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«Per sempre més només hi ha un em-
perador de debò al món, abstracció feta
de la seva persona í de les seves quali-
tats, però pel dret d'una tradició vella de
mil anys. I el seu canceller no ha de fer
més que obeir!»
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La darrera_vaga general) MIRADOR INDISCRET
La vaga general i la vaga dels obrers del

ram d'imprimir ens van privar de fer sortir
MIRADOR la setmanapassada. Durant aquests
quinze dies han passat moltes coses a Bar-
celona i a Madrid. Ha estat, per ara, la
quinzena més densa del Govern Berenguer.
Jutjar la història d'áquests quinze dies,
donar sobre ella un veredicte segur, seria
una pretensió que no sentim. Per altra
part, els fets no es veuen bé sense l'avantat-
ge de la perspectiva o de la distància. Gaire

-bé ens atrevirem a dir que el caràcter de

no solament un factor indispensable, sinó
l'únic i el decisiu per aconseguir una para-
lització total de la vida ciutadana. Però
sense que ningú pugui assenyalar com ni
quan actua la força que representa per ella
mateixa una ciutat com Barcelona, ni qui-
nes seran les reserves orgàniques que posarà
en joc, el fet és que quan aquella força diu
que un moviment no li plau, no hi ha ma-
nera d'obligar-la a que el consenti. Les va-
gues de l'any nou i del disset varen comen-
car amb el mateix ambient de la darrera i

fusió quc per uns dies va fer ineficaç la cla-
rividència dels directors.
, : -Com és natural, aquesta continuació in-
esperada de la vaga ha estat objecte de
nombrosos comentaris. Tothom, des del
punt de vista de la respectiva posició polí-
tica, ha adjudicat una procedència i un
estímul diferents als franc -tiradors que varen
provocar aquesta manca de disciplina en
l'organització obrera. Des dels que creien
que es tractava d'obrers de bona fe, desorien-
tats per la clausura dels seus centres, fins
als que suposaven que eren agents al servei
d'alguna força interessada a fer fracasssar
altres propòsits, s'han sentit apreciacions de
tota mena de gustos. Ens seria molt difícil
esbrinar on està la veritat. La significació
d'aquest episodi la descobriran els que por-
tin la responsabilitat d'aquests moviments.

El cert és que una tan variada profusió
de judicis sobre el curs de la vaga demostra
que 1'unitat de sentiment del primer dia
no es va mantenir fins al final, i va quedar
com a resultat de les jornades turbulentes
l'impressió que no havien canviat gaire els
nostres costums ,públics des de fa trenta
anys. Els fets es reprodueixen periòdica-
ment amb normes tan precises que quan la
gent els comenta, en voler comparar-los
amb els anteriors, instintivament parla de
l'any passat com si el període entre els uns
i els altres fos el normal d'un any que separa
les diades assenyalades. Els adolescents
d'un dia, quan arriben a joves ja fets, se-
gueixen la pauta dels que ja són madurs
com obeïnt a un impuls íntim que els diu
que l'esforç que no deixa una data és un
esforç que no compta. I aquesta necessitat
local de l'efemèride periódica ens fa passar
alternativament d'una dictadura a l'altra, de
la revolta a la repressió sense un espai lliure
on es pugui intentar d'encaixar-hi un esforç
per una normalitat civil d'alguna durada.

De totes maneres, la vida de Barcelona va
fent el seu camí i sempre és possible que un
dia faci un gest decisiu. Per ara ningú no
pot dir de l'altre que tingui tota la respon-
sabilitat del que passa: Tots hi fem el que
sabem perquè les coses siguin com són, i ens
renti -invfti	 rm-c=r wj i	 .-.lu.,.

de totes les nostres activitats públiques, si-
gui obreristes, o de partit; o d'un sentit
col lectiu més ample. Som filats d'un mateix
cànem i obeïm si a no fa de. la • mateixa
manera a les diferents impulsions que ens
guieñ•segons. el nostre estament. Si alguna

,, cesa hi ha de dolorosa en les darreres jornades
ès.el nombre de vides perdudes i d'empreso-

aments décretats. En tots els pobles que
han passat en aquests darrers anys algun
trasbals s'ha donat una treva a tots els
apassionaments per un tribut de pietat a les
víctimes. Amb el mateix tribut posem fi al
nostre comentari, que si tingués de dependre
de nosaltres, prou voldríem trobar la ma-
nera quç Barcelona pogués viure una vida de
llibertat dintre del dret sense víctimes noves.

Predestinació

A Sans, en un tros de carrer mig desempe-
drat. Els guàrdies civils fan treballar la
gent que passa a reempedrar-lo, com a re-
tirar escombraries en altres llocs.

Un transeünt rep l'ordre de tan mal
resistir per venir de qui ve:

— A ver, usted, a colocar esos adoquines.
L'home s'arronça resignadament d'es-

patlles tot mormolant:
— Maleït siga! I pensar que encara no fa

mitja hora que me'ls han fet treure!
Es veu que era un predestinat.

Bis esverats

Gosaríem assegurar que a Balaguer era
el lloc on devien creure que la barrila revo-
lucionària de Barcelona (crema de cadires,
apredegament de tramvies i fanals, desem

-pedrat de trossos de carrer) havia adquirit
proporcions de veritable revolucíó.

El vespre del dilluns, el corresponsal d'un
diari barceloní telefonà preguntant què
passava.

— Tot està parat — li respongueren, -
-hi ha hagut trets a tal banda i tal altra,

molta gent pels carrers, la guàrdia civil i la
policia han donat càrregues i ara, a la plaça
de Catalunya, comencen a cremar bancs...

— ...!!! (Això representa unes paraules
irreproduïbles, després de les quals, el de
Balaguer penja l'aparell sense esperar la
continuació.)

Per tranquilitzar el seu esperit, i els dels
seus conciutadans, calgué trametre-li ur-
gentment un telefonema:

Re/iérome bancos madera.

Homenatge popular

Com l'altra vegada, els ciutadans de Bar-
celona, sense distinció d'opinions ni de
posició social, es van afanyar a tirar les
escombraries al carrer, amb una unanimi-
tat que per altres coses la voldríem.

També com l'altra vegada, alguns hu-
moristes col'locaren, damunt d'alguns pi-
lots d'escombraries una canya ambun reto-
o aa •.±, ,. ..,	 ., ...-^...-zr.-- .. --r ---– _
ginació.

De totes maneres en volem citar un, el
millor dels que hem vist. Era a la Ronda
de Sant Pere. Sobre un magnífic munt de
deixalles de cuina i flors pansides, el rètol
indicava: PARC GÜELL.

Sembla que l'alcalde no té notícia d'aquest
homenatge.

Invitació a l'espectacle

El dilluns de l'atur, des del balcó de MI-
RADOR poguérem veure les escenes que es

desenrotllaven a la plaça de Catalunya:
cadires rostides, corredisses, càrregues, cops
de sabre, etc.

Tots els altres balcons de la plaça també
eren plens.
Si hi hagués hagut probabilitats de re-

petició de les escenes, pensàvem adreçar
als nostres subscriptors unes invitacions
així:

«MIRAnoR invita a vostè i família a pre-
senciar, des del balcó de la redacció (Pel
lai, 6z, 4t., z.°), les càrregues d'aquest ves-
pre».

No s'en sabien estar

La nit de dilluns, sense oferir l'aspecte
imposant de la vaga de l'any 191, feien
tanmateix el seu efecte la suspensió abso-
luta del trànsit, els cafès i bars tancats i la
poca gent que circulava.

Així i tot, a quarts de tres de la matinada
foren vistes alguns homes completament
beguts, en plena llibertat de fer esses sense

perill de topar amb transeünts.
E1 fet va perdre tota mena de prestigi en

saber-se que molts bars estaven plens de
gent, per bé que amb les portes tancades.

Diplomàcia de llenguatge

Ara fa dos diumenges en l'assemblea
magna de la Secció d'Impremta del Sindi-
cat de les Arts Gràfiques, Paper, Cartró i
Similars.

S'ha acordat anar a la vaga l'endemà
mateix amb el propòsit d'així comminar els
patrons a acceptar ràpidameent les bases de
treball presentades pel Sindicat. Demana
la paraula un assistent i diu:

—Jo crec que per part dels companys sin-
dicats s'haurien de formar unes comissions
amb l'objecte de recórrer els tallers i fer
plegar els qui no haguessin secundat vo-
luntànament la vaga.

En sentir aixó, el delegat de l'autoritat
fa un visible moviment de neguit. Llavors
s'aixeca Bueso, secretari del Sindicat, i fa:

— EI company ha incorregut en un de-
fecte d'expressió. Ell simplement volia
dir que havíem de reunir-nos uns quants
companys, i anar a veure els amics per tal
d'invitar -los a plegar. No és això?

L'incident resta clos. L'assemblea som-
riu i el delegat aprova.

Un fet diferencial

Durant tot el dilluns, en el local del Sin-
dicat de les Arts Gràfiques, instal.lat en el
carrer Nou de Sant Francesc, hom fa cua
per associar-se. A darrera hora de la tarda
el moviment és extraordinari, car acuden
infinitat de vaguistes a assabentar-se. dels
tallers que han donat llur conformitat a les
bases.

Cap allí a les vuit del vespre, la policia ha
pres el portal de l'escala i deté a tothom que
pretén sortir al carrer. Els detinguts passen
ja de dos cents quan baixa una senyoreta,
veïna de l'escala i, naturalment, aliena
In absolut al tripijoc. La policia no escolta
les seves explicacions, i la pacífica inquilina
ha de formar part de la llarga comitiva (el
Sindicat de les Arts Gràfiques en pes i lli

-gats de dos en dos !) que s'encamina vers
la delegació de la plaça de Regomir.

El nombre de detinguts era tan crescut,
que amb el cotxe cel.lular foren repartits
entre algunes delegacions. Més tard, alguns
foren alliberats i d'altres no.

De moment ningú no atinava quin cri-
ten havia presidit la tria. Finalment se'ls
acudí: Restaven a la delegació tots el qui
no duien coll i corbata!

Una injecció d'amerícanfsme

Cal dir, que Jeff Dïckson justifica la fama.
Es un senyor que fa les coses en gran, con-
dició sorprenent en el país del seny i la me-
sura tradicionals. S'han d'entrenar els bo-
xadors? Lloga l'Olimpia, munta un ring a la
pista i posa uns cartells descomunals en la
façana. Per atendre la premsa i els amics,
en una dependència del teatre instal.la un
bar americà, i damunt del prestatge guar-
nit de botelles multicolors, diu up rètol
vermell i or: «Sucursal de Jeff Dickson's
Silver Ring de París.» AI costat, unes ofi-
cines muntades amb tots els ets i uts. Dick-
Ion ha donat a l'Olympia una injecció d'a-
mericanisme. Al voltant d'ell tothom es
belluga, crida i treballa. Fins ens ha sem-
blat que En Taxonera mastega els apuros»
amb unes ganyotes copiades dels homes de
Manca de tecnicisme

Mentrestant Jeff Dickson, que no bada,
ha obert ja una taquilla, i els entrenaments
tenen lloc davant d'una gentada • admirada.
Es un públic heterogeni, en el qual predo-
mina l'element popular.

Els espectadors dels entrenaments són per-
sones poc complicades, entre les quals no
han arrelat encara els tecnicismes de la boxa.
No sentireu parlar gaire de swings, uppevcuts
i crochets; abunden, en canvi, els mots: seba,
miistec, morma , i d'altres que no valem es-
criure.

Les culleres del Sr. Vallès

Al banquet que les Cambres Hoteleres
varen donar al Ritz als membres del Touring
Club Internacional, el Senyor Vallés i Pujals,
amb el seu xavo al front, hi representava la
Diputació i, naturalment, parlà. Com que
el dinar era esplèndid; el representant de

la Diputació hagué d'al-ludir, naturalment
al tracte que els nostres hotelers havien
donat als hostes i en un impuls ineludible
de sinceritat els digué que a casa nostra
teníem una dita segons la qual, quan anem
a un lloc i ens agrada, »ens hi deixem la
cullera»; faixí doncs, és d'esperar, continua
que vosaltres podreu dir el maéeix.

Les culleres del banquet com tots els al-
tres coberts, eren de vermeil — allò que en
fan medalles esportives i que és argent

daurat —. Naturalment, els convidats no
s'ofengueren per l'al.lusió.

Folklore

Al final del mateix dinar l'Hotel Ritz ob-
sequià els assistents, a l'hora del café i aca-
bats els discursos, amb una sessió de quadro
flamenc perquè els estrangers, que havien
corregut tot Andalusia, poguessin comprovar
que el flamengmés pur es donava a Barcelona

El representant del Centre Excursionista
però, no s'ho prengué prou bé:
— Home — dgia — haurien pogut donar-

los ballets!
— No cal, — li contesta un periodista —

ja hi ha ballets i pujals.

EI conflicte de les arts gràfiques,
encara no totalment resolt, no
sols ha estat la causa que MIRA-
DOR deixés d'aparèixer la set-
mana passada i aquesta ho fes
amb retard, sinó que ens ha obli-
gat a fer Ln número no del tot

com hauriem volgut.
Esperem que els noátres lectors
se'n faran càrrec í ens perdona-
ran les defíciències a què ens
ha portat una situació anormal.

eerts fets històrics no depèn d'ells, sinó
d'altres fets, o sigui del resultat que pro-
dueixin i de la significació que altres fets
posteriors puguin donar-los.

Parlarem, doncs, dels darrers quinze dies
dintre aquestes limitacions, convençuts que
hi ha una veritat present i una veritat bis-
tòrica. Un comentari que podia ésser exacte
dimarts o dimeçres_cle J. 	 Ia,na n csa.da.
pót 	 ésser completament inexacte en
veure les coses a una mica de distància i en
calcular les seves conseqüències.

