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___Vetllades montserratines

El nom d'aquest periòdic indica que pre- ¡ c
tén ésser un mirador posat sobre aquesta 1
bella terra. No asseguraríem, però, que el
lector hagi vist més terreny que nosaltres
i que hagi tingut com nosaltres una ocasió 1
tan excel1ent per a pendre el pols al país.
Situats al 62 del carrer de Pelai, o sigui a
ja .plaça de Catalunya, davant l'estació de
Sarrià; ja no cal dir que vivim al llombrí-

^gol de Catalunya. No dedúirem 'd'això que
ens considerem el centre del nostre petit
món. Però, el caràcter del setmanari, tant
com el nom de MIRADOR, ens han ofert una
situació de privilegi.

Això ens 'ha permès, segons testimonis
imparcials de gent dels més diversos mati-
sos, acoblar al nostre voltant el públic més
intel1igent del país, la flor dels quatre dia-
ris catalans. Es pot assegurar que MIRADOR

visita la rectoria assolellada i xiroia, l'an-
tre ilòbreg de 'l'anarquista, e4 gabinet de
l'home estudiós, la llar de l'obrer conscient,
la del burgès empedernit, la «bona socie-
tat» i les cèHes dels convents imés austers.

Tampoc no és exagerat de dir que qui
no ens llegeix viu als llims i en la major
ignorància de 'les coses que poden dir-se i
saber-se sense perill i honestament. Perquè,
ara que és l'hora de fer-ho constar — i no
treiem d'això ni una engruna de vanitat 

—l'adhesió d'un grup nombrós ens posa iens
ha posat sovint en situació de publicar no- !
tícies verídiques procedents dels indrets més
inversemblants. Sembla, doncs, segur que
hem vingut a omplir un buit.

Posats al terreny de les confidències, co-
mençarem dient que si d'alguna cosa estem
satisfets és del to que hem donat a MIRA-

DOR. Tanta por ens fa el xaronisme ceim el
fals transeendentalisme. Són les dues ta-
res grosses del país, i no asseguraríem que,
repassant la eollecció, no •ens donéssim
compte d'haver comès algun error. Creiem,
però, que aquests errors inevitables, sobre-
tot. quan una publicació és tan tendra, no
han' desfòçat el nostre setimanari.

-	 ***

Abans de fer un balanç una mica sucein-
te de l'any,,o millor elit, ulla mica d'exa-
n é de"> sc ència, 'rom: `potser inútll
recordar el nostre programa modestíssim,
definir una vegada nués el to d'aquest set-
manari, i examinar els comentaris que ha
provocat.

Recentment un escriptor molt eminent
que no tindria 'tara si no li manqués la ro-
deta de la ironia, deia que en aquest país
encara hi ha persones i «gentolan que es
donen vergonya de dir-se savis. Tot reco-
neixent que cal un cert valor personal per
dir aquesta frase, direm que aquesta tàc-
tica no forma part del nostre sistema i que
encara que entre els nostres collaboradors
hi figuren alguns savis, estem segurs 9ue
des de MIRADOR no es poden dir aquestes
cases. Ens sembla que aquesta tàctica ja
és una afirmació de principis.

No hem vingut a rebentar res ni ningú.
Ocorre, però, que en aquestes latituds so-
vint algun ciutadà, sense intervenció de mtl
forastera, s'omple de gas i quan no us en
adoneu s'infla com un globus. Posar una
mica de llast als peus d'aquest ascencionis-
tes, evitar que torni aquella època de la
prosopopeia barroca i que la genialitat es
manifesti amb truculències ciclòniques, im-
pedir que arribi a formar-se el convenci

-ment que hem assolit un grau definitiu de
perfecció i que el dubte i la ironia no són
permesos és un dels capítols rnés importants
del nostre programa.

Aquest programa ens ha obligat a citar
noms. 1 més que noms — en aquesta èpo-
ca que ens obliga a cenyir-nos als afers li-
teraris — hem citat textos. 1 estem tan con-
tents d'aquesta feina que, si fóssim vanito-
sos, diríem el nene de tres personalitats
que asseguren que fem una obra d'higienit-
zaoió del país tan necessària com la que
ha fet Pompeu Fabra respecte a l'idioma:

Es clar que encara podríem citar sués noms
í més textos, però ens hem imposat uns
lúmits. Par altra part, potser no cal extrali-
mitar-se perquè aviat no serà possible sor-
tir al carrer a dissertar solemnement amb
la toga romana posada.

Si haguéssim de fer una declaració equi-
valent a un manifest diríem que els ídols
que trontollen quan la ironia s'alça com
un marinada fresca, fan molt poca 'majes-
tat.

