
ques de l'índia,	 Deuen	 tenir raó els indis I monstre	 per	 al	 dia	 26	 d'aquest	 mes,
quan diuen que el règim de colònia és un Aquest dia serà publicada pels representants
xic dur,	 però cal tenir en compte aquest del	 Congrés	 la	 declaració d'independència
fet que diu molt a favor d'aquest règim de i començarà immediatament el moviment de
colònia:	 cinquanta mil homes	 han	 pogut resistència	 passivay	 de	 no cooperació	 amb
reunir-se a Labore, i àdhuc han pogut per- l'administració anglesa.	 Els diputats i regi-
metre's	 substituir la bandera britànica per dors hauran de dimitir i	 els ciutadans se-
la	 bandera	 índia.	 Les	 autoritats	 angleses ran invitats a	 no pagar 'cap mena d'im-
han contemplat el fet amb certa impassi- post.
bilitat,	 segurament	 perquè	 això	 no	 arriba Què farà el Govern labcr'sta de Londres?
a upertorbar l'ordre públic».	 I aquesta im- L'afer és complicat i compromès. No obs-
passibilitat britànica •és una altra virtut de tant, és permès de creure que la concessió
la dominació anglesa.	 Potser tot	 això no- del règivi de Domini és encara una carta
amés	 és	 literatura.	 Si	 el	 perill	 fos	 real	 i important	 que pot decidir	 la	 situació.	 El
imminent,	 ca'l	 suposar que Anglaterra re- discurs del president del Congrés de Laho-
accionania d'una altra manera. Anglaterra, re,	 Jawharal	 Nehru,	 conté	 certes	 vague-
país	 geogràficament	 pobre,	 viu de ]'India. tats que vénen a dir que ]'India participa -
I	 Anglaterra	 sap	 acomodar-se	 a	 les	 cir- nia	 a tota	 mena d'esforços	 de cooperació
cumstàncies. Quan e1 règim de colònia ca-. mundial si pagués formar part d'una con-
duqui	 implantarà	 a	 ]'India	 l'estatut	 de cepció més àmplia que no estigués basada
Domini i donarà als ind s un lloc ala So- en	 l'imperialisme	 i l'explotació d'altres 	 ra-
cietat de Nacions, i quan él règim de Do- ces com a mitjà de subsistència.
mini s'hagi ifet vell proclamarà la indepen- Des de Jerusalem a Xang-Hai,	 passant
déncia	 de	 l'India,	 enviarà	 a	 l'India	 un 'per l'índia,	 ¡'Asia es desvetlla, i el desper-
ambaixador	 farà amb els indis un pacte tar	 d'aquest	 continent	 immens d'un	 llarg
que durarà més que eis règims de colònia
,i de Domini.	 Anglaterra no arriba mai a .
]'absurd	 i	 a	 la	 intransigència.	 'Coneix	 les
modes	 polítiques,	 el	 vocabulari	 polític	 de
cada època, i sap adaptar-s'hi.

El Congrés de Labore ha estat dominat e.;	 `'^`	 tf	 ;

sper 1a fiura imponent de Gandhi, però s'ha pu
posat	 en	 clar que phi	 ha	 a	 ]'India molts atá^

i	 trmatisos	 polítics.	 No	 obstant,	 él	 Congrés E

s'ha pronunciat a favor de la independèn-
cia.	 El	 fet	 té	 precedents :	l'any	 igzq	 el
Congrés nacionalista va formular una mo-
ci ó	 igual,	 però	 el	 Congrés	 de	 l'any	 1928
oferí a Anglaterra un any de temps per a
implantar	 el	 règim	 de	 Domini.	 Durant
l'anv 'passat ha actuat la Comissió Simon,
presidida per Mr. Simon, encarregada d'es-
tudiar un nou estatut polític per a ]'India. ¡tia 
Aquesta Comissió presentarà el seu report -	 y	 r>>tt d	 F .
a] Govern britànic a començaments de març.
Què	 proposarà	 el	 report Simon?	 El	 Go- tai ;,'
vern	 laborista	 i	 el	 virrei	 de	 1 India	 lord
hrwin, han promès que aviat regirà l'esta-
tut de Domini. Però el Congrés de Lahore

ps'ha afanyat més i va un xic més enllà : : „t n	 ""	d	 `
demana ila	 independència absoluta.	 Es	 la
tesi de Gandhi. ,

Però Gandhi posa un fre ala seva polí- r	 i	 - 
tica amb la doctrina de la ano violència».
Fidel	 a	 la	 secta dels seus pares,	 Gandhi MAHATM• GANDHI
predica que és pecat 'fer mal a persones i
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Mapa polític de l'Imperi de ]'India

L'India britànica s'estén des de l'Afganistan a la península de MaIaca. ]ordi, V, rei
d'Anglaterra, ostenta el títol d'emperador de les Indies, així en plural, «Indiarum ira
^erator». En realitat, t'India és una colònia britànica, la colònia més important de
l'Imperi britànic, la qual cosa equival a dir que és la més important del món.

El puntejat indica els territoris sotmesos directament a l'autoritat del virrei. Els
blancs, els Estats indígenes. Els ratllats vertical i horitzontal, les residències de Bom-
bay i 'Madras, resp-ectivament, que són governades per un governador depenent en
alguns assumptes directament del ministre de les Indies a Londres, i en altres del virrei.
Les ratlletes separades per punts marquen les divisions entre les províncies de l'India, i
els números corresponen a les més importants: r, Catxemira; z, Pendjab; 3, Agència
de Radjputana; g, Belutxistan; 5, Províncies unides; 6, Uda; q, Agència de l'Indi-
central; 8, Províncies centrals; g, Haiderabad; ro, Misore; ix, Orissa; rz, Bengala;

r3, Assam; r¢, Birmània.

Any Il. Núm. 50. - Barcelona, dijous 9 de genes- 1930

"Passarà encara un cert temps abans

que la Llei d'Amor sigui reconeguda

en els afers internacionals''.
Mahatma Gandhi

Preu: 20 cènts. - Pelai, 62. Telèt. 15300. - Subscripció: 2'50 ptes. trimestre

MIRADOR INDISCRET

De seguida que padleu de ]'India el
vostre interlocutor us sortirà amb la inevi-
table corrandella

Tres cents milions d'habitants, centenars
d'idiomes i dialectes, barreja de races i re-
ligions i tota la varietat imaginable de cli-
mes i productes.

Imagineu l India. Un gran país trian-
gular, un dels punts on el sud de ]'Asia

' s'afua en península. A llevant el mar de

fil WHARAL NEHRU
President del Congrés de Lahore

Bengala, a ponent el d'Oiman i al migdia
el mar de les Indies, tres mars resplendents,
cenyeixen .aquest gran triangle. La serra

-lada més alta del món, 1'Himalaia, li fa
de capçalera. De la part de llevant de la
serralada surten dos grans rius, el Ganges
sagrat i el Brahmaputra, i a .ponent l'In-
dus, límit de les incursions d'Alexandre el
Gran. I més enllà d'aquests ]fmits de la
India pròpiament dita encara hi ha amés
T ndr, • més indi .I al Sud una illa, Cei-
lan, compendi de les meravelles de ('Asia.
Al mig del triangle tot de ciutats i pagodes,
boscos verges, deserts i rius, tigres autèn-
tics de ]'India, èlefants i un formiguer de
gent — tres cents milions d'indis ! I al beli
mig de la península, en senyal de presa de
pdssessió, la bandera ;britànica ;amb les
creus superposades de Sant Jordi i Sant
Andreu, molt alta i orgullosa com si fos a
casa seva, i sota ila bandera Mahatma Gan-
dhi, nom que vol dir Gran ànima, un gran
polític, o potser millor un gran profeta,
vestit amb una túnica blanca i descalç,
voltat d'una gran multitud i predicant la
més gran paradoxa imaginable : no obeïu
les autoritats britàniques, però no us lliu-
reu a la violència contra res ni contra nin

-gú, ni contra els animals inferiors, ni con-
tra els anglesos. L'ovació i la cridòria puja
cap al cel fulgurant, pero la bandera brità-
nica no es torna vermella.

Entretant dintre la boira de Londres un
govern que també posseeix secrets de re-
dempció de la .humanitat rumia i eavilla
com poden conciliar-se 'la seva tesi i 1a tesi
de ]'India amb el punt de vista d'Angla-
terra, o de l'Imperi britànic. Com a repre-
sentant d'un partit socialista té una doc-
trina 'liberal i humanitària, i com a repre

LORD IRWIN
Virrei de ('India

sentant d'Anglaterra pot mobilitzar contra
els rebels la flota més poderosa del món
—terrible temptació! A hores d'ara els
grans cuirassats deuen fer acte de presèn-
cia als principals ports de ]'India i vetllen
fent com aquell qui dormita. Els avions
militars exploren el país de les •meravelles.
Si calgués fer ús d'aquestes armés, el Go-
vern socialista de Londres contestaria a la
paradoxa de Gandhi amb una altra para-
doxa realista i diria que la seva primera
obligació és mantenir l'ordre a l'índia.

«+*
A ('India poden permetre's de fer les

Coses a l'engròs. Cinquanta mil delegats
ha n acudit al Congrés nacionalista de La-
hore en representació de totes les comar-

bèsties, i que si la doctrina de la (nio violèn-
cia» no salva el món, no es veu manera
de substituir-la per altra.

Aquesta doctrina ha evitat a ]'India ve-
nitables catàstrofes i, predicada per Gan-
dhi a l'Africa del Sud, va obtenir un gran
triomf polític d'on deriva tota la prosperi

-tat de la Unió Sudafricana.
Creu Gandhi que la resistència passiva..

portada fins al sacrifici personal, si és ne-'
cessari fins á la mort, desarma tota mena
d'impietats i injustícies. La gent el segueix,
però, amb certa recança, i d'això en tenim
l'exemple en el fet que una moció felicitant
el virrei per haver sortit illès del recent
atemptat ha estat aprovada pel Congrés
de Lahore només per 157 vots contra t34,
magra -felicitació.

El Comitè executiu del Congrés ha estat
encarregat d'organitzar una manifestació

scvmni secular és tumultuós. A Palestina,
àrabs i jueus tenen consciènoia de llurs
drets, i entretant Xina demana l'abolició
del règim d'extraterritorialitat. L'espectacle
és impressionant i punyent. Però cal tenir
en compte que, malgrat tota mena d'injus-
tícies, la civilització europea i la in fluència
de les idees d'Occident ha fornit a ]'Asia
les armes morals i materials que preparen
una època millor. Com en el cas d'Egipte,
sense Anglaterra ('India continuaria encara
en estat de sopor. Anglaterra pot en certs
moments servir-se de les divergències de
religió entre hindús i musulmans, però sen-
se ella ja hauria esclatat la guerra civil.
I, finalment, sense la presència d'Anglater-
ra la 'independència i la unitat de ]'India
no existirien ni teòricament. Conduir l'In-
dia a la seva major edat política és la mis-
sió d'Anglaterra.

Ja la ballem

Ha aparegut cl . Full Groc que anuncià-
vem en el número anterior. EIs articles que
publica tenen la violència suficient per pro-
vocar, si més no, alguna garrotada.

Cal suposar que Joan Sacs no desaprofi-
tarà l'ocasió de parlar del perill groc,

Incongruències

Tant parlar de maquinisme, de modernis-
me, d'estardardització, i ara resulta que
els autors del FulI Groc han repartit els
exemplars de la fulla amb sobres escrits a
mà. I les màquines d'escriure, què? Sí que
la pujarem dreta!

A més a més, ham ha descobert que la
lletra correspon al mateix Sebastià Gasch.
Si es pensava que la gent rebrien aquest
autògraf com un delicat obsequi, ens sem-
bla que s'ha equivocat.

Li falta insultar a molta més gent per
poder-se permetre aquestes filigranes.

Les coses com siguin

En el quarta d'En Daví, al Romea, es
parlava >l'altra nit de les virtuts higiéniques
i salutíferes del caminar. (Bernat i Duran
explicava que e1 seu pare, que té vuitanta
dos anys, es conserva fort com un roure i
que cada dia fa unes grans caminades,

— A més a més — va a^abar dient — con-
serva encara tota la dentadura. No li man-
ca una sola peça...

En Russinyol, que era un dels presents,
va comentar, escèptic:

— Això no vol dir res. Perquè no deu pas
caminar amb les dents, suposo...

La Casals i En Bruguera

Assumpció Casals i Josep Bruguera van
per aquests raons de Déu, en ple hivern,
fent teatre d'avantguarda. Representen a
Mollerusa, Calaf, Olot, etc., obres com El
caballero Barona de Jacint Grau, etc, I els
pagesos no les entenen gens ni gota. Però
fan art . Que som Ilany d'aquella resposta
que Assumpció Casals donà a una enquesta
d'Estampa sobre quina era l'obra que havia
fet mé a gust; La reina del 'irreal, ses

-pongué.

El suport d'un telèfon

El músic Frederic Mompou, trobantse al
studio de La Voz de su Amo a fi d'impres-
sionar uns discos d'obres seves, li convin-
gué d'utilitzar el telèfon. Demanà on era
-la cabina i s'hi tancà.

EI temps pasava, i Mompou no aparei-
xia. Quan l'estona d'espera sobrepassava el
límit prudencial, algú decidí d'anar a veu-
re què succeïa.

A Frederic Mompou, durant la conferèn-
cia, se ]i havia desprès de la paret la caixa
del telèfon, i e1 nostre músic, que és més
aviat tímid, l'aguantava .amb les mans,
sense atrevir-se a cridar ningú, esperant
pacientment que algú s'apropés a la cabina
per avisar-lo de l'accident.

Qué desitgen, els senyors?

Que Frederic Mompou tingui certes timi-
deses no és, però, obstacle per deixar anar
de tant en tant algun ((mot d'espritu.

No fa gaire, entrà amb uns quants amics
seus a 1'Orxateria Valenciana. Després de
la vacillació habitual, cada consumidor es
posà d'acord amb ell mateix respecte la
consumació a fer: coincidiren tots en la
part bàsica, -la xocolata.

En Mompou resumí la situació per al
cambrer :

— Un bateig per sis.,, un altre dia ja
vindrem amb la criatura.

Les taules parlants

Uns quants amics foren convidats per un
especialista en ciències ocultes a una sessió
amb tots el ets i uts.

Naturalment, fer ballar una taula és la
més popular i corrent de les manipulacions
d'aquest ordre, i no cal din- que fou a bas-
tarcnent practicada.

Sortint del lloc de la reunió, un dels as-
sistents, en passar al costat d'una taula de
marbre, digué al màgic operador:

— Aquesta sí que no la faríem ballar.
— Qui sap — replicà En Mompou ; — pot-

ser si evoquéssim 1'esperit d'un camàlic.

No és això, precisament

Potser si ens ho atribuim com un èxit
nostre, se'ns dirà petulants. Satisfem-nos,
doncs, parlant de coincidència.

Després d'haver alludit al xerroteig ha-
bitual en els concerts de Música de Cà-
mera, els directus d'aquesta entitat han tra-
mès els associats una allocució recomanant-
los de no discutir les obres que s'executen
als concerts mentre són executats, o d'ex-
terioritzar llur criteri artístic divergent amb
manifestacions més o menys sorolloses.

Segurament es tracta d'un eufemisme
amb l'ús del qual els directius de Mdsica
de Càmera han evitat de ferir la suscepti-
bilitat del públic Perquè estem ben certs
que en moltes temporades seguides d'assi-
duitat als concerts esmentats, no recordem
pas que mai el públic s'hagi dedicat "a co-
mentar les obres durant llur execució, sinó
a parlar dels temes més variats, com els
que se solen tractar en qualsevol reunió de
més de dues persones, que deia una dispo-
sició autoritària restada cèlebre.

Scullin i remenin

Sobre el retrat d'un personatge com qual_
sevol altre, publicava La Noche el següentpeu:

((El presidente del Consejo federal de Aus-
tralia, señor Scullin, que ha reprimido seve-
ramente una huelga de mineros sin tra-
bajo.n

Es un procediment nou, original i engi-n yós de resistènoia per part dels obrers aus-tral i.ans i que valdria la pena d'ésser pa-tentat. Sempre seria una distracció, per part
dels sense feina i una manera de passar eltemps per part dels presidents dels Consells
Federals i dels directors dels diaris illus-trats.

Bernat, endevina qui t'ha tocat

L'afició al teatre del ((distinguido escritortarraconense» senyor Bernat i Duran noli ve pas d'ara. Fa molts anys que En (Ber-nat i Duran va estrenar un drama , millordit, una tragèdia, d'aquelles que e feiesSota les influències dels nòrdics, tituladaLes tenebres del dogma.

L'altre dia, parlant d'aquest afer, EnRafael Moraras deia:
— Les tenebres del dogma? Si s'haguésd'estrenar ara, a sota del títol posarien

nNo apta para sacerdotes».

El groom de la F. B. M.

Fa pocs die c on treballen perla F. B. M. - impremta, gravador, etc.,pel cas és el mateix — fou rebut un avís
telefònic demanant amb urgència unes pro-
ves. Allí no disposaven momentàniartnent deningú per enviarles, i, demanaren a la Fun_dació que se servissin ells mateixos de fer-les anar a cercar.
— Sí — van respondre .amatents des de laF. B. M. —. Farem venir de seguida ungroom.
Al cap de mitja horeta arribava En Ni-'col:
— Que tenen aquelles proves?

Més fort que la tradició

Ha páregcrte ]quadern semestral de La
Revista ; això v_ol dir quinze anys de conti.nüïtat.

En efecte, estàvem acostumats, des de faanys, a veure La Revista obrint-se amb un
article abrandat de zel apostòlic, signat per
R. Rucabado.

Ara, com sempre, J. M. López-Picó de-
manà al nostre màxim intransigent Pa-costumada homilia,

En Rucabado s'hi negà. Absorbit, alle-
gà, per una tasca de missió i d'apostolat,
que en part ell mateix s'ha imposat i 'enpart li ha dictada el Paràclit, no pot dis-treure's escrivint per a les revistes profanes.
Prou En J. M. López-Picó invocà la san-ta continuïtat, la difusió mateixa de la mis-

sió i de l'apostolat, la tradició.
El polemista catòlic tingué — diuen 

—una frase definitiva de refús, d'aquelles que
un anv d'aquests poden sortir als calenda-
ris, consagració suprema de la immortali-
tat de les frases

— Que es perdi la tradició, però se salvi
l'apostolat

Propaganda

Josep Maria Capdevila dedicà un llarg
article demostrant, Sant Tomàs implfcita-
nient en mà, que Fanny és un ]libre por.
nogrà fi c.

Aquests novells del periodisme! Que no
ho sap que això és propaganda? Un parell
de rebentades famoses del senyor de Mon-
toliu han fet exhaurir dos llibres catalans,
's un fet comprovat.

Ara que, com que J. M. Capdevila tracta-
va Carles Soldevila com a company de
curs, potser vol fer-li un favor. Si no fos
que EI Matí el llegeix tan poca gent, sobre-
tot a Barcelona, ciutat cada dia més des-
ruralitzada.

L'esmorzar dels morts

L'altre dia, en agafar La Nau, el cor
ens feu un salt:

«Joan Crexells ens diu que per esmorzar
pren un xocolata...»

