. Fritz
Kreisler. — Cia. del Gramòfon, DA qqz.

El Rosario (Nevin.). Id. id. —Id. íd.
Evocación. Albéniz. Artur Rubinstein. —

Cia. del Gramòfon, DB 1266.
Córdoba. Id. íd. — Id,íd.
Fandanguillo. Torroba, A. Segovia. — Cia..

del Gramòfon, AA 152.
Preludio. Id. Id, íd. — Id. ïd.

DISCOS

Broadcast
EI major stock

Preus únics a 5 i 6'50 pessetes

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

— D'això tan ' orrorós en dieu el penti-
nat a la Joana d'rlro?

— Sí, senyora. Joana d'Arc camí de la
foguera. Que no heu vist la Falconetti al
cine?

(Le Rire.)
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EL DISC DE LA RAÇA

Si desitgeu comprar un bon aparell portàtil, recordeu el nostre model

MIRAKEL
Q
i

%^ 0	 1

a

d J^%

G ^r
4

F I^

Preu:

330 ptes.



"LA PÉRGOLA"
EL RESTAURANT DE MODA

Situat
davant la meravella d'aigües lluminoses

prop del Gran Brollador

COBERTS A 12 PESSETES
BANQUETS

ORQUESTRINA VERDURA

Te1èforn 33924

i

í

n

l

.-	 -	 _/	 — 

— On sóc? Què ha passat?
—T'has tirat a l'aigua justament quan la marea es retirava, i res, un nyanyo al

cap.	 (London OQinon.)

LA MODA
— No siguis malpensat. Es un ((polissó».

(Le Rire.)
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L F : — —: ^• DE LES ARTS '"
COMENTARIS DE L'EXPOSICIÓ ' E L G FIES

Una casa que s'estimi,	 avui, ha d'oferir un camp d'experimentació valuosíssim. Pri-
IX	 I	 * * *	 1 vant el 6o.000 espectadors (fa bonic aquest als	 ulls	 del	 visitant	 la	 presència del	 gres. mer començà imitant diversos objectes i de

Avui començarem la ressenya	 r un dels	 Estadi.	 Cabuda,	 com	 a	 sabeu	 r	 a	 6 amb tants zeros al darrera), 	 «s'en-ç	 pe	 j	 pe Un propietari o un amateur escaient el pre- guaro	 en guany	anà transformant-se fins
pavellons més	 agradablement	 moderns de	 6o.000 persones.	 Després del de Wembley	sorraràcc, com vulgamnent es diu.	 I, natu- sentarà	 sobre	 un	 pedestal,	 o entre la	 vai- arribar a la creació d'una cosa nova.
l'Exposició : el de la casa	 Uralita, S. A.,	 — ,00.000, segons diuen — asseguren que és	 ralment, serà un gran dia pel nostre esport. xella o nimbant la superficie d'un moble. Per això els japonesos, que són inferiors
projectat per l'arquitecte parisenc Ch. Siclis	 el més gran del món.	 Si en el traçat de les pistes he trobat el El gres s'ha tornat una cosa elegant, exi- en	 ceràmica,	 són,	 en	 canvi,	 superiors	 en
(autor del flamant Teatre Pigalle) i execu-	 D'antuvi	 agraim,	 doncs,	 aquests	 propò- projecte	 gairebé	 immillorable,	 prego	 que gent i costosa. S'ha classificat com una de gres.
tat sota la direcció de l'arquitecte barceloní	 sits reeixits de grandesa.	 I se'm permeti anotar algunes observacions a íes	 expressions	 artístiques	 el	 valor	 de	 la La diferència entre el gres i la porcellana
A. de Ferrater.	 Comentarem	 l'Estadi	 sota	 tres	 aspectes	 les condicions de visualitat de l'Estadi. qual pervé tant de la qualitat de la matèria s'explica perquè aquesta és transparent i és