•	 :

es varen acabar pel mateix motiu. Les va-
gues de l'any dinou i següents varen trobar,
en canvi, una dura resistència.

Sens dubte els organitzadors de la vaga
passada s'han donat compte d'aquesta ob-
servació que es pot dir que ja és una llei.
E1 manifest de l'organització obrera donant
per acabada la vaga, d'un to desacostumat
é ÍEi^Vélt éltr^çu P^a^áj9g Ía^gF àia ^ál `_n
els organismes directius ho decidissin, i
segurament la seva decisió depenia dé l'ac-
titud general de la ciutat. L'ordre va ésser'
donada quan Barcelona, en veure altre cop
escampades les escombraries pels carrers i

E1 motiu de la vaga de Madrid era d'ordre deixatada la revolta en desordres incoherents,
sentimental. El de la vaga de Barcelona va donar senyals indubitables de molèstia i
també en quant fou anunciada com un de decepció. Era d'un gran sentit polític
acte de solidaritat amb Madrid. La despro- no portar la protesta mès enllà. La manera
porció brutal entre les derivacions tumul- més segura d'ésser seguit per tothom és po-
tuoses de la manifestació popular de Ma- sar-se al davant dels que porten un matiex'
drid amb motiu de l'enterrament de les víc- camí. Però l'ordre no va ésser obeïda, no
times del carrer d'Alonso Cano i la repressió per manca d'autoritat dels directius, sinó
de la qual foren objecte va sublevar els perquè totes les organitzacions tenen els
sentiments humanitaris de les multituds seus franc -tiradors, els inadaptats que creuen
que amb una perfecta unanimitat varen que hi entenen més que els altres, i varen
creure que la força pública havia ultrapas- aconseguir introduir a les masses una con-
sat els seus deures. 

L'ambient era favorable per aquest mo-
tiu a un acte de protesta, molt més quan
d'un temps ençà una simpatia difusa acom-
panya les protestes que poden tenir o poden
pendre un doble sentit. I això sembla ex-
plicar, millor, que totes les teories sobre el
motiu essencial de les lluites dels nostres
temps, la facilitat amb què va produir-se
la paralització de tota la vida de la ciutat.
A la Plaça de Catalunya un parell de vailets
eren suficients per fer baixar els passatgers
dels tramvies, i el tancament d'una botiga
feia baixar les portes de totes les altres del
carrer. Més que el compliment d'un mot
d'ordre, la vaga era l'adhesió activa o resig-
nada d'un poble a la primera veu que en
nom de tots volgués donar forma tangible
a l'expressió general d'un descontent.

Però no es pot negar pels que hagin .vol-
gut observar objectivament els fets que,
tot just la vaga va pendre ]'aspecte exclusiu
d'una lluita social, l'ambient li va ésser poc
favorable. Era com si la ciutat, que és sem-
pre un conjunt de vida complexa, difícil
d'enquadrar en una formació unilateral,
s'hagués sentit decebuda. L'havia com-
moguda un sentiment general i sens dubte
una esperança d'interès comú. Quan va
semblar-li que, al redós d'aquesta expansió
clarament ciutadana, podia apuntar un
desig d'interès parcial, una reculada intuï-
tiva va situar-la de cop al punt de sortida.
La protesta era feta i l'esperança quedava
esvalda. La vaga, si podia ésser encara
una vaga general de molts oficis, ja no era
una vaga general de la ciutat.

No és aquesta la primera vegada que es
produeix un fet semblant a Barcelona. Les
vagues generals, que per una tradició d'ordre
local, són entre nosaltres la forma més
acostumada de les protestes populars, han
estat tan freqüents que es pot ben dir que
tenen ja el seu ritme. I una de les regles que
gairebé no falla mai és que la vaga necessita,
per a produir-se fàcilment, el previ concurs
sentimental de la ciutat, i que aquest con-
curs és una força que no poden menysprear
els directors d'aquesta mena de moviments.
Sembla, de primer antuvi, que una forta
organització de les masses obreres sigui,

—gom es que us l'heu deixat escapar?
—No s'apuri, ja hí ficarem tres paísans.
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CAPERIT6t1
ASPECTES DE LA VAGA GENERAL
Els badocs	 guraven el trànsit rodat donant voltes a la

plaça. A repel i a gran velocitat uns nens de
Es innegable que el dilluns hi havia es- vuit o nou anys voltaven la plaça amb els

pectació. La gent s'havia promès un espec- patinets. Dia excepcional: tota la plaça era
tacle revolucionari de la millor qualitat.	 pista lliure. Entretant anaven passant ciclis-

A la Rambla, al carrer de Pelai, a la plaça tes que sortien a fer esport i a aprofitar aque-
de Catalunya, a la plaça de la Universitat lla tarda de vaga general tan esplèndida.
i en tots els indrets presos per la força pu-
blica, els balcons eren plens de gent.	 Els grups misteriosos

Semblava que la gent esperés veure passar
la Revolució, la Revolució amb majúscula Tothom haurà pogut observar durant
que molts imaginen com una senyora grossa aquests dies de vaga la presència d'uns grups
de pit empunyant una bandera, o cantant molt ben organitzats que resseguien els car-
la Marsellesa i anant al davant dels revolu- rers ordenant el tancament de botigues. Va

Guàrdia Civil va dedicar-se cada dos o tres
minuts a desfer els grups. Però no hi havia
manera d'evitar que la gent s'agrupés en
parterres i que demostrés una afecció espe-
cial al burlader de la farola.

Els grups contemplaven amb extraordi-
nària curiositat les escasses parelles de la
força pública. Semblava que la gent esperés
un espectacle.

La càrrega

Des del balcó de MIRADOR, situat a uns
trenta-cinc metres d'alçada, a la casa que

fa angle amb la plaça de Catalunya i el car-
rer de Pelai, vam poder contemplar, de vuit
a nou del vespre del dilluns, una càrrega que
pot qualificar-se de solemne, de la qual no
sabem que en resultessin ferits d'importàn-
cia.

Per major comoditat de l'espectador
una càrrega de gran espectacle ha d'ésser
vista des de les altures, com si l'espectador
fos una màquina de presa de pellícules. Hi
ha molts factors que poden afavorir-la:
necessita un escenari gran amb edificis no-
bles, un asfaltat impecable, llum artificial
abundosa i cal que entre els actors hi hagi
policia de peu i de cavall. Sense cavalls una
càrrega no val res. La càrrega excita més
els cavalls que la música militar. Igual que
una gotellada, una càrrega de la policia
escampa la gent en totes direccions i amb
ritme i ordre prefectes. Vista i soferta al

Lk. ,. _ __y.	 #g,.:r?sç d'un balcó,
manera radial i en onades concèntriques.
Si sembressin homes no els repartiríen millcr.
Si els fessin córrer amb màquina no obtin-
drieu una sincronització d moviments
més ajustada. Arribeu a veure que el feno-
men no pot ésser més natural. En certs mo-
ments, una càrrega se us presenta d'una ma-
nera caraicaturesca i humorística.

Quan els cavalls en tornen arriben sa-
tisfets i triomfants disposats a córrer més
que mai. El soroll de ferradures domina el
carrer i la policia parla alt, lluint l'idioma
amb aires de gran importància.

El fet que tant l'home de la selva com el
representant de l'autoritat dels països civi-
litzats creguin en l'eficàcia de tustar amb
força la closca del pròxim i de fer-li un mal
físic és un tema que mereixeria un assaig
quilomètric. Quan la necessitat de fer mal
a la carn d'un altre home, no obeeix a un
instint de venjança, sinó al desig de fer en-
trar una idea al cervell d'un altre ciutadà,
o d'imposar la llei a garrotades, ]'opressor
és castigat amb el grotesc filosòfic.

En les càrregues de la policia contra el
públic, a més de la curiosa dèria de fer pre-
valer un punt a bastonades o a cops de
sabre, hi ha un altre element a considerar i
és el costum, tan arrelat en aquests indrets de
Europa, que tota la iniciativa estigui d'una
banda. No és pas que, moltes vegades,
això es degui a la superioritat d'elements
per part del representant de la llei. Una
estranya tradició estableix que mentre la
multitud sent tota la inquietud al cervell
i a les cames, el policia sent un formigueig
a la mà, com un corrent elèctric que es
comunica al bastó o al sabre.

La presència d'aquests dos elements de
combat, un exclusivament actiu, el menys
nombrós, i l'altre definitivament passiu, dóna
un interés estrany a la batuda. Com que el
pDlicia pega per dret i llei d'ofici, el públic
creu que té el deure de rebre. Sembla que
aquesta filosofia és fruit de molts anys de
civilització.

Afortunadament, els desordres públics
tenen a cada país els seus poetes. Si no fos-
sin aquests poetes, les càrregues finirien
sense grandesa. Els poetes del desordre
insulten la policia i llencen algun roc, no
per fer mal, sinó per esperonar el repre-
sentant de l'ordre, per obligar-lo a que s'in-
digni i mantingui el seu punt, que és la
tasca que li mana la llei. Llavors l'agent
de l'autoritat s'indigna personalment, per
obligació, en nom dels seus superiors, que
no volen prendre's aquestes molèsties, i en
pQr.p^opj,^En ác^uest_ unt dol ,`d'agent
fa de persona pacient.	 r+ y

En, general, els poetes del desordre fan la
seva feina entre la multitud protestatària.
Tots els grans romàntics són entre el poble.
No obstant ha passat entre nosaltres un
poeta pur del desordre, un romàntic genial
que va creure necessari reforçar els rengles
de la policia. En el temps de les manifes-
tacions a favor de l'autonomia, aquest
poeta , es barrejava amb els agents, recollia
i avalorava els insults, i quan arribava l'hora
de pegar, aquest home que sentia amb pas-
sió totes les idees del poble, pegava. com
quatre policies. Ell sol donava a una càr-
rega una grandesa èpica. Corria, pegava,
i cridava molt. Deia que a la policia, o per
mandra o perquè hagués rebut ordres de
no passar de la comèdia, a vegades Ii costava
engrescar-se.

Un dia la policia secreta va preguntar -li
si era del cos. Ell va respondre: <Sóc un
aficionat. La policia hi va veure un cas de
«cooperació ciutadana i el va felicitar.

MANUEL, BRUNET.

Sabres.—La famosa vaga general de la set-
mana darrera ens ha refrescat un esport que
semblava que ja teníem mig rovellat aquells
que posem la Rambla de Barcelona da-
munt de tots els carrers idíl.lics de la teva.
Es l'esport de la improvisació, la delicada
i tendra corredissa davant del sabre lluent
i carregat d'oli com una arengada a la brasa.

Es un esport que no demana entrena-
ment; no s'ha de saltar a la corda amb un
somriure envernissat de col.legiala, ni s'ha
de trotar desesperadament damunt de la
sorra amb un pull-over encastat a la pell.
Es un esport que viu a les puntes dels ner-
vis, com una mena de microbi desenfrenat
i grotesc. Es pot practicar la corredissa
amb un «puroa clavat a les dents, i amb uns
idees reaccionàries que es passegen amunt
i avall de la medul.la com si es tractés de
la processó de la bona mort, o alguna cosa
inflada de cucurulles, de plats de cendra i
de trompetes militars. Es l'esport de cames
ajudeu -me, que no respecta ni la grassa, ni
el compte corrent ni el botó del perseverant.

La guàrdia civil i la policia fan una repre-
sentació magníficament teatral, de qual-
sevol passatge de 1'Apocalipsi, fent passar
els cavalls damunt de les voreres amb un
trot de concurs hípic honorable i enraonat.
En aquestes càrregues excel.lents, la paco-
tilla espiritual dei badoc i de l'home que
ha sortit de casa per anar a comprar una
terça de peix a la Boqueria, s'enfila per les
escales privades, truca als pisos descone-
guts, i de tot això de vegades en surt un
casament, un joc de garrotades, una lleva-
dora que s'improvisa, i mil coses més que
serveixen per demostrar com són útils els
tractats d'urbanitat i la prostitució ben
organitzada.

Feia molt temps que a Barcelona no
havíem fruït d'aquest expectable. Jo tinc
de confessar que, dilluns, el meu cor de
mica en mica s'anava tornant jove, i com
que no sé per quins set sous em pessiga cada
dos per tres ún "temperament d'historiador,
he recordat alguns capítols de la història
contemporània de la nostra ciutat. He pen-
sat en aquells bons temps que anaren del
fi de la guerra al directori d'aquest país,en
els quals les filigranes dels que pegaven i
dels que rebien al mig de la Rambla van
batre tots els rècords.

I mireu, entre les figures més impressio-
nants d'aquella època, ha sortit tota negra,
tota compacta però amb una mena de
lluentor imposant, la de mossèn Clascar.

Avui dia hi ha un gavadal de joves de la
primera i de la segona volada que desco-
neixen les gràcies d'aquest capellà magnífic.
Mossèn Clascar era alt i gros com un pagès
que ha menjat moltíssima cansalada. Tenia
una punta de facècia medieval i de murrieria
semítica en els sacsons continguts de la
cara, parlava a.mb una veu de baix plena de
xiulets de rossinyol mal humorat, i era allò
que se'n diu un sant home i un català com
una casa. Mossèn Clascar era un especialista
en el ram de les I ullangues del carrer; quan
hi havia avalots a la Rambla, la teula
d'aquell savi i literat eminent es barrejava
amb les terceroles i el metall dels sabres,
igual que una esquena de delfí en mig del
temporal.