1 si quan passa una mica de marinada
tanquem les portes, gairebé podrà dir-se de
nosaltres que estem gamats.

No hem destruït cap prestigi autèntic.
Ens hem limitat a dir de tal o tat contem

-porani que fa e t s versos malament o que
en prosa escriu' pitjor, i hem citat textos
i comprovants.

MIRADOR publica setmanalment de vint
-i-cinc a trenta columnes de text, de las

quals tres i ben escasses són destinades als
ecos amb el títol de Mirador indiscret».
Tota la fama de trencamotllos, de reben

-tistes i d'amants de la xafarderia ens ve
d'això. 1 contra aquestes tres columnes i
alsun reportatge sobre temes divertits que
a títol d'informació oferim a. les famílies
honestes que no tenen idea de la perversi-
tat del món, publiquem unes columnes mas

-sisses sobre temes a vegades massa massis-
sos per a una revista com la nostra. Han
escrit a les pàgines de MIRADOR els filòsofs,
els gramàtics, els historiadors 1 els millors

L'escena en una de les celles del mones
-tir. de' Montserrat. Es a la vetlla. Mossèn

Pagès, un conegut sacerdot organitzador de
manta peregrinació a Lourdes i entusiastá
dels imiracles que allí tenen realitat, n'ex-
phcava alguns de prodigiosos. L'auditori i
apropiat a aquella piadosa conversa era for-
mat'per senyores vídues i devotes que es-
coltaven Mossèn Pagès en èxtasi quasi mís-
tic;

Mossèn Pagès descrivia la. vida en aquell
santuari francès de fama universal, però
una de les devotes, senyora riquíssima i
enamorada de la Verge fins al fanatisme,
deia:

— Tot el que vostè diu, Mossèn Pagès,
és veritat, però Iii tinc de dir que jo, aquí
a: Montserrat al costat de la Verge, m'hi
trobo tan bé, que no me'n mouria per res
del món.

— Té molta raó, senyora Jover — va dir
el Mossèn —., Ja ho crec si té raó, perquè
aquí la Verge hi té la torre, la casa de
camp, la seva estada en plena naturalesa
voltada de , pins i romaní... però desenga-
nyi's, senyora Jover... la clínica la té a
Lourdes.

Més miracles

Aquest mateix Mossèn Pagès, al mateix
monestir de Montserrat parlant amb un
amic nostre, que és home de números i de
comptes, li explicava amb números rodorts
la importància del Santuari de Lourdes i la
riquesa estadística dels seus miracles.

— Si vostè em ve i em diu — deia Mos
-sèn Pagès — que de miracles aparatosos,

resplendents i definitius només en trobarem
I'u per imil i encara, el que és de miracles
insinuats, preparatoris, que indiquen la 'in-
tenció de la Verge.:. ja ens en anem de
seguida a un setanta per cent, més que
menos.

El veritable miracle

Mossèn Pagés posat a parlar de miracles
va acabar parlant amb un íntim amic nos-
tre que per - intelligéncia . de l'anècdota di-
rem que havia tingut la dissort de perdre
un germa seu que en morir li deixà uns
cinquanta mil duros.'

Aquest amic nostre, que no creu en mi-
racles, en escoltar Mossèn Pagès no va
poder dissimular l'efecte còmic que li feien
les 'paraules del propagador de Lourdes.

— Em sembla — va insinuar. Mossèn Pa-
gès — que vostè en miraoles no hi creu...

— Que no hi crec diu? Només li diré que
jo tenla un germà que va anar a Lourdes
a acompanyar la meva mare en una pere-
grinació i en retornar va morir al cap de
quinze dies. Jo no Ii negaré que això sigui
un miracle, perquè si l'hi negués, vostè em
podria demostrar que és un miracle a fa-
vor meu...

Anacronisme

La concertista Paquita Madriguera, de
retorn d'Amèrica del Sud, visitava les ruï-
nes d'Empúries. Un amable i informat oi-
cerone no planyia les explicacions ni els
detalls.

— Aquí, veuen, és on es va trobar aquell
Esculapi actualment al Museu de Barce-
lona.

— Ah ! Ja hi 'havia escolcq ios en aquell
telups? — va fer, tota estranyada, la pia

-nista.

Origen d'una frase famosa

a Això, diga-m'ho a peu.» Es una frase
que hem sentit en medis erudits i de la qual
poca gent sap l'origen. La frase és de l'e-
minent advocat Maurici Serrahima, nom
gloriós que els advocats no oblidaran enca-
ra que el poble no hi vegi més que el nom
d'un carner de Gràcia que va del carrer
Gran al "Corrent de l'011a, prop de la plaça
dels Josepets.