En aquest pavelló, la nova modalitat ar-	 primordials entre els quals hi ha una certa	 Comencem	 per	 la planta.	 En	 totes	 les com de les dificultats de treballar-la. Té con- el resultat d'una composició de terres que
uitectònica és copsada amb remarcable sen-	 independència :	]'estil	 arquitectònic,	 el	 tra-	 graderies de tots els estadis del món els cos-q	 Ps	 Pe	 q^ dioions de volo tat i sensibles	 rformancesP	 I^ vitrifiquen blanc, mentre	 ue el	 res pervé9	 9	 g	 Pe '

sibilitat.	 I això és la característica més es-	 çat de les pistes i la visualitat.	 tats rectes són	 tangencials	 a la corba	 que que el fan estimable. Es suau al refrec de d'una	 composició de terres que vitrifiquen
sencial que ha de procurar assolir la cans-	 L'espectacle d'un estadi d'esports, per bé	 tanca la planta en els extrems, la qual, ge- les mans i equilibrat en el marc obert de les gris i opac. De anés a més hi ha que la
trucció	 contemporània, 	 car	 amb	 la	 simple	 que d'origen en aquella civilització tan acre-	 neralment,	 és circular o,	 en	 algunes, el{íp- cambres	 i	els	 salons.	 Comporta	 mínime porcellana té	 sonoritat i	 el gres no;	 és	 a

tica, però sempre hi ha un acord entre les utilitats	 precioses -- fiors,	 essències,	 etc. — dir, no la té tan neta.
dues superfícies de les graderies. En el nos- Les	 porcellanes	 japoneses	 tenen	 l'avan-
tre és l'úníc que per comptes d'un acord hi , ,.µ tatge	 de	 posseir	 blancs	 especials,	 menys
ha una intersecció en la unió dels costats ' purs	 si	 es	 vol	 que	 els	 blancs	 occidentals,
rectes amb els corbats (graderia superior). m però més bells. Els nostres blancs — recor-

La justificació d'aquest traçat, potser, està .. dem els de bugada — són el resultat d'un
en una major visualitat per a la pista dels ^z treball	 químic	 que	 els	 lleva	 tota	 qualitat.

ï	 zoo metres,	 car si	 la forma és	 la corrent, ^` „ L .^	 „som,, Cal afe gir, però, que potser són cercats amb
q.	 com a Wemblev, per obtenir aquests zoo me ^„ aquesta^int ració.

tres lineals ca] soterrar la pista per sota la . Sigui	 el	 que	 sigui,	 nosaltres	 trobem	 en
gra, o bé canviar la forma de la plan-ra la impuresa dels voris i nacarats japonesos

j	 ta com en ei Perhsing de París. una gràcia que mai no hem sabut veure
j	 ,Aquesta bona qualitat del	 nostre	 Estadi v^ en la .puresa química dels blancs	 occiden-

és en perjudici de la bellesa espectacular de '.	 I tals.
lés graderies	 i	 de	 la	 visualitat d'una	 part ' 	 ^ Abona el procés de superació del gres en-

a	 del	 públic :	tots	 els	 espectadors	 situats en ^w^. tre els xinesos i sobretot entre els japonesos,
'	 el costat recte i pròxims a la	 corba estan ' pel que uns i altres demostren d'ésser sen-

ciè4-,	 ocats amb molta més deficiència q	 en  Aquestasibles a la	 bellesa de la matèria.	 Aq
+	 ,. _	qualsevol altre estadi on l'

fi
acordés grad

ue
 ual. • sensibilitat arribava a tal extrem que qua

a te '	 I	 sort,	 encara,	 que	 els	 dos	 costats	 rectes' es trencava un gres o una porcellana, aga-
Aten1	 són lleugerament corbats com el d'Atenes. orlaven els bocins i els muntaven aanb	 i

, Y	 Ara, observem una secció vertical de les argent i se'ls posaven a sobre en forma de 
dues graderies superior i inferior, separades .. cóllars o els posaven a lees seves colleccions.
per una paret. La primera fila de la inferior •' Avui à Europa, els únics que es dediquen
preferiria que s'elevés, tan sols fos mig me- '	 .	 J	 w a la producció del gres són els alemanvs,
tre, del nivel] de la pista ;	 i la pendent d'a- una petita selecció de francesos i el nostre
questa graderia, em sembla insuficient. La ^^	 1 J. Llorenç i Artigues.
paret de separació ?s prou alta per intentar .. °	 x Dels francesos, els qui hi demostren un
una major pendent de la inferior sense qu :4	 1	 . ta lent especial són Lenoble,	 Dequceur i él
els espectadors que hagin de transitar per el degà Delaerche.
pas terminal puguin molestar els de la pri- Gres de Llorens i Artigues .Els dos primers s'inspiren en la ceràmica