Com havia anat això? La data del diari
no mentia: zq de desembre de rgzq • Re-
culàrem, en el text, i trobàrem : «De Re-
vista de Catalunya de L'any 1926.»

Vàrem respirar.
Però dissabte passat La Nau porta : ((Cris-

tòfor de Domènec ens d.iu qqp pren una
tassa de cafè...» I no fa cap referència que
sigui text copiat de l'anv 192 6.

Pobre Cristòfor de Domènec, que preci-
sament en vida no havia fet una vida de
sibarita, que dos anvs després de mort el
diari digui el que menja, com si encara
fos viu.

Retirar a quarts de sis

Això de parlar del que fa la gent, repro-
duint el que feia tres anvs enrera, sense
esmentar la data, pot produir el seus dis-
gustos. La Nau mateixa fa dir a ]'Angel
Ferran:

(Sóc dels més matiners. Esmorzo a quarts
de sis, que és quan me'n vaig al llit...»

Com que En Ferran ara ja no fa la fei-
na que l'obligava a retirar tan tard, aques-
ta confessió publicada ara sense esmentar
data podria provocar un daltabaix familiar.

Per motius més petits s'han promogut di-
vorcis.

EL CONGRÉS DE LAHORE

L'Agitació Nacionalista a ]'India



L'APERITIU
Les delicades mentides.—Algú creurà

que nosaltres hem vingut al món per actuar
d'una manera fisiològica i contribuir a la
conservació de l'espècie. Altres persones,
atacades de gustos més fins, creuran que
la missió de l'home consisteix a portar els
gegants, tocar el sac de gemecs, o pintar
una senyora despullada. Altres, encara més
refinats, provaran com dos i dos fan qua-
tre, que la casa més excelsa que pot fer un
mortal és una feina de destrucció per mit-
jà dels monopolis, dels gasos asfixiants o
la diplomàcia. Tot això és acceptable, com
també és acceptable posar un nen al món,
i qui diu un nen diu una nena, per contri-
buir a la glòria dels clubs de natació o de
les conferències de Sant Vicents de Paül.

Jo no em barallaré amb ningú, ni discu-
tiré res sobre les finalitats a què ens des-
tina la història natural. Ho admeto tot. Des
dels partidaris del negoci de la salvació de
l'ànima, fins als partidaris de qualsevol ne-
goci brut, com per exemple la usura.

Ara que ,jo crec que l'home ha vingut al
món per dir mentides. El fet de mentir,
de falsejar la veritat, o allò que nosaltres
ens pensem que és la veritat, en sembla la
cosa més dolça d'aquest món. I no sols la
cosa més , dolça, sinó l'única compensació
que se'ns ofereix en aquest tripijoc tan tèr-
bol, tan incoherent i tan disgustat que se'n
diu la vida de cada u.

La paraula civilització equival a la pa-
raula mentida. Mentida vol dir afirmar o
presentar com a certa i real una cosa que
no és. I la civilització tendeix precisament
a aquesta mena de joc de mans delicat. Des
que eI món és món, l'home lluita contra el
realisme i contra els fets naturals. Les co-
tilles que les dones duien en altres èpo-
ques, les faixes que 'duen avui, ajudades
dels massatges, dels banys turcs i dels rè-
gims alimentaris especials, amb tots els se-
crets i totes les invencions de la perfume-
ria, no són altra cosa que presentar un cos
que fa rodar el cap si voleu, però que és
una "mentida biològica ". EI que diem de
les dones podem dir dels homes, les nostres
galtes rasurades, Ies perruques ; que usen
determinats senyors, els aparells ortopèdics,
etcètera, etc., no serveixen per altra cosa
que per falsejar la nostra realitat.

Ara imagineu-vos totes les mentides que
diem d'un cap de dia a l'altre. Mentides
interessades, mentides per vanitat, fins allò
que la gent amb' una certa condescendència
en diu mentides piadoses, per enganyar els
malalts, els eixelebrats, i els que no tenen
un pa a la post. Les agres mentides que es
diuen quan un hom rep l'atac d'una deman-

da monetària. Les històries que s'inventen

per demanar la suma humil de cinc pesse-

tes, i les històries que s'inventen per negar

aquesta suma humil. Això són les mentides

que dicta l'instint de conservació. Després
hi ha les meravelloses mentides gratuites,

que gairebé totes volten al costat del pro-
blema sexual. Aquelles mentides que un hom

fabrica en una penya d'amics, tot fumant
un puro i sentint com es resol satisfactò-
riament la digestió gàstrica. Les mentides
que degeneren en calúmnies de vegadoa, que
degeneren en perjudici d'altri, només que

per satisfer la vanitat d'un instant, per

tenyir el monòleg greixós i nicotinat d'una

impalpable aurèola d'èxit.
Després d'aquestes mentides sexuals, vo-

nen Ies de gran fantasia; les que atribuei-

xen al mentider proves de valor, o situa

-cions d'un "bizarre" aclaparant, mentides
explotades impunement, sincopades, recal-
cades amb sospirs, amb espirals de fum i

amb tremolor de parpelles.
Tot això ho fa l'home, tot això ho fem
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Els tres rics de l'Occident

Quan el malaguanyat Bergés, de bona
memòria, preparava l'estrena del Serrallonga
al Tívoli, que, com sabem, va ésser un dels
èxits més grans del mestre Morera, s'esta-
va un dia assegut a una taula del cafè del
Tívoli amb En Sagi Barba, que tenia de
cantar l'obra, i En Francesc Pujols, que
l'havia arranjada per a l'escena lírica.

— Creieu-me — els deia En Bergés —,
tindrem un èxit colossal, i després d'haver
explotat ]'obra per tot Catalunya 1'explo-
tarem per tot Espanya i guanvarem un di-
neral...

— De diners jo ja en tinc — va respondre
En Sagi Barba.

— Oh, jo també — va replicar En Ber-
gés, sorprès .per aquella declaració de ri-
quesa.

— I a mi tampoc me'n falten — va afegir
En Pujols, per no ésser menvs en aquella
trinitat de rics.

Més riqueses

Posats a parlar de diners, •podem explicar
que un dia el nostre Francesc Pujols, par-
lant amb una de les més populars artistes
de vodevil, li deja:

— M'han dit, Fulana, que hi va haver un
subjecte que es va gastar vint-i-cinc mil
duros amb vostè.

L'estrella del vodevil, dibuixant una mit-
ja rialla que no comprometia a res, va tenir
una expressió més afirmativa que nega-
tiva.

— No ho trobo car — va dir En Francesc
Pujols —. Jo també-me'ls hi gastaria... Ara
que... em farien anar una mica malament.

EI castellà tal com es parla

Una representació de La prisionera, al
Goya. Els actors, com de costum, parlen
aquell castellà tan dissimulat. Al segon en-
treacte, un senyor de Guadalajara es pas-
seja pel vestíbul .amb En Camps i Margá-
rit. Parlen de l'Elena Jordi.•

— Viste bien, pero como actriz es muy
mala —diu l'un.

—No es mala, es peor — respon En
Camps.

Tot pel subscriptor

Llegim a Las Noticias
«Incendio importante. — Ayer por la tar-

de se declaró un violento incendio en una
barraca de madera y hoja de lata, propie-
dad y habitada por don Celedonio Martínez,
sita en la calle de R•osellón, núimero u, a
consecuencia de una chispa del fuego que
tenía encendido.

El voraz elemento tomó rápidamente pro-
porciones extraordinarias y fu^é pasto de das
llamas, toda la barraca, que quedó reduci-
da a cenizas junto con todos los enseres
que en , la misma habían.

AI lugar del suceso acudieron las bom-
bas de la Central y del cuartelillo de Hos-
tafranchs, al mando del jefe señor Gutié-
rrez, los cuales trabajaron en la extinción
del incendio por espacio de hora y media.
Afortunadamente no se registraron desgra-
cias personales.»

Així es fa i es conserva el subscriptor
amb «modos» i ,bona criança i no anomenant
«sujeto» a la gent perquè ensenya els elàs-
tics. Es diu si després de llegirr ho els direc-
tors de la gran premsa barcelonina cridaren
a conèixer els redactors dels c sucesos» per
recomanar=los la .més fina correcció tant
amb els agredits com amb els agressors, ja
sigui en les persones o en les propietats.
«Lo cortés — deia un d'ells — no quita lo
valiente, i una baixa no és més ni menvs
que una baixa.»

Petició enraonada

A .propòsit de l'afició del públic a enrao-
nar durant els ooneerts, fem imemória d'una
frase d'En Moraguetes, pronunciada ja efa
algun temps.

Mig per cansanci de l'actitud dels espec-
tadors, ,mig pel gust que sent envers les
frases que poden quedar de repertori, .En
Moraguetes cridà

— Que calli l'orquestra, que no em deixa
sentir aquestes senyores!

Pacs dies després del Congrés interna-
cional d'autors de teatre, s'inaugurà, a la
sala de dalt del Palau de Projeccions, un
petit museu de coses del teatre.

Encara que temporaiment només, .aquest
museu 'és l'únic de teatre que es pot veure
a Barcelona, .almenys tot el temps que con-
tinuí obert. 1lo ens na semblat, doncs, in-
oportuna fer-ne una curta descripció.

No ens fiàvem pas massa, naturalment.
de la pompositat de l'etiqueta, ni esperà-
vem, tampoc, que ens pogués ésser oferta
una exhibició completíssima, valuosíssima
i eclecticíssima. Les dificultats d'organit-
zació són evidents. Les exposicions d'a-
questa mena, d'altra banda, no solen con-
tentar mai tothom. Es difícil que les pre-
dileccions dels centenars de visitants pu-
guin ésser totes saturades. Tenint en comp-
te aquest fet i no perdent de vista que a
la majoria dels passavolants de 1'Exposi-
ció allò que els impressiona més intensa-
ment és allò que simplement entra pels
ulls, no sabríem trobar exagerades les di-
mensions que pren, en aquesta exposició
del teatre, l'escenografia: projectes, esque-
mes i diorames—sobretot en les seccàons
catalana i castellana.

En canvi, en les seccions francesa, sue-
ca, anglesa, alemanya i italiana, la part
simplement escenogràfica té unes propor-
cions reduïdíssimes.

Una altra de les característiques d'aques-
ta exhibició és l'aplegament lineal dels dio-
rames escènics i dels projectes de decorat.
Nosaltres, personalment, hauríem preferit
un aplegament per seccions: l'escenografia
alemanya, per exemple, al costat dels figu
rins esquematitzats, dels retrats d'actors i
autors d'anomenada, dels autògrafs reco

-llits, de les dedicatòries amables, dels gra-
vats i fotografies dels principals teatres
d'aquell país. Tot plegat, tindria una unitat
que no té ara, les suggerències serien més
fàcils, els matisos més ràpids. No en fem
retret a ningú: simplement apuntem una
suggestió--i com que una suggestió és sem-
pre subjectiva i el subjectivisme és la co-
sa de més mal academitzar del món i por-
ta al desordre, etc„ etc...

SECCIO FRANCESA

Començarem per la secció francesa, por-
tats de la mà per la nostra predilecció.
I sota aquest mateix impuls el nostre pri-
mer cop d'ull serà a les vitrines on troba-
rem alguns autògrafs i algunes edicions
prínceps d'autors francesos cèlebres: Cor

-neille, Molière, Beaumarchais, Marivaux,
Víctor Hugo. Lamentem no trobar-hi Ha-
cine.

Corneille hi té l'edició prínceps (1651)
de la tragèdia Andromède, amb gravats fo-
ra de text, segons la "mise en scène" de la
primera representació. L'exemplar és pro-
vinent de la Bibliothèque de l'Arsénal, de
París. - Al costat, l'edició prínceps (1641)
d'Horace; i l'edició de 1691 d'Athalie 

—"tragèdie tirée de l'Ecriture Sainte"—i la
traducció de la mateixa tragèdia en versos
castellans, feta l'any 1754 per Eugenio de
Llaguno i Almirola.

Aigua mineral natural

*a*

El retrat de la bellíssima actriu Fran-
ceska Auriol—amb ales de papallona i sal-
tironant en un jardí de roses .i de coro-
nes de roses — comparat, immediatament
després — per una d'aquelles coincidències
afortunades que són la sal d'una exposició
d'aquestes amb el retrat de Corneille, ens
ha fet recordar que Corneille, cristià aus-
ter, però bon cortesà parisí, ja a la posta
de la seva vida, assistia, encantat, a la
representació de les seves peces. I, natu-
ralment, no restava impassible a la vista
de les belles dames que assistien a 1'es-
pectable. En aquestes reunions era remar-
cada principalment la presència de la Du
Parc, habitualnint anomenada "La Mar-
quise". Corneille en fa coneixença i sota
la frivolitat aparent del llenguatge s'hi
amaga un sentiment profund:

Iris, que pourriez-vous f aire
d'un galant de cinquanta ans?

Es atrevit de suposar—ham pregunta—
xuè és aquest sentiment desvetllat per "La
Marquise", que ha inspirat a Corneille, en
les peces posteriors als, cinquanta anys
aquests tipus de vells amorosos, molt naus
en la tragèdia i d'una veritat molt origi-
nal?

e s +

Les edicions exposades de les obres de
Corneille, són irtteressantíssimes. Corneille
comença a escriure a una època de gran lli-
cència en la comèdia. Més modest, més re-
tingut que els seus contemporanis, cedeix,
però, alguna vegada, al contagi de l'exem-

ple. Però a mesura que el teatre gràcies
a la seva influència, s'afina, Corneille s'a-
plica a fer desaparèixer algunes escenes
una mica lliures, algunes expressions atre-

vides al revés de Molière, que no es pre-
ocupava gens ni mica de l'edició de les se-
ves abres. Les edicions presentades al Mu-
seu del Teatre, comparades amb les poste-
riors, permet d'apreciar d'un cop d'ull tot
el progrés acomplert, en pocs anys, en

aquest sentit.
*«*

Marivaux hi té Le jeu de l'Amour et du
Hazard representat per primera vegada

pels comediants italians ordinaris del rei,

el 23 de gener de 1730.
Beaumarchais, ]'edició prínceps de 1875

de La folle journée ou le mariage de Fi-
garo.

e e 5

1 Víctor Hugo? Ah! Víctor Hugo hi és

representat per la tragèdia Hernani, pri-

mera edició de l'any 1830, oberta a la pla-

na 64-5, on trobem aquests versos de D. Ruy
Gómez al protagonista — que transcribim

per als • desinteressats panegiristes d'ací:

Sois le bienvenu. Reste, ami! ne te fais fau-
[te

de rieu. Quant à ton nom, tu te nomines
[mon hóte,

Qui que tu sois, c'est bien ! et sans étre in-
[quiet,

J'accueillerais Satan, si Dieu me l'envoyait.

Models de dicció, de ritme i de concepte.
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De Molière, en aquesta exposició, no hi
ha sinó uns quatre gravats d'època dels
quals remarquem el Molière actor en el
paper de Sganarelle de L'école des mamis.
De la plèiade brillant dels autors de teatre
francesos, Molière, autor i actor de les se-
ves obres, és el més a propòsit per sugge-
rir una pila de comentaris. El primer re-
cord que ens han desvetllat els retrats de
Molière actor és la seva última represen-
tació El malalt imaginari, durant la qual
Molière, certament malalt del pit, feia es-
forços de flaquesa, sobretot a l'últim acte,
per no treure sang de la boca; la tos l'o-
fegava; el pit se li esqueixava... Tres hores
després de finida la representació d'El ma-
lalt imaginari, Molière monea, de resultes
d'haver-se-li esbotzat una vena en un per-
llongat accés de tos.

* 4 #

Dels retrats d'actrius remarquem el de
mademoiselle Mars, en el paper d'Elmira,
en el Tartuffe. Mlle. Mars començà la se-
va carrera especialitzant-se en papers d'in-
fant. Resultà d'una comicitat plàstica pu-
jadïssima aquest retrat al peu del qual
hom posa en boca de l'actriu aquestes pa-
raules a Tartuffe:

.Mais commemt consentir à ce que vous vou-
[lez

sans offenser le Ciel, dont toujours vous
[parlez?

Imagineu-vos que això ho diu una dama

de capell carnavalesc, qui tá una mà lleu-
gerament recolzada al caire d'una 'taula
i l'altra enèrgicament estesa endavant, els
dits en la mateixa posició habitual dels,
d'una imatge del Sagrat Cor, Una esque-

matització de figurí ens presenta Tartuffe,
obès, cap cot, picardiosament humil, les
mans plegades a ]'alçada del pit. I diu:

Ah! pour étre dévot, je n'en suis pas neoins
[homme.

Per què els organitzadors, doncs, no els
posen de costat, aquests dos gravats ex-
cellents?

A remarcar, també, el retrat de Talma,
segons Picot, i el de l'actor Poisson en el
paper de Crispin.

En el centre d'aquesta secció, enquadrats

en les làmines d'un faristol giratori, són
exposades unes agilíssimes esquematitza -
zacions d'entrades a escena d'actrius de

l'època—l'esmentada Franceska Auriol hi
és. Es curiós de remarcar que totes entren

a escena amb saltironets de nimfa.
Heu-vos ací algunes de les primeres im-

pressions que ens na suggerit la secció

francesa del Museu del Teatre.

que les redimeix totes, com per exemple la

mentida de la diada dels Reis.
L'home que ha mentit per interès, per

vanitat, per mala fe o per simple poca-
solta, el dia dels Reis, si és pare de famí-
lia i si tá un .nen o una nena d'aquells que

fan un efecte màgic, pot donar-se el gust
de mentir per un motiu gairebé celestial.

Imagineu-vos — molts dels que em llegiu

no teniu necessitat d'imaginar-ho — la grà-

cia meravellosa de fer de Rei d'Orient. De

poder entabanar deliciosament les vostres
criatures amb totes les històries de les mil

i una nits. D'evocar amb la vostra llengua
pecadora i banal aquells tres camells aeris,

aquells tres personatges de barba blanca,

barba rossa i barba negra respectivament,

que sense cap motiu, només que per un

color blau cel de generositat que té la 
diada,

han d'omplir el desig de la canalla amb les

més inútils, les més llampants i les més tru-

culents joguines del món. I després d'omplir

el cap dels vostres fills amb l'alcohol de

totes les bogeries i totes les il.lusions, podeu

veure realitzada la vostra "mentida ", podeu

constatar l'efecte biològic de la vostra men-

tida, en l'alegria, l'atabalament, les llàgri-

mes i les tombarelles dels vostres fills.

Josa" MARIA DE SAGARRA

GUANTS PELL
Extens assortit1	 Jaume 1, r t
Telè#. 11655

Coietra
todos los dolores
no hay remedio de acción tan
rápida como lea tabletas de

CRFIRSPIPItIIi
Sus efectos son también insupe-
rabies en las neuralgias, dolores
de muelas, de oídos y de las
sienes, así como también en los
que acompañan a las molestias

periódicas de las señoras.

Aumenta el bienestar, des-
e'  el cerebro u no ataca

e l
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	 nl los riñones.