Heus aquí l'origen de la frase:
Un home d'educació superior es trobà

un dia en el cas d'haver de consultar don
Maurici Serrahima. El client va estudiar
inolt bé la qüestió i això li va permetre fer
davant de l'advocat un gran discurs molt
erudit, gairebé impertinent.

Quan el client hagué acabat, don Mau-
rici va dir senzillament:

— Tot això que m".ha dit a cavall, digui
-'m'he a peu.

El lector reconeixerà fàcilment que pocs
homes de la generació de don Maurici Ser-
rahima i ben pocs dels nostres contempora-
nis estan en condicions de fer frases de tant
d'esperit com aquesta.

La fi d'un rellotge de butxaca

Posats a parlar de don Maurici Serrahi-
ma, volean recordar una altra de les seves
anècdotes famoses. Don Maurici era un ho-
me molt enginyós capaç de fer passar una
bona estona amb els seus jocs de mmans.

Trobant-se un dia en una reunió que s'en-
sopia, algú va fer observar irònicament que
don Maurici podia divertir la concurrència
amb els seus jocs de mans.

Don Maurici, dissimulant que s'hagués
molestat, va accedir al prec. La primera
operació del joc de mans va consistir a de-
manar gel rellotge a l'home que havia retret
irònicament 'les facultats malabaristes del
gran advocat.

Quan don Mauriçi va tenir el rellotge
— un rellotge d'or magnífic — va demanar
un morter i una 'mà de morter. Dintre el
morter el rellotge va ésser enèrgicament ba-
tut com si don Maurici es proposés fer una
picada.

La concurrència contemplava l'operació
a'mb esglai. Quan el rellotge ja no era re-
llotge i era completament aixafat i trinxat,
don Maurici va suspendre I'operaci6 dient
amb fingida perplexitat :

—Ara no sé ceim s'acaba áque'st joc de
mans.

1 amb la major innocència Ya donar el
morter al propietari del rellotge, operació
que sense da ironia de don Maurisi Ser-
rahima repeteixen sovint certs pedants que
reclamen la seva intervenoió en afers trans-
cendentals sense pensar en el ridícul d'ha-
ver de tornar el rellotge i de sentir-se

— 1 ara qui ho arregla això?

El preu de la glòria

Un empresari i un periodista. EI- peco-
dista malda perquè li estrenin una obra
que ha dut molt de temps sota l'aixella.
L'empresari allega que està farcit d'obres
que han d'estrenar-se. El periodista no es
dóna per vençut, insisteix. A 1'óltim, l'em-
presari troba la bona excusa.

— Veieu? Si us moríssiu, us estrenaria
de seguida. Seria una ocasió magnífica.
Animeú-vos-hi.

Diàleg trist

Un -migdia gris d'hivern i, per tant, pro-
pici a l'eclosió del pessimisme, a d'Ateneu
Barcelonès, l'Adrià Gual es plany a Poal

-Aregall. Les seves .paraules ressonen en la
soledat d'aquella hora

— Els que escrivim — diu — hem d'espe-
rar la mort física si volem veure justament
valoritzada la ` nostra obra literària. dit
d'una altra manera : una mort prematura
sol donar un gran prestigi. Ja em puc es-
talviar de posar-ros exemples recents.

En Poal-Aregall assent amb un cop de
cap 'formidable. En Gual precisa

— Per exemple : si a vós, arcaic Poal, un
dia d'aquests — Déu no ho vulgui — us ha-
guéssim de comptar entre aquests exem-
ples — Déu no - ho vulgui —, veuríem com
el vostre paper literari pujaria, de cop, cent
enters.

— Home — fa Poal Aregall, probablement
influenciat per aquella hora grisa d'Ate-
neu —, estic absolutament d'acord amb això
que dieu, amic Gual. 1, parlant amb fran-
quesa, no veieu, en la meva darrera obra
La mort m'ha deixat de banda, com una
mena de pressentiment?

Només hi manca el sorollet de les gotes
de pluja esclafant -se damunt les lloses lluen

-tes del pati.

Les traduccions fàcils

Moltes vegades haureu sentit dir com és
de fàcil i semblant el català per un castellà
literàriament, però, s'han donat moltes pro-
ves que no és pas cosa planera la versió
a l'espanyol, de des obres catalanes.

1 la nova Societat editorial que es pro-
pesa la meritòria labor de divulgar els nos-
tres llibres en castellà, farà bé de prevenir-
se per ey^tar casos que com en El Pueblo

Gris es tradueixi c una dona dolenta» per
«una mujer doliente».