Recordo perfectament aquells dies que
estinyolaven les taules de marbre del vell
Continental, i que en les plataformes dels
tramvies els sabres punxaven l'esquena,
amb un cert delit golafre, com aquell que
punxa cargols amb una agulla saquera. De
vegades xiulava un tret i les potes dels ca-
valls feien un dissabte humiliant; el passeig
central de la Rambla quedava desert, dos
o tres policies que semblava que jugaven a
fet, i en mig de la repressió armada, el man-
teu i la teula impertorbables de Mossèn
Clascar; ell no s'havia mbgut; fumava un
cigarret d'aquells que aleshores venien en
un paquet cilíndric, i hauríeu dit que tenia
tot l'aire d'anar a collir maduixes de bosc
en mig de les llambordes de la Rambla.

Jo el trobava moltes tardes a l'Institut
d'Estudis Catalans i la seva .conversa em
queia a les orelles amb tota la sonoritat
perfumada d'un vi ranci, i a les set quarts
de vuit, es cargolava el manteu, encenia el
cigarret, i se n'anava a fer d'espectador de
les garrotades. Més d'alguna vegada l'havia
acompanyat, i aleshores sentia la màgica
protecció de la seva teula. Els policies em
semblaven angelets amb bigoti, i els sabres
es fonien com una neula de Nadal.

Ara el pobre mossèn Clascar és mort, i
ja fa uns quants anys que el vàrem enterrar.
Ara la policia i la guàrdia civil no poden
sofrir als meus ulls cap mena de transfor-
mació màgica. Les coses s'han tornat d'un
realisme més cru, i l'esport de la corredissa
agafa tot l'aire vil, tot l'aire despullat de
mil noucents trenta.

JOSEP MARIA DE SAGARRA.
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cionaris com hem vist en els gravats antics.
Semblava que només faltés preparar els

domasos i anar a comprar confetti.
En cap altra de les vagues generals s'ha

-via registrat aquest fet. Senyals del temps?

Prenent el sol

A la plaça de Catalunya, les primeres càr-
regues, o simulacres de càrrega, van comen-
çar el dilluns a les tres de la tarda. La pri-
mera càrrega fou donada contra un grup
que prenia el sol llevant el parterre de la
Deessa d'En Clarà. Els civils i la policia
van aconseguir dissoldre els grups, però quan
la força pública s'allunyava els grups tor-
naven a formar-se. Els grups acudien al sol
com les mosques a la mel. El propòsit no po-
dia ésser més burgès: prendre el sol.

bLLráx. l;c l:tí ^OdPS f ¢,11T^S Qri e ll t op e
lució. Tot passant vàrem recollir aquesta
frase:

— <Desengáñense ustedes. Cuando el obre-
ro...

No calia escoltar més. Era evident que
l'orador glossava aquella frase de Karl Marx:
«Treballadors, uniu-vos.

Entretant, els guàrdies civils, animats pel
propòsit de desfer els grups, varen arribar a
fer pujar i baixar els cavalls per les escales
del tortell que hi ha al mig de la plaça. Lla-
vors van fugir les dones i les criatures que
prenien el sol.

Un nen de quatre anys que contemplava
meravellat les acrobàcies dels cavalls va
dir a la seva mare.

— Em pensava que els cavalls no puj aven
i baixaven escales.

— Sí fill — va respondre sa mare. Els
cavalls de la Guàrdia Civil pugen i baixen
escales. Anem! Anem!

— I els altres?
— Els altres, no. Apa anem! Camina!
Les parelles de Civils i de Seguretat asse-

circular també per la ciutat un grup format
per uns cinc-cents vailets la major part dels
quals no arribava als vint anys.

La manifestació més important d'aquests
grups vàrem presenciar-la a la Ronda de
Sant Antoni, el dilluns, a quarts de set de la
tarda. Vàrem haver de fer pas a una mena
de columna d'honor formada per uns tres-
cents homes. La columna anava de part a
part de la Ronda, tocant a les línies d'edifi-
cació. El grup marxava a quatre de fons,
a pas regular, gairebé militar, i en silenci.

Cent -cinquanta metres més enllà arribava
un altre grup, també a quatre de fons i for-
mat per altres tres-cents homes. I seguia
encara un tercer grup d'igual nombre i en
la mateixa formació.

En arribar a la plaça de Sepúlveda la
força pública va barrar el pas al primer
gww Immediatament es varen avençar el

força pública. Durant aquesta topada va
morir un obrer del Día Gràfico que se n'ana-
va a casa seva.

Sembla que val la pena de consignar
aquest fet.

Parterres d'homes

Cap a les quatre de la tarda la plaça de
Catalunya va començat a adquirir un ca-
ràcter que no havia de perdre fins a les vuit
del vespre, a l'hora de la gran càrrega con-
tra els badocs. Els burladers que hi ha a la
plaça de Catalunya, davant de la Rambla
de Canaletes, varen ésser ocupats, per grans
parterres d'homes.

I és curiós de fer constar que els grups
deixaven lliures els passos de carruatges
com si hi hagués tràfec rodat. Des del balcó
de MIRADOR vàrem poder comprovar que
els grups no varen desdibuixar mai la com

-plicada geometria dels burladers. Un ins-
tint estrany els situava en aquells llocs.

Des de les quatre a les vuit del vespre la
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_ Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es-
trangers - Passatges Marítims i aeris
Viatges a "Forfait" - Excursions acom-

panyades - Peregrinacions, etc.

INFORMES
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Feu fer els vostres gravats en la
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La teva bona carta a pro-
pòsit de la publicació dels
records del príncep de Bis-

5	

s
maxck vaig rebre -la ahir en
arribar en aquest indret so-
litari	 i	 encantador de	 la
frontera.	 Estic	 plenament ^ ^ ^3
d'acord amb tu sobre la ma
Hura d'apreciar-ne la impor-	 ^^` '
tància i l'esperit, com tara-	 s - f ^^^
bé els motius que han mogut	 ^ y ^^ ,	

^ `^^aquest Busch a fer-los apa-  °°	 `'
rèixer.

El seu objectiu és el ma-
teix, que el del difunt Bis-
marck.	 Aquest valia ésser	 Y ^	 rx^
glorificat, admirat, adorat pei r	 '
poble a despeses de la nostra
dinastia i de la nostra casa,	 _^ ^ 
per les quals feia creure al	 ;^
bon poble alemeny que esta-
va sempre disposat a morir,
i que ell les havia elevades	 Una de les darreres fotografies de Bismarck
fins	 al	 tron	 imperial ale-	 en la seva vil 1a de Friedrichsruhe
many!	 Però	 tot	 això	 no
serveix de res; el poble de mica en mica I pagar el mal que us ha fet, al papà, a tu i
descobrirà tot el que li pertoca, i aquesta fins a l'avi!	 Ja era prou	 terrible per	 un
mena de publicacions només servirà per ac- xicot de trenta anys, haver de començar
celerar la manera com es farà la claror en així el seu regnat, després d'un altre de tan
l'esperit de les masses. Les seves finalitats gloriós que tot just s'acabava!	 Però tot i
exteriors, tu les has exposades exactament, això vaig adonar -me de quin era el meu
axi com les vies i mitjans que ell va adop- deure, i gràcies a Déu. Ell m'ajudà, Sense
tar. Però hi ha un greuge que tu formules Ell, estava perdut. Quan la lluita s'escalfà
en la teva carta, i contra el qual he d'elevar i Bismarck començà a fer-me els jocs més
una enèrgica	 protesta.	 Hauria,	 dius,	 des- audaciosos, no reculant ni davant de ]'alta
viat de llurs pares el cor dels teus tres fills traïció,	 vaig	 trametre-li	 un	 missatge	 que
grans. E1 que han de dir els altres per de- deia que em semblava entrar en torneig con-
fensar-5e ' n, lis	 lw ..... 	,
amb senzillesa, però amb fermesa i la cons-

..__	 ,_	 ,_.,..	 ..
pia família; que si era així, li avisava que la

ciència pura, puc respondre: <No». No ha cosa era inútil, perquè en aquest cas havia

gosat mai — ni jo li hauria permés mai — de perdre la partida. La resposta fou tal

parlar de tu o de l'estimat papà en presència com jo esperava, i el vaig aterrar, estenent -lo

meva! Però si vols al ludir a la possibilitat sobre la sorra, en interès de la meva corona

que un de nosaltres hagi ajudat a fer caure i de la nostra casa! Doncs bé, d'ençà d'aquell

el canceller aleshores omnipotent els dies del any terrible, he hagut de plantar cara a la

regnat de l'estimat papà, confesso ben ober- tempestat de sentiments d'Alemanya, i a les

tament que m'hi vaig oposar absolutament, maniobres més vils del furiós i acarnissat B...!

i per una raó excel lent. La mort de l'avi Es el que el pobre papà i tu mateixa hauríeu

havia tan fatalment i fins afeblit la nació, hagut de suportar. Jo ho he suportat tran-

que estava esbojarrada i a punt d'un atac quil lament, sense rondinar, amb l'estendard

de nervis. En aquest estat es mirava Bis- reia] ferm a la mà, l'escut barrat de negre i

marck, i no nosaltres, com l'únic capaç de de blanc al braç, i Déu a dalt! Ho he supor-

transmetre i de mantenir la vella tradició— tat, tot sol durant vuit llargs anys! On és

això era completament fals i l'obra de la ara? La tempestat s'ha calmat, l'estendard

seva pròpia astúcia — , però era un fet! Si enlairat ondula a la brisa, reconfortant les

el papà, i jo amb ell, no haguéssim fet tor- mirades que s'eleven a ell, la corona envia

nar Bismarck a casa seva, s'hauria desenca- els seus raigs <<per la grdcia de Déu	 al palau

denat una tal tempesta contra ell i teu, que i a la cabana, i — perdona'm que t'ho digui

hauríem	 estat ben incapaços	 de	 parar-la —l'Europa i tot el món paren l'orella per

i tu hauries emmetzinat els darrers dies del saber Nquè diu o què pensa l'emperador

pobre papà, i espatllat la magnífica i fines- d'Alemanya» , i no quina és la voluntat del

borrable figura que tenia als ulls del seu poble, seu canceller! A la meva manera de veure,

i,	 pensa-hi,	 compromès la seguretat des- hi ha un punt sobrer 1 qual la teoria del papà

tar-te entre nosaltres, cosa que potser se sobre la continuïtat del vell Imperi dintre

t'hauria tornat impossible. De moment, Bis- el nou és justa; ell ha aguantat sempre, i jo

marck era l'amo de la situació i de l'Imperi: faig el mateix! Per sempre més només hi ha

I la casa de Hohenzollern no existia! Ha- un emperador de debó al món, i és l'Empe-

guéssim provat només de tocar-lo, i tots els radar alemany, abstracció feta de la seva

prínceps	 alemanys — jo	 n'estava	 secreta- persona i de les seves qualitats, però pel
dret d'una tradició vella de mil anys. I el

ment informat — s'haurien alçat com un
sol home iens haurien fet tornar a pendre seu canceller no ha de fer més que obeir!

el canceller, al qual hauríem estat — i so- El teu respectuós i abnegadíssim fill,

bretot ja més tard — lliurats lligats de peus W illy
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debe llevar sobre sus hombros, no sólo la carga
del cuidado doméstico si que también está ligada
por sus deberes con la sociedad. Y no todos los
días está en condiciones de hacer frente a las
contrariedades de la vida, especialmente cuando
algún mal la agobia, el dolor de cabeza, de muelas,
jaqueca, neuralgia o los trastornos mensuales, etc.,
que son causas de mal humor y postración.

En tales casos debe tener a mano la

CR FIRSPIRIMR
que no sólo ahuyenta los dolores sino que posee

también la acción reanimadora y estimulante de
la cafeína. Con ella pueden cumplirse las
obligaciones de la v;da, con buen ánimo	 B

y satisfacción.	 ABAYER
Tome, pues: Cafiaspirina.

No afecta al corazón ni a los riñones.
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EL PRINCEP 1 EL POBLE
mirani a

jora • —
Després d'escampar pel món els seus

jardins, Forestier ha deixat les fadigues del
seu art i d'aquest món, per pendre un llarg
repòs. No m'agrada de dir que és mort. El
millor d'ell mateix té encara molts d'anys
de vida. Es per això que no escriuré un
article necrològic, d'aquells feixucs com una
llosa tombal.

Personalment, almenys, mentre els arbres
que ell ha fet plantar a casa nostra creixin,
jo el veuré viu i vigilant. Temeré, si ens

. C. N. FORESTIER
EI prmer volum de les Memòries del

Príncep Bülow, ex-canceller d'Alemanya,
conté dades molt interessants sobre la vida
interior de l'Imperi germànic i de la família
imperial, que han causat una gran sensació
per l'autoritat personal de 1'ex-canceller i el
mèrit litera ri de la seva obra. Hem cregut
que podia interessar als nostres lectors la
traducció d'una carta que Bülow inserta
íntegrament, adreçada per Guillem II a
la seva mare, a propòsit de la publicació dels
records del príncep de Bis-
marck. No es tracta d'una
qüestió personal ni de sim-
ple interès nacional d'Alema-
nya. Es senzillament la de-
mostració de com entenia la
dinastia reial de Hohenzo-
llern els seus drets sobirans.
El país és considerat com
un patrimoni familiar i el
millor ministre de l'Imperi
era usurpador dels drets de
la família. No s'ha dit res
tan dur contra les monar-
quies con les paraules que
copiem de Guillem II:

Molt estimada mamà:

i mans: La situació era senzillament impos-
sible. Jo, a partir d'aquell moment, vaig
compendre perfectament la tasca terrible.
que tu Fleshores no preveies, i que el cel
havia concebuda per mi; la tasca de des-
lliurar la corona de l'ombra aclaparadora
del seu ministre, de posar la persona del
monarca al primer rengle, al rieu une>, de
salvar l'honor i l'esdevenidor de la nostra
casa de la influència corruptora del Gran
Lladre del cor del nostre Poble i de fer-li

Sennep i el dipuiat desconegut

Jehan Sennep és indiscutiblement el millor
caricaturista polític francès. 1 això que les
seves idees polutiques^ són ben lluny de les
nostres.