Desconfiaddelastabletassueltas,	 ESTUFES - BRASERS CUINES

s

Carbons
PERMANYER

øA
A

Clarís,13. Telèf. 10723-52081. Barcelona

CARPETES DE COCO BELGUES	 Josep Lledó Mas, Fabri^nt

1 CATIFES DE TOTES MENES	 AOnló, 60 - Petritxol, 15

Per visitar 1'Exposlció de Sevilla
així com Saragossa, Monestir de Piedra, Madrid, Córdoba, Granada,

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

sortiran de Barcelona, amb data 20 de gener, les dues

PROXIMES EXCURSIONS EN AUTOCAR
(tipus Pullmann proveït de calefacció per aire)

que amb creixent èxit organitza

VIAJES MARSÅNS, 5. A.
Quinze dies de deliciós viatge comprenent tota despesa d'allotjament i pensió

en hotels de primer ordre, impostos, propines, etc., per només

Pessetes 775, per persona
Detalls a satisfacció seran donats a qui en solliciti de qualsevol de les su-

cursals i corresponsals de VIAJES MARSANS, S. A., o de la Casa Central de
Barcelona, Rambla de Canaletes, 2 i 4, apartat núm. i.

IMPORTANT. — Els turistes poden agregar-se a l'excursió en qualsevol pobla-

ció de les de ]'itinerari, tornant-hi després d'una estada de quatre dies per

a la visita de l'Exposició de Barcelona. Informes sobre demanda.

nosaltres, per destruir 1 e ec e	 p
la dura realitat, per superar-nos, per po-
sar-nos un "panache" damunt la closca 

de

gallines vergonyants.
Qui sigui pur que tiri la primera 

pedra,

el que no hagi estat mai atacat de la 
dolça

vanitat de mentir que em digui que sóc un

malabarista pèssim.
I contra aquest mal és gairebé impossi-

ble lluitar, perquè de vegades en les menti

-des rau el consol i un cert sentit de conti-

nuïtat de la vida. Imagineu-vos tots els in-

ventors de religions, totes les complicades,
absurdes i monstruoses teogonies, que s'han

inventat els eixerits de les tribus, per asso-

lis que els bornes treballin, es sacrifiquin, es

deixin tallar una mà o deixin prostituir

P. R. DESCLAU	 llurs filles.
Ara que per damunt de totes les menti-

des àcides producte de la civilització, i les
mentides cruents producte d'una humanitat
primària, hi ha alguna mentida inefable

GRAVATS TIPOGRÀFICS ' BADAL I CAMATS	 Paris, 201. Telèfon 74071



La modèstia i l'economia no han estat
mai les virtuts de d'Annunzio, que viu ara
en la seva magnífica residència Il Vittoriale,
palau sum1"tuós i museu d'art, amb tots els
refinaments duna existència principesca, tal
com l'ha d'entendre el f ríncep poeta de
Monte Nivoso.

Fa uns dies va rebre la visita de tres fra-
res franciscans que feien la capta. EIs va
acollir amb els màxims honors, cona qui
diu muntat a cavall, i després de lliurar

-los una generosa ofrena, va improvisar un
discurs froemàtic davant d'una imatge de
Sant Francesc, exaltant el seu entusiasme
Qel Poverello amb el qual se sentia profun_
des afinitats.

Els frares escoltaven una mica escanda-
litzats l'arenga sacrílega, fins que el més
vell, no ¢odent-se contenir, va exclamar:

— Com preteneu semblar-vos al nostre ve-
nerat Sant Francesc, vós que teniu tant
d'orgull?

D'.4nnunzio, la cresta en batalla, ¢ren
l'arrencada amb una rèQlica fulgurant:

— Vosaltres no sabeu ni ics doneu compte
que els espellifaments de Sant Francesc es-
taven folrats de bor f ra.

El vell monjo, com si no hagués sentit les
paraules desafiadores, amb uns ullets vius
i maliciosos va donar una llambregada à'
tota I'estància, d'un luxe treQidant, i molt
suaument va resfondre al poeta:

— Ja veig, ja veig en què us assembleu
al nostre bon Sant Francesc. Ell tenia les
mans travessades fer l'estigma de la divina
llaga i vés teniu les mans foradades.

La mala vida

L'Ouvre, de París, que havia anunciat
la creació del Premi Séverine, destinat al
millor llibre escrit fer una dona a favor de
la pau universal, acaba de nomenar el fu-

rat, en /srimer lloc del qual figura l'es-
criptora romanesa Elena Vacaresco, molt
coneguda i considerada en els cercles de la
premsa universal. Jove i elegant, no és una
de les firecioses de Ginebra i de les Confe-
rències, com diuen de l'eixam de belleses
que segueixen els di7lomàtics en les seves
freqüents reunions. Elena Vacaresco és una
habitual de Ginebra per dret ro¢i, delegada
del govern de Rumania en algunes comis-
sions de la S. de N.

A ?a cinquena Comissió (Higiene, Opi i
Tracta de blanques) hi ha juntament amb
ella altres dames, re fresentants dels go-
verns del Nord, que li tenen molt poca sim-

Qatia perquè troben que no es tren Prou
seriosament la seva missió. Pel sentir d'a-
questes dames, no lliguen amb la severitat
dels seus deures humanitaris les maneres
desimboltes de l'espiritual romanesa, la se-
va eloqüència, els seus collars de perles i
els seus èxits de conversació amb els dele-
gats de l'altre sexe. Però ella les corres¢on
amb les seves ironies. 	 •

No fa molt, trobant-se a Ginebra, va qas-
sar ;iro f seu la senyoreta Bonnevie, dele-
gada de Noruega, que anava de costat amb
Lord Parmon, pacifista purità i delegat la-
borista, discutint amb molta dignitat un
problema transcendental, i la Vacaresco, se-
nyalant lla Parella humanitarista, va dir
als amics de la tertúlia:

— Tanmateix, senyors, ¢refereixo la mala
vida.

Per correspondre a una gentil imitació
de MIRADOR m'havia proposat escriure abs-
tractament sobre qualsevol dels temes d'es-
peculació política avui més candents ; però
en retornar a Barcelona després d'una llar-
ga absència em sento ;irresistib:ement im-
pulsat a comunicar algunes de les impres-
siOns que he rebut de la vida catalana en
entrar-hi de nou en contacte directe. Ho
faig veritablement amb un cert temor, puix
el que es perodna sense dificultat a un es-
trany, pot en canvi pendre's a mal quan
ve d'un •propi; però és que precisament pot-
ser qui es troba en millor situació per a
subratllar determinats aspectes és el propi,
que, allunvat durant un temps de casa, en
tornar-hi sent amb major vivesa, degut a
l'acuitat dels contrastos, fenòmens que d'al-
tra forma romandrien men ys destacats.

Barcelona, la superlativa font de dina-
misme de la vida peninsular — d'on han
sortit en el que va de segle les més grans
commocions socials i polítiques, tant les
bones ,i renovadores com les fatals i retar-
datàries — dóna avui, a primera vista, la
sensació d'un regne de panxacontents:
èbria de satisfacció — legítima — pels seus
culminants triomfs en l'ordre econòmic, ma-
terial, però desentesa de la gran inquietud
política (de caràcter general, de problemes
bàsics) que agita poderosament tota Eu-
ropai que d'una manera singular colloca
en situació dramàtica Espanva sencera,
es •vulgui o no es vulgui. La importància
d'un plet particular no pot ésser excusa per
a donar l'esquena a problemes humans pri-
maria, que els esdeveniments recents han
oo}locat en el centre amb urgència suma :
la qüestió fonamental, la lluita decisiva en-
tre la postura tradicionalista, absolutista, i
els principis humanistes de democràcia, lli

-bertat i justícia social, que són encara, i
continuarant essent-ho, la base imprescin-
dible dels .països occidentals autènticament
civilitzats. Em produeix l'efecte que la tris-
ta revelació, que 'hem rebut fa poc, que en-
cara tenim ,per resoldre el problema essen-
cial del segle xtx (la consagració política
de la dignitat humana, mitjançant el reco-
neixement i garantia de la 'persona lliure i
del règim democràtic) no ha causat a la
massa catalana la dolorosa ferida i el crit
de rebeldia que a altres llocs ibèrics. Bé
prou sé que molts nuclis espirituals diri-
gents experimenten ací la torturant angú-
nia del present d la necessitat de la protes-
ta; però a Barcelona i a Catalunya en ge-
neral continua dominant el asenyorestevls-
men estult que ignora o menysprea tot as-
sumpte que no toca immediatament a la
seva butxaca i pot posar en trontoll la seva
tranquillitat : sense adonar-se, naturalment,
que no desapareixen els problemes ,perquè
es tanquin els ulls davant d'ells, sinó que
esdevenen molt més perillosos . L'alegre con-
formisme d'uns senyors manca de poder
màgic per a deturar a dintre de casa una
tempesta general. Oblidar-se d'això equi-
val a renunciar a un paper de protagonista
en el desenrotllament d'un drama decisiu,
i a•mb això a la influència en la gestació
d'un nou ordre de coses, que necessària-
ment ha de venir; ja que malgrat el mal-
estar actual i preoisament per això hem de
creure amb Ife optimista en un futur més
digne i just, que — sortosament — no podrà
evitar la joiosa inconsciència de la petita
burgesia catalana. Però la inhibioió delnos-
tre poble en aquesta magna empresa — avui
en intensa encara que difusa germinació
amb caràcter general a altres regions — pot
retardar-la, dificultar-la de moment; i quan
després, passant per sobre d'aquests incon-
venients, es converteixi en realitat, tindrà
de lamentar-se no haver pres participació
activa en el seu desenvolupament.

>is clar que en les actuals circumstàn-
cies de restricció no es pot arribar a .mudar
l'actitud d'indiferència de molta gent que
creu trabar la felicitat cabalment en aques-
ta despreocupació pels problemes polítics de
primer pla; però es pot, en canvi, esforçar-
se per aevitar que aquest ambient d'irres-
ponsabilitat arribi a envair altres sectors ae
posició espiritual directiva. I sobretot cal
fer tots els possibles per cridar vivament
]'atenció envers tals temes que posseeixen
la capacitat d'escalfar els més nobles entu-
siasmes i generositats de l'edat floreixent.
En èpoques de normalitat política, vivint
sabre una base de llibertat civil i d'auto-

determinació social, pot ésser lícit a alguns
relegar a segon pla el conreu d recte de la
cosa pública, limitant-se a complir amb els
deures ciutadans: pot ésser just enfocar tan
sols determinats problemes concrets. Però
quan hom es troba abocat a caure cap a
molts segles enrera, en perill de perdre de-
finitivament les posicions de cultura i civi-
lització conquerides en el segle passat a
tan alt preu, a regressar a un estat d'ab-
solutisme o autocràcia, aleshores per sabre
de tots els altres capteniments, de tots els
altres programes, sorgeix el deure capital,
suprem, de portar el millor de l'activitat
envers ]'afirmació i defensa d'aquests prin-
cipis polítics generals. Les noves genera-
cions es diferencien dels nostres avis en
compendre que per l'enorme complexitat de
la vida pública actual, les paraules de de-
mocràcia i de lhbertat no poden ésser un
programa : aquest requereix densos contin-
guts i saba renovada en consonànoia amb
la tupida xarxa de ifactors avui en joc;
però això no vol dir de cap manera que
tinguin d'ésser eliminades de l'organització
política. No són un contingut, no són una
solució pels temes conorets a despatxar quo-
tidianament ; però són la forma, el pressu-
post indispensable per a abordar tota mena
de problemes polítics i per a poder resol-
dre'ls dignament. Si per sobre de tot no es
porten dissoltes a la sang les conviccions
humanes generals de dignitat civil, si hom
no s'exalta amb frenesí en el manteniment
dels valors humans espirituals en la vida
pública, no es podrà enfocar honradament
cap altra missió, sigui de la mena que si-
gui, ni podrà parlar-se amb justificació d'as-
piracions collectives en altres ordres, si no
se sent prèviament amb força impetuosa el
batec de les grans idees cimentadores de
tota ulterior concreció.

El merescut succés gegantí, apoteòsic,
l'homenatge de l'admiració mundial que es-
tà fruint Barcelona, la inunda de legftim
orgull i ifelicitat ; però també mostra peno-
sament fins a quin dilatat punt gran part
de la tripulació i passatge de la nostra nau
pública viu en festa feliç a bord, sense pre-
ocupar-se fondament del mar tempestuós
sobre el qual ha de fer via. Si de tant ha
estat capaç aquest poble en l'activitat eco-
nómica i artística, bé seria de desitjar que
consagrés igualment els tresors de la seva
energia a la meditació seriosa d'un afer
que li pertoca tan directament com als seus
parents.

LLufs RECASENS SICHES
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Un Sant francesc

DE TURISTA A BARCELONA DESPRÉS D'UNA ABSÈNCIA

11 ròia Unta œiraa coi a espo(tadofp

Una familía ben avinguda
El cafi del partit conservador anglès,

Mr. Stanley Baldwin, no sent das el desig
de disputar f'er ara el poder als laboristes.
Accepta amb visible complaença el vell cos-
tum anglès de permetre que el partit con-
trari governi un temps a la seva manera
fins que el cos electoral comenci a donar
proves de tenir-ne prou. Molts conservadors
descontents el voldrien més combatiu, j5 er-
què, segons ells, no entra en la regla del
Joc deixar massa tranquil un govern que
refresenta la minoria del Qeís; però els
amics personals de Baldwin, quan hi ha una
votació fierillosa &el govern laborista, des-
apareixen al moment decisiu.
Es diu que si no fos per la influència de

la senyora Baldwin, convençuda de l'alta
missió que escau al seu marit i que sera.
¢re li retreu el seus deures patriòtics, ja
fa tem/s que l'ex-firimer hauria deixat la
política per dues aficions tan diferents com
la lectura dels clàssics i la cria de porcs,
que l'entretenen amb el mateix interès. De
moment s'acontenta amb la revenja íntima
que li_ proporcionen les dificultats actuals
del Labour i amb esperar tranquiblament
que li arribi el torn.

El seu fill, Oliver Baldwin, que va sortit
diputat laborista, s'ha passat als extremis
tes i figura entre els trenta protestatar i!
que s'han queixat contra Mac Donald d'o.
blidar les promeses del programa electoral.
A una reunió d'amics a casa del líder con
servador, en la qual es va sortir a Qarlai
accidentalment de política, Oliver va dit
que avui no es veia amb cor de tornar a
sen districte perquè el partit havia manca
als seus deures.
— Una altra vegada — va replicar t'ex

primer — tindràs més seny i posaràs mé .
confianç a en el teu pare

Però, malgrat aquesta escena de família
alguns vius suposen que si Oliver Raldwi,
es va fer laborista va ésser d'acord amb h
seva mare, per poder dir amb tota l'autori
tat d'un diputat del partit que el laborismo
ha enganyat el cos electoral, que és um
manera de dir al poble anglès les mateixe,
f ara+'les que ha dit al seu fill l'ex-prime
Stanle Baldu^in.

Civilització

Origen de la Tuberculosi
Aquesta terrible malaltia és produï-

da generalment per contagi i són niés
propenses a adquirir-la 'les persones •

dèbils. El microbi és a l'aire i en res-
pinar passa als 'pulmons, on, si es
tracta d'una t persona dèbil, es desen-

rotlla i reprodueix donant lloc a la
malaltia. Per això recomanen els met-
ges a totes les persones débiis, als
anèmics i convalescents, que ;prenguin
el Fosfo - tilico - Cola Domènech.

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

per les Arts Gràfiques

Agullers,1,1 Via Laietana, 4 BARCELONA

Telèfon 15524 • Apartat 896
Direcció telegràfica: DANIBBS

Es deia davant del President Hoover que,
entre tots els Estats del món, el que tenia
un deute més petit amb els Estats Units
era l'Estat lliure de Libèria. No deu a
4mèrica més que 26.200 dòlars. AI capda-
vall, uns cèntims.

— Aquests negres ! —diu Hoover-. Aquests
negres estan encara molt lluny de la civ:-
liisatü.

Aquest número ha estat
passat per la censura

T OS BRONQUITIS,
CATARROS; ASMA, etc.

La verdadera medicado n balMmica
la encontrar9 con el uso de las

u
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— Tu, cranc: si fossis persona i haguessis de comprar una bomba per treure aigua,

compraries una «Yerta»?
— Jo, no, pobre de mi, perquè sempre tlaig d'anar potes enrera.

BR I LHIItb
^p15 TPHANY5iQUÃLItgfg

J y CENTRE,33.
Passatge Bacardí, Q.
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L'Any 30
Nosaltres els qui soan de les darreries del nostres ciutats, viles i pobles, i avui podem

segle passat, conegut en el annals de les dir amb tota la boca i amb totes les lletres
eres passades, presents i futures pel nom del que ascendim com el sol, en el ram de la
segle xix, i que vivim en els primers anys civilització que és el ram més alt que la
del segle xx, esperant la mort que ens por- humanitat clmbreja, podent afirmar aquí i
tarà aquest mateix segle que ens té de ma- a tot arreu que l'any 30 que ara tenien da-
tar, tal com les plantes que sortint de la munt de la taula, si les coses no canvien
llavor oberta sota terra viuen i respiren en en un dia, marcarà un moment de creixe-
plena llum del cel, durant tota la nostra ment en la 11um de les ànimes del nostre
infantesa i la nostra adolescénoia que ens poble, que començant a despuntar ara fa
ha portat a la joventut pels seus passos cent anvs justos, ha anat augmentant de
comptats, que és la joventut que ara tenim dia en dia i d'hora en hora, fins arribar'
i passem, hem sentit parlar de l'any 30 a nosaltres, que pels anus que tenien ja
om a condensació típica de tot el que era hem vist manta generanó superant a la
no sols .passat de moda, sinó de tot ço que que la precedia, perquè fins dintre la nos-
havia quedat com l'antiguitat pròpia i pe- tra mateixa vida, quan nosaltres havíem
culiar del nostre temps o, més ben dit, de conegut tots els intellectuals que figuraven
la nostra època especial i determinada pel i els nostres artistes que brillaven, i ens
nostre naixe¢nent i la nostra mort, perquè semblava que ja els coneixíem tots i que
quan quelcom volia ser posat fora de la aquells desenvolupats tenien de ser els de-
circulació del dia, tant de les idees com	 finitius i els que donessin la llum màxima,
dels fets i tant de eles -imatges com de les espiendenta, acurada i fina, en sortia una
coses mateixes que ens voltaven, hom no altra fornada de joves i veient-los nàixer
tenia de fer res anés que dir que tot allò com a bolets al nostre entorn, ens conven-
eren coses de 1'anv 30 i amb aquesta data cíem de seguida que la creixença nostrada
aplicada al temps quedava combatut, mort era més prometedora i complidora del que
i enterrat tot el que hom yobia enfonsar en de moment ens havíem pensat amb la bona
ço que si volguéssim en podríem molt ben fe que ens caracteritza.
anomenar l'edat de pedra dels nostres dies, 	 La intelligéncia i la sensibilitat dels nos-
si volgutissim usar termes que són més pro- tres 'homes es van afinant i polint cada ve-
pis de la prehistòria que de la història.	 gada més i la gent van naixent ensenvats,

I per això, ara els que hern passat tots que és el millor, per no dir únic símptoma
els anys de la nostra vida muntada dia de la prosperitat i ascensió dels pobles, per-
per dia damunt de l'encavallament de dos • què tot el que llom ensenya i aprèn a les
segles de l'era nostrada, en arribar altra escoles •1 a les universitats o instituts d'en