Pavelló de la casa «Uralita, S. A.),	 mera fila de la graderia superior. Això, po- oriental a través dels assaigs dels ceramis-
'	 dria ésser una convenient reforma a estu-

diar. Jo recordo que el dia de la inaugura- i pot així mateix ésser oblidat sobre els mo- tes alemanys. Sobretot darrerament.
Diemahe,	 per bé	 que molt	 influenciatlògica no anirem gaire lluny. Però una sen-	 ditada	 que ni	 cal	 anomenar,	 és	 essencial-	 ció de l'Estadi	 estava	 situat en la quinta bles, encoananant el joc estètic a 'la seva pre- p	 q

de 1'òpoca del goo, compta al seu favor upasibilitat no sols epidèrmica, sinó també pro-	 iment de l'època	 actual.	 I	 per	 això	 és de	 fila	 d'aquesta	 graderia	 inferior	 i	 d'aquell sència.	 Es prou sever per no despertar el
funda, assolida per una expressió emotiva	 bon sentit — i ben justificat — expressar la	 memorable partit entre la Selecció Catalana mal gust i ; prou fi , per no obstaculitzar no

harmonies.
collecció d'esforços lloables.

Llorenç i Artigues és fill dels Museus Gúi-dels elements arquitectònics. 	 seva plàstica	 amb	 elements	 d'arquitectura	 i	els	 campions	 anglesos	 en	 conservo	 una
La gràcia d'aquest pavelló està en jugar	 nova. A Lió, per exemple, 1'intelligent cons-	 agradable	 visió de	 xuts emocionants	 i	 un

importa quines
El gres és un producte oriental. L'origen met,	 Cernuschi,	 British	 .i	 Victoria	 Albert.

amb traça una sola mena de supèrfície geo-	 tructor Garnier va edificar un bell estadi...	 vulgar espectacle,	 a primer terme, de cla- de la seva bellesa cal cercar-lo entre éls ja- Coneix la Xina , i el Japó al través d'aques-
métrica :	 la	 cilíndrica ;	 amb	 la	 qual	 aeon-	 i tants d'altres•	 tells humans de tota mena. ponesos. També els xinesos el treballaven, tes expressions.
segueix una vertadera	 originalitat plàstica,	 La façana del nostre Estadi, per bé que	 Diuen	 que el perfil d'aquestes	 graderies però els primers tenien sobre els segons 1'a- Ni	 els alemanys,	 però,	 ni	 els francesos,
sense	 altres accidentacions ni 	 mitjans	 que	 projectada	 amb	 fórmules	 estereotipades de	 és aproximadament parabòlic com en les mo- valtatge d'haver-lo	 elaborat amb	 matèries no conceben el gres amb la puresa de Llo-
els ocasionats per la conjugació de la stm-	 qualsevol	 mena,	 és	 vertaderament admira-	 dernes construccions per á espectacles, però riqufssimes.	 La competènoia entre	 els ger- renç i Artigues.
pie bellesa d'una superfície elemental. I, per	 ble ,per les futures possibilitats que pot acon-	 potser l'inconvenient està. en	 la situació de sers dei Japó féu possible aquest afany de Els primers aprofiten massa lés troballes
altra banda,	 l'obra de S^iclis és	 també re-	 seguir;	 així com avui aquesta façana ser-	 l'espectacle: per un teatre, segurament, que produir	 tipus reeixidfssims d'aquest	 gènere que fan n això a voltes els allunya del camí
marcable perquè	 la seva expressió és sols	 veix per un estadi, podria — en cas de con-	 la	 pendent	 d'aquesta	 graderia	 inferior	 és que cerca amb la integració de matèries ri- inicial i per bé que els resultats siguin esti-
indicada per la finalitat a complir . Trobareu	 venir el dia de demà — representar (i amb	 ajustada, però com que els actors d'un es- ques la ,imitació de les matèries pobres. ,nobles, no tenen la puresa que 'caldria.
altres pavellons dintre el recinte, que, segu-	 molt	 més	 èxit)	 qualsevol	 círeol	 recreatiu	 tadi treballen en una escena més baixa, la Tota	 aquesta eompeténcia que	 arribà	 a

Quan es crea un esmalt o un color, es fa
rament, situats en altres llocs, tant podrien	 provincià per a gent ((acomodada)). La nos-	 visual de l'espectador necessita un punt de donar al gres una categoria insospitada, té

obra d'artista, pera quan es èáu en el risc
servir per torreta d'esbarjo com per vendre	 tra felicitació	 doncs.	 vista	 més	 elevat.	 Per això	 en	 la	 graderia