Però el que ens sembla la més notable
de totes és l'equivalent que a la frase d'un
dels personatges d'Els Vells, es donaça en

la traducció espanvola.
u — Oh, vós ral... h - diu un dels per-

sonatges de l'Iglésies en •l'idioma original.
(( -:- Oh ! este es el rev... !» — es feia dir

a l'actor de parla castellana.
Coarr pot veure's, no era pas ben bé la

mateixa cosa.'



tar la qualitat i la quantitat de la reunió.
L'assistència femenina es limita ara per ara
a les agradables però escadusseres visites de
la senyora Aurora !Bertrana i de les senvo-
retes Arquimbau, Carme Montoriol i Llu-
cieta Canyà; no obstant, tot fa preveure

MANUEL IfRUNET

que la bona voluntat del nostre director
serà llargament premiada i que la repre-
sentació del sexe ex-feble serà encara més
brillant.

Perquè no hi falti res, a MIRADOR tenim
també un redactor fantasma. Es el miste-
riós J. G. dels discos, Ningú .l'ha vist mai.

T 0$ BRONQUITIS,
CATARROS,' ASMA, etc

La verdadera medicación balsámica
ta encontrara con el uso de las

i1:»!!J

astas punzadas tan tremendas y
urofundas que con el dolorde mue-
las nos hacen perder el mundo de
vista, nos ponen nerviosos e Intra-
tables. ¿Quién, al padecer de dolor
de muelas, no ha sentido deseos
irresistibles de acabar con el mis-
mo de una manera u otra? Y sin
embargo cuán fácil resulta esto

cuando se escoge la

CRFIRSPIPIN
el remedio más eficaz e insuperable
también contra las neuralgias, do-
lores de cabeza, de oídos, así como
contra los que acompañan a las mo-
lestias periódicas de las señoras.
Aumenta el bienestar, easpeja el cerebro y

no ataca el corazón nl los riñones.

Desconfiad de las tabletas sueltas.
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Ezcellent per a taula

D'esquerra a dreta, a dalt : Bon, Just a
Cabot, Màrius Gifreda, J. Grau, Víctor va 

materialment penjats a les arracades. Hi

Hurtado, Rosend Llates, Francesc Madrid, ha gent, inoportuna a consciència i a con-

A baix: J. Palau, Ramon Pei, Josep Ma- tracor, que duen la seva condició a l'he-

ria Planes, Josep Maria de Sagarra, Joa- roisme i al monstruós.

quim Ventalló. AI final de l'article : (Baldo-	 Jo la compreflC que no es poden adoptar

mer Sancho.	 mesures radicals, però per evitar llaunes i
(Apunts de Bon.)	 desgraciades intromissions, seria útil por-

tar penjats al coll uns retolets que digues-
bé ..C),.,,,-f,, com eles cabi-sin «hure o	 " cup

nes telefòniques, com ,les cabines diguem-ne
higièniques, o les places dels trens alemanys.
I encara que us vegessin sol en una terrassa,

si dúieu el cartell d'ocupat damunt de 'la
corbata, sabríeu que sou salvat i que el
vostre pensament o la vostra mandra segui-
rien fàcilment la trajectòria.

I la cosa es podria complicar una mique-
ta, en el cartell s'hi podria dir: ((Admeto
dues paraules)), o bé : «Estic a disposicjó
del primer vingut només que per quatre cen-
tes cinquanta paraules», o bé: «Avui no em

ve d'un tanto ; puc aguantar tota mena d'in-
conveniències i de procacitatsn. Si les coses
s'arreglessin en un sentit així, o en un sen-

1	

tit semblant, la vida de relació es converti-
ria en una beguda més alcoholitzada, rotés

aunaos	 &ona.	 ^II&L	
digestiva i més amable.

Joscp MARIA DE SAGARRA

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

penes Arts Gràfiques

Agullers,1, i Via laietana, 4. BARCELONA

Telèfon 15524 - Apartat 896
Direcclb telegràfica: DANIBES
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MIRADOR vist per dins

publica a MIRADOR els escriu a La Publi- Existeix, realment?	 Sembla que sí.	 Hi ha
citat.	 Així tothom pot cultivar l'esperança qui diu que és el Pare Miquel d'Esplugues,
que aquella alarmant fertilitat només la de- però jo, a dir veritat, na ho he cregut mai.
dica als altres...	 1 Entre els visitants no habituals, però im-

Per altra banda — tornant al que dèiem— prescindibles, es distingeix per la seva forta
la decoració del local no és gens a propòsit personalitat, el senyor que ve a protestar de
per	 suggerir	 una	 necessitat	 irresistible	 de l'eco. Lluny del que podria fer preveure 1a
guanyar-se el pa	 umb	 la	 suor del	 front. seva posició de persona ofesa, el senyor que
Tenim	 les	 parets	 cobertes	 de	 cartells	 de 1 ve a protestar de l'eco presenta l'espectacle
Paul Colin. Els
seus 'tons llam-
pants i cridaners
constitueixen,
Inés .aviat, una
invitació	 a una
disbauxa disore-
ta i enraonada.