-vegada a l'any 30, encara que sigui a l'any senyança, •no .té punt de comparació ,possi-
3o del segle xx, tenim una sensació que, ble amb el que ensenya aquesta força im-
essent tan subjectiva carn hom vulgui, no pulsiva que es palesa en les nacions, fent

-deixa d'evocar intensament el passat i ens les pujar i baixar, al compàs del ritme que
fa tot l'efecte que, passant del zq al 30, toca, la que, com ens ho demostra ben cla-
en lloc d'avançar en el camí del temps, re- rament l'experiència manta vegada, hom té
trogradom, com si el present en lloc de por- manta ocasió de veure que quan l'ensenyan-
tar-nos al futur, com és la seva obligació, ça particulàr o general està més avançada
ens retornés no sois al passat, sinó al pas- i sobretot carregada com un carro de lli

-sat típic i representatiu del moment par- bres, aleshores comença l'hora 'fatídica de
ticular nostrat, no sals fent-nos pensar que la gran decadència dels pobles, com si l'en

-ja tornem a ésser a l'anv 30, com si res senyança fos més un efecte que una causa
hagués succeït, sinó fent-nus viure en aquell del progrés i i1•luminació de les terres, cosa
any que porta la data del que els nostres que podem veure no sols en el ram de la
avis i pares ens havien pi .tat com la sín- cultura in•ellectual, sinó én el mateix ram
tesi del que no teníem d'imitar ni de voler, de la cultura física, ,perquè per tal d'acabar
perquè era endarrerit, per no dir ridícul i dignament aquesta evocació dels dos anys
primitiu.	 30, que entre tots dos comprenen un segle

E1 centenari de l'any 30, encara que no sencer, i que és una evocació que ja s'a-
sigui un centenari celebrat, és doncs un llarga massa, i podria cansar als lectors,
esdeveniment que, més que recordar-nas la podem dir que hem tingut ocasió d'obser-
fugacitat del temps i dels anys que el for- var que l'ascendència intellectual nostrada,
men, ens fa 'pensar en l'etern retorn al pas- que ara cantàvem i glorificàvem com es
sat i sembll'a que per tota festa ens faci viu - mereix, coincideix amb una degeneració fí-
re dintre d'aquelles estampes plenes de ca- sica dels intellectua •ls que van naixent, per-
ràcter, al costat d'aquells personatges tan	 què si mentre les nostres escoles intellec-
caracterfstics, que ens va llegar aquella èpo- tuals romanen endarrerides, en estat pai-
ca que va voltar entorn de 'l'anv 30 del mitiu o fòssil, que és .pitjor, l'intellecte
segle xlx, que pels números rodons que por- nostrat puja de generació en generaoió,
ta va quedar condemnat a portar al llom, com pels graons de l'escala de la vida, te-
com un peix, el que en paraules que van nim que la cultura física que avui diuen
començar en aquella època i avui encara que està quasi 'tan avançada com a Angla-
duren, hom en podria dir la marca de fà- terra, dóna intellectuals cada vegada més
brica,	 petits i anés prims, així com l'època passada

El que hi ha és que encara que aquell donava aquells 'intellectuals alts i grossos
any que ara es repeteix precedit d'un can- que tots hem sentit anomenar 1 a alguns
vi de xifres romanes, pròpies dels segles; dels quals hem vist i encara podem veure
que usen les .mateixes xifres que els reis 1 en retrats, estdtues o en persona, tant entre
que els papes, i un canvi de xifres aràbi- elsmorts que hem conegut com entre els
gues'al davant, que marquen els cents, com vius que 'coneixem i tractem, si no cada
els llibres de les cases de comerç, marcava dia, molt sovint, de manera que, si a l'any
I'inioi del renaixement esponerós de da nos- 30 del segle passat l'intellecte estava a punt
tra estimada teíra, perquè no va tardar gai- de despuntar i el cos creixia, com si e' mor-
re a donar ele senyals de vida que tots co- tal contribuís a 1'i°mmortal, .ara en trobem
neixem i que han quedat consignats en la que l'intellecte continua pujant i el cos ja
nostra història moderna, obrint i inaugu- minva i es migra, com si ja hagués fet el
rant una temporada brillant que per l'es- ple, de la qual cosa no se'n decpr n de ,cap
plendor, ]'èxit i el contrast amb 'el pobre de les maneres que el cos no puui tornar
passat, va fer quedar l'any 30 com el mo- a pujar, creixent i engreixant-se en les ge-
ment típic, que dèiem, no podem negar ni neracions que vindran com també podria
ho negaríem encara que ens matessin, que .continuar minvant com ara, de la mateixa
el nostre any 30, que és el que ara en manera que també podria minvar l'intellec-
aquests instants comença a passar pels nos- te que .ara puja, creix i s'afina, o la sensibi-
tres calendaris, encara que siguin de but- litat que ara també està en plena creixença
xara, per amagats que estiguin, no sols i efervescència, perquè parlant amb tota
és • una confirmació dels fets de la ufania franquesa hm d'acabar dient i declarant que
que va pendre el nostre benvolgut terrer, si les lleis immenses que regulen el pèndul
sinó un augment fantàstic del que després ,d'aquests alts i baixos de la humanitat i
de l'any 30 del segle passat va esclatar a dels pobles que la integren, són lleis cone-
casa nostra.	 gudes que ja estan anotades en el catàleg

Els camins intellectuals i corporals, tant dels coneixements que posseïm, encara no
morals com materials, oberts aquells dies hi ha ningú del món que conegui les con-
que viuen en la nostra vida com Pexemp'le dicions exactes que les regulen i determi-
palès del que ja ha passat per sempre com nen els canvis paulatins o radicals que so-
tot el que gla .mort s'emporta, i 'hom té de freixen i que són tan difícils d'explicar com
combatre i renegar, com si no hi tingués el mateix origen de la vida i de la mort,
res a veure, s'han anat perllongant I ei- perquè de segur que obeeixen al mateix
xamplant com els carrers i places de les principi, com tindrem ocasió de fer veure

nosaltres el dia de demà que publiquem les
obres que pi-eparem, que serà quan les tin-
guem llestes n- que ara aprofitem aquesta
ocasió tan senyalada per tal d'anunciar.les

^^il

	 o de tornar-les a anunciar com ja hem	 -
fitat altres o

c	 dei
ocasions, pesqué no ens en dei-

.	 xem perdre cap per fer reclam i preparar
l'atenció del públic. — FRANCESC PUJOLS

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
' ORTS, 481 ; Telèfon 33421



La comtessa de Noailles acostuma donar
uns grans sopars als quals assisteix el
més granat que dintre del ram d'artistes
i literats hi ha a París. Sembla, però, que
en un moment donat, els habituals a aquests
àpats van sentir la temptació irresistible de
tenir per veïns de taula alguns sobrerea-
listes. Pels sopars de la comtessa de Noai-
lles havien desfilat tota una renglera de
prestigis, però allò que se'n diu un sobre-
realista de bo de bo, ningú n'havia vist cap.

—Estiguin tranquils — va dir la com-
tessa—. Pel sopar vinent, tindrem sobrerea-
listes i bécasse flambés...

Tal dit, tal fet. Els senyors Péret i Ara-
gon foren convidats i la seva presència a

els sobrerealistes de París. Comparats amb
ells, els eobrerealistes d'aquí són de pasta
d'agnus. El sobrerealista barceloní es dis-
tingeix per una irresistible tendència a anar
a pendre cafè, cada dilluns, al Colon, i a
escriure sobre paper groc quan ha de dir
unes quantes coses estridents. Aquests són
els signes exteriors més remarcables de la
seva activitat. No obstant, cal dir que de-
mostra molta més energia i continuïtat en
la maniobra de pendre cafè, cada dilluns,
al Colon, que no pas en la d'escriure coses
importants sobre paper groc.

Altrament, els sobrerealistes barcelonins
ofereixen, encara, una altra particularitat:
que no son eobrerealistes. Val la pena
d'assenyalar aquest petit detall, desconegut
per la majoria de ]'opinió del país.
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ETRES
^ El Primer_Ful! GrocEL "JOC" DE JEAN COCTEAU

En penetrar en un llibre de Jean Coc- "Joc és un terme molt inexacte, però és
teau, cal abandonar prèviament totes les així com Paul designava la mitja conscièn-
habituds d'esperit i de sentiment. Cal pre- ` cia en què els infants poden submergir-se;
parar-se a uns canvis d'atmòsfera que no- n'era un mestre consumat. Dominava l'es-
més coneixen els cabussadors i els aseen- 1 pai i el temps; encetava somnis, els com-
sionistes, acostumar el cor a la circulació binava amb ,la realitat, sabia viure entre
més ràpida de la sang i els pulmons a 1'a-	 ' dues clarors creant a classe un món en què
flux d'un aire extremadament viu, pur i Dargelos l'admirava i •obeïa les seves or-
lleuger. dres."

EI	 fet	 material	 d'obrir	 un	 llibre,	 tan Refugi en el somni, creació poètica pura
banal i tan pobre en conseqüències ordinà- puix que s'acompleix sense mitjancer ma-
riament, esdevé, quan	 es tracta d'un lli- terial, eclosió d'un món fantàstic sabre les
bre de	 Jean Cocteau, una transformació frèvoles tiges del real, tal és el "joc" d'a-
completa del medi, una ruptura de l'equi- quests "infants terribles", joc tràgic i mor-
libri de costum.	 De	 vegades	 és, àdhuc, tal, en el qual s'embriaguen de falses de-
una partida cap un altre planeta, immò- lícies, ce subtils escapatòries.
bil i enlluernador en un cel negre. Quina serà la substància d'aquesta crea-

No és una empresa sense perills • ció	 poètica? ' Això	 importa	 poc.	 "Havia
En	 l'aire	 rar	 i	essencial	 d'aquests	 lli-

bres hi ha una puixança una mica malèfi- ^	 „
ca. Desprenen estranyes ombres de miste
ri, d'embruixament. Hom perd peu, a cad ; t l	 E	 'g`tt	

•

pas, sobre coronises relliscoses, s'arrapa a :  á	 1
traïdors sortints, i quan es cabussa en una

I rytimba que atrau per la seva fascinadora
beutat, queda presoner d'algues tiràniques ¡	 '
que s'entortolliguen a les cames com els '`-,	 t ,,
tentacles del pop ho fan amb els membres ^^
d'un pescador de nacre, lliguen el nostre j
cor,	 el	 nostre esperit..it

Entre aquests llibres, carregats de pe- ,'
rillosos fetillaments, el més recent, potser,  '
és Les Enfants Terribles, el qual ens do- ^	 ,¡

tna la impressió més viva d'una ascensió
sobre arestes de glaç i de diamant, d'un

^v

• 	 r?	 ¡

verti inós	 descens	 en	 les	 glauques lluïg -	 Y

sors d'un abisme submarí. Hom és aspi- s;.	 .1
rat per l'embriagament dolç i calent d'a-
quella cambra on els dos infants, Paul i I	 S

Elisabet, juguen el "joc ".
^Quina estranya cambra i quinQ	 ^	 y	 jac! y&	 É

^ "Aquesta cambra contenia dos llits mi- f a

núsculs,	 una	 calaixera,	 una	 xemeneia i •	 * I s	 13	 ,	 €

tres cadires. Entre els dos llits, una porta sr	 t

donava a un lavabo-cuina, al qual també a 1_'	
f	 3^	 ^^^

y...s'entrava pel vestíbul. El primer cop d'ull ..•	 -

a la cambra deixava sorprès	 Sense els
com

.	
destinadallits, s'hauria pogut pendre EAN'COCTE1í,	 er PicassoJ	 p

als mals endreços. Capses, roba blanca, to-
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valloles russes escampades per terra. Una

estoreta que ensenyava la corda. Al mig

de la xemeneia, altivament, un bust ue

guix amb uns ulls i uns bigotis afegits
amb tinta; unes xinxetes fixaven pertot
pàgines de magazine, de diaris, de progra-

mes, representant estrelles de film, boxa

-dors, assassins."
En aquest extraordinari desordre, els

infants, abandonats a ells mateixos, viuen

una existència que no té res a veure

amb la deis altres éssers. Tots dos bellís-
sims, intelligentíssims i dotats d'una ex-

traordinària sensibilitat, Paul i Elisabet es

barallen, s'insulten, es reconcilien, empe-

nyent fins a llur extrem paroxisme els ac-

tes i els sentiments.
E1 desordre de la cambra no és més que

un aspecte exterior del desordre de llur

consciència i de llur ànima. Són uns éssers
absolutament independents de tota compul-

sió material o moral, incapaços de viure
amb d'altres sinó ells mateixos: només ac-

cepten comparses del tot passius, com Ge-

rard i Agata, i això per la raó mateixa

de llur insigniflcància•
Aquests no són ues que 

els accessoriS
 els infants,de l'estranya peça q juguen

cada nit, quan a la llinda del somni, s'a-

bandonen al "joc".
No provem pas de definir el joc que Jean

Cocteau na precisa. Es l'abandó, en cer-

ta manera, del món real, per l'entrada en

una f éérie imprecisa, un "paradís artifi

rial "', comparable al que obren les dro-
gues, i que és tornat accessible als infants
gràcies solament a la fantasia d'aquests.

Es un canvi de pla, una fugida sobre les

fronteres del somni, un relliscar en la fan

tasmagoria. Adhuc si les modalitats i la

substància d'aquest "joc" ens escapen, re-

tenim solament la seva existència, el seu

valor de fet. Crec que analitzant-lo més,

hom atenyeria, en la seva essència,
 tt el

secret ue Jean Cocteau. Ens proporciona

ria aleshores una "clau" de la seva obra,

la combinació màgica d'aquells tresors de-

fensats amb múltiples panys, la "xifra"

necessària per llegir clarament els missat-

ges secrets que són tots el llibres de Coc-

teau.
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aprés de dormir desvetllat un son que us
posa fora d'abast i dóna de nou als ob-
jectes llur veritable sentit. Unes drogues
de ]'India haurien obrat menys sobre
aquests infants nerviosos que una goma
o que un portaplomes rosegats d'amagat
darrera llur pupitre."

Aquesta cita em sembla particularment
important, per tal com expressa d'una ma-
nera molt curiosa el procés de la poesia
de Jean Cocteau. Semblant a aquests il-
lusionistes per als quals tot objecte és
pretext per a meravelloses metamòrfosis,
Jean Cocteau ens ha mostrat que no hi
havia cap cosa de la qual ell no pogués
extreure poesia Quan, desdenyat, el poe-
ma pròpiament dit, el drama o la novel-
la, modela màscares, dibuixa, construeix
amb escurapipes unes misterioses formes
plenes d'un tràgic secret, acompleix, en
certa manera, una operació de bruixeria
comparable al "joc" dels infants. E1 ma-
teix que un prestidigitador, tot ]i és te-
ma. Sobrepassant així, de molt lluny, els
límits de la "poesia pura", ens presenta
la poes.a com una força absolutament des-
encarnada, una energia, una presència, un
estat, independent de l'objecte en el qual
ella es materialitza, i, en el seu grau su-
prem, alliberada àdhuc de tot objecte, com
en el "joc ", suprem punt d'arribada de
l'ensomni.

Hom no sabria insistir massa sobre la
significació considerable d'aquest llibre, en
tota l'obra de Jean Cocteau. N'és, a la
vegada, la crítica i l'eclosió. Aquesta ex-
traordinària, aquesta única amalgama de
la sensibilitat més refinada i de la intel-
ligència més subtil, aquesta virtut poèti-
ca que no vacillo a anomenar el "geni "  de
Jean Cocteau, no havia trobat mai una ex-
pressió tan tràgicament prenedora.

Joc meravellós i estòril—si és ésser es-
tèril elaborar la seva pròpia beutat i la
seva única llum com un diamant—, joc de
virtuós, hàbil a obtenir d'ell mateix les
més complexes metamòrfosis, a elaborar
sense parar, segons les línies de combina-
cions noves, una personalitat sempre can-
viant i idèntica en el seu íntim nucli.

Caldria, per parlar de l'obra de Cocteau,
rependre les imatges que ell crea per desig-
nar el joc, la cambra, el tresor dels infants.
L'aire que s'hi respira és aquell mateix
de la cambra, "més lleuger que l'aire...
aire pur, viu, en res de feixuc, de baix, de
vil, no penetrava... El vici no hi hauria
resistit pas més que certs microbis a l'al-

titud." E1 "joc" és ben bé aquesta creació
poètica, gratuita quant a les seves inten-
cions i als seus mitjans; deslligada de to-
tes les activitats ordinàries, .però tan real
no obstant, tan intensament creadora, "puix
que era ben bé una obra mestra el que
creaven aquests infants, una obra mestra
el que ells eren, en la qual la intelligèn-
eia no tenia cap lloc i que extreia la seva
meravella d'ésser sense orgull i sense fina-
litat".

La joia i el sofriment ofereixen punts
de partida al "joc ". L'exaltació de la ma-
teixa febre li forneix un element nou.
Aquesta cambra, en el seu desordre, esde-
vé aleshores tan patètica, tan carregada
d'emoció i de drama, com un oceà agitat
per la tempesta.

Com ,admetre, en una existència secreta
i closa, d'altres éssers? Com iniciar-los a1
"joc "?

Els infants, en llur solitud, són units
1 u a l'altre per aquell lligam misteriós
í també per una mena de lligam carnal
que els fa inseparables. Sols, i tots dos,
travessaran la vida, portant pertot l'estra-
nya intimitat de llur cambra. Llur destí
tràgic els fa inseparables, i puix que la
vida hauria de separar-los fatalment, la
mort els torna l'un a l'altre, reconstitueix
entorn d'ells el santuari enigmàtic de llur
infància.

Aquest llibre, que pertany del cap a la
fi a la més real poesia, defineix en algu-
na manera l'operació de creació inconscient
de la qual neixen les obres mestres inaca-
bades, els esbossos genials. Faltat de fixar-
se sobre un objecte precís—és a dir, d'ob-
jectivar-se—, d'exterioritzar-se, el "joc"
retorna sempre en cercle sobre ell mateix,
es perd en una espiral interior, es desfà
en la seva pròpia inutilitat malaltissa i
malèfica. Irrespirable per a tot altre sinó
ells i els dòcils comparses que hi reben,
l'aire de la cambra els aïlla, i el drama
d'aquests "infants terribles" serà justa-
ment el drama de la solitud necessària, de
l'aïllament volgut.

Quan Paul reconstrueix amb paravents,
en l'habitació gran, aquell "món clos" que
era llur cambra, afirma una vegada més
el seu desig d'alçar unes muralles entre
el món i ell mateix, de separar-se de la
realitat que contraria l'eflorescència mera-
vellosa i fantàstica del "joc ".

Veurem ací una imatge de la solitud que
tota poesia crea? Aquesta solitud terrible
i glaçada que estableix entre dos éssers
asseguts costat per costat vastes estepes
de silenci, aquest aïllament del cristall i
del diamant, aquesta terrible malfiança pel
que fa al món real, a les coses i als indi-
vidus que torben la secreta elaboració del
nostre joc "? Aquest llibre de Cocteau des-
vetlla més qüestions que no pas aporta res-
postes, i l'estimo per la seva fervor sorda
i espurnejant, per aquesta prodigiosa den-
sitat de poesia que el fa pesant com una
pedra i transparent com una gota d'aigua.
Pocs escriptors moderns escriuen tan

simplement com Jean Cocteau. El seu es-
til és d'una extraordinària nuesa. La sin-
taxi més neta, i aquesta llum precisa que
embolcalla totes les seves paraules, ens fan
pensar encara en aquells prestidigitadors
que acompleixen llurs miracles en plena
llum.