Referent al segon aspecte, la nostra feli-	 superior la visualitat és. perfecta.
ei	 seu origen en	 Lina mena de cerimònia
religiosa.	 Segons sembla, aquest era el ca- d' aplicar-los	d'una	 manera	 corrent;	 l'acte

cacauets ;	 en canvi c	 el
ament 

mpavellóés((Uralita))
adequat	 P	 Peno hi veig à	 funign	 citació	 és	 sincera	 i	 articularment	 r	 la	 'Hi ha altres aspectes ben solucionats en ^ràcber que tenia	 entre eis	 japonesos	 l'acte llavors esdevé mecànic i l'art desapareix.

El	 curiós de J. Llorenç i Artigues éscas
que el destinat.	 solució en e] traçat de la pista per carreres	 aquesta construcció.:	 la	 circulació,	 sortides,.

de zoo metres. Ens plau anotar que de tots	 serveis anexes i	 les' millors	 condicions que
de pendre el te.	 Així s'esdevingué que un
emperador, trobant la porcellana massa lu- que fa coses de factura xinesa de les quals

D'aquest pavelló, l'únic que ens dol és e] els estadis de forma tancada i longitudinal-	 pot desitjar un	 atleta de 'fama per	 a lluir xosa	 per	 esmerçar-la	 en	 semblant	 ritual, està	 enamorat	 gairebé	 sense	 ni	 haver-les
seu emplaçament.	 Millor dit: és de doldre ment simètrica,	 el de	 Montjuïc	 és	 el	 que	 la ((forma)). decidí de pendne el te en recipients de ter- vist.	 I de l'obra feta en aquest sentit se'n
que	 la	 proximitat	 d'uns	 quioscos	 vulgars	 millor ha soluciona't aquesta pista.	 Les al-	 Agraïm, doncs,	 als directors de l'Ex osi-

q	 p	 g	 P risa ordinària.	 I a partir d'aquest 'momentP	 4 desprèn	 una	 deliberada .intenció	 de	 fer-ho
molesti	 ]a	 visual	 i	 perjudiqui,	 r	 tant,	 la	 1 ,

p	 1	 q	 ^	 tres	 pistes de	 carreres,	 salts,	 llançaments,	 ció	 haver .projectat una obra de gran en- comença la superació del gres. així,
contemplació,	 jocs,	 etc.,	 tenen	 les	 més	 bones •condicions	 vergadura i si hem insinuat algunes recer- Aquest	 ja	 existia	 abans, ,però com	 que Com a mot final direm que el gres, avui,

No	 sols per aquest pavelló	 cal	 concedir	 per a batre tots aquells rècords emocionants, 	 ves és	 perquè ens dol que la seva realitza- cap estímul • no venia a arrencar-lo de les potser	 per	 les	 dificultats	 que	 exigeix	 la
a	 la	 casa	 ((Uralita,	 S.	 A.»,	 la	 merescuda	 els uals	 ara per ara, sols hem vist en lletra	 ció	 articularment en l'estètica de l'edifici)p	 (p fórmules habituals que li donaven caràcter, seva •e`laboraèib, no compta encara amb gai-
lloança, sinó també .per tots els altres stands,	 impresa.	 no correspon a 'la magnificència de, la con- aquest	 era	 tan	 ordinari	 que ningú no	 el res artistes que hi dediquin el seu esforç.
exhibits en diferents palaus, en els quals un	 El	 dia que	 un	 atleta	 nostre	 rebaixi	 un	 cepció.

MÀRIUS GIFREDA
prenia	 en	 consideració.	 Condemnada	 que
fou	 la	 el	 gres	 presentà llavorsporcellana, RAMON' XURIGUERA

bon gust depurat ha estat la seva norma.	 quint de segon qualsevol rècord mundial da-

-L!-

PRIMER DIA DE CLASSE

Professor. — Hi ha algun alumne que vulgui preguntar alguna cosa?

Peret. — Quan comencen les vacances?
(Berliner Illustrirte Zeitung,)

GRAN SASTRERIA LAIETANA
LA DL ELLOTG

El fotògraf. — Què desitja, senyoreta?
La clienta.—Voldria que m'ampliés aques-

ta fotografia, però la boca deixi-la tal com
està.