Quand Paul
Colin	 va	 estar
darrerament a
Barcelona, se li
va acudir un dia

1de venir a MIRA- .-
DoR. Compteu
la seva sorpresa
en	 trobar-se
aquell bé de Déu
d'obres	 seves !
No hi va haver
pas manera de
fer-li entendre .
ue no es trac-

reconfortant de la desolació amable i con-
tinguda. Aquest senyor s'expressa amb un
llenguatge planyívol, ple de reserves i de
concessions, perquè ell ja sap ((que aques-
tes cuses no tenen cap importància), perd,

de totes manares,.. Posades les coses en
aquest pla, naturalment, no hi ha forma
humana d'amagar al senyor que ve a pro-

testar de l'eco que està carregat de raó.

L'únic espectacle una imica violent que

s'ha donat a la nostra Redacció correspon
a la iniciativa privada del senyor Joan

C'habàs. La cosa va anar com una seda.
Es varen fer els crits de ritual, i com que
nosaltres érem vuit i ell anava sol, el se-
nyor Chabàs va poder marxar sense haver
tingut de pegar a ningú.

a^*
Qui escriu els ecos de' Mirador indiscret?
Heus aquí l'enigma que preocupa a mal-

ta gent. Doncs bé, vist que avui fa l'any
i estem en pla de confidències, ja ho podem
dir. Els ecos els escrivim tots. En dir tots,
hi comptem també els collaboradors espon-
tanis que per carta o per telèfon tenen 1'a-
mabilitat de comunicar-nos les seves notí-
cies. El trist del cas és que els ecos Inés
bons, en la seva majoria, es queden sense
publicar. El lector es pot imaginar fàcil

-ment les causes.
L'eco és un material preciós que s'ha de

manipular amb un cert compte. Però anés
que escriure un eco, el que costa és fer-lo.
Es en aquest sentit que podem afirmar que
els collaboradors més illustres de Mirador
indiscret són els nostres amics Francesc
Pujols i Francesc Camps i Margarit.

Altres detalls a retenir:
Quan vegin un eco molt llarg, hi poden

pujar de peus: és fet d'En Ventalló.

Les sensacions eròtiques d'un menoret

Octavi Saltor ha declarat des de La Nau
que si !bé en alguns delicats matisos de
l'esperit és un refinadàs, en les que afecten
al menjar no mira tan prim. I després du:

«Rellegíem un dia amb l'inoblidable Ven-
tura Gassol els seus uVersos a IBartrinan,
acabats d'escriure, i dels quals tinc, per
cert, l'original. I cercàvem endebades el
mot propi per à definir una sensació eròtica
dificilísima, en la figura i en el poeta, i
que ritmés un vers en el seu punt just. Una
imatge manllevada al parlar va resoldre'ns

-el. Es aquell vers que fa : ((Que ets sabo-
rosa, fruita degustada!» Era — per fi! —
realment això el que volia dir, el que volia
«qualificar» el poeta...))

Aquest noi ens va per mal camí.

Valor personal

A Pàtria, diari de Manresa, ha sortit un
article 'blasmant, des del punt de vista de
la moral, la darrera obra de Soldevila.

El tal article és escrit en un català tan
grotesc, ple dels pitjors castellanismes, que
cal fer saber que Gaston Gerard que el
signa no és ningú més que el senyor Josep
M. Gich, director de Catalunya Social,

Com a coratge, el d'aquest senyor és in-
negable : té el de les seves opinions i el
d'escriure malament.

Asuerisme

En un grup de metges es parlava de les
altes activitats dels deixebles d'Asuero.