Jean Cocteau escriu, tarnbé, en plena
llum, i és això el que dona al seu relat,
d'un "estil passional "' coi el dels "in-
fants", i d'una "tensió mai relaxada ", una

limpidesa que contrasta d'una manera sor-

prenent amb la complexitat tèrbola dels
sentiments.
Cap subterfugi exterior no li servirà per

enfosquir el drama. El dibuix de la frase

no .admet pas ombres.
I, amb tot, el clarobscur d'aquest llibre

és d'una tan gran riquesa de matisos que

van de l'enlluernadora claredat fins a les
mitges tenebres, que els estats més subtils,
els més delicadament diferenciats s'hi reve-

len en llur pròpia illuminació.
Em recordo aleshores d'aquells sorpre-

nents arabescos que dibuixà en el 
text

d'Antígona. Quant d'aquesta pura cadena
de "greques" nasqué un tràgic singular i

una estranya puixança de passió?

Floreixen miracles a la crida profètica

d'Orfeu, atabaladors misteris es realitzen

entre els Casats de la Torre Eiffel, i 
les

mentides de Tomàs l'Impostor adquireixen

una veritat concreta, sobrenatural, sobre el

pla poètic de les metamòrfosis perfectes.
Aquests "jocs" ens condueixen així en-

vers unes sorprenents beutats. La 
creació

poètica, quan troba en ella mateixa el 
seu

únic fi i la seva única raó d'ésser, Ilibera

una força d'expansió capaç de recórrer,

des de les vores extremes del còmic fins els
alts espadats tràgics, una gama d'expres-
sió prodigiosament variada.

No veure en aquests "jocs" més que un

divertiment artístic, sense conseqüències,
seria negligir la puixança explosiva, la vir-
tut d'esclat que contenen. "Els éssers sin-

gulars i llurs actes asocials són l'encant
d'un món plural que els expulsa. Hom

s'angoixa de la velocitat adquirida pel 
ci-

cló en què respiren aquestes ànimes 
tràgi-

ques i lleugeres."
Ja en el desordre de les ànimes i de

llur decoració, es componen els primers
elements d'una arquitectura, les cèllules
primordials d'un món poètic ordenat segons
les seves lleis pròpies i en funció del seu

propi fi.
Aquest llibre, en el qual la claredat de

l'estil i la limpidesa de l'anàlisi desenrot-

llen un vertigen nou, posseeix la beutat 
im-

mòbil i frenètica, pura i palpitant, dels ges -

tos tràgics deturats en llurs moviments. 
La

seva simplicitat mateixa l'acreix d'un pa-

tètic inconegut, tat per sota, en enlluer-

nante confessions, en confidencials reticèn-

cies. L'emoció i l'angoixa amb què ens cop-
sa vénen d'aquells llargs silencis suspesos
entre les frases essencials, d'aquells vastos

marges blancs estesos entre els sentiments,

entre els éssers.	
MARCEL BRION

SEBASTIA GASCH

vist fer J. M. de Segarra

la taula de la senyora de Noailles fou re-
buda amb una viva curiositat. Tothom es-
perava que dirien o farien alguna cosa ex-
traordinària, però, res: els senyors P'éret i
Aragon menjaven en silenci i escoltaven
amb un aire absent els mots d'esprit i les
delicades remarques dels altres comensals.
Va arribar l'hora del cafè, i els famosos
sobrerealietes encara no havien dit aques-
ta boca és meva. Tat d'una, però, el senyor
Aragon es va aixecar.

—Ara en farà una de les seves... va
pensar tothom.

Evidentment, la va fer. Es va acostar a
la comtesa de Noailles, que presidia la tau-
la amb una gran majestat, i, sense dir-li
paraula, li va ventar una bufetada tan
forta, que la senyora comtessa va caure de
la cadira.

Naturalment, els senyors Aragon i Péret
van tenir de fugir cames ajudeu-me.

*s*
Potser aquesta anècdota, que ens va con-

tar Salvador Dalí, té més de llegendària
que no pas de real, però així i tot pot ser-
vir per demostrar una mica com les gasten

No fem cap .anunci, però sembla, amics,
que ha arribat l'hora de comprar Fanny,
la novella de Carles Soldevila, o almenys
de llegir-la.

Pobre Fanny ! Quin espectacle I La seva
figura delicada, frívola i frévola ha hagut
de ',prestar-se a representar el personatge
principal en aquesta mena de martiri de
San Sebastià. Quatre arquers de cella es-
pessa, ànima conturbada i moral ferrenya
disparen constantment sagetes emmetzina-
des contra el cos graciós de Fanny, contra
el seu pit gonflat i amorós, contra els seus
flancs de reina, contra les seves cánies dig-
nes de Diana.

Els neocatòlies d'Ei Mati, aquests catò-
lics arribats al catolicisme per via del es-
nobisme i la sensualitat, nan llençat contra
Fanny tota la «Summa de Sant Tomàs,
A hores d'ara tots l'han llegida i d'aquesta
lectura feta par obligació n'han ,pervingut
per a aquests neoratòlics tan ben vacunats
en imatèries sexuals catàstrofes morals in-
imaginables. 1 comentant aquesta obra s'ha

parlat de pornografia. Pobre Fanny! Ella

ensenyava les cames per a guanyar-se la
vida i amb aquestes cames va relliscar i va
caure. 'I els homes d'El Mati l'apedreguen,
convençuts de llur suficiència i autoritat mo-
ral. Pobre Fanny Comas ! Pobre Paquita !

¿Com deu imaginar .aquesta gent el pa-
norama d'una literatura? Un dia descri i-
rem aquest panorama — dispensa, lector,
aquesta metàfora horrrible que el mot pa-
norama implica — i es demostrarà que la
gent d'El Mati desitja veure aquest país
submergit a les profunditats del més ne-
gre obscurantisme, aquell mateix obscuran-
tisme del qual tant es parlava anys enrera
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L'aparició del número 1 dels Fulls Grocs
dóna actualitat a aquestes ratlles. Els amics
Lluís Montanyà, Sebastià Gasch i G. Díaz
Plaja, que són els autors dels articles que
publica el full groc, sembla que no s'han
proposat altra cosa que donar-se la satis-
facció — privilegiada — de poder escriu-
re en lletres de motllo allà que realment
pensen. En aquest aspecte, Sebastià Guasch,
sobretot, s'ha destacat amb una magnitud
que seria injust de silenciar.

Nosaltres no tenim res a dir amb aquest
full groc ni amb tots els fulls grocs en ge-
neral. Es més: sentim una irresistible sim-
patia per aquesta mena d'aventures i, si
la posició ens ho permetés, no faríem pas
altra cosa que escriure galéjades d'aquest
ordre.
No obstant, ens fem perfecte càrrec que

l'exercici d'aquest esport comporta un pe-
rill. Es el de pendre's la cosa molt seriosa-
ment i creure en la seva possible eficàcia.

No. Aquestes expansions literàries no han
de voler tenir altra eficàcia que la de di-
vertir els que les escriuen. Hi ha una mena
de satisfacció sensual a poder dir pública-

ment una gran inconveniència. Als amics
Montanyà, Gasch i Díaz Plaja, els he

de retreure aquesta manca d'humor, d'a-
legria, que destilla el seu manifest. Els seus
articles no tenen l'empenta àgil, riallera, ir-
reverent, de la bona joventut. Es a dir: ne-
gligeixen totes les qualitats verament sim-
pàtiques i positives d'una obra de joves i,

en canvi, n'aprofiten tota la part negativa,

o sigui aquest imperdonable to de suficièn-

cia i aquesta mena de convicció íntima de
dir unes coses terriblement sensacionals.

Quan algú té ocasió d'escriure en una
fulla d'aquestes que ni les signatures que

ni ha al peu dels articles els acaben de
treure l'aire de fulles clandestines, ha de

dfer tots els possibles per a'prD.fî ^w.tar - se	 -^^ ^begu-
dament d'aquesta posició excèntrica que se
li ofereix. Un home amb una mica de fan-
tasia pot treure resultats meravellosos d'una
situació semblant. Es el que no han fet els
amics Montanyà, Gasch i Díaz Plaja. Es
poden dir coses molt més fartes, de molta
més audàcia que les que han escrit els nos-

tres amics. Però cal dir-les amb cara de
salut, de bon humor, i no amb un aire pre-
ocupat i professoral.

Ben mirat, però, això són no més qües-
tions de forma i potser els .autors del Full
Groc ens podrien demostrar que estan car-

regats de raó en adoptar l'actitud que han

escollit.
JOSEP MARIA PLANES

i que semblava mort i dissecat. Aviat ;tot
aixa no es podrà dir tot rient rient com ara.
Aquests neocatòlics resusdtaran la forma
anés antiquada d'anticlericalisme. Es una
profecia que ens .permetem avençar. Se
n'endevinen ,innúmeres senyals. 1 tot par
culpa d'uns aficionats. A cap ciutat d'Eu-
ropa, començant per Madrid, es podria con-
tar una força moral al voltant d'una obra
d'art com Fanny.

Del nostre record cap llibre havia assolit
la popularitat de Fanny. E1 llegeixen i co-
ménten els literats i el públic. Llegir Fanny,
donar el braç a 1a senvoreta Eanny, és una

obra de cavallerositat i de ciutadania. Lle-
gint la història de Fanny, centenars de lec-
tors se senten animats d'un estrany ins-
tint jordià i voldrien matar el drac verd i
llepissós i pudent d'alè que es vol fer uns
escuradents amb la tíbia i el peroné de
Fannv.

Llegir Fannv és un p'ebiscit polític.

¿Ja us heu adonat
que s'està exhaurint

L'Almanac de Catalunya
de la Sardana?

Magnífica portada de I'Opisso.
Informació gràfica i literària de

les meravelles de l'Exposició.
Selecta col • laboració.
Magnífiques il•lustracions.
Retenció del més sobressortint.
Arxiu del llibre i del teatre.
Ballets i rondalles.
Sardanes:
«El pardal, de Pep Ventura.
«Rosa roja, de Pep Casanoves.
«La Xiroia», de J. Mural

LA ROSSA DEL MAL PEL
TOTA UNA SENYORA NOVELLA	 S'envia a fora contra reembors
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No badeu i compreu-la abans no s'exhaureixi!!

Un plebiscit

C EL ALES POPULAR • :: Dissabte, am Il. L'ESTUDIANT DE LA GARROTXA Nove l la de JOSEP BERGA I BOIX ; 1 pesseta
LES ALES ESTESES	 • sortiré el volum XP,	 r



El Teatre Soviètic
Apuntats,	 en	 l'article	 anterior,	 els	 prin- és el mateix, molt vell, que ha estat i serà

cipis	 de	 la	 teatralització del	 teatre	 segons sempre el motiu de tots els drames, és a
Tairov, ens resta parlar de les realitzaoions dir,	 l'home	 i	 la	 lluita	 amb	 el	 seu destí.a
d'aquest régisseur al teatre Kammerny, de En aquesta obra d'O'Neil el destí pren la
Moscou, forma de la societat en la qual vivim, amb

No	 era pas	 una tasca	 fàcil	 presentar les seves mentides, amb les seves lleis i la
aquestes innovacions a un públic habituat, seva	 divisió de	 classes.	 El	 simi	 pelut,	 re-
segons els crítics i els comentaristes, a es- p sentat als escenaris americans perd tota
coltar inacabables abstraccions estètiques. la causticitat que té, a pesar de la teoria

Els primers signes de canvi aparegueren fatalista	 de	 l'autor.	 En	 canvi,	 representa-
durant la temporada teatral de 1923 - 1924, da al teatre Kammerny, i sota la múltiple
Del	 llenguatge	 abstracte	 de	 l'estètica	 tea- direcció de Tairov,	 aquesta	 causticitat	 in-
tral,	 Tairov_	 passà	 a l'idioma	 de la	 vida trfnseca	 es	 torna	 violentament	 explosiva.
contemporània. La seva concepció del tea- 1 en lloc de partir de «la lluita de cadascú
tre era aquesta :	 no	 havia de presentar-se amb si mateix», Tairov parteix de les sig-
una acció oposada a la vida, o simplement nificacions possib'es, més amagades i més
separada d'ella, sinó que havia d'ésser una profundes del text i en fa una obra patè-
part	de	 la	 vida,	 un retall
de la vida. .

Deu	 anys	 de	 rica	 expe-_ ^v	 r
riència teatral havien fet de ^r
Tairov un home ben equi-
pat per a la nova tasca. Se- -	 i-
gons	 el	 comentarista	 ru °.
Lozowick,	 Tairov	 ha' sabut i	 r 
teixir, dintre la fónmula del '	 f
moment	 «explotador	 contra .	 f
explotat	 tota	 la	 gran	 va-
rietat de tipus humans : pa-	 t # çí
res i	 fills,	 amants	 i amics. 3	 _^

E1 primer assaig d'oques-	 =1 ^ •i.,
ta	 nova	 orientació 'fet	 amb	 'Tempesta	 d'Ostrovsky,	 no	 ;; ^
reeixí.	 La crítica volgué de- _ ___
mostrar	 a Tairov que era , ., „	 ^	 . ",^	 F	 ,^ ,.r	 ,

_

inútil,	 que	 el	 públic	 no	 el
seguiria.	 Les	 habituds	 ha-
vien posat unes arrels molt
fondes.	 Però Tairov no	 es —
desanimà.	 Retocà ací, am-	 „La Tempesta 	 d'Ostrovsky al Teatre Kammernvplificà	 allí	 de	 la	 i	 lapeça
tercera	 versió	 del	 drama

de Moscou

aconseguí un gran èxit.
La Tempesta us presenta una dona jove, d'cament tendenciosa.	 Tairov presenta tea-

sensible i afectuosa, casada amb un home tralment des dues capes de la societat, irre-
feble .i	 ambdós sota la férula de la mare vocablement dividides .i,	 en el	 fons, l'ordi-
d'ell,	 dona	 autoritària,	 intolerable	 i	 intole- vidu solitari amb una ràbia sorda i una ám-
rant. Dintre aquesta atmosfera ofegant de Potència tràgica, lliurar una batalla desespe-
misèria	 i	 de baixesa,	 cercant	 la bellesa	 i rada contra els límits de la seva pròpia na-
la simpatia,	 que •ella no troba pas, la jove tuca i la ipotència de l'order establert.
casada finalment es mata quan, havent es- Aquestes presentacions de Tairov al Tea-
tat abandonada pel seu marit, ha gosat do- tre	 Kammerny,	 culminen amb Antigona
nar la seva afecció a un altre home. de W. Hasenclevor, traduïda i adaptada per

Aquesta obra s'avenia perfectament a fer- Garodetzky.	 L'Antigona era, des del punt
ne un pamflet o una simple reconstrucció de vista de la mise-en-scène,	 la producció
històrica.	 Era	 cosa	 fàcil.	 Massa	 fàcil	 per més ambiciosa des	 de la	 nova orientació
un home com Tairov. No caigué a aquesta del teatre.
temptació,	 i	 en	 féu un espectacle tan	 ex- «Antigona — diu el seu autor — era per
pressiu des del punt	 de vista estètic com 'mi el missatger de l'ideal de l'emancipació
significatiu	 des	 del	 punt	 de	 vista	 social. i de la fraternitat en el desert de la mort
Com el lector pot constatar pel gravat que i	 de la violència.»	 Escrita l'any	 tgr6,	 era
illustra aquesta informació, 	 els decorats de una protesta contra la guerra mundial. Els
Stenberg i Medunetzky,	 inspirats per Tai- retocs	 de Tairov i	 Gorodetzky feren anés
rov,	 són	 escombrats	 de	 tot detall	 inútil. directe aquest missatge.	 Però aquest és el
simples construccions de fusta, en forma de caire tendenciós.	 I n'hi ha un altre estri-
rectangles,	 de	 semi-cercles,	 posades	 horit- tament	 literari	 i és rehahilitar la	 trag?4ta
zontalment,	 diagonalment	 o	 verticalment. com a forma dramàtica important i provar
Aquestes construccions poden ésser utilitza- els seus drets d existència dintre un reper-
des de maneres diverses, 	 sigui	 per repre- tari contemporani. Tairov ha intentat de re-
sentar un pont, un plafó, un mur, etc. vestir aquest tema clàssic del patètic revo-

* „ lucionari del	 seu temps.	 Tairov pensà de
De les produccions de 1925 - 1926	 Kuki- crear un	 espectacle sintètic i monumental

rol,	 Rosita i El simi pelut,	 l'última és in- en	 el qual cada	 element, decorats,	 dicció,
dubtablement la anés important.	 El	 motiu gestes,	 música,	 estarien	 subordinats	 al rit-
d'El Simi pelut d'Eugeni O'Neil ens l'ex- me essencial i a la construcció de la peça.
plica ell mateix : «El motiu d'aquesta peça R. D.

1830 — 1930

1^ ^1
-	 .	 1

r EI. TEATRE

Antonio Machado, segons confessió prò-
pia, ha collit les velles roses del jardí de
Ronsard. Com Rubén Daria — també se-
gons Antonio Machado. Ho diu de Rubén
Dario amb les mateixes paraules amb què
ho diu d'ell mateix : ha collit les roses de
Ronsard en els jardins de França.

Sóc clàssic o romàntic? — es pregunta
Machado en el Retrato, que a manera de
pòrtic encapçala e1 seu ]libre Campos de
Castilla. I ho pregunta sincerament i sin-

ANTONIO MACHADO

cerament confessa que no ho sap. Però el
propòsit inicial, davant la forma, és clarís-
slm. Antonio Machado voldria deixar els
seus versos com deixa el capità la seva es-
pasa:
famosa Qor la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio de forjador preciada.

Classicisme i ramantioisme. Classicisme
de la plèiade castellana i romanticisme filtrat
a través d'aquest classicisme. Aquests ver-
sos de Machado se'ns posen davant dels
ulls com un exemple:

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verbo brota de manantial sereno.

Altrament, aquest exemple sol classifica
de seguida la poesia d'Antonio Machado
dintre el corrent simbolista primari. Hem
escrit primari per tal de diferenciar aquest
simbolisme del simbolisme, de matisos múl-
tiples, de 1a famosa escola poètica francesa
que irradià influència arreu.

Machado és, avui, el mateix poeta de
So'edades y Galerías i de Campos de Cas-
tilla. El simbolisme que caracteritza les se-
ves primícies, .ara que la fruita és madura
lliga, amés subtil, els versos del poeta de la
Manxa.

x-**
I bé; aquest simbolisme, traslladat a l'es-

cena, dóna un bon resultat?
Precisament, un d'aquests dies ehem aca-

bat 'gla lectura d'Amphitryon 38, de Jean
Giraudoux. Amb procediments purament
simbolistes, amb personatges enterament
simbòlics, Jean Giraudoux aconsegueix fer
d'Amphitryon 38 una obra profundament
humana. Si bé els personatges són simbò-
lics, Giraudoux els fa .parlar oom a gent en-
ganxada a les coses d'aquest món. Tots
s'expressen amb una senzillesa i claredat
admirables. El complex psicològic d'Alcmi-

TEATRE TALIA
Gran Compeayla de vodevil i teatre modern

Avui, dijous, tarda, a les quatre i mitja:
Tot per l'herència
i extraordinària representació del famós
sainet:

L'adroguer del carrer Nou
Nit, a les deu. Debut de l'eminent pri-

mera actriu MERCE NICOLAU amb les-
trena de la tragicomèdia en quatre actes,
de J. A. Mantua

EL PARADÍS ARTIFICIAL
Fastuosa presentació. Decorat nou dels
tallers Muela.