El dia del darrer escàndol de la Cambra
francesa — interpellaeíó sobre els escàndols
bursàtils, — Sennelr f assejava per la sala
de Passos Perduts. Un difrutat socialista cri-
dava:

— El primer que cal fer és treure els perio-
distes d'aquí. No hi han de fer res, som a casa
nostra, nosaltres!

— A casa vostra? — va interrompre Sen-
nep. — Què no us recordeu que som el poble
sobirá?

— Sóc diputat, senyor. Polser per vós és
no ser res això?

— Exactament, ara ho heu dit, ser diputat
és no ser res.

— Sóc Lebrel, diputat del Sena Superior, —
féu el diputat, fora de si.

— Així sou vós el diputat desconegut? 
—va fer Sennep tranquil lament.

Filantropia i Banca

En el procés de Vlme. Hanau, quan aquesta
ha estat invitada a explicar-se sobre els 150.000
francs que retirava cada mes per a les seves
necessitats personals, la genial financiera
respongué:

—Però si jo no em dedico pas a la filan-
tropia, senyor president, sinó a la banca.

Els Racistes Alemanys

L'enquesta practicada per la Reichswehr
sobre la propaganda racista ha demostrat
que el moviment no provenia exclusivament
de Hitler. Un dels oficials acusats en el pro-
cés de Leipsic, ha respost:

—Les idees d'alliberació nacional soslin-
gudes per Hitler són les mateixes que hem
après als bancs de d'escola militar.

Von Falkenhausen, general director de
l'escola d'infanteria de Dresde, que ha passat
a la reserva, s'ha inscrit al partit racista, com
també el general Wollwosth, comandant de
la 4•a regió militar, també passat a la reserva.
El lloctinent Scheringer, un dels acusats en el
procés de Leipsic, acaba de publicar una carta
oberta al ministre, acusant-lo d'esperit de
rutina i anunciant-li que la nova generació
d'oficials aterrarà els falsos ídols. El general
Grdner, davant d'aquesta onada d'indisciplina,
no sap de quin cantó girar-se.

— Puc gendre sancions — diu — contra els
oficials joves, però si s'han de castigar els
calis de çgvào^ gw^l	 nr vnlc riclbables, tot

Un ex-militar alemany, socialista militant
en l'actualitat, diu que els oficials racistes
semblen aque!ls frares 7e la Trapa que només
1oden parlar dos dies l'any. Aquests dos dies
parlen del matí al vespre. Igual fa l'oficial
alemany així que s'ha vist lliure de la fèrria
disciplina imperial.

Sense trampa

Gaston Géraed, alt comissari del Turisme
francès, té una veu formidable que domina
tots els sorolls.

Recentment, a l'àpat de Dijon, en ocasió
de la Fira Gastronòmica, quan l'alt comissari
comenyà el seu discurs, un alcalde rural va
dir al seu ved:

— Deu haver-hi un altaveu sobre la taula.
— No — li digué el veí, — esteu sentint

directament l'alt comissari, sense altaveu.
— Doncs està reolt ben imitat — conclogué

l'alcalde.

Missions diplomàtiques

Quan el rei Càrol de Romania hagué re-
conquistat el tron, pensé tot seguit a liquidar
alguns assumptes sentimentals, sobretot els
de Zizi Lambrino i Lupescu.

Confià aquesta missió a Dinu Cesianu,
amic seu, nomenant-lo ministre de Romania
a França, amb instruccions concretes i pre-
cises. Abans d'aquest nomenament, l'activitat
de Cesianu es limitava a les cròniques de boxa
al diari Adeverul i a presidir societats pugi

-lístiques. El seu nou càrrec el sorprengué i
fins li féu l'efecte que li venia gran. Però

així i tot emprengué les negociacions.

Desgraciadament, no li han reeixit. Zizi
Lambrino sosté la indiscutibilitat dels drets
del seu fill a l'heretatge reial, i la Lupescu
ha trencat tota mena de rejacions amb l'am-
baixador. I mentrestant a Bucarest pensen
nomenar un altre ambaixador a França.

ció, havia sortit excepcionalment bé. Ens
agraïa, d'amagat, l'haver-lo entès i servit
fidelment. Tenia tants de motius de rancúnia
amb els que, als uns i els altres continents,
li havien capgirat els seus projectes!

Es comprèn perfectament que, amb aques-
ta mena de caràcter, Forestier havia de tenir
grans amics i encara més grans enemics.
Si jo crec tenir totes les raons del món per
ésser dels primers, els segons potser tenien
també les llurs. L'esperit crític de Forestier

estava sempre en acció: els que no els agrada
la crítica contrària, no podien estar contents
d'ell.

Amb la mateixa vivacitat que als altres
es criticava a ell mateix. Quan la fondalada
de la Font del Gat era quasi llesta, jo li
vaig dir, una tarde, tot baixant de la dita
Font: «No exagereu! el terreny és tan difícil
que tothom ha de compendre que no tot
ha pogut sortir bé!» i ell va respondre:
«Justament perquè el problema era difícil
hauria calgut mostrar que érem capaços de
resoldre'l; ara tothom podrà dir que un
altre ho hauria fet millor!» No li agradaven
mai les pròpies solucions, s'eternitzava da-
vant d'una escala o d'una plantació, abans
de resoldre definitivament el que calia
fer-hi. Molts em planyien de veure'm passar
hores i hores en aquella feina. En Ramon
Reventós, com a arquitecte de l'Exposició,
i En Miquel Aldrufeu, jardiner, eren sovint
de la partida. A cap dels tresino ens ha
sabut greu d'haver-ne estat.

i ara, a l'hora de la cerimònia fúnebre,
quan els ambaixadors i els representants de
les ciutats del món on Forestier havia tre-
ballat vénen a tornar-li una part de les
flnrc n ullem lc h-,,.., ..,.lti. _4 i_1
LucienCorpechot, a un article al -Fígaro,
ha escrit que els que han vist Montjuic po-
den tenir una idea del que Forestier era.
Hem vingut, doncs, En Reventos i jo, per-
què no sembli que Barcelona. és menys
agraïda que les altres ciutats i perquè es
sàpiga que ens recordem d'ell.

N1coLnu M. RUBIO I TUDURI.

París, 30 octubre 1930,

`-

4 ^

descuidem, que Forestier torni a renyar-me
vigorosament, a m'engueuler, com deia ell
en els seus mals moments. Si ens deixem dur
per una complicació de dibuix o de fanta-
sia, pensaré que encara pot dir-me, ple de
mala intenció: «Que vous étes espagnol! no
voleu semblar-ho, però aquest gust per la
complicació us traeix!»
Els que no l'han conegut de prop — o

almenys de tan a prop com jo — potser
l'imaginaven un home dolç, artístic, gairebé
angèlic, passejant entremig de les floretes
i les brotades tendres. Els que així l'ima-
ginaven, restaran sorpresos del que he dit,
més sorpresos de saber que, cada nova visita
que ell feia al Parc de Montjuic, era mar-
cada per una terrible escena de malhumor,
de sarcasmes i de planys amarguíssims pels
nostres «bunyols> — vous vous étes f . . . . de-
dans encone une fois!

En els seus accessos de mal caràcter, que
en podríem dir, no deixava res per verd.
Tota la Raça Catalana en patia. «Quina
gent!» deia... i afegia moltes coses. Després,
però, començaven les comparacions amb
Sevilla, amb la gent de Fez, amb Buenos
Aires, amb Cuba, i finalment amb París.
.I ant »---- 	 4-.--tea.__._, _i .i_ _._

de mime! tanmateix, a Barcelona...» i es
posava a treballar coratjosament per cor-
regir els «bunyols». «Es pega!», acostumava
de dir a aquests casos — c'est la guigne! —

sempre m'he de dedicar a la col.locació de

mitges soles».
Al darrera de nosaltres, a París, a Amè-

rica, parlava bé de nosaltres, i sé que ens

estimava. El parc de Montjuic, en els trossos
directament executats sota la seva inspira-
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AL COR DE MARCEL PROUST
Es a les llibreries el primer volum de la

Corresprndance générale de Marcel Proust
que pu'iliquen Robert Proust i Paul Brach
a la Librairie Plon.

La collecció ara iniciada aspira a ésser
el recull ordenat de l'epistolari del creador
d'Albertine,

Els lectors de Proust reserven als precio-
sos documents una admiració idèntica a la
que l'obra els inspira. Aquestes lletres, amb
la picantor de l'inèdit, els hauran propor-
cionat la illusió que l'absència del literat no
és tan total i definitiva.

Es pel geni un moment de compromís
aquest en e1 qual els reflectors de la pública
curiositat abandonen l'obra per a fixar-se
damunt l'home. Per més que l'autor, en
vida, hagi aconseguit escamotejar la seva
intimitat, emparat o diluït en l'obra, no po-
drà evitar el moment de la mort, personal
i intransferible. Es ara quan l'home resta
sol i dret a primer pla, l'obra relegada a
teló de fons.

No tothom qui va vers el gran home és
guiat per l'amor, o solament per la simpa-
tia. Si el geni és una gran foguera, són
molts els carents de llum pròpia que se Ii
acosten, per a provar si les flames il1umi-
nen llurs cares, única manera de salvar-se
de l'obscuritat.

Es clar que la figura de Proust era massa
poc «pública, per a témer que algun «profi-
teurn de la 'literatura se'n servís de tram-
polí. Ni era fàcil que mai les seves «pan-

El fiaMahahahah^^^^ahaM^
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toufles„	 fossin exhibides en públic, com li
succeí a France, un dia prologuista seu.

Ha estat tan gran el respecte i la vene-
ració dels qui després de la seva mort s'han
acostat a Proust, que més que la d'admi-
radors, els escauria la denom inació de fidels-
Essent així, no ha d'estranyar -nos que carn-
pant en la intimitat del gran home, i sense
entretenir-se en objectes banals i domèstics,
hagin fet cap al cor de Marcel Proust, di-
visa que les 'Editions Kra posen al damunt
d'un aplec de lletres íntimes, publicat dins
la	 «Collection	 XX°	 Sièclen.	 1	 és	 que en
Proust a penes existeix el dualisme entre

amor propi,	 puix que «aquest no és pas
gáté, gaire sovimt.0 Aquí enumera una sè-
ric	 d'infructuoses	 temptatives	 fetes	 per	 a
publicar diversos escrits en la premsa, aca-
bant :	 «Perd amb la vostra signatura serà
una cosa molt més fàcil !„

En	 una	 lletra	 següent,	 i	 a propòsit de
]'article	 ofert	 per	 Lucien	 Daudet,	 hi	 ha
aquests mots : «Solament si no us repugna
la	 idea de confiar-me'l	(sota sobre	 tancat
perquè jo no el vull	 llegir,	 sense això no

l'home	 i l'obra,	 patent en	 tants altres es-
criptors.

La producció literària és fruit dels 	 mo-
ments més lúcids, estant la seva creació sot-
mesa a la reflexió i a l'esmena. D'aquí pro- _
vé que l'obra gairebé sempre sigui superior
a l'autor, home a fi de comptes, i com a
tal, feble í imperfecte.	 En aquest cas aga-

4far la ploma equivaldrà	 per	 l'escriptor	 a ^,..
canviar	 d'indumentària ;	 a	 «posar-se	 pre- rï	 `
sentable».

Hi ha literats,	 però,	 pels quals no	 està
ben delimitada la frontera em acaba el món Mp°^-
real i om comença el que llur imaginació
crea. L'acte d'escriure no opera en ells cap
transformació essencial i es produeixen Ilunv
de la més lleu afectació ; sense ombra de f
((pose)).	 Proust, crom ha permès de conta-  v	 . ,
tar la seva correspondència, pertany a aques•
ta categoria de literats.

Es troba en les seves lletres la mateixa
llum dolça i	matisada,	 la qual banya	 els
personatges i les coses en la seva novella.
Ei	 fet més insignificant fa relluir aquelles
delicadesa i sensibilitat tan extremades, l'o-
rigen de les quals és situat pels crítics en Marcel Proust en 1920
la malaltia que consumia	 Proust.

No ens hem	 proposat espigolar l'episto- podria pas decentment posar-lo en circula-
lari, 	proustià.	 No	 sabem,	 perd,	 deixar	 de ció)...,, Aquí passa en revista tota la premsa
referir-mos a unes lletres datades en l'agost parisenca, tot sospesant les possibi-litats que
de l'any 1913, i adreçades a Luden Daudet, hi ha de collocar l'article en qüestió.
fill d'Alphonse i	 germà de Léon. I l'home que parlava amb tanta illusió

Proust havia tramès a Lucien Daudet les d'un article elogiós en perspectiva, i temia
proves del primer	 Plum de Swann, en el que restés inèdit, havia escrit Un amour de
qual llavors treballava. La lectura de l'obra Swann 1
entusiasmà a Daudet, que cursà a l'autor Alta exemplaritat	 la d'aquestes	 lletres	 a
una	 -lletra	 oferint -se	 a	 escriure un	 article casa nostra, om cada dos per tres es dispa-
encomiàstic del llibre.	 De	 la	 resposta de ren les vint-i-una canonades, i on columnas
Proust són els paràgrafs següents : e.. .quant i columnes de diaris acullen els elogis més
al que em dieu d'un article,	 no tinc cap ineptos dedicats a les obres més mediocres !
necessitat de posen amb vós, cosa que altra- En la successiva i creixent estimació dels
ment no faria amb ningú. Això serà per a esperits selectes, i no en les consagracions
mi,	 si	 no varieu d'opinió i de desig,	 una apoteòsiques, és on el geni troba la garan-
joia	 profunda...»	 Més avall afegia	 que	 la tia de	 la	 immortalitat.
publicació	 de	 l'article	 complauria	 el	 seu ANDREU A- ARTIS

Hem rebut els següents documents, que
publiquem, entre altres motius de més pes,
perquè l'interessat ho demana:

»Sr. Director de MIRADOR. Ciutat.—Molt
senyor meu: Vostre diari ha publicat un
comentari sobre la meva traducció, al ca-
talà El Foc, de Barbusse, espero doncs, de
vostra cavallerositat fareu publicar en el
mateix lloc l'original que us trameto. Us
saluda» etc.