— El Dr. Samora Ribas, explicava un,
ara es dedica al cinema. L'altre dia convidà
uns •quants amics a veure, al Teatro Apolo,
la seva primera pellfcula. S'apagaren • els
llums, aparegué el seu despatx, els diversos
aparells, el doctor alludit, els malalts.
Començà la consulta. Com una avedette()
autèntica, el doctor feia entrar el malalt
el presentava al públic .perquè aquest s'a-
donés que portava crosses i li tocava el nas
i... oli en un .11um, 1'ex-malalt llançava les
crosses i amunt els cars,

— 'Doncs encara que us en rieu, replicà
un altre, en aquesta temporada s'ha gua-
nyat deu mil duros com si res. Ha posat
un despatx que és una meravella ; una tau-
la magnífica de ministre veritat, uns si-
llons, unes llibreries... i damunt de la tau-
la, aguantats iper aquelles figures, també
magnífiques, que serveixen per aguantar
uns quants llibres damunt . del piano, uns
quants llibres magníficament relligats i al
llom d'un d'ells, encara imés magníficament
relligat que els altres, Las mil distintas
maneras de ganarse la vida!

Però el més bo del cas és que el plaga
jurava i perjurava que allò era cert i que
s'hi podia pujar de peus!

"Energètic Barcelona"

La Raymond - Whrtcomb, companyia or-
ganitzadora de viatges dels EE. UU., anun-
cia una (ctournée». Veiem entre altres ciu-
tats, anomenades sense cap qualificatiu, la
nostra Barcelona amb el següent epítet:
«energètica» : r Energetic Barcelona», diu
l'anunci que hem llegit a The National Geo-
graphic Magazine.

Ja ho veu, doctor Cervera.

Pelai, 62, si sou servits. Agafeu l'ascen-
sor: tram, tram, braun, quatre pisos. Un
cartell a la porta de mà dreta : MIRADOR,
Setmanari de Literatura, Art i Política.
Entreu, sou a casa vostra,..

Una mica de rebedor. La sala de Redac-
ció (això és un dir). A la dreta, les oficines
de l'Administraoió. A ]'esquerra, el despatx
del Director. AI fons una galeria que té la
particularitat d'abocar-se sobre un paisatge
urbà atapeït i confusionari. Al capdavall
de tot, una mica de mar, una mica de port,
un bon tros de Montjuïc, i, als vespres,
els llums de 1'Exposicid.

Jo no sé ben bé si ens ho mereixem, pe-
rò resulta que la nostra Redacció s'aguan-
ta com si diguéssim sobre un núvol xop de
melodies. Aquesta atmosfera musical ens la
proporcionen gratuitament les orquestres de
la Granja Roval, de l'American Bar, i les
trompetes de la caserna del Bonsuccés.
Quan obrim els balcons, entra ua aire ple
de sonoritats i els poetes de la casa tenen
ocasió de poder fer una remarca lírica.

sx•
La nostra casa té, entre altres avantat-

ges, el que no està feta per a treballar-hi.
Tret d'alguns casos desesperats, no veureu
mai ningú que escrigui. Tenim unes quan-
tes quartilles i un parell o tres de tinters
perquè no sigui dit. Això lleva a la Redac-
ció aquell aire de mal humor que tenen els
establiments on es treballa realment. Sols
En Rossend Llates trenca de tant en tant
aquest saborós ritme de vagància. E1 xicot,
però, té les seves raons particulars. Resulta
que En Llates escriu els articles a una ve-
looitat vertiginosa. Aquesta facilitat és, en
general, mal apreciada, En Llates ho sap
i ha decidit escriure els seus articles per a
La Publicitat a MIRADOR i els articles que

q
tova de cap homenatge premeditat ni de cir-
cumstàncies.

—Tout de méme, vous étes tro, t^o25
gentils !

I després ens va recomanar un a un que,
quan anéssim a París, no ens descuidéssim
pas d'anar a sopar a casa seva.

De fet, l'animació, a MIRADOR, comença
a les cinc de la tarda. En aquella hora En
Manuel Brunet es dedica a rebre les visites
de compromís i a donar sperances als col-
laboradors espontanis, que, de la porta es-
tant, apunten un nas ple de timidesa. En
Brunet serveix molt per aquestes coses, i
té una manera de dir a la gent : ((Laboreu!,
iaboreu!n, que no hi ha ningú que no pu-
gui alimetar l'íntima satisfacció de creure
que els seus treballs són d'una importància
capital per la vida i la glòria del setma-
nari.