Divendres, dissabte nit i diumenge tar-
da i nit: «El Paradís artificial».

Teatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. Capdevila

Avui, tarda. Espectacles per a infants:

Els Pasforefs
d'En Folch i Torres, amb els Reis Mà-
gics i ohsequis a la gent menuda. Nit.
Tertulia Catalanista:

Senyora àvia vol marit
Dilluns vinent, estrena de la comèdia

del mestre Russinyol: MISS BARCELO•

NETA.

da és un veritable tipus representatiu de la
dona sana d'ahir, d'avui i — per qué no? —
de la de demà. D'intelligència voluntària

-ment limitada, no la preocupen gens ni mi-
ca els transcendentalismes que el mateix Jú-
piter — perfecte tipus representatiu del que
vol introduir-se plenament dintre el com-
plex femení per tal de saturar-se plena-
ment —intenta d'infiltrar-li. Amphitryon 38
és un cant valent i intelligent al couple
sa i humà, sense filtracions de cap mena.

Aquest propòsit de ]'autor d'Amphitryon 38
demanava gairebé necessàriameñt, el sim-
bolisme de procediment. Hi encaixa perfec-
tament. Tant, que una vegada l'espectador
intefligent ha entrat de ple dintre el propò-
sit de l'autor, es deixa portar sense cap
mena de resistència pels camins i al resul-
tat que l'autor es proposa.

Obra simbòlica de procediment, no pas
de llenguatge. Simbolisme intern, implícit,
no pas simbolisme extern, explícit.

***
Hem portat aquest exemple perquè ens

ve com l'anell al dit per a punt de partida
d'una comparació purament externa amb
l'última obra teatral dels germans Macha-
do : La Lola se va a los puertos.

Els germans Machado han escrit en al-
guna banda que Andalusia que ha sabut
ésser tantes coses i assimilar tants d'ele-
ments exòtics i on tantes injeccions racials
han pres peu i donat la seva flor i el seu
fruit, no ha d'avergonyir-se d'haver estat
alguna vegada una mica gitana.

Aquesta declaració gairebé ens estalvia-
ria de dir que la quarta obra teatral dels
germans Machado — començaren amb Julia-
nulo i seguiren amb Juan de Mañara t Las
adelfas — no ens presenta pas una Andalu-
sia colorida, gitanesca i flamenquíssima, tal
com ens ]'havem d'imaginar forçosament els
que la coneixem únicament per referències
diguem-ne literàries. Sinó una Andalusia
normal, aanb cante, naturalment, i vistosa
però sense estridències. Coincidim amb la
crítica madrilenya. Segons E. Díez Cane-
do, totes les qualitats són agudament, cla-
rament andaluses, però, contínuament tro-
bem el matís com una advertència que,
sota la superfície vistosa, corre la vida pro-
funda.

La simple i descarnada peripècia escènica
de La Lola se va a los puertos és vulgar,
més aviat vulgaríssima. Si la darrera obra
dels germans Machado restés limitada a
aquesta peripècia, diríem súmplement que
La Lola ser va a los puertos amb bon vent
i barca nova. Però una cosa fa simpàtica
la 'temptativa dels germans Machado. I és
precisament aquell simbolisme del qual par-
làvem. Simbolisme que, en aquest cas con-
cret, iot salvar una obra, en donar-li uns
valors primordials,

***
Deixant de banda la nostra opnió perso-

nal sobre si aquests vatlors primordials són
de bon gust o mal gust, direm que la Lola
representa el cant uetern i fugaç al mateix
temps». Com a personatge de drama la
Lola pot incorporar quelcom que és passió
i sentència, com justament remarquen els
germans Machado ; però en aquest sentit
no ens arribaria a interessar, precisament
perquè 4a seva actitud seria injustificada
sense l'encaix amb la primera representa-
ció.

Y esta. Lola ¿ quién será — que así se
ausenta, dejando — la Isla de San Fernan-
do — tan sola cuando se va? 

Aquesta poesia inicial de Manuel Macha-
do és la plau de la comèdia : La Lela és:

Todo el cante de Levante — todo el cante
de las minas — todo el cante... — desde Die-
go el Picaor a Tomás el Pepelista.

0 sigui : simbolitza tot un estat d'ànim
agudament sentimental real o possibrle. Ro-
manticisme en un cert sentit.

No sabem si algú haurà objectat als ger-
mans Machado que aquest simbolisme pot-
ser és exagerat. Els autors evidentment po-
drien justificar-se observant que han passat
la seva joventut a la soledat de la Manxa,
que no són andalusos.

***
La vulgar peripècia escénica i el fons sim-

bòlic de la comèdia no estan lligats prou
hàbilment perquè l'espectador els pugút se-
guir ambcomoditat. D'altra banda, el sim-
bolisme és tan subtil que hi ha el ,perill de
confondre'l amb la simple anècdota. Nos-
altres creiem que la sdlució estriba en qües-
tions de procediment. I per reforçar aquesta
opinió oitem com a model Amphttryon 38.
Naturalment que aquesta obra de Girau-
doux no pot donar fet el procediment, però
pot suggerir-lo. La presentació, d'altra ban-
da, en una obra la vàlua primordial de la
qual és la part simbòlica, és clar que no
pot ésser realista : aquí s'imposa l'adopció
dels principis que hem convingut anomenar
de la teatralrtzació del teatre.

RAMON PEI

TEATRE NOU
Companyia dramàtica dirigida per E. BORRAS

Primera actriu: ENRIQUETA TORRES

Avui, dijous, tarda:

La vida es sueño
Nit:

El Caudal de los Hijos

Divendres, nit:

El Caudal de los Hijos

En aquest .any de gràcia de 1 930 s'escau
el centenari del rrornanticisme : 1830 - 1 930 •

Sembla que totes les revistes literàmes i
àdhuc les polítiques, preparen números ex-
traordinaris sobre aquest moviment.

Els homes de lletres — sobretot éls que
tot sovint no es poden estar de proclamar
que pateixen veritablement aquesta vocació
com una altra, que és la vocació de l'Art,
amb A majúscula — , si els preguntessin:
a¿A quina època hauríeu desitjat de viure?»,
segurament us respondríeu : d'any 1830».

Per què?
Els dramaturgs tenen la resposta facilfssi-

ma : Perquè cada peça era un esdeveniment.

Tanmateix... ja durant l'època rabiosa
del romanticisme el doctor Esquirol publi-
cava un quadro estadístic de la follia en
el qual el lector curiós retrobarà en subs-
tància la matèria moderna de tants drames
i de tantes comèdies : Heu-vos-el ací

Folls per amor: homes, z; dones, 6o.
Folls per política : homes, 48 ; dones, 3
Folls per pèrdua de fortuna : homes, 27 ; do-
nes, 24.

En molts drames moderns el lector pers-
picaç trobarà que, substancialment, no ha
canviat res. Absolutament res. Només cal

Teatre Català ROMEA

Companyia VILA - DAVÍ

Un èxit sorollós ha sigut la comèdia
en tres actes

La sorpresa d'Eva
del dramaturg Millàs-Raurell. Èxit de
execució. Èxit de presentació.

Tots els dijous i diumenges, tarda

E1s PAS1011ETS, en Belluguet i e11 Bieló
es la millor obra del Teatre d'Infants.
En Belluguet i en Bieló son els amics
de la mainada. Presentació mai vista.
Preus populars.

fixar-s'hi una mica per arribar a aquest
convenciment.

L'any 1 830 Rodolf —era el nom més
famós - quan es matava per amor o ma-
tava per glòria emprava almenys un yata-
gan. Bob, l'heroi del 1930, en até prou amb
un browning.

L'any 1830 una simple lletra d'amor era
de comèdia, calia almenvs haver vençut en
trenta duels a floret.. L'anv i930, éls nos-
tres herois van a apendre de floret i el
practiquen en un club de golf.

L'any 1 83 0 un simple lletra d'amor era
capaç de 'provocar una veritable follia d'a-
mor en un drama. L'any 1930 'la lletra d'a-
mor és la cotització de. Borsa o la llibreta
de xecs.

L'any 1830 'ham compava Les Orientals
o la tragèdia Hernanti, de Víctor Hugo,
L'anv 1930 hom compra una guia gastro-
nòmica o Pirateria.

D'altra banda, si molts autors moderns
enyoren els esdeveniments teatrals del 1830,
gairebé tots el .autors d'aquella època, si
tornessin a1 món .algunes hores, es lamen-
tarien l'haver nascut cent anys massa aviat.

Vegeu sinó:
Alfred de Musset quedaria parat en veu-

re que formen part del repertori obres de-
cla'rades irrepresentables quan el] vivia.

Víctor ! Balaguer, Zorrilla, Calderón de
la Barca, beneirien, de bracet amb l'Enric
Borràs i Morano, l'època del maquinisme,
del realisme i de l'avantguardisme.

Etc.	 C.

OLYMPIA
CIRQUE D'HIVER

Avui, dijous, nit, a les lO'l5. El pro-
grama de Circ més formós que s'ha
Vist a Barcelona. Totes les grandioses
atraccions. Exit immens de Powell,
Scarlet, Les 8 ialudy's, Joo Rienchen.

Demà, divendres. Esdeveniment únic.
Tres formidables debuts i presentació

de la meravellosa

Pantomima còmico - aquàtica

de SCHNEIDER

LA MUSICA
"Cosi fan tutte"

Es innegable que la música de Mozart
evoca, amb la màxima intensitat, tot allò
que entenem pel segle xviti. Però també
és cert que no hi ha compositor que s'hagi
allunyat més de fer música descriptiva. Un
Wagner, a les seves òperes, onolt sovint té
la música més prop de les decoracions que
dels personatges ; i més prop de la indu-
mentària dels personatges que de l'ànima
llur. A i'inrevés, Mozart, quan fa música
escènica, mai no s'aparta del moviment in-
terior de les ànimes, i si, de vegades, la
música agafa una qualitat palpable, és per
un impuls enèrgic de dintre enfora, com
passa a molts moviments interiors que
mouen diversos gestos externs.

Aquest punt de vista musical permet a
Mozart de fer alhora música pura i ex-
pressiva, de poder emprar les formes més
arbitràries de l'òpera tradicional sense que
en pateixi la veritat dramàtica. Operant
amb la matèria fluida del sentiment en
marxa el pot fer ,passar pels canals que li
convinguin i fer-lo rajar per on li sembli;
com e1 fontaner que obliga l'aigua a mun-
tar en brollador i caure en garbes d'una
elegància estudiada.

Per això Mozart a les seves òperes, i
principalment en Cosi fan dutte, triomfa
precisament allà on els altres, més exter-
nament teatrals, fracassen. En els con-
junts. Ham resta meravellat davant dels
tercets i quartets on la transparénoia de
l'estil deixa percebre la més excellent qua-
litat musical amb la més justa i ben dosi-
ficada emoció.

L'orquestra, sense mai atropellar l'esce-
na, sempre va seguint l'acció i comentant

-la ; combina .meravellosament amb les
veus ; com les veus es combinen entre elles.
Cap compositor com Mozart ha tingut el
talent d'equilibrar els diversos elements que
formen una obra, de manera que formin
un conjunt sense que cap d'ells perdi la
seva individualitat.
I això és degut a la divina transparèn-

cia dels seus procediments. Mai cap des-
mesura brutal o sentimental li fa passar
davant una cosa d'altra ; mai comet aque-
lles injustícies maternals que han sovinte-
jat tant en els compositors del segle xix
ençà. Mai no oblida que, quan hom fa mú-
sica, abans de tot ha d'ésser un músic.
Tot ho veu a través de 1a música. A l'in-
revés dels compositors romàntics que veien
la música a través de tot.

Cosí fan tutte no és tan arrodonida coem
Le nozze de Figaro ; però, a estones, m'in-
teressa més. Jo crec que, per a un músic
modern, és més interessant el seu estudi.
Degut a l'índole del llibret — un xic me-
diocre —, Mozart contínuament ha de fer
música de conjunt vocal i moure's dintre
la gama d'un sentiment entre melancMic i
humorístic, amarat de tendresa, molt difí-
cil de sostenir.

Ara bé ; jo crec que el problema dels con-
junts vocals s'ha de tornar a plantejar
diñtre de l'estil dramàtic modern. L'òpera
wagneriana i post-wagneriana va abolir-lo.
Wagner, però, no va deixar d'emprar-ifo
sempre que li va lconvenir; 'però rsense
trencar cap motllo antic. De totes maneres,
de procediment normal que era, el conjunt
de solistes ha esdevingut una cosa d'ex-
cepció que es reserva per a un moment
donat molt de tard en tard,

1 cal preguntar-se, tenint present que
l'art líric musical és precisament una per-
Ilongació del teatre poètic; és a dir, aquell
que vol fondre les ànimes dels protagonis-
tes en una emoció conjunta; cal pregun-
tar-se si precisament el conjunt, duo, ter-
cet, quartet, concertant, etc., no és preci-
sament el m ment més peculiar de l'òpe-
ra ; el moment que l'òpera és més ella
mateixa. Si fos així, caldria donar la raó
als mestresantics, que ,precisament ten-
dien a centrar els seus esforços envers la
construcció d'aquestes arquitectures sono-
res. I els llibretistes ja construïen les obres.
de forma que es donessin situacions ade-
quades.
Totes les objeccions -que poden fer-se con-

tra aquesta opinió es basen en criteris rea,-
listes o venistes ; però, posats en un criteri
així, ¿què amés anti-real que el fet de can-
tar els personatges d'una acció?

No; l'òpera ha •estat sempre una rmañi-
festaciá de sobrerealisme, de superació de là
veritat física ;per una altra veritat psicolò-
gica. ;3s una pura abstracció d'art. Una
síntesi arbitrària i plena de sentit.

1 és precisament perquè té aquesta pro-
pensió als procediments més arbitraris de
l'art líric que Mozart és potser el artillor
músic de teatre que mai hagi existit. I
Wagner, tot i essent més evolucionat i més
fort, peca sovint de minuciós i esllanegat,
ir :l'afany de no ser fals. Com si la ven-
tat en l'òpera hagués de ser com la de les

decoracions i el vestuari. La veritat s'ha
de trobar a la música.

RossEND LLATES

Gran Teatre del L 1 C E U

Avui, dijous, a les 9'30. Ultima fun-
ció d'òpera, comiat de la cèlebre Com
pagnie Allemana. Darrera representa-
ció de la joia musical de Mozart

Cosí fan tutte
Dissabte. Presentació de la famosa

Companyia de Ballets de la cèlebre

Anna Pavlova
Diumenge, dimarts i dimecres, fun-

cions per la famosa Companyia de la
PAULO VA.

LA SETMANA TEATRAL
Teatre simbòlic en vers



Un precursor_del C
Georges Meliès és nat en l'any de gràcia

	
Per realitzar el film — Le Voyage à la

1861. La seva joventut tumultuosa, les se- luna — estiguérem més d'un mes i ens cos-
ves aficions múltiples i extraordinàries fan	 tà... 8.000 franca!!!"
d'ell un tipus clàssic del XIX francès. Di-
buixant, actor de teatre, autor, prestidigi-
tador, té aquesta barreja ingènua i emo-
cionant de vivesa i de grotesc que encarnen
tants homes del segle passat.

	 pel colorit i una gran fantasia per l'argu-
ment, un esperit inventiu pels trucs.

"Es necessita, al costat d'un gust artístic

"Trampes" en l'escenari per l'aparicióEn 1895, aprofitant les experiències de
sobtada del diable. Unes "travesses » perLumière-Pathé-Gaumont i comprenent que

és ell l'home elegit, es dóna
al cinema.

Transforma el seu teatre en
sala de projeccions i cons-
trueix un "formidable" estudi.
a Montreuil-sous-Bois.

Després de moltes vicissi-
tuds (Meliès ha conegut la glò-
ria. la riquesa i la misèria, l'a-
dulació i la burla), viu humil
i oblidat en una estació de se-
gon ordre on ven anissos i su-
cre-candi,

Els "amateurs" del cinema
no han volgut consagrar amb
llur silenci, aquesta injustícia
del destí i li han donat a la
sala Pleyel—la més gran d'Eu-
ropa—l'homenatge que mereix
la seva abnegació i la seva fe.
En aquesta representació

foren donats quatre dels seus
films més característics. Són
films que realitzà al voltant
del 1900.

Els films eren fets per diver-
tir les criatures. Ara que Me-
liès sabia secretament que els
" raes" també s'hi interessa-

l'ascensió oblicua dels àngels i dels espe-
rits sants..."

"El meu més gran honor és l'elogi que he
merescut de M. Gaumont quan digué: Es
gràcies a M. Meliès que el cinema s'ha
mantingut i arribarà a obtenir un èxit ex-
traordinari. Es ell que ha tingut la idea
genial de fer cinema-teatre, és a dir cine-
ma damunt una escena, en un interior cons-
truït exprés. El cinema a l'aire lliure no
pot ni podrà obtenir cap resultat."

cal veure aquests films. Part capen, malgrat ,	 ,
ells mateixos, d'un gran sentiment d'art.

Les figures manlleven llur tècnica a la
calcomania ï tenen com ella, contrastos vio-
lents i salvatges, tendres i anèmics.

Lleons de paper que hom desfà d'un buf.
Papallones de cartó pesades com una sa-
bata. Un món de fantasia, innocent i ter-
rible, que us transporta a unes regions in-
cògnites on no predominen les lleis físi-
ques.
E1 programa de la festa reprodueix un

article que Meliès publicà en 1907. Traduei-

g
ven, Són films de "fantasia"	

Construcció per a aEls quatre cents cops del Diablee,que manlleven la inspiració a
les llegendes bíbliques i als lli-	 en el taller 'Méliès

bres de Juli Verne.
Hom no pot veure'ls sense un sentiment

infinit de pietat. Les figures allegòriques,
els àngels bufats, els dimonis cínics, els
"premis de bellesa" d'aquells temps són
tan atrotinats, tan lamentables que hom
no pat retenir unes llagrimetes. Tanta d'in-
tel.ligència, tanta d'abnegació al servei d'u-
na banalitat tan considerable, trenca el cor
i us fa pensar en la miserable condició de
l'home damunt la terra.

Així i tot, potser precisament per això,
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Diner. - Càstic. - Angel Pecador. - Trafalgar. - Drama del Mont-Cervin

La pròxima sessió MIRADOR

Amb certa impaciència havíem esperat
l'estrena ací de Diner, adaptació de 1a no-
vella de Zola a la pantalla, deguda a Mar-
cel L'Herbier. La crítica francesa ha se-
nyalat unànimement questa obra com una
gran realització del famós cineasta, i tot-
hom que segueixi, encara que de lluny,
l'activitat cinegràfica del país veí, sap com
Marcel L'Herbier hi és reconegut com un

CORINNE GRIFFITH

-dels més genuïns representants del geni
francès en el cinema.