»He llegit el comentari a la meva traduc-
ció El Foc, de Barbusse aparegut a MIRnDoR,
el dijous 6-XI, i dec dir al Sr. A. A. signant
del comentari, que és la primera vegada que
faig una traducció al català, i El Foc, de
Barbusse és una obra plena de dificultats,
no sols pel lèxic riquissim emprat per l'autor
sinó també per la modernitat de les seves
imatges que dificulten encara més la seva
traducció. Amb la meva pobresa assimila-
tiva del llenguatge literari català, confeso,
que m'ha sigut més difícil de trovar el sig-
nificat i el matis exacte a la nostra llengua,
que ho haguera sigut segurament, ad meu
trempat crític, sí s'hagués encarregat de la
traducció.

»Equivocacions, lapsus, n'hi ha a totes
les traduccions. Vol dir-me el meu anònim
crític, en quina traducció no trobarà errades
de caixa semblants a la d'àguila per agulla
(ja que no té ni l'accent) que ell té l'amabi-
litat de penjar-me?

»Què no és acurada la meva traducció
d'El Foc, de Barbusse? Què és superior à
1°s meves forces? Què és un atreviment,
haver començat amb una obra d'aquesta
qualitat?... Potser sí! Què el Sr. A. A. ho
faria millor? D'acord!

nMalgrat tot, agraeixo moltissim al Sr. A.
A. el seu comentari i si sapigués el seu nom
i la seva adreça li donaria les gràcies perso-
nalment. Ara bé, ja que no conec el nom ni
l'adreça del Sr. A. A. sols em manca dir-li,
que quan un Sr.. es permet jutjar en la forma
que ell ho ha fet, té que tenir quan menys,
el valor cívic de signar-ho. L'anònim no ha
sigut mai una arma noble i lleial! — Santiago
Masferrer i Cantón

Podríem dir moltes coses al senyor Mas-
ferrer i Cantó, però ens limitarem a tocar
dos punts de la seva carta.

Les errades de caixa són impotents per
explicar, no ja la manca absoluta de "sen-
tit dels paràgrafs que transcrivíem, sinó

àdhuc la traducció de romans illustrés per
remansos il.lustrats.

La nota que ell qualifica d'anònima no
era firmada, per la seva importància i ex-
tensió, amb nom i cognom, és cert, però
duia les inicials d'un col.laborador de MI-
RADOR, i no dels menys actius. I per molts
aixó ha estat una llàstima, perquè hi hauria
hagut empentes per declarar-se'n respon-
sable. A part d'aquesta identificació de
punts de vista per par dels redactors i nom

-brosos col.laboradors, consti al senyor Mas.
ferrer i Cantó que a Mnt DoR no es col.lo-
quen originals per sorpresa, de manera quel
baldament la dita nota hagués estat real,
ment anònima, l'haurien emparada, si e-
nom de la publicació no fos prou, els de les
persones que n'assumeixen la responsabi-
litat.

La segona edició

EL FOC
d'Enric Barbusse

1'excel lent traducció catalana
de S. Masferrer acaba de sortir

(segona • edició)
Demaneu-la a totes les llibreries
i quioscs,

¡és la segona edició!
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caracteritzats jugar els respectius papers
i veu la decoració, les bateries, els ersos i
la gàbia folrada de l'apuntador, creuria
haver-se equivocat de lloc.

Per la seva banda els actors que s'hi de-
diquen utilitzen un idioma especial farcit
de descarades grolleries. A més, s'han em-
pescat una manera característica de gesti-
cular que s'hi adiu. Hi ha actor que perquè
es pensa que fa gràcia sol bellugar-se per

PMSAREI1

Elena Jordí. íntèrpret en el bon temps
del vodevil

RESTAURANT
	 VENDA

DE PEIX, OSTRES MARISC 1 I.IVI r a Entre carrers Ferràn i 6oqueria

. , I,)

LA DEGENERACIÓ DEL VODEVIL TRA1DUCCIONS
Parlar-ne, des del punt de mira de la

qualitat no val la pena. Els títols d'obres,
que s'anuncien als diaris, ja donen perfecta
idea de llur baixa condició: pertanyen a la
pornografia.

Consti que no en parlaríem si no fos amb
el propòsit de recordar al lector que encara
avui, any 1930 i a Barcelona, existeix un
focus d'infecció teatral important del qual
cal preservar-se.

Resulta que tenim uns teatres especiali t-
zats, els quals el cultiven amb assiduïtat,
però en una forma que ja no en queda ni la
carcassa. Les obres són un pretext, simple-
ment, per a despullar-se i dir i fer porque-
ries davant de l'espectador.

Ara bé. No sé a què deu ésser degut ni
per quina raó misteriosa pot haver-hi qui,
tenint una massa de públic a l'abast de la
mà, un prestigi sòlid — coses que en el tea-
tre són una garantia d'èxit — i sobretot,
comptant amb uns precedents dignes que
podrien servir d'alliçonament, els aprofita,
justament, per a fer tot el contrari, és a dir,
per a empastifar-lo.

Cal dir-ho. El vodevil és un teatre de
qualitat. Es enginyós, té gràcia, i l'absur-
ditat, més aparent que real, dels temes que
s'hi plantegen hi dóna una punta de grotesc
única. Es un teatre d'humor, d'ironia i a
voltes sagnant.

Allò que en el teatre no pot ésser dit
seriosament, car cauria de ple en el sermó 

—i el teatre no n'admet = el vodevil pot

posar-ho en ridícul. Teatre inclús alliçona-
dor, com en el cas de La Presidenta, una
obra mestra del gènere — en la qual hom
satiritza amb agudesa determinats proce-
diments de la justícia francesa. E1 vodevil,
en resum, és la caricatura duta a l'escena.

Mai els francesos no cauen en la brutícia

poca-solta i sistemàtica, perquè no creuen

que aquesta sigui, per ella sola, un element
essencial, com fa l'efecte que creuen ací.

A més d'aquesta raó d'ordre moral, n'hi

ha una altra de caràcter material, la qual

ve a reforçar aquest parer nostre. Que en
temps del vodevil bo, Cuida't de l'Amèlia,
Porten res de pago, La Presidenta, Falten
cinc minuts. La primera vegada i d'altres,

aquestes obres es feien centenàries als car-
tells, mentre que ara cal renovar els car-
tells tot sovint si volen atraure públic.
Aquesta darrera raó, per ella sola, sembla
que hauria d'ésser suficient per a fer obrir
els ulls als interessats.

Abans donava gust d'anar-hi. El vodevil
era un tcatre digna, tqn+a +n

Ara fa fàstic d'anar-hi. Hom se n'aparta

amb escrúpol. I si no fos que veu els actors

Gran Teatre del liceu
Dissabte, a les don en punt

'. 12, a de propietat i abonament corres-
ponent a dissabte

Funció en honor i comiat de l'eni
net sopran MARISE BEAUJON

Ultima representac ió de l'òpera en
3 actes

T i11^. S
del mestre MASSENP.T.

Diumenge, tarda, última repre
sentació de

TRISTAty 1 ISOLDA
ES DESPATXA A COMPTADURIA

TEATRE GOYA
COMPANYIA TITULAR

:Primera actriu: CARMEN SANCHEZ

Director artístic:

RICARDO DE FORTUNY

Avui i tots els dies, l'obra de la
temporada

El Gato Y cl Canario

l'escena d'una manera diferenta de la nor-
mal entre homes.

Els autors i traductors hi contribuiexen
igualment. Obra que s'empesquen o que
tradueixen, cuiten a empastifar-la.

Sempre que es presenten cassos d'aba-
gassament artístic com aquest al qual ens
referim, si hi ha algú que en protesta indig-
nat o fastiguejat, hom cuita a al.legar, com
una raó suprema, que el públic o vol oli
agrada així.

Els fets diuen el contrari precisament.
Justament quan l'època de La Presidenta
i Cuida't de l'Amèlia les obres es feien cen-
tenàries als cartells. Ja ho hem indicat més
amunt. No es per demés, però, repetir-ho.
Es més. Amb dues o tres obres una empresa
omplia una llarga temporada d'hivern. Es
ojec1ssn1 ant arp unan lec a 
dient obrar de conformitat ami é'ts gustos
del públic, es veuen obligades a renovar el
cartell amb una rapidesa cinematogràfica.

Hi ha hagut temporada que ha calgut
defensar-la a base de teatre de districte
cinquè, més o menys realista, i de sainets.

D'uns quants ençà, els èxits grossos dels
teatres de vodevil han estat obtinguts amb
obres de 1'Amichatis i els sub-sainets d'En
Roure, les quals no són vodevils. Aquesta
paradoxa té un sentit molt clar. En dir que
el públic ho vol així fa l'efecte que se surt
al pas d'un possible retret. I de passada,
carregar a gratcient el mort al públic d'una
culpa que és exclusiva dels actors, partida-
ris del mínim esforç, és més còmode, en
efecte, sortir a escena a fer el beneit que
haver d'estudiar i interpretar dignament
un tipus — i de certs autors de Paral.lel els
quals — Déu hi faci més que nosaltres — es
defensen com podem, perquè no poden fer
altrament. La manca de visió dels que por-
ten el cap acaba d'arrodonir aquest conjunt
lamentable.

JAUME PASSARELL.

Als nostres escenaris es representen més
traduccions que obres d'autors indígenes.
Això de vegades indigna els articulistes lo-
cals. Però, és que algú coneix un altre re-
curs per als nostres teatres ?... Avui a Cata-
lunya no hi ha més que cinc o sis autors
amb cara i ulls. Impossible, doncs, que for-
neixin material suficient per al consum de
les quatre escenes que funcionen normalment
a Barcelona.

Ara bé : amb quin criteri són triades les
obres d'importació? Artísticament i financie.
rament, els resultats que donen són gairebé
sempre tan magres que hom no sap estar-se
de pensar que les obres són triades, més
qua amb un criteri equivocat, amb una man-
ca de criteri.

Examinem, però, alguns d'aquests crite-
ris. L'empresa de Novetats, per exemple,
té el criteri de donar-ne molt poques, però
rigorosament seleccionades. Són traduccions
fetes amb tota pulcritud i anunciades a tot
bombo. Però, ai las !, això és la teoria. IEn
la pràctica, entre aquestes traduccions, i
mig en silenci, l'empresa té cura de fer
passar algunes adaptactonetes que un hom
no endevina quina finalitat poden tenir. Es
que fan les delícies d'un públic més aviat
indesitjable? Es que donen diners? E1 cert
és que rebaixen la categoria artística del
teatre i que n'apartem el públic imtelligent
i discret.

Un altre criteri interessant és el que ha-
via començat a inspirar en aquest aspecte
les tasques del Romea : fer conèixer act
els grans èxits internacionals. IEvidentment,
um tal programa havia desvetllat ja la curio-
sitat dels intel.ligents, i, a la llarga, hauria
desvetllat també l'apetència del públic, Un
èxit de públic—la Mary Dugan—i un èxit de
públic i de crítica—El carrer— havien enlla-
minit l'empresa. E1 camí, però, no és lliure
de perills. Tothom sap que obres que de
vegades triomfen a Nova York i a Londres,
fracassen a París. Res, doncs, no garanteix
que un fracàs semblant no es produeixi a
Barcelona. 1, en efecte, un fracàs--el de
Fi de jornada—ha bastat per desviar d'a-
quest camí l'empresa. IEs llàstima, IEn tea-
tre, com en tot, ]'èxit e1 donarà la perse-
verança en un bou propòsit. No les prova-
tures a l'atzar.

Un altre criteri seguit per les empreses
és el de triar obres alegres del repertori
francès i adaptar-les a un català desvergo-
nyit. Aquest procediment sembla que, de
vegades, ha donat econòmicament bon re-
sultat. Ha tingut, però, la virtut de crear
un públic especial : un públic que va al tea-
tre amb el mateix esperit .que aniria a pas-
sar l'estona a un prostíbuh

Entre aquests programes, se'n dibuixa, so-
bretot, un altre d'indecís i flotant. Cada tea-
tre l'acarona unamis;a,';a ,?bandonar-lo
Besa francesa. Portat a terme amb persis-
tència, i alternant les traduccions amb obres
del pafs que no desdiguessin de les estran-
geres, és probable que a la fi el resultat fos
econòmicament brillant. Artísticament no se-
ria tampoc menyspreable. Els empresaris,
mo obstant, amb comèdies d'aquesta mana
s'hi agafen moltes vegades els dits, lEl pú-
blic, conclouen, no -està per fineses.