A mesura que va fent-se fosc, ccximarei-
xen els habituals. Rossend Llates, Ramon
Pei, Armand Obiols, Just Cabot, Màrius
Gifreda, Josep Palau, Sagarra, Víctor Hur-
tado, Passarell, Joan Tomàs, Feliu Elies,
Francesc Trabal, Joaquim Ventalló, Joan
Mínguez, Opisso, Cortès, Bon, Jordana,
Fenosa, Francesc Madrid, Joan Ors, Xa

-vier Regàs, etc. I diem etcètera, ;perquè
l'enumeració es faria interminable i sem-
blaria una d'aquelles llistes d'adhesions que
solen llegir els secretaris dels banquets li-
teraris i artístics. MIRADOR, en certa ma-
nera, es podria fer sega aquella divisa de
La Veu que deia que a la Lliga hi cap
tothom. De tant en tant, l'ascensor ens
pujaencara més prestigis, i gent com En
Carles Soldevila, Pompeu Fabra, Joaquim
Borralleras, Pous i Pagés vénen a augmen-

Quan llegeixin un eco molt bo i En Re-
gàs no els hagi vingut a dir res, poden
estar també segurs d'una cosa : que no és
fet d'En Regàs.

En uns certs dies i en unes determinades
hores, Manuel Brunet, Just Cabot i Víctor
Hurtado es tanquen en el despatx de la di-
recció. Van armats amb un llapis blau i
comencen de fer ratlles sobre un exemplar
endarrerit del periòdic.

— Què passa? — ens preguntem els que
ens hem quedat a fora.

— Calleu !... Es que fan projectes,..
Al cap de mitja hora, els tres personat-

ges surten del despatx, embellits per l'au
-reola del misteri. No hi ha pas res afer.

Mai més no se sabrà el que En Brunet, En
Cabot i ('Hurtado han acordat allí dintre.
Són d'aquella mena de gent que s'emporta
els secrets a la tomba.

***

Quan a L'Esquella de la Torratxa ens
van dir que la gent de MIRADOR érem nois
de casa bona, hem de confessar-ho, van
posar els dits a la llaga. Encara que com

-prenem que des de L'Esquella es critiqui
amb tota l'energia del cas la gent que te-
nen la funesta mania de voler cobrar els
articles, trobem que això no justifica el fet
de llençar-nos a la cara amb un to tan des-
pectiu la qua'lifiicació de nois de casabona.

Per altres bandes, el punt de vista pe-
joratiu té una intenció ben diferent. Hom
s'imagina la penya de MIRADOR com, una
reunió de mastegatatxes, plens de verí i
de males intencions, que anom rosegant
amb ferocitat des arrels dels més sòlids pres-
tigis del país.

Ni una cosa ni l'altra.
Les converses de la Redacció tenen un

to tranquil i reposat. Hom s'interessa per
l'estat del peu d'En Màrius Gifreda (aquest
xicot no se'ns acabarà mai de posar bo!),
per la darrera descoberta de Ramon Pei
en la selva frondosa de l'empirisme, per
l'article que En Joan Tomàs no escriurà...
Una .vida patriarcal, vaja.

La secció de

c	

c__	 ,

mots d'esperit
la tenim •encar-
regada a En Sa-
garra En Llates
i En Cabot. Se'n

\	 surten bastant
bé. Firances
Madrid compa-
reix amb dotze
llibres, quinze
revistes •1 qua-
ranta tres dia
ris, i ens di
quatre coses d
l'estranger illus
tre arribat mé
de fresc. El re

/	 crític Palau en
parla dels seu
amors i els seu

_ od is cinemato
gràfics, i tots esperem el día que aques
xicot tindrà prou poder per poder fer cre
mar sobre una pira de celluloide aquest
directors que no saben el que es fan. E
Paseareil ens reporta totes les novetats de
P'arallel i algun potin endarrerit de Bada
lona. En Brunet i l'Armand Obiols es pas
dsen aquella mitja
horeta diària par-
lant d'En Riba Bra-
cons. En Víctor
Hurtado estén sobre
lot plegat la capa
lubrificant de l'or-
ganització. L'admi-
nistrador Sr. San-
cho fingeix sense
èxit 1a seva enra-
biada de torn, Etc.,	 1
etcètera.

— I vós què
— preguntarà el lector. — Jo? Res..,

JOSEP MARIA PLANES

CAPERITIU
Sobre el tracte social. — Un dia de

calor, d'aquells que fonen el carei artificial
de les ulleres més ben presentades, vaig te-
nir el gust de rodar pels llocs més cèntrics
de Barcelona en el moment que es ponia el
sol; vaig anar a veure un pican glaçat,
vaig sopar no precisament amb quatre es-
gérrapades, sinó amb una gran calma i evi-
tant el mínim esforç, vaig anar als llocs
usuals de penya i de conversa, vaig seguir
terrasses, vaig fer tot el que s'ha de fer,
per arribar en pau i tranquilitat a la sorti-
da del sol, i durant tota la meva odissea no
vaig trobar ni unb sola persona coneguda,
ni una ànima que em digués adéu, o si més
no : Déu te guard, bèstia !