Diner no ens ha engrescat; éspoc homo-
geni. Una obra d'art ha de convèncer inte-
gralment; és la visió de conjunt que ha
d'impressionar favorablement, i Diner, a
desgrat de bellíssimes escenes, és massa
desigual. M. L'Herbier és un honne ple

-d'idees, n aquestes les ha endossat — a vol-
tes un xic gratuitament — en el curs del
seu film, que interessa perquè — .això sí
que en justícia cal reconèixer-ho — és ori

-ginal. Es un film diferent do's altres, .acusa
una °personalitat específica que si presenta
alguna afinitat, potser és amb 'la del seu
compatriota 'Abel Gance, per bé que aques-
ta, al nostre entendre, és ¢nés puixant i in-
teressant.

La tècnica per la tècnica ja no ens inte-
ressa. 0 fem film d'objectes; o film anec-
dòtic, i aleshores no confonem els gèneres.
Creiem que M. L'Herbier peca per aquest
cantó. El film triomfa lluny de tot mala-
barisme; exemple: Ombres blanques, I el
món marxa, Torrents humans, etc.

El que és un èxit és baver comunicat al
moviment de la cinta el ritme frenètic a
gran tensió de la vida de 1'álta finança.

En el número passat anunciàvem per a
aquesta setmana la sessió corresponent al
-mes de gener, dedicada a Cavalcanti, amb
1'assisténcia d'aquest autor, el qual diria
unes breus paraules explicatives.

Fixada la data, en principi, per al dia
ro, només n'esperàvem la confirmació per
part de Cavalcanti, però dificultats sorgides
a última hora l'han obligat a .ajornar el
viatge a la nostra ciutat. No podem, doncs,
anunciar fixament el dia en què tindrà lloc
aquesta sessió, però podem avançar que
serà cap d1s dies zo a zz del corrent.

En el pròxim número anunciarem
definitivament la data i el programa
de la sessió corresponent al mes de gener.
De moment podem dir que es projectarà
La petita Liii i Rien que les heures, una de
les obres mestres de Cavalcanti que ha ob-

«L'Angel pecador»
i «Fannyn

Aquest àngel pecador, que juga magis-
tralment Nancy Carrull en el film de W.
Wallace, ens ha recordat Fanny de Solde-
vila. El film en qüestió posa un cas tan
milar i dóna una solució tan anàloga a
aquest cas, que és el cas de la girl del ba-
llet, heroïna de la novella d'En Soldevila,
que l'associació d'idees és irresistible.

Sens dubte, en la via del desordre, Nancy
Carroll estàmolt més avançada que Fanny,
però ella també es deixa guanyar per un
sentiment que, en arribar al seu suprem i
sa desenvolupament, es troba ésser incom-
patible amb el que és la substància mateixa
de la seva vida, un sentiment que no pot
trobar eixida, i per això només una solució
possible, la manca de solució. Com en la
novella de Soldevila, el film de W. W!a-
llace, segons la fórmula del mateix autor
publicada en aquest setmanari, no conclou,
dóna exactament la impressió que la vida
continua, i el film es prolonga de possibili-
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NANCY CARROLL

tats en la ment de l'espectador, que surt
sota la profunda impressió d'haver-se en-
carat enfront d'un fet verídic.

Es impressionant aquella darrera escena
tan justament patètica, on veiem ella repre-
nent el seu lloc entre les giris del chor, por-
tant a dins una experiència que la illustra
definitivament sobre l'error del seu viure,
mentre el sabem a ell, enganyat i sostingut
per una fallera illusónia, marxant al front
a trobar-hi la mort.

«La teva muller com vinya gamada al re-
dol de la teva casa, i els teus fills com plan-
çons novells d'olivera al volt de la teva tau-
•a.e Quan el capellà parla en anglès — que
nosaltres no entenem — en la cerimònia del
matrimoni, remembren aqueixes paraules de
de tan delicada poesia amb què la litúrgia
de l'Església parla en aquesta cerimònia.
I Nancy Carroll té un esvaïment en veure
confrontada la seva vida amb aquestes pa-
raules i la cerimònia s'interromp.

No .acabem sense dir que gel ,film és per-
fecte i sostingut per una interpretació de
primera. Aquest film gens artístic

«amateur»(?), 

està
més ata' eit d'encerts en la seva simplicitat xo els paràgrafs més interessants, escrits

Un film barceloní «amateur»amateur

Al costat d'un filen com aquest, que és
singularment ambiciós i que, .per tant, con-
diciona la nostra tessitura exigent i difícil,
un film com el que el rus Wasnheck ha fet
per a la Ufa, Càstic, sorprèn per la preci-
sió aportada en la realització. Esperàvem,
això sí, trobar aquí més ;personalitat, justa-
ment allò que tot seguit s'imposa en Diner,
però no és així, Càstic, obra d'un rus, és
un film fortament influenciat por l'escala
americana. La interpretació, per exemple, a
la davantera de la qual cal esmentar la
magnífica tasca de Suzv Venmon, s'inspira
en els mateixos principis de naturalitat i de
vericitat, que assegura l'èxit i la simpatia
de tantes cintes americanes. Cal lamentar
el de sempre, el convencionalisme de la in-
triga, que el final acaba d'esguerrar.

Si això que acabem d'escriure es pot
dir de tantes pellícules, en canvi, a propò-
sit d'Angel pecador caldria invertir els ter-
mes i no dir doncs : llàstima de final, sinó
al contrari : sortós final. Aquest film, que
és el m'és bell film d'aquesta última quin-
zena, concloud'una manera tandigna i
honrada que aix& sol us fa amable la resta.
Com que en aquesta pàgina i en un altre
lloc es parla d'aquest bell film, no volem
insistir més, el que ens permetrà encara dir
quatre paraules de dos films suara estre-
nats.

Ens irriten els films 'històrics i espectacu-
lars, ens molesta l'estil declamatori ací com
arreu, però convenim de grat que Trafpl-
gar és un film que evita els esculls propis
d'aquest gènere cinematogràfic i constitueix
un bell espectacle recomanable. • Corine Grif-
fith és impressionant amb la seva serena i
aristocràtica bellesa que tantes belles utoi-
lettesn posen en especial relleu. A més a
més, la sincronització és aquí un encert
quasi sempre a estones per la qualitat de
4a música, i per la prudent adaptació en
tots els moments.

També hem trobat una real delectança
en la visió d'El drama del Mont-Cervin. A
part del seu valor documental, la cinta té
prou valors cinegràfics per interessar. Sen-
se voler fer un parallelisme amb La Mun-
tanya Sagrada, cosa per altra banda quasi
inevitable, direm que si bé na té la qualitat
fotográfica de la famosa cinta alemanya ni
aquell valor de plasticitat amb què es reso

-lien força escenes allí, el nou film d'alpi-
nisme que ara hem admirat, està dotada
d'una valor com a cinema, superior a La
Muntanya Sagrada. S'inspira en un sentit
moderníssim del cinema, i això es veu per
l'estil amb què está modelada. A més a
més, la història té més solta, molta més
que aquella vulgaritat mesclada de simbo-
lisme transcendent que malmetia seriosa-
ment : La Muntanya Sagrada.

El drama del Mont-Cervin es retirà del
cartell al cap de tres dies d'exhibició. Es
una injustícia. Es que no plaïa? ri això
fos, encara una vegada més es confirmaria
la manca de gust del nostre públic.

J. PALAU

tingut un gran èxit pertot on ha estat re-
presenada.

També gestionem poder donar a conèi-
xer L'histoire du cinéma, del mateix .autor,
film que ofereix un gran interès, tant que
de no poder projectar-la en aquesta sessió,
ho farem en una altra de les vinents.

Volem que les nostres sessions tinguin
aquest any un gran relleu, que augmenti
de 'l'una a l'altra.

Dintre d'aquest imateix any tenim ien
projecte una sessió René Clair, l'autor
d'Entr'acte, al qual demanarem també 1a
seva presència personal.

Podem ja des d'ara avançar que un dels
films que volem donar a conèixer als nos-
tres amics que honoren les nostres sessions
amb llur assiduïtat, és el gran film de Dre-
yer, La passió de Joana d'Arc, M. MARIBEL

"Les dones encara són més difícils que els
homes. Es veritat que la majoria són gra-
cioses, boniques, intel.ligents, "belles fem

-mes" (ja les veureu!) que porten els ves-
tits i les sumptuoses "toilettes"' amb molt
de gust... però quan han de fer un gest
subtil, hélas! trois f ois hélas!, no hi ha
manera!"

"Un dels inconvenients rnés grans és la
formidable tècnica que es necessita (el
croquis adjunt ho demostra a bastament).

— que Francisco Ayala acaba de publicar
un volum sobre el cinema : Indagación del
cinema?

—que La Princesa del Dòlar, gla cèlebre
opereta, ha estat filmada per A. Korda?

— que Pau Fajos actualment està ocupat
en un film titulat La Marsellesa, inspirat en
la cèlebre cançó atribuïda a Leconte de
Lisl•e?'

— que potser Evelyn Brent deixarà la
Paramount per anar amb Columbia Pictu-
res?

— que en un plebiscit fet per un diari
alemany per designar els millor Ohm de
l'anv ha guanyat Les nouveaux messieurs,
de Feyden, i en altre plebiscit organitzat per
un magazine nordamericà ha guanyat Qua,
tre fills, de Ford?

NOVETATS EN

1 	 PIJAMES

Jaume I, ►►
Telèf. 1 1655

i claredat d'estil que moltes pretenciosas amb una seguretat i "desencert" que emo-	 Ja ° hO sabeu...cintes europees.	 cienen.

"Es molt difícil de trobar actors que do-
---_-_

Uns coratjosos i valuosos elements, aquí
a Barcelona mateix, han emprés la filma-
ció de pellícuies, a les quals no escauria
ben bé la qualificació «amateur» si amb
aquesta paraula volguéssim traduir la d'a-
ficionat amb el lleu to pejoratiu que sol
adquirir. E1 cinema que pensen fer, té d'na-
mateur), el bandejament dels films de gran
espectacle o de complicada mise-en-scène.
Serà, per tant, un cinema de temptatives,
inspirat en els corrents moderns dels quals
hem donat — i seguirem donant — mos-
tres en les sessions MIRADOR.

Per bé que aamateurs», els filmadors dis-
posen dels coneixements i mitjans tècnics
sense els quals no es pot fer res de bo. I
dient això .acabem de precisar que 'la qua-
lificació aamateurn fa referència principal-
ment a la relegació a un pla allunyat de
laidea de beneficis comercialsimmediats.

E1 primer film que serà rodat, porta el
títol de Res. El nostre company Josep Ma-
ria Planes és l'autor del scénario.

seguint l'exemple de les grans capitals, les petites poblacions s'apressen,

per a no ésser menys, a instal'lar en llurs cinematògrafs els mo-

derníssims equips de Cinema Sonor. Més de 4500 instal'lacions porta

efectuades per tot el món, fins el present, la cèlebre marca

Western a,^E EIeetric
SOUND ACiION SYSTEM ,^,`°

A França han estat instal'lats, a més dels existents a París, equips

sonors a diversos cinematògrafs de les següents poblacions:

Burdeus, Cannes, Estrasburg, LyÓ, Lilia, Marsella,
Monte-Carlo, Niça, Nimes, Roubaix, Reims, Tolosa

a
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Una revista 100 per 100 sonoraFOX» Letray Mús i e aPer LOIS MORAN

i la pel'lícula sincronitzada	 '

Selecció Gran Luxor Verdaguer	
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Vet aquí el que deien els "entesos" en
l'any 1900. Cap, absolutament cap de les
sentències avancades amb una seguretat
doctoral, han estat confirmades per la rea-
litat.

Els films realitzats per ells es basen da-
munt el més gran error del segle. Es per
això que cal veure'ls perquè participen de
la grandesa dels homes tant o potser més
que els films moderns.

JAUME MIRAVITLLES

Per BILLIE;DOVE i ANTONIO1MORENO
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É LES ARTS ''^ DISCOS
Miquel Solðevîla;_artista esmaltadors DAII!A?!..,

s
a p gaia e	 ap va er que cu

tivés totes les variants del teatre 1lric espa-
nvol. Del «género chico» passant per la
((zarzuela grande», on amb La Tempestad
va ,fer-se l'autor de més cartell, va voler
arribar a l'òpera : La bruja ; era aquesta
obra una mostra ben palesa del naciona-
lisme•musical, que va in iciar-se deixant la
manera italiana d'Arrieta i que Bretón, en
forma més sòlida, va desenrotllar.

A través de la fantasia de La Revoltosa
que ens ofereix la Banda Municipal de Va-
lència, desfilen tots els recursos de què se
serveixen els autors de sarsueles : ritmes de
pas doble, jotes, etc., etc., i que a la ban-
da encaixen molt, i més si són dirigits á
un auditori de la plaça pública, que fàcil-
ment s'enlluerna. Al disc, amb les bandes
demúsica s'obté una sonoritat espléndida,
i és que els instruments de què són com

-postes, el gramòfon els reprodueix amb per-
fecta igualtat de timbres.
• Per a l'orquestra vienesa Mark Weber
no ha de resultar massa difícil obtenir bons
efectes amb els valsos La Viuda Alegre,
Amb obres d'estructura melòdica és més
al seu lloc que amb el ritme accelerat del
jazz. 'I añxó, per la formació a base de bons
instrumentistes de corda que amb aquestes
obres poden donar el seu rendiment. El so-.
lista que interpreta per al disc aquesta se-.
lecció, gairebé podia anar de la mà amb
qualsevulla virtuós. Amb tot, obres tan
sentides com aquesta no !caldria donar-les
novament si no és assegurant-se d'una bona
interpretació, com es fa 'en aquest disc.

Després d'Honolulú, els Revellers no ha-
vien cantat cap melodia tant per ells com
ara amb Raquel, on 'les seves veus dolces
i avellutades es gronxen amb suavitat i ob-
tenen uns efectes de mitja veu sorprenents.
Inicia aquest disc Was it a dream? de rit-
me més sostingut que el piano s'encarrega
d'accentuar.

d	 ***	
1. G.

La Revoltosa (Chapí), fantasia. Banda
Municipal de Valencia. Cía. del Gramòfon,
AB 537•

La Viuda Alegre (F• Lehar), selecció.
Orquestra Mark Weber. Cía. del Gramòfon,
A'F 267.

Was it a dream? i(Coslou.S¢ier-Britt).
Els Ravellers. Cía. del Gramòfon, AE 2797.

Raquel (Whitàng-Burke). Id. íd. Id. íd.

Més d'una vegada se m'ha acudit de de- inversemblantment i	 no fa res. Si es vol,
manar una cosa a En Llorenç i he Temar- és bo per a tot, però a mitges. Ell tot sol
cat que m'ha respost l'Artigues. no és capaç de res. Si escriu necessita que

Al ,principi em mirava amb certa preven-	 • el	 seu	 cunyat — l'Alcàntara — li	 doni	 un
ció aquesta mena de suplantació de plans. retoc als escrits ; si dibuixa, és En Domingo
Després	 hi	 he	 vist	 no	 sé quina	 estranva el que de fet l'hi arregló ; si fa una font,
normalitat en	 aquesta lògica del	 desdobla- és un xicot de Talavera el que li modela
ment anímic. Vegeu,	 si no,	 una mostra : els ninots... En fá, no hi ha manera de ce-

Un dia entro al taller d'En Llorenç i Ar- n_vir-lo a la disciplina de la continuïtat.
tigues. El trobo feinejant davant d'una mi- Té la mania de protegir els amics i el que
núscula gerra tat donat-li	 forma artnb els fa amb el cap ho desfà amb els peus. Eixe-
dits.	 Jo portava la cara estirada i	 les	 es- nit com és, coneix a tothom, ho-fa bellugar
patlles caigudes sobre la post del pit, com tot i no s'aprofita de res.
convé a un home que vulgui investigar. En Llorenç sofreix molt a causa del tem-

perament de l'Artigues i en ;pateix les con-
seqüències. Té d'emprar tota la seva volun-
tat per tal de sortir-se del seu	 recolliment
i esmenar tots els bunyols i propassaments
de l'Artigues. Sortosament, el do d'amistat
que posseeix aquest, fa que li siguin perdo-
nades de seguida totes les faltes.

Així En Llorenç es fa estimar per la seva
' evident bonesa malgrat de la seva natural

insociabilitat.
Artísticament — val adir-ho — tot el nos-

tre crèdit el .concedim a En Llorenç, encara
que potser sigui	 l'Artigues	 el	 que	 triomfi
primer.

Si fos menys tímid i tingués més confian-
ça en ell, En Llorenç podria produir cerà-

1a miques que ens (honorarien mol t més del que
ho fan ara. I menys ;pròdig amb eli mateix
i	amb	 una activitat ben ordenada,	 I'Arti-
gues podria ésser un dols catalans de Pa-

^^t'{ ïà^,
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rís més útil a l'expandiment de les nostres"r r arts i a la coneixença dels nostres artistes.
i Però hi ha entrebancs greus. L'Artigues,

ja ho és d'ordenat, .però és brut. I En Llo-
renç,	 per contra que té una deixadesa de
principi,	 aquesta	 acaba	 semblant i és,	 en

EN LLORENÇ efecte,	 neta.
L'Artigues és de més a més sensual, go-

naEll que em veu entrar i continua la feina Jaf,	 voluntat	 pera	 limitar-se	 unre	 sense
plaer, «jouisseun, inconscient egoista i ge-sense fer-ne •cas. 	 Llavors jo em demano:

Qui	 és aquest,	 En	 Llorenç	 o	 l'Artigues? nerós per reflexió ;	 i	 si	 troba en	 la vida
dinsM'.apropo ;	 esguardo la plataforma	 giratò gustos	 l'ordre joiós del cos i de l'es-

nia que roda a gran velocitat ; al centre pren Ier t, és degut, encara que no ho sembli, a
esveltesa la gerra que l'observat personatge l'enorme experiència acumulada pels silen-
toca i retoca amb els dits. Li examino els I

cisi	 la curiositat sempre en	 tensió d'En
ulls,	 1a	 cara, 'el	 gest...	 Ell	 continua absor- Llorenç•
bit pel que fa ; ni un mot. «Aquest és En Aquest és un gat vell i al fons del fons
Llorenç», concloc. 1 me'n vaig cap a dalt, a no m'estranyaria que la seva bondat cobrís
fumar-me	 una	 cigarreta	 a	 l'habitació	 de
l'artista.	 Hi	 arribo	 per	 l'escala	 de	 cargol
que arranca del 	 peu del taller ;	 estiro un
llibre de l'étagère i m'estenc al llit amb l'à-
nim de passar-.hi una estona.	 Sento, però,
una veu espiralada que puja per l'escala;
després forada l'espai de la porta un home
rialler que camina cantonejant-se una mi-
ca :	 «Vós ací ?», em diu així que em veu.
«M'ha seimblat que havíeu de venir. A baix
he deixat En Llorenç amoïnat amb una fei-
na, elc., etc..

Es l'Artigues.	 Entretant	 s'ha canviat la
camisa, s'ha posat el coll blanc i ha contat ^•^,a

dueshistòries l'una darrera l'altra. 4 f
— Aquesta tarda la dedico a Venus, sa- a,d

beu? — Llavors adopta un aire llunyà i pen- ds'

sívol: — 1 per cert que....•i
En un instant s'ha recordat d'una visita

que no el trobarà a casa, de la cuita que té
preparada	 per	 a	 demà	 i	 del	 botó	 dels
punys	 que	 cerca ireiteradament del 	 lavabo
a la taula sense trobar -lo enlloc.