Però, tenen raó realment? Tot el que si-
gui donar la culpa de les coses al públic

—i no seré jo qui digui ara que és exempt de
tota culpa—és una actitud còmoda, però in-
eficaç. El que primer caldria examinar és
com són fetes la majoria d'aquestes traduc-
cions. Saben francès els traductors ?... Es-
tan sobretot familiaritzats amb l'esperit de
l'idioma per copsar-te els matisos, per no
deixar-ne escapar les intencions ?... Siguem
generosos. Admetem que en saben. Saben
català ?... Ací, per molt benèvols que si-
guem, la nostra resposta ja no pot ésser
afirmativa. El diàleg ens entra per les ore-
lles delatant-nos, a cada paraula, la inepti-
tud del traductor. El lèxic acostuma a ésser
una barreja de castellanismes i de mots flo-
ralescos. La primera cosa el fa impur ; l'al-
tra, poc natural i encarcarat ; tot plegat, des-
plaent. D'altra banda, els girs, que en aques-
tes comèdies franceses acostumen a ésser
d'una nerviosa agilitat, esdevenen feixucs,
la frase es distén, s'amplifica i els efectes
cómics o dramàtics s'esvaeixen completa-
ment. Què li resta aleshores a una comèdia
lleugera? No és la suma d'aquests efectes
allò que fa bo o dolent el seu diàleg?
Es un error de creure que el treball del

traductor no té cap importància en una co-
mèdia lleugera, que no ve d'un pam. En
certa manera el seu treball té més impor-
tància que si es tractés d'una obra de Sha-
kespeare o de Molière. 1 això per la raó
senzilla que un pensament sublim, que una
observació profunda poden conservar en una
traducció inepta, la seva força impressio-
nant. En canvi, el fet que una anècdota
tingui gràcia, que un acudit sigui brillant,
estriba en la netedat i ]'ordre amb què si-
gui presentat.
Per això quan un empresari es desespera

i no comprèn per què una comèdia o un
vodevil que han tingut a París un èxit fala-
guer, no l'obtenen igualment al seu teatre;
quan es sobta que ni els repòrters hagin sa-
but endevinar sota d'un pseudònim suspecte
el nom d'algun brillant comediògraf francès,
hauria de veure si la culpa no és del desma-
nyotament del traductor. I també, de vega-
des—però això ja és un altre gran problema—
si no és el desmamyotament d'alguns actors.
Que vet ací dues manques d'elegància que
es veuen molt sovint damunt dels nostres
escenaris.

El criteri, doncs, seguit per importar obres
teatrals a Barcelona comporta un seguit de
programes incomplets, de programes sense
selntit de continuïtat, de programes matus-
sers, de programes sense cap mena d'espe-
rit de perfecció. Si una bona orientació
apunta, la primera contrarietat basta per
desviar-la. Les empreses no tenen seguretat
en el seu propi criteri. Fien més en l'atzar
que en elles mateixe
-....L. OIGuu, ...
costat d'una seriosa reforma em moltes com-
panyies, és l'únic que pot salvar el nostre
teatre. No solament pot millorar i augmen.
tar el públic, ans pot vigoritzar la nostra
producció. Tots els teatres nacionais, en mo-
ments de creixença o de feblesa, han trobat
un estímul en aquestes transfusions.

DOMÈNEC GUANSE

LA MUSICA

Tenim entès que el mestre Lamote de
Grignon té en cartera una partitura, ex-
pressament escrita per a orquestra de vent,
de Paul Hindemith, un dels més destacats
autors de la jove escola alemanya. En par-
larem als nostres lectors. Estem segurs que
la seva estrena a Barcelona causarà sen-
sació.

Darius Milhaud publica a la U. E. les
obres pòstumes d'Eric Satie: 5 Gnmaces

Darius Milhaud

(pour le Songe d'une nuit d'été); Jack in the
box; Les aventures de Mercure, ballets i
Geneviève de Brabant, pantomima amb chors
i dos solistes. Les dues primeres obres es
publiquen també instrumentades per or-
questra, per Darius Milhaud.

Senyalem el pas de Mme. Alvar i de M. G.
Jean-Aubry per Barcelona, on han estat
hostes del Conferentia Club. Mme. Alvar
il.lustrà amb una sèrie de mélodies i heder
d'èpoques, autors i nacions diverses el tema
de la conferència de M. G. Jean-Aubry, que
versava sobre el rol que han jugat Les ani-
maux dans la,musique, des del temps mítics
d'Orfeu fins al Bestiaire de Poulene _Apo-
Ilinaire. Omplia el saló del Ritz un públic
amasé, en part pel tema de la causerie, en
part pel rol del magnífic cigar que fumava,
a primera fila, el nostre senyor batlle. Juli
Pons, servit per un mediocre instrument, ens

grama. Demanem an M. G. Jean-Áubry, —
autor de dues obres de fina crítica, La muse-
que française d'aujourd'hui i La musique et
les nations, i director de l'excel.lent revista
musical anglesa The Chesterian, massa poc
llegida a Barcelona — que a la seva prò-
xima visita ens parli del rol dels joves mú-
sics francesos i anglesos,
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(Teorge Bancroft i Betty Compson et «Els dots de Nova York»
Una escena de "Ronda nocturna"

£ EL CINEMA v
Fis DOLS de Nova York PANORAMA ;DUES ESTRENES

Per una revisió del cinema silent
Els dots de Nova York pot considerar-se

com l'obra mestra d'aquest realitzador
genial que és Josef von Sternberg,i dir això
equival a qualificar aquest film com una
de les fites més remarcables assolides pel
cinema mut. Una tan formidable densitat
moral com enclou aquest film, palesa cate-
gòricament fins a quin grau el cinema havia
portat darrerament aquest art del sondatge
creixent de la vida psicològica , que permet
aquí, el mateix que en Soledat i Albada, con-

centrar l'acció i guanyar en profunditat el
que es perd en extensió, és a dir, en movi-
ment extern i pintoresc material.

Ens trobem davant d'una acció absoluta-
ment interna i d'una riquesa i matisació
psicològica de primer ordre.

Sternberg ha situat la seva acció en el
marc dels molls neoyorkins i el títol ori-
ginal del film, que és textualment el ma-
teix que figura en la versió espanyola, in-
dica prou bé la importància que l'autor
atribueix a l'ambient en el qual es desen-
volupa l'assumpte.

Els molls on els mariners consagrats a

teixa invencible nostàlgia de sempre, dei-
xant el passat com a cosa morta, els molls,
diem, fan cos en aquest film amb l'acció
psicològica. Sternberg els ha figurat amb
un sentit fotogràfic puixant de poesia plàs-
tica, jugant amb les penombres i els ele-
ments materials amb un virtuosisme sense
fallida.

Bancroft figura en aquest film un tipus
que ha d'encantar 1'André Gide que ha
escrit: Foyers, je vous hais! Com no reco-
nèixer en aquest tipus de Bill un home de
la raça de Menalque, incapaç d'ancorar
enlloc d'una manera definitiva i disposat
a tastar, com diu e11, tots els fruits de la
vida, capaç sempre de partir, l'endemà ab-
solutament disponible a la nova aventura,
cousiderant el passat com a cosa abso-
lutament gratuita, vivint amb solemne
despreocupació només en el moment pre-
sent, oblidant amb l'alcohol i les dones el
no-res d'un viure a la deriva, sense solta.

Aquesta existència sense nord, una nit
ell l'associa amb la d'una pobra xicota que,
cansada ja d'un viure també absurd, havia
pretès acabar d'una vegada intentant el
suïcidi. Recíprocament, un a l'altre, es des-

cobriran com una raó de viure, i Bancroft
definitivament aquest cop, s'haurà deixat
arrencar a l'estranya fascinació del vaixell
i del mar, que per ell són l'emblema de la
llibertat espiritual.

Potser hauríem trobat més d'acord amb
l'esperit del film qae aquest s'acabés amb
l'escena de la partida de Bancroft. Trobem
que el retorn d'aquest allargassa inneces-
sàriament el film, amb una digressió que
treu no poca significació a l'obra.

Una obra plena de dolor i de veritat
D'abjecció i de misèria, però esguardada
amb la lucidesa de gran artista que mou
l'espectador en un moviment d'htmanís-
sima pietat, a la manera dels grans mestres.
Hi ha llàgrimes coih les de la Blacanova
després de la cerimònia nupcial i les de
Betty Compson mentre tracta d'enfilar
l'agulla, que diuen millor que res la gran
humanitat de l'obra i la manera com el seu
autor sap extreure la poesia més pura dels
aspectes més ombrívols de l'existència. Un
sondatge del qual l'artista no surt precisa-
ment amb les mans brutes.
_ . ^ ^ per., "o ' . avv , ner_ narlaxr dp1 film
beco impecable la tasca de l'autor, no
creiem necessari insistir ni menys detallar
en una obra concebuda amb tanta vigorositat,

Betty Compson porta escrita en el seu
rostre (tan absurdament explotat pel ci-
nema) les marques d'un sofriment punyent
atemperat només per l'expressió d'uns llavis
cínics a estones, amargament cínics.

Blacanova, Bancroft han fet en aquest
film probablement el millor de la seva car-
rera artística.

JOSEP PALAU

)A HO SABEU...
—que Benito Perojo ha ingressat a 1a

Metro Goldwyn? Esperem que l'eminent di-
rector de La Bodega hi trobarà facilitats
per desenvolupar les grams qualitas del seutreball professional.

—que Bennard Shaw ha declarat al mi-cròfon del British Movietone News que hacomplert 124 anys? qq que en té segons elcalendari, i so més deguts als que avançaa. temps present, segons ell.

No fa pas molt, quan l'Empresa Cinaes va
decidir celebrar pel seu compte les antigues
Sessions Mirador, nosaltres vàrem renun-
ciar a continuar-les, com explicàrem als
nostres lectors. De totes maneres ja dèiem
que sempre estàvem a punt d'entrar de nou
en activitat si les circumstàncies ho acon-
sellessin.

Com que, per altra banda, són tants els
amics i lectors que ens han pregat que d'una
manera o altra organitzéssim quelcom que
permetés restablir aquell contacte efectiu
i periòdic entre ells i nosaltres, hem pensat,
aprofitant l'avinentesa del moment actual,
crític per a la història del cinema, que po-
dríem fer alguna cosa pràctica. Es el que
anem a explicar.

La profunda crisi per la qual passa actual-
ment el cimena, la desorientació del públic
enfront dels primers passos tan precaris del
cinema sonor, fan enyoradís per a tothom el
cinema, i en sentim l'absència i voldríem
no perdre el contacte amb ell. Hem pensat,
doncs, que potser seria interessant organit-
zar en una tanda de sessions una revisió
del cinema mut que consistiria en passar a
raó de dos films per sessió les millors pel

-lícules produïdes fins ara.
Voldríem constituir amb aquesta tanda

de sessions una llar del film silenciós, que a
més de permetre revisar nous valors tindria
l'avantatge d'oferir una ocasió periòdica de
veure programes immillorables.

Com que en la selecció del material do-
naríem una preferència als films que no
han estat vistos, podríem ensems donar més
d'una agradable sorpresa als nostres amics.

Probablement en el pròxim número po-
drem donar dades concretes sobre el local
on tindria lloc i la data i programa de la
primera sessió. No deixeu d'informar-vos-en
ja que podria ésser que comencessin tot
seguit.

Studio Cína s
El dia 20 del corrent tingué lloc la segona

sessió organitzada per Studio Cinaes.
El fort del programa el constituïa Els

dots de Nova York, obra de la qual ens ocu-
pem extensament en aquesta pàgina.

A més es passà el film de V. Blum Aigua
i el de Blakeston Com m'agrada estar prop
del mar. Copiem textualment els sengles co-
mentaris d'aquests films que el programa
de Studio Cinaes publicava:

«Film de montaje de A. Víctor Blum. En-
sayo de• cine puyó sah3p tgna íj iqo, el afua
selección, erudición cinematográficas, tijera
y montaje de Blum, para alcanzar un ritmo
isócrono de plástica pura.»

«Film corto de vanguardia, debido a la
genialidad de Oswell Blakeston, el conocido
intelectual de las ediciones Pool. De ritmo
«sui generis» de enmarcación disgeométrica
unas veces, normal otras, de montaje y
asunto futurista, es la sal y la pimienta del
programa de esta Sesión.»

Cinema per a íniants
Celebraríem que les sessions organitzades

al Lido de cinema per a infants prosperessin.
Es una idea excel.lent que mereix l'aprova-ció de tothom i que sembla recollir el precque no fa pas gaire temps Carles Soldevila
formulava des de La Publicitat.

Difícilment els nostres infants poden tro-bar en un altre expectable — teatre, tite-lles — l'atracció que el cinema exerceixsobre d'ells. Adhuc aquestes sessions poden
interessar als grans, com ho prova el pro-grama confeccionat per a la primera sessió.

Confereciants a domic
E1 cinema sonor, que permetrà portar lesòperes, espectable fins ara exclusiu de lesgrans urbs, als pobles més insignificants, per-metrà, per la mateixa raó, proporcionar elsmillors conferenciants del món als centresde cultura més modestos.
Els mestres del Carnegie Intitule o/

Technology, de Pittsburg, han pogut sen-tir, amb aquest procediment, conferències
d'altes personalitats del món científic,
entre les quals cal citar la prestigiosa figura
d'Oliver Lodge, l'eminent físic anglès.

Ronda nocturna! Que aquest titol no us
evoqui, ni remotament, la pacífica parada
de burgesos armats que al so de la trompe-
teria desf'len airosos pels carrers del vell
Amsterdam, tal com el més gran mestre
d'aquella vila els figura en la tela per sem-
pre més memorable que porta el mateix
epígraf.