(Passing Show.)

LA MODA,
—Un parell de lligacames, vol fer el favor?
— Que les desitja igual que les que po rta?

(Berliner Illustrirte Zeitu.ng.)

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
' ORTS, 481 ; Telèfon 33421

RAMON BES &, C,'
Maquinària, Tipus, Filetatge
de bronze, Tintes i utillatge

per les Arts Gràfiques

Agullars, t, i Via laietana, 4. BARCELONA

Telèlbn 15524	 Apartat 896
Direcció telegràfica: D 1VIBES

ELEGANCIA - PROMPTITUD - ECONOMIA

Extens i variat assortit en les novetats que la moda imposa

Veritable i garantitzat tall americá

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

TALLADORS DE PRIMER ORDRE

40, VIA LAIETANA, 4O
TELÈFON 12446



— Ara que ja tinc els bitllets, dos seients guardats prop de la finestra i tot l'equipat-
ge eollocat, no vols marxar amb aquest tren?

— No pot ser de cap manera. Hi va una dona amb un barret exactament igual
que el que porto.

(London Opinon.)
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	a l'Exposició el carro de
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•

. ^irATvRfr^ M

Caricatures pròpies: lOptes.	 Caricatures Exposició: 35 ptes.

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

. Telèfon 34482

B AB"-LAX LAXANT- PURGANT

,	 -	 —	 U 1

Societat Espanyola de Carburs MeIàI'Iics
Correus: Apartar 190	 Mallorca, 234	 Tetlfou Duu
Teteg .: "CARBUROS"	 BARCELONA

Exposició Internacional
de Barcelona

Oberta fins a les dues de a Tna1inada

Palau Nacional
ENTRADA AL MATI . . . . . . . GRATIS
ENTRADA A LA TARDÁ . . . . . 0'50 PTES.

Han estat posats a la venda els carnets de 25 entrades, al preu de 22.50
pessetes.

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

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

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

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

Durant els dies de la reunió del Jurat i instal'lació d'obres per
a la segona sèrie, restarà tancat el PALAU D'ART MODERN•
La reobertura s'efectuarà durant els primers dies d'octubre.

Poble Espanyol

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

No serà permès de menjar en els bancs, jardins, places, escales, etc.

La consigna per als farcells petits queda establerta a les portes de la
Plaça d'Espanva, fora del recinte.

Ha estat posat a la venda al púbic el carnet per a tota la temporada,
al preu de qo pessetes.

Cada dia, llevat dels divendres a ,partir de les nou de la nit, l'entrada
al recinte de l'Exposició serà d'UNA pesseta.

CARBUR DE CALCI, (Fabriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) :: OXIGEN gq % DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques
a Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI d
'FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de 51s i pesses
seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIO INDUSTRIAL
de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS,

MANQMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

,SETMANARI CATALA
Pelai, 62. - BARCELONA

]BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

En_	 _._._......___  ..............._......_......._......._..........................._....._......-
que vau a

AIGUA
DE ROCALLAURA

La deu més rica del món

Si vosté pareix d'Albuminúria, Litiasis
úrica (mal de pedra), Bronquitis parea•
qulmaloses, Nefritis crònica, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expèn

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

Dislribaidors generals

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

—....... .

/r

i• ^1^; ll

Q4^

..	 NO SE VENDE
^	 A GRANEL

ó\\;::1;
	 Frania oeRre

xioi Mo

MATA: Moscas, Mosquitos, Polilla,
Chinches, Cucarachas, Hormigas, Pulgas

Anunciar

a

MIRADOR
és donar a conèixer

un producte

per tot

Catalunya

AFISA
Laietana, 18, pral., B

Director

Carles Ossorio

Autoritzacions per
a noves indústries

Noves instal'lacions

canvis i trasllats

Certificats de

productor nacional

Expedients de protecció

de l'Estat

Representant especial

a MADRID

Contribució industrial
territorial, utilitats

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

Subscriviu -vos a M 1 R A D O P..

carrer __._.._._.__.__ _.__.._....__...... n.o ............. se subscriu a MIRADOR
pel fireu fixat de 2'50 Ates. trimestre,

......_ ..........:............... 	 __..... de ..........._...._........_......_........ 	 de	 19_
slcnature

IMP. U	 O7IPIARBV.CA-AWNr/, -BARCE.ONA
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