Heus ací el conflicte d'aquests dos éssers
que només un descuit o una mala intenció
podia obligar a conviure en una mateixa
coincidència corpòria. 'LARTIGUES

En Llorenç i l'Artigues partiren de Bar-
celona bon punt es tancà l'Escola Superior un puntet de cinisme, de la mateixa manera
de Bells Oficis. que	 la vivor de d'Artigues descobreix uns

Arribaren a París amb la llum al front 'i .quants ;pèls de tonto.
la fosca a la butxaca.	 Trescaren tots dos Ara bé ; és •que realment l'Artigues ex-
per diversos indrets a la recerca del mateix plota a En Llorenç, o bé és simplement una
camí.	 L'un	 ajudaval'altre,	 o	 potser	 l'un víctima?
espatllava	 ]'altre,	 qui	 sap?	 Es	 difícil	 des- Això és el que no he .pogut .arribar .a es-
triar la	 funció disjuntiva de la	 funció	 de brinar.
complement en aquests dos éssers . que, per Crec, però, que s'ha d'anar amb peus de
altra	 part, embranquen	 la	 seva existència I	 plom,	 car ni de l'un ni de l'altre no	 se'n
en un mateix vértix. I malgrat aquest bar- pot acabar de treure l'aigua clara.
boll de d'aspecte, hi ha una neta dissemblan- En Llorenç és reflexiu	 estalviador i molt
ça que es .presenta fàcilment als ulls. generós	 ensems.	 Fer	 contra,	 l'Artigues	 és

En Llorenç rés impetuós,	 inquiet, .actiu i 'mesquí	 a voltes avar — per reacció — i
treballa	 gairebé	 sempre	 per	 l'Artigues. genera ment malgastador.	 (Quan malgasta
Aquest, per contra, displicent i mancat de ho fa sense solta ni volta.)
capacitat de treball,	 arreplega la glòria del No veig de moment cap nova (luan per
treball d'En Llorenç. aportar a la	 solució d'aquesta complicada

En Llorenç — timit, reservat, vergonyós— dualitat.	 Puc, però,	 afegir que de la vida
fa de ceramista i prou.	 Amaga les seves íntima d'En	 Llorenç	 se'n	 sap molt poca
emocions a tothom ; fins als seus amics més cosa mercès a la mobilitat extraordinària de
íntirns. Es auster, sobri, i el seu treball—se- l'Artigues ;	així .eom de la vida íntima de
rè i	 resignat — poc	 vist	 generalment,	 és l'Artigues se'n sap molt poca cosa mercès a
conscient i meritíssim. 1'hermetisme d'Eñ Llorenç.

En Llorenç—tímid, reservat, vergonvós— perfectament	 adaptats	 ambdós	 a	 i'am-
perla del que fa i li desplau que hom en bient i a la vida artística de parís, conser-
parh. Aquest punt de vista canvia quan el ven més que mai l'accent del país i presen-
treball és en collaboració; llavors tot el mè- ten com a lligam qualitatiu dels seus teunpe-
rit l'adjudica	 al	 collaborador, ;podent mos- raments, tan oposats, d'afinitat d'un barce-
trar,	 d'aquesta	 manera,	 l'entusiasme	 per lonisme purfssim.
una obra que no es creu seva. RAMON XURIGUERA

L'Artigues fa de tot;	 és un pare-pedaç,
un feinasses; xerraire, espiritual, es belluga París, desembre, 1929,

Comentant ]'Anuari que el mai prou lloat però, aplicat al damunt d'un pelló d'argent,
Foment de les Arts Decoratives de la nos- donará al cel una diafanitat, una nitidesa,
tra	 ciutat dedicà	 a l'aportació	 catalana	 a comparables només amb la realitat ; aplicat
l'Exposició Internacional d'Arts Decoratives al damunt d'una pellícula d'or, en lloc d'u-
de Paris, escrivia Joan Sacs, fa aproximada- 1 na capa de groc opac, donarà unes fulles
ment tres an}s, en una de les seves Pamba- d'un	 verd	 maragdí	 d'una	 qualitat,	 d'una
llugues de La Publicitat,	 que	 només	 que 1 bellesa superiors a les que la mateixa na-
aquella publicació	 hagués	 servit per	 a	 fer tura ens ofereix.
conèixer l'art de l'esmaltador Soldevila,	 ja No fa gaire temps que En Soldevila féu
li n'hauríem de sentir grat. i Aquest home coneixença	 amb	 l'enginyer	 En	 Joan	 Soli-
ens	 fa	 .honor — deia —.	Feu -lo	 conèixer guer, gerent d'una de les més importants
arreu, puix que tenim entés
que ells és massa modest pe .,,.,,.,
a fer-se valer.	 No ens con-
vé pas	 que	 continuï	 ^treba- i	 t3
Ilant d'amagat.	 r t .	 t

Han	 passat	 gairebé	 tres
anys i, tanmateix, En Solde-	 »
vila ha continuat	 treballant'
en si9enoi. Una vegada, ara

t 
	 '! 1

1 ,fa	 dos	 anys,	 es	 manifestà ^
en pvblic aimb una exposi-
ció de	 eles	 seves obres ;	 no 1

obstant,	 si bé la critica bar- 'ï 1
celonina li	 rendí,	 ja .alesho- r .t

res, els 'honors que mereixia, &{	 i
la importància de la seva art
podem dir que no trascendí r
gaire més enllà d'un grup se-

'lecte d'amics i d'admiradors II	 i 1
seus.

Han passat tres .anys, diere,	 _
i heus ací que, quan molts
dels que havien admirat él	 «Eva és Qresentada a Adam».
seu art en l'Exposioió que	 Esmaltesmentàvem, l'havien gaire- de MIQUEL SOLDEVILA
bé	 oblidat,	 ens ha	 sorprès
amb unta nova obra, la qual constitueix un i	 indústries de I'esmalteria de la nostra terra.
cas únic, una passa més enllà en els annals Quan	 l'enginyer	 conegué	 l'artista,	 tingué
de l'esmalteria artística coneguda fins avui I la seguretat absoluta que havia trobat l'ho-
amb el noam de Limoges : una placa d'es- 1 me que li calia, no sols per a dignificar la
malt d'un metre d'alçada per 1'40 metres indústria que dirigia,	 sinó àdhuc per a in-
d'amplada, exhibida al Pavelló dels Artistes tentar	 la	 produoció d'esmalts	 artístics,	 en
Reunits	 de	 • 'Exposició	 Internacional	 de la qual cosa havia pensat mantes vegades.
Barcelona, la reproducció de la qual acom- En Soldevila, per la seva banda,	 veié tot
panya aquest article. 1	 seguit	 la	 possibilitat	 de	 realitzar	 allò	 que

Per a una bona	 part	 del nostre públic, el seu art depuradíssim i ila seva tècnica in-
saber que d'obres	 com aquesta,	 mai nin- 1 superable li havien fet albirador; i heu-vos
gil no n'havia 'produït, ja és prou.	 Però és 1 ací com aquesta .gegantina placa	 d'esmalt
que hom té una idea de l'esmalt, la qual 1 artístic, de la qual ens ocupem avui, és el
Ii ha estat donada pels nostres orfebres amb pruner •fruit ubèrrim del desinteressat me-
els atanteigs» que han designat aimb aquell 1 cenatge	 i	 del	 laboriós	 treball	 d'aquest ar-
nom, i amb els quals 1 a tractat d'enbe- tista.
llir els	 productes	 de l'orfebreria	 moderna ; Els amples tallers es veuen, a hores d'ara,
i aquesta idea no és del tot exacta pel que vivificats per una generosa alenada,	 i l'o-
fa referència a l'esmalt artístic, per tal com brer anònim té la sensació que ,pot arribar
la tècnica de l'esmalt d'orfebre és, diríem, a ésser quelcom més que un vulgar realit-
una tècnica d'operari, mentre la tècnica de zador de	 feines impersonals, 	 puix que,	 ul-
l'esmalt artístic és una técnica d'artista, tra el seu perfeccionament tècmjo, hom cura

Ultra aquesta diferència en aquesta obra de dotar-lo d'una formació artística, a base
d'En Soldevila hi ha les circumstàncies	 él de conferències i cursos adequats que han
tamany: hom eompendrà fàcilment que no de fer-lo lítil per als nobles fins que perse-
és possible curar d'una	 obra de les extra- gueixen els seus directius;	 i	 na és	 llunyà
ordi àries	 dimensions	 que	 'indicàvem,	 la el dia que podrem veure els resultats d'a-
qual ha d'ésser introduïda en una fornal a • uestes benemèrites tasques .artístiques i so-
una	 temperatura	 que	 oscilla	 entre	 els	 sis dials.
cents	 i	 els nou	 cent graus, el	 mateix •que Mentre 'hem anat escrivint aquestes rat-d'una altra, les dimensions de la	 qual no Lles	 no	 hem	 sabut	 dissimular	 'la	 nostravan .més enllà d'uns centímetres quadrats;
deixant de banda les dificultats aversió a designar l'art d'En Miquel Solde-per a pro-
curar-se una fornal, una mufla capaç d'ad- vila amb el nom de «esmalteria de Limo-
metre i coure obres d'aquest •tamany. ges» ;	 i	 abans d'acabar,	 volem	 explicar-ne

En l'art de l'esmalt artístic, doncs, el ta- 'el motiu. Ens hem assabentat que Mossèn
manv ja és, per si sol, un	 element de và- Josep Gudiol, 1'illustre arqueòleg vigatà, ha
lua. En Miquel Soldevila, però, ha anat més lliurat a la premsa una monografia artísti-
enllà	 i	 no s'ha	 acontentat amb	 seguir la ca, en la qual ve a demostrar palesament
tradició	 dels vells	 mestres,	 gairebé trenca- que una bona part de les més admirables
da a la nostra .terra des de fa llargues anya- peces d'esmaltena que figuren	 en diversos
des ;	 i ha volgut enriquir aquest art apor- museus del món com obres dels vells mes-

. 	 uns elements que •hom havia, gene- tres	 llemosins,	 han	 sortit	 dels	 tallers	 dels
ralment, defugit:	 ha incorporat a l'esmal- esmaltadors catalans d'aquelles èpoques re-
tera les troballes de	 l'impressionisme;	 no, colades.	 Davant d'aquest fet, ¿no és justi-però, resolent els problemes de llum, color, ficada	 aquesta	 aversió	 nostra	 a	 designarforma,	 amb pintura vitrificable o amb

opac solament, com ha fet algun es
es-

malt	 - aquelleaquelles obres d'art i des de llur estil, fruit
ma 	 que ha intentat enfrontar-se amb ' dels nostres artistes, ab el nom que carac-
aquest	 problema,	 sinó	 valent-se 	d'aquells teritza .les que •ens n'usurparen una part de
recursos,	 d'aquells	 mitjans	 d'expressió	 de la glòria que ens correspon?
l'•esmalteria moderna, que els altres han de- En hora bona sigui vingut En Miquel Sol-
fugit,	 generalment,	 fins avui,	 a causa de devila a tornar-nos-la.
llurs enormes dificultats d'aplicació a aques- JOAN GOLS
ta tendència moderna de la pintura.

El criteri d'En Miquel Soldevila és d'una
lògica 	 d'una sinceritat que no sempre tro -
bar íem en els artistes. En	 efecte, el retrat •IIII■III■IIII■1111■1111■IIII■IIII■IIII■lIII 	 IIII■IIII■IllIUIIII■IIII■IIIIN
esmaltístic, per exemple,	 si no és fet més —
que a base de pintura vitrificable,	 no	 val, U
en	 realitat,	 la	 pena	 d'ésser	 fet,	 puix	 que
per a l'obtenció d'uns efectes exclusivament

j
••	 'j	 c Jf'pictbrios no cal posar a cont ribueiG l'afinat

virtuosisme que la pintura	 vitrificable	 exi-
,

geix. Tanmateix,	 si	 hom cura de donar -li
la	 vàlua	 artística	 d'un	 objecte	 preciós,	 a =	

MOBLES Ibase de p .rocedients essencialment esmal-m •
tístics,	 aprofitant	 la	 qualitat	 dels	 esmalts •
transparents, les dels opacs,	 les del opalins, CASA FUNDÀ
etcétera, aprofitant les coloracions i la bri-

-
_

llantor dels metalls preciosos ; tot per a re- i	 0000a
soldre efectes pictòrics amb procediments es-
•maltístics, en aquestes condicions, diem, l'es- =
malt, el retrat a l'esmalt, ja passen a ésser U
una	 cosa	 ben	 diferent.	 Un	 cel	 clar,	 per • Consell de Cent, 327 i 329.
exemple,	 a	 base d'un blau	 transparent al
damunt del blanc de Limoges, pot produir •
resultats	 admirables;	 aquell	 mateix	 blau, ■Ilp■IA■m■hll■^I■IIR■IR■fln■q■I^■NB■flll■^■Vfl■^R

CALCOMANIES

EN LLORENÇ I ARTICxUES

O

/Q	 .111

—Mira dolent... si no puges aquí ara
mateix, no tindràs arròs amb llet per sopar.

.	 (Der Lustige Sachse.)

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenista í tapis-
ser. Objectes d'art i de fantasía per

a obsequis. Sales d'Ex-
posíeíons de Belles Arts.

Passeig de Gràcia, 36. Telèfon 16185

BARCELONA

osep Ribas
DECORACIÓ

IDA L'ANY 1851

^OD0000
d

Telèfon 14657.-BARCELONA

LA LLEI SECA
Q+-wNa

'titán cpL oSQ!

_–^ -

1 /

^'	 (\' rrEJJso	 1 V)$ON

ji     

Revenja del radioient per les repeticions del programa.

(Berliner IAustrirte Zeitung.)

— Aquest poble és de sentiments tan
«secs », que els contrabandistes d'alcohol han
d'anar disfressats de gossos de Sant Ber-
nat.

(Lif e.)

Dels diaris : aA París s'ha obert una ex-
posició d'exemplars vius de tots els animals
de què es serveix la pelleteria.»

(Guerin meschino.) — Ei ! Què feu amb aquesta escala?
— Quina... quina escala?	 (Lile.)
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El dia ha estat dur i us prepareu a una nit de repòs que tanta

falta us fa. Però temeu allò de cada nit: dues hores estossegant,

sofocant-vos, sense agafar el sòn. Us heu passat el dia fumant,

i la vostra gola irritada, amb l'escalfor del llit, és escomesa de

forts accessos de Tos.

Puix coneixeu el perill, preveniu-vos. Tingueu avinent una cap-

seta de PASTILLES del Dr. ANDREU, eficacíssimes contra tota

mena de Tos. Cada nit, en colgar-vos, preneu una Pastilla í deixeu

-la fondre a la boca. En resultarà un gran calmant per la vostra

gola i els vostres bronquis, i podreu descansar tranquil.

Fumeu sí us plau. Pero preveniu-vos amb

Pastilles

del Dr. Andreu

$	 MIRAR
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EL DIMONI DEL BRIDGE

— No esti ueu tan tristos 1 He salvat un — Poca vergonya ! Tractar així la meva joc de cartes de] naufragi.	 —Fora d'aquí, perdulari ! Aquesta cua de
	, 	 com està...	 — Senyora, em permet que li ofereixi la	 pa és la dels milionaris. 	 — M'agradaria saber qui ha estat 1'ani-

—
are

Per
malalta

aixa mateix: aplico 1'asueroterà-	 (Life.)	 meva barba per repenjar-se?	 mal que ens ha canviat els barrets.
m 

	

pia.	 (Guerin meschino.)	 (Londagsnisse Strix.) 	
(Lije.)	

(Lustige Kölner Zeitung,)

Exposició Internacional
de Barcelona

OBERTA DES DE LES NOU DEL MATÍ
FINS A LES DEU DE LA NIT•

Els Palaus i Pavellons estaran oberts al públic des de les deu del matí fins
a les vuit del vespre.

I-Pa1au Nacional
Obert cada dia, des de les deu del matí a les quatre de la tarda.

Entrada al Palau Nacional .. .	 . . . 1 pesseta

Palau Alfons XIII
SECCIÓ JAPONESA

Descompte especial del lo per loo sobre els preus marcats

IP'oble Esp triyo1
Obert cada dia des de les nou del matí fins a les deu de la nit.

Entrada ordinària : 1 pesseta

El públic podrà visitar els diorames i IuQuijote» conjuntament per una pesseta.
EIs impostos a càrrec del públic.

En tots els espectacles que se celebrin a ]'Estadi, Pistes de Tennis, Teatre
Grec i Piscina, hi haurà un servei de coixigets al preu de Ptes, o'go.

Couv! la pell sana, cela, jora, fresca i gamada
Âíit!'s d¢pressa, amó hi!duo, simplemeat

Subscriviu -vos a M 1 R At O R
SETMANARI CATALA

Pelni, 62. - BARCELONA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

En ._.._.___..__......._.__.-_-----:......... 	 _-...	 _.........._._. ........................

que viu a	 .._........__ ...........................___.._.....-._..._--

carrer_....._..____...._......_...-._._. n.° ....... 	 se subscriu a MIRADOR

pel treu fixat de 2'50 ptes. trimestre.

_..._.._.._ _	 __	 _....--	 de .........._......_....._ ..................... de	 19..._._..

Slgnalura

¶flh1I

DE ROCALLAURA

La deu rés rica del món

Si vosté pateix d'AlbumïnUria, Lltiàsis
úrica (mai de pedra), Bronquitis paren.
qulmatosos, Ccetritis crònica, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE RUGLLAURA.

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

i en garrafons de vuit litres

Dtslribu(dor.e generala

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, 32, V SAI.MERÓN, 18$

AFISA

Laietana, 18, pral., B

Director

Caries Ossori®

Autoritzacions per

a noves indústries

Noves instaliacions

canvis i trasllats

Pastilles ASPAIME	 S;^,Aó gsPq,

Curen radicalment la TOS	 QPo^^xfsvxaroxia^o^tn'
COx BPTfx

pergae combaten les seves causes	 P05^oe u ros
• Catarros, ronquera, angines, laflnglns, bronquitis, tubereulosl 	 wAOÜÚÉñÉ 	 p
pulmonar, asma, l lates les ateeclons, en general, de la gola, bron-
quis, i pulmons. — Les Pastilles ASPA)IOE són les recepta-
des pels metges. — Les Pastilles ASPAIINE són les preferides
pels pacients. — Les Pastilles ASPA IME es venen a UNA
pesseta la capsa en les principals farmàcies i drogueries.

rrspeciallfal Pormacèutica del Laboralorr, SORATARG
Carrer del Ter, e	 7efè¡on 50791	 -	 BARCELONA

Societat Espanyola de Carburs MethI'Iics

Correus: Apartat Is0	 Mallorca, 234	 Telètnn 7pl1
Teleg .: "CARBUROS"	 BARCELONA

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor -
cubion (Corunya) :: OXIGEN gq % DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques
a Barcelona, Madrid i València .: FERRO MAGNESI

	

FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses	 U

	

seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL	 1.

	

de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS.	U_

	

MANBMETRES, materials d'aportació per la	 ■
SOLDADURA AUTOGENA	 1_

U
Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis i
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