Es tracta, al contrari, d'allò que hi pot
haver de més oposat al bon viure plàcid
d'aquell país de Flandes que la història ha

significat com ]'encontrada més tranquil.la
de l'Univers. Som en el món de la xurma,
sota l'emblema del revòlver i en l'última
residència dels assassins. Som dins d'aquell
món fantàstic i sinistre amb el qual el cinema
americà ens ha familiaritzat, singularment
aquest darrer temps.

D'altra banda, el títol original del film
no és aquest. Alibi, és a dir La coartada, diu
el text anglès. Però per aquesta volta no
fem un retret al costum inveterat de canviar
de títols, que tant ajuda a despistar els bons
amics del film.

Ja sabem que és mentre la ciutat dorm i els
girls evolucionant en els teatres rutilants
de llum, que el professional del crim, sotael pretext d'una cita telefònica, abandonala llotja per realitzar, en l'espai que la minu-
tera grossa empra en passar per damunt dedues xifres, més feina que la que un bon
botiguer és capaç de fer en tot l'any.

Es impossible transcriure literalment elcurs mateix del film amb el seu vaivé inces-sant d'escenes muntades amb tanta des-
tresa. L'espectacle al music-hrll, les llotges,
el rellotge marcant el temps, l'assalt a la pe-lleteria, el moviment de la policia, tot marcat
al compàs dels passos de les girls. Roland
West ha fet en aquest gènere policíac, tanfructuós, una obra mestra.

Després de Sota el frac, La Redada, La
llei de la xurma, Ronda nocturna no desme-reix pas gens. Explota, és veritat, les ma-
teixes situacions, però sense claudicar en
l'originalitat. Des de les primeres escenes alpresidi ja comprenen que caminen sobre
segur. Difícilment pot defraudar-vos una
obra que debuta en aquesta forma.

La interpretació justa. No cal citar noms,perquè no n'hi ha cap de menyspreable.
Aneu a veure-la quan la tornin a posaren els programes i haureu vist la millor pel

-lícula, fins ara, de la temporada. Fem casomís, en dir això, naturalment, de l'incom-
parable Cuirassat Potemkim, que, si bé pre-sentat aquesta temporada, no és d'aquesta
temporada.

El bon home M. Hamar que escrivia allíal segle xv llibres piadosos entenia admira-
blement els problemes del cinema parlat quandeia: Es molt més fácil estimar callant, que
no pas parlant. La preocupació de trobar pa-
raules perjudica molt els autèntics moviments
del cor!

L'última escena d' Olimpia demostra d'una
manera axiomàtica la certesa d'aquestes
paraules.

Olimpia, el film adaptat de l'obra de Fe-
renc Molnar, absolutament parlada en cas

-tellà per actors castellans, que ara passa al
Fèmina, és una cinta que es situa de ple
encara en aquella etapa provisòria del ci-
nema cap al parlat definitiu, que hem re-
solt d'anomenar teatre filmat. La tímida ma-
nera amb què són emprats els recursos pro-

digiosos de què disposa el cinema en si, no
contmbalançant l'abundància d'un diàleg
que en llac de posar-se subaltern a l'acció,
domina i condueix aquesta, crea aquell estat
desagradable de desequilibri que hem ex-
perimentat en totes les cintes fins ara pre-
sentades en espanyol.

El bo d' Olimpia és el to agre de sàtira amb
què el món palatí és presentat. Tot queda
miserable i ridícul en aquest món edificat
damunt de convencions. A més a més, l'ac-
titud d'Olimpia, que pot resistir davant del
plebeu i que és incapaç de fer-ho davant
del bandit, és molt instructiva per a una
n ^* r^ n ¡1 0 1,	 femenina.

La història del film és un assumpte d'in-triga, un d'aquells assumptes que tant s'as-
semblen a una partida d'escacs, però amb
la particularitat que un dels jugadors do-
mina el joc molt millor que l'altre.

Creiem que Olimpia, amb el seu ambient
palatí, luxós i brillant, la punta de romanti-
cisme que tinta l'aventura amorosa, José
Crespo i Maria Alba, ha de plaure el públic,
que va tan desconcertat en aquests dies,
difícils pel cinema.

M. M.

...

Cada dia al
TI VOL U

NOVETATS
EN CAMISES

Jaume 1, 11
Telèf.11655

Fontbernaj
Sastre

C UCURULLA, 2, 1.°
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ESTUDI® CI iv ,X, s ^
fi	 (LADO CINE)
.	 9

Presentarà en sessió única el divendres 5 desembre
a les deu de la nit

Una producció L. U. C. E.

Un film de GERMAINE DULAC 	 9

fi

: La Coquhle el le Clerynion 
1

Un film de JOSEF VON STERNBERG

S	 ^L ANCEL BLAU
^I

Es despatxen localitats en el LIDO CINEMA de cinc
k a set de la tarda a partir del diumenge 30 novembre
á
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m aravelioses produccions
en un mateix programa
El desfile de magn ficèncjes

91GALAS PARAMOUNT
per froesl YHChl9, Maorí	 !CC CheVaÍÍCI, Pereda, etc.

i l'apassionant superfilm rus d avanguarda

I TEMP ESTAD.EN ASIA
de l ' animador mador soviètic, Pudovkine

N 0 TA : Aquesta cinta que fou projectada en sessió M I R A D O R larecomanem encaridament als nostres llegidors.
............



Pocs artistes com Manolo Hugué, l'es-
cultor ex-veí de Ceret i actual fincat de
Caldes de Montbui, per a gaudir, amb la
seva conversa, del veritable dring de la vida.

Podrà estar baldat, fallar-li l'immediat de
la manera més apremiant i agressiva, i ell,
reaccionant, socràticament, a l'escomesa de

FRANCESCDOMINGO -Manolo Hugué

l'adversitat, donarà brau exemple de pura

j oia i d'exemplar companyonia.
Es un miracle de Déu. I ai del qui, super-

ficial, el judiqués un plaga. Se'n duria 1,
més enèrgica de les rebufades.

Dintre Manolo Hugué juga, amb les seves
diverses colors, la mateixa llum de l'arc de

Sant Martí.
Poliedre dringant i lluminós el del seu cor.

t ,^ ._ Il E ï l_ 	 pie l a tea 
t"'	 I'

—_--

r
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raspalls per a tots els usos

articles de neteja - objectes per a presents

rambla de catalunya, 40

PABLO CASALS. a) «Canción de
cunas (Dvorak) b) «El vuelo del
moscardón» (Rimsky-Korsakow,
arr. Strimer). «Romanza sin pala-
bras, en «re>. Op. 109 (Mendelssohn).
DB-1399.

a CORO GREGORIANO DE MONT
-SERRAT (Impresionado en la Basi

-lica del Monasterio de Montserrat,
ac. órgano). Alleluia «Veni Sancte
Spiritus>. Kyrie «Altissimus'.--
AE-3302. _
ORQ. PÀUL WHITEMAN Y PIANO
GERSHWIN, .Rapsodia en Jazz'.

Modelo verti-	 (Rhapsodia in Blue). 1 y II paries
cal, en caoba,	 (Gershwin). (De la pelicusa .El Rey

Ptas. 700	 del Jazz»).-AF-382.

E VEHILS VIDAL
31, Purtal de L'Àngel, 34
7, Plaça Universitat, 7

Iw ^Gramolas p Discos

LAU Z DE SP %Uo
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No hi ha bon barceloni que ro conegui el
carrer de Montcada i no hagi sentit dir que
és el carrer de •le noblesa antiga de la nos-
tra ciutat. Ara, el que no tots els bons bar-
celonins saben, és que això de «carrer de
la noblesa» és una cosa relativa, puix que
els veritables nobles catalans de Barcelona

d,habrtaven una bona pila d altres ut ret	 dueix una sonata desproveïda gairebé de

Per això no creu en 1'intel.lectualisme, i
rebutja el que no el superi en sensibilitat.

Sap de tot i no s'envaneix de res, i el bo
és que no pren, com tants altres, la vida
com un circ i menys hi llueix el paper de
pallasso.

Fa el que pot i sap per evitar les contra-
rietats i les ganyotes.

Que a despit del seu optimisme elles se
]i presenten inexorables.

L'art l'ha redimit. Gaudeix pintant, es-
culpint, emblanquinant i sobre tot essent
un amic i un company.

Triomfa com escultor porque aquest és
el mitjà cal.ligràfic que més li plau, però si,
no plaent-li l'art, se l'hagués endut la vida
dels cira-botes, dels manobres o dels escom-
bradors de carrers, teniu per segur que Ma-
nolo Hugué, amb el mateix cor content ï
amb la rialla desimbolta als llavis, li hauria
estat igualment fidel.

Escanya, en néixer, el plor; no és atret
per la sensibilitat malaltissa. Serà potser
perquè ha viscut plenament l'enrenou del
segle, sempre arrelat a l'agre de la terra.

Amant del seu país, que veu amb for-
titud i simplicitat, com si tot just acabés
d'ésser creat.

L'ultra-violeta de la seva ànima transfi-
gura, delitosament, el seu poble i així el
pinta, l'esculpeix o el glosa amb els colors
de la més aclarida veritat o amb la verba
lluminosa i musical de la seva inexhaurible
i suggestiva conversa.

Home pairal que s'atura a bastir-se una
caseta de pagès en l'entranya del fruitós
Vallès que com se sap és terra de sabroses
collites i d'aigües remeieres. Ciutadà exem-
plar que per bé que ha gaudit de diversos
i atraients paisatges no s'ha deixat enlla-
minir per l'eixutsae del pseudo-cosmopoliti s-
me de dancing; no sap dispersar-se retòrica-

Ha sofert tant, que ja no se'n sent, per

bé que no té la cara gruixuda dels mesells.•
Ja no fóra Manolo si en la seva activitat

diària no jugués la màgica de la sorpresa.
Esperit fort, per bé que benèvol i com-

'prensiu, ànima esclatant, que de les escom-
braries de la realitat n'ha sabut extreure el Í:
delitós perfum de la sinceritat. 1 r

Prou els anys han treballat per fer-se'l .^^	 B

seu; no ho han aconseguit.
Fins amb la crossa captiva la mateixa

naturalesa. Es a dir, la domina.
Hortolà, jardiner, escultor, pintaire, cria-

dor de bestiar, la seva vivacitat d'aparent t	 s	 t

noi de platja lliga tan bé amb les filtrades
í	 '

aigües en què ha sabut beure (el m és exqui- # 
sit de les	 darreres promocions 	 franceses,
el més profund de les antigues meravelles J
clàssiques i fins prehistòriques), que el fet
de la seva racialitat artística s'ha donat, en
ell, com per escreix de vigoria i de sensibi-
litat. Parla amb un breu somriure als lla-
vis; judica dels mil i contradictoris aspectes
de la vida, amb una ingenuïtat tan brava
i pagesa, és a dir, tan característicament
catalana — catalana dels Pirineus,	 cata- FRANCESC DOMINGO. Lo Sra. Hugu

lana del mar, catalana no barcelonina — que
en estendre les seves xarxes resteu captivat ment i procura, en tot moment, posar d'acor

i li sou deutor d'haver-vos empresonat en les seves accions amb el seu caràcter.

les nanses. D'aquesta lleial	 avinença amb la	 sev

Es artista d'acolorida llibertat, és home terra	 n'ha	 esdevingut	 renovada	 1'antig

bregat que de res no es sorprèn i que té joia helènica que es espontània fruita e

als llavis el que pensa i sent. No s'aver- l'arbre de la vida de l'escultor Manolo.

gonyeix de les tares de la seva humanitat, Es en l'obra de Manolo Hugué que 1

i és que cada dia és, per ell, un nou camí que immortalitat es retroba.

se li obre a l'assaig de la seva sensibilitat. JosEe M. DE SUCRE.

famós, aviat es decideix, encara que potser
a això s'afegeixi la pedanteria. Malgrat tot
no s'ha de plànyer les intencions que han
portat per mitjà del disc un progrés en la
cultura musical del gran públic que és ben
de notar. Els virtuosos, i més en fragments
curts, aviat es decanten per les transcrip-
cions d'obres prou conegudes amb les quals
el disc pot tenir gran difusió: interpretades
per Pau Casals al violoncel, hi ha una Ro-
mança sense paraules de Mendelssohn, 1'0p.
109, la Cançó de Bressol, de Dvoràk i un
fragment de l'òpera Tsar Saltan: El Vol
del borinot.

Kartun, el virtuós del piano, omple tot
un disc amb una Balada de Chopin, obra
que es presta per a una exhibició completa
de les facultats de l'intèrpret, i el disc té
prou claredat per a fer remarcar la bellesa
de l'obra i la bella interpretació.

Hi ha un instrument que s'avé com pocs
a les exigències del disc i que el gramòfon
en reproduir-lo ho fa amb completa igual-
tat de timbres, màxima aspiració del disc.
La guitarra, a més a més, pot trobar en el
discòfil l'oient amatent que no pot tenir
en una sala de concert; llàstima que no
tingui una literatura més extensa. Després
de Sor, pocs autors han reeixit en composi-
cions per a aquest instrument, que té uns
mitjans expressius als quals no arriba cap
altre instrument. Els concertistes, que dar-
rerament en aquest instrument són nom-
brosos en el nostre país, han de recórrer o a
llurs pròpies composicions, que en molts
casos val a dir que són bellísimes, o a trans-
cripcions d'altres instruments. Els guitar-
ristes Maria Lluïsa Anido i Llobet inter-
preten dos fragments que aviat resten a
l'oïda, l'un pel seu ritme i l'altre per ésser
format per una melodia ben clara d'un
regust sentimental.

líen la superba mterpretacso que ona a	 J G
aquesta obra el pianista Harold Bauer, un
dels millors intèrprets de Beethoven que Sonata en ¡a menor (Appassionatta) Op. 57.

aquí s'han sentit. La impressió, que -en Allegro assai, Andante con moto i Allegro

l'Allegro final és difícil que sigui perfecta ma non tropo. Beethoven. H. Bauev: Cia.

per l'acumulació de notes, està, però, ben Gvamofon. DB 1293-1294•

resolta, i en el primer i segon temps, de	 Cançó de bresol. Dvorack. Pau Casals. Cia.

línia melòdica més definida, permet seguir Gramo f ón. D B r 399.
amb facilitat en el gramòfon una de les	 El vol del borinot. Rimsky Kovsakow.

obres més intenses de la literatura pianís- 	 Romança sens paraules. Op. 109. Men-

tica.	 delssohn.
En música instrumental en els programes	 Primera balada. Chopin. Kartun Odeon

sovintegen els virtuosos, i és que el públic,	 129026.
que difícilment es decantaria per fragments	 Huella. Aguirre. M. Li. Anido i Llobet.

de música escollida, si s'adona que junt a Odeón 203276.
aquests fragments hi ha el nom d'un artista	 Romanza. 2d. íd.

"RusticanaCavalleria 
otros djscos de éxito .. .y

s1[J]P]LIE: d[FN7['® 1D 	 N®VgF 1[][3RE

«CAVALLERIA RUSTICANA '> (Mas-
cagni). Opera completa, interpretada
por Delia Sanzio, Mimma Pantaleonl,
Ojo vanni Breviario, Pfero Blasini,
O/da de Fran co. Coros y orquesta,

integrados por elementos de la Scala
de Milán, maestro Sabajno. Obra com-
pleta,con álbum especial, Pras. /03,50

VIDES EXEMPLARS	 La restauració del	 j[,
%% A  T n L O H U G U É carrer de Montcada ^^^■^^^

La Sonata appassionatta i l'Aurora, de
Beethoven, són la correspondència en el
piano de l'esforç de la Tercera Simfonia i
encara més 1'AppasionaUa, escrita en un dels
moments culminants de la vida de Beetho-
ven. El tema del primer temps apareix
com en una simfonia, decidit i amb fermesa,
i també amb una inventiva nova que pro-

Altrament, gairebé la majoria d'ells, quan
Catalunya i Aragó s'unien amb Castella i
el comte-rei d'ací se n'anà a viure a Ma-
drid, feren el que encara avui dia fan : anar-
se'n al darrera del rei.

Un bon amic nostre ens ha fet a mans
un llibre padró dels habitants de Catalunya
corresponent al segle xvt. IEn el lloc desti-
nat a la ciutat de Barcelona hem cercat el
carrer de Montcada ; hem seguit un per un
els noms dels ciutadans que l'habitaven, els
quals noms apareixen, en el llibre, seguits
del títol o professió respectiva, i només un
apareix amb l'ofici de cavaller.

Hom hi troba, en canvi, un born nombre
de mercaders; gent de diner, que trafique-

j ava amb vaixells i s'esmerçava en la im-
portació • exportació de gèneres de tota me-
na. Llevat d'algun moble, com els italiams
Giudice, foren els «ciutadans honrats», és
a dir, rics, els que aixecaren la majoria
dels sumptuosos palaus d'aquells carrers.

De què li ve, doncs, al carrer de Mont-
cada, la fama de carrer de la noblesa? Molt
senzill : quan la guerra de Successió, alguns
de's rics mercaders es feren partidaris de
l'arxiduc ; altres se'n feren de Felip V ; als
uns, ert premi, els ennoblí l'un ; als altres,
l'altre... i ja està!

1 bé; si no hi ha bon barceloní que no
hagi sentit parlar de la noblesa d'aquest
carrer, tal com dèiem en començar, tampoc
hi ha bon barceloní que no s'hagi avergo-
nyit de l'estat de deixadesa al qual han ar-
ribat la majoria d'aquelles sumptuoses cons-
truccions.

Llevat de la casa dels Dalmases, cons
-truïda pels al•ludits Giudice, gairebé cap d'a-

quells antics palaus no conserva la dignitat
que llurs elements constructius reclamen.
1 no 'sols això, sinó que àdhuc molts d'ells
presenten estigmes de destrucció que hau-
rien d'avergonyir, més que els barcelonins
que els presenciem, els mateixos propieta-
ris actuals que, amb l'afany de lucre, els
han causat.

Afortunadament, però, segons sembla, han
estat iniciades. determinades gestions enea-
minades a posar fi a aquest estat de coses.
La premsa diària publicà una gasetilla do-
nant compte d'una reunió celebrada a casa
de la senyoreta Isabel Llorach i de la cons-
titució d'un grup d'c Amics del carrer de
Monteadan, presidits per aquella illustre da-
ma. Segons sembla, es proposen empendre
una campanya a prop dels propietaris d'a-
qu ells immobles per tal d'obtenir l'allunya

-ment d'aquell carrer de determinada mona
de magatzems ; i a prop de l'Ajuntament
per tal que, d'una manera o altra, ajudi les
seves gestions p''t facilitats .a determi-
nada altra mema de comerços perquè s'esta-
bleixin afilli, tals com els d'antiguitats, etc.
per a la possible restauració dels edúficis

é	 mutilats, i suprimint, Tinalmemt, el trànsit
rodat per l'esmentat carrer.

Ignorem la majoria dels noms dels que
d	 constitueixen la comissió de referència, puix

que només sabem els de la presidenta i el
a d'un vocal, 'En Manuel Rocamora, el qual
a t° el seu estudi de pintura en una de les
n cases d'aquell carrer. Tampoc podem ende-

vinar les possibilitats d'una comissió consti -
a tuïda en aquesta forma. Els dos noms que

hem esmentat ja podrien constituir una bo-
na garantia de solvència

JOAN GOLS

formes escolàstiques i en la qual el virtuo-
sisme no es troba enlloc. Es l'expressió mu-
sical manifestada sense complicacions pre-
meditades de forma i en la qual els temes
es desenrotllen amb amplitud, emmotllats
en una arquitectura ben definida. Són els
millors discos sentits de piano sol, que recu-

d'

PAU CASALS, vist per Passarell

BOINES; GUANTS,
PULLOVERS, SUETERS,
BATES, BATINS .

GRANS NOVETATS
PREUS EXCEPCIONALS
VEGIN APARADORS

"LA DOLOROSA" (Serrano). «Ro-
manza de Rafael». «Dúo,. -AF-319.

COMPAÑIA DE OPERETA. Selec-
ción <La canción de la aurora•. <Un
banco en el parque.. <Pasó en Mon-
terey•. Final ( De la película . El
Rey del Jazz.) - Selección .Te es-
toy buscando». •Leonor.. «Alta
Sociedad». •Como en un libro de
cuentos ' (De la película • Alta
Sociedad.).-AF-380.

MAURICE C1IEVALIER. »Livin' in
the sunlight, lovin' in the moon-
light+. ' Tú eres mi nueva dicha.
(De la película »El gran Charcorl.-
AE•3334.
CASIMIRO OPTAS. •Viva el Ce-
rote». ' Cuento Andaluz». Recitados
cómicos.-AE-3238.

LUISA VELA Y EMILIO SAGI-
BARBA. «;Suplicio!»» (L. Vela «Ca-
ballero enamorados. Trova (E. Sa-
gi-Barba). - AC-149.

TINO FOLGAR. ' Idilio•. •Gitana
Altiva..-AA-188

JOSÉ CEPERO. Fandangos .Hasta
el último elemento ' . •Y al desho-
jarla, lloré». - AE•3290.

ORQ, DEMON'S JAll. ,Marcial,
eres el más grande'. Pasodoble to-

rero, coreado. • Bai-Bai». Fox-trot
alegre y optimista. - AE-3332.

IRUSTA-PUGAZOT-DEMARE.
• ;Pobre gigoló! ' . • Margaritas.
(Dúos Irusta•Fugazot, ac. Orq. Tipi-
ea). ,Victoria. Tango a tres voces).
,Cobardias ' (Orq. "rípicai .Chis-
mosos'. ' Don Segundo Sombra..
Tangos i solo Içusta, ac. Orq. Típica).
A F-381. - A E-3342. - A E-3343.

Modelo de meso,
en caoba o roble,
Ptas. 400

Diumenge vinent
Excursió popular a

POSZET
per a seguir el procés de reconstruc-

ció del seu Monastir.
Preu 21 pessetes

VIATGES CATALORIA, Rbla. del Centre, 31 T.23252
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A l'abast de tothom: una capsa de
PASTILLES del Dr. ANDREU per
UNA PESSETA. 0 sigui, que per
la quantitat que molts esmercen en
un producte qualsevol que no ser•

ix sinó per endolcir la boca, podeu ob-
lir el famós medicament que calma la
)S a l'instant

Tothom reconeix 1'excel'lència d'aquest
dicament contra la TOS. Tothom sap

e és un remei eficaç, ràpid i segur, amb
témer cap mena de trastorn. Es, doncs,
tothom pugui adquirir PASTILLES

REU que sha posat en venda aquest
capsa.

s l'ocasió de provar-les, vós que des-
tra TOS o preneu qualsevol cosa que
reté el mal. 1 vós, l'assidu consumidor
;tilles, podreu d'ara endavant renunciar
soltes, i així obtindreu una major Iri•
ajor garantia de legitimitat.

'astilles

)r. Andreu

apsa d'UNA PESSETA

Societat Espanyola de Carburs MeIãI'Iîcs

Correus:	 Apartat 190	 BARCELONA
Teteg.; "Carburos" 	 Mallorca, 232 Telèfon 73013

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/o DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques a
Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i FERRO
SILICE :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i peces seda, cotó
í altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de laboratorís
i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME-
TRES,materials d'aportació per la SOLDADURA AÜTOGENA .

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

"ORTOPEDIA MODERNA»

Fill de B. CARCASONA
TaIlsr 1 despatx: ESCUBILLERS BLANCS, 1. • Tdètse 11911

cisa tundade en 1875

Braguera Reguladors
per a retenció absoluta de la trencadura.—Faixes de totes menee

Faixa-cotilla abdominal. — Models moderns
Cotilles ortopèdiques

per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena
Més de cinquanta anys de pràctica són la millor garantit

—Vinc de triar la roba pel meu vestit de
núvia. No ho sabíeu que em paso el mes
que ve?

—Felicitats! 1 què, heu tingut sort?
—Ja ho crec! M'ha costat quatre pesse-

tes noranta cinc el metre.

—Mira el rinoceront.
—No, home, això és un hipopòtam ; el

rinoceront porta un tap de radiador.
—	 (Everybody's Wleekly)

ANUNCIEU EN

MIRADORá

EI guia.—L'ascensió al Mont-Blanc, qua-
tre mil vuit cents deu metres?...

El nou ric.—No teniu res més alt?
(Ric et Rac, Paris)

Maurice Chedalier es passeja d'incbgnit.
(Ric et Rae, París)

Un comparsa.—Entre ell que no sap el
paper i l'apuntador que és tartamut, per-
drem ]'últim tramvia !

(Ric et Rac, Parts)

1

--No te'n dónes vergonya? Beure d'a-
questa manera i no convidar la teva dona?

(Marius, Marsella)

8

Ales deu notabílíssimes característiques
que determinen l'extra qualitat del neumàtic

! IINDIA
Iii
-	 Superior al millor
S

cal afegír avuí la nova patent

"SAWTAOOH TEDLOCK"
(Pany [de dents de serra)

amb la qual es fa impossible e1 desprendiment
de la banda de rodament

=	 Les patentades característiques

INDIA
fan posible la fabricació en exclusiva de l'article
de la més alta qualitat que la indústria coneix

Representant general
4 °H•	 per a Espanya

: (íÁ Ì	 A. CAR

L	 y
.„	

P, de Gràcia, 99 - Rosselló, 234
Tel. 73992 - BARCELONA

IIIIIIIIIII1IIIILlltil lldllllllI IhHillllllllillul, tlllllll. tullluultullldlllltlllll <Illulllul,u„

PASTILLES ASPAIME
fiUAREIXEN RADICALMENT LA

TOS
PERQUE COMBATEN LES SEVES

Y
Catarros, ronqueres, angínes, lá
ríngítís, bronquitis, tuberculosi
pulmonar, asma í totes les afec-
cíons en general de la gola, bron-

quís í pulmons
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Subscríviu-vos a TI j RAD O Ï^ ^r

SETMANARI CA TALA

Pelai, 62 - BARCELONA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

fi El	 Sr.	 ......................	 .

que	 víu	 a	 .......................

fi carrer °	 es subscriu a MIRADOR
pel preu fixat de 2'50 ptes. trimestre.

fi
fi ............	 ............	 __	 de..._....__	 .........._	 ...........	 de	 193

Signatura
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—Un altre animal? No en tenim prou
amb el canari?

(Life, Nova York.)

AIGUA

DE ROGALLAURA

LA DEU MÉS RICA DEL MÓN

Si vosEè paEeíx d'Albuminúria,
Lifiasi úrica (mal de pedra),
Bronquifis parenquimafoses
Nefrifis crònica, es curarà ra=

dicalmenf amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expèn en ampolles de li&e i mig

í en garrafons de vuit litres

Distribuldors generals
FORTUNY, S. A.

Carrer Hospital, 32 1 Satmeron, 133

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

'	 Jaume I, 11
Telèf. 11655

RAMON BES & C.

Maquinària, Tipus, Filetatge
de bronze, Tintes i utillatge

per les Arts órafiques

AluNwe,1,111t LaIMxu, L. BARCELSNA
Telètou 15521 . Apartat 89d
Direcció telexrèncE DANIBFS
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