La sensació d'aquella nit d'estiu no era de
somni, sinó d'una realitat pèssima i asfi-
xiant. A la meya boca només hi trobava un
gust de cautxú líquid, les parets del cor
se'm convertien d'aquesta mateixa substàn-
cia tropical, i les orenetes — que encara
n'hi havia alguna que volava traient un pam
de llengua — m'anaven filant una boira de
tristesa, de soledat, de catástrofe económica. .;

Una persona com jo, tan antirousseaunia-
na, tan fàcil al somriure, a la barretada, i
a no venir-me mai d'una hora quan es trac-
ta de discutir temes elevadíssims o esquei-
xats, em trobava aquell vespre d'estiu en
la condició d'om ra anónima, d'un indocu-
mentat trist que va caçant pells de conills l
puntes de migar i mirades corrosives. Ja po-
dia allargar la copa de whisky, ja podia
llençar trompetes de fum, oom un virtuós del
tabac, escrutant rostres inhospitalaris, ma-
quillats de suor i d'inconseqüència!

Això em va passar, només que una sola
nit, en el lloc que podríem dir-ne el meu
radi d'acció i de conversa. Tots el meus co-
neguts eren fora, o estaven amagats en un
celler imaginari, cercant la fresca que es	 .,
desprèn de les penques de. pernil ràncies i
de les bótes de vi misterioses i poc comuni-
catives.

Confesso que la sensac'ó d'aquella nit
l'he anvoráda després moltes vegades, fins
l'he cercada en altres ciutats, en les quals
a'.crtunadament no conec ningú. La grà-
cia de poder passar tot un dia, tota una
setmana si cal, sense fer ús del diàleg i sen-
se fer ús de la bairretada, només en el cas
solemne de quin ,passa un mort a cavat e-

guit dels parents i les amtats, és una de
les gràcies més pures i més reposad +ires d'.ii-
xò que en diem el tracte social.

Perquè aquest tracte social no hi ha dub-

te que té els seus avantatges. Us pot pro-
. porcionar un 'matrimoni, i si no un matri-
moni una aventura que us deixi e1 paladar

perfumat ; us pot proporcionar una -urna x
de diner, un duel, o bé que us regalin una

nevera «Foca» o que un dia sortiu retratat
als diaris tirant serpentines o duent del braç
una cafetera disfressada de senyora. Això
i moltes altres coses útils es poden despen-
dre del tracte i la vida de relació.

Però també se'n desprenen coses tristís-
simes. Heu de comptar que des del moment
que us heu rentat, afaitat i vestit, i dueu
un abrajeb que no còntradigui massa la

moda de l'any, i un barret que no delati
una absoluta misèria, si a amés amés feu
voleiar un bastó entre els dits i Lluïu un
abric que abriga, podeu comptar que la vos-
tra persona s'ha convertit en un d'aquells
cartons per tirar al blanc. No teniu més re-
mei que acceptar la conversa, o les quatre
paraules, que de vegades sbn quatre centes,

del senyor o la senyora que trobeu a 1'esca-

o la, que trobeu al carrer, al tramvia, a ca'l
perruquer, a ca'l cirabotes, a totes les ter-

:	 rasses, als casinos i a les cases particulars
e tant si voleu pensar com si voleu escriure,

com si no voleu fer res, sou un home vestit
segons les regles de la civilitzaoió, que s'u-
tilitza com a instrument de tracte social, i

e fóra molt mal vist que en el moment que
van a utilitzar-vos, adpotéssiu una actitud

s excèntrica, o féssiu com els elefants que ti-
ren un raig d'aigua pel nas, com els car-

s gols que s'amaguen dintre la closca, o com
s els simis que ensenven les dents o sense cap
s mena de pudor ni decència es comencen a

gratar allí on més els convé. Nosaltres, amb
t	 coll, corbata, . punys, bastó i cèdula, ens

veiem obligats a produir-nos d'una manera
s correcta, i aquesta correcció ens crea ma-

lalties de car, neuràlgies intenses, dispèp-
1	 síes inconfessables, i sobretot, aquest pro-

fund, aquest desesperat avorriment que neix

d'allò que en d^ienn una (( llauna (( .
Hi ha senyor que no us interessa en abso-

lut i que per altra banda no us té cap sim-

patia, que us el trobeu pel carrer i us acom-
panya hores i quilòmetres, dient coses inú-
tils, mal construïdes gramaticalment, i tot
això ho fa de vegades per timidesa, per
manca d'iniciativa, perquè no sap com tro-
bar el moment de dir-vos «passi-ho ben ; i
encara gràcies que no us expliqui l'argument

d'una comèdia o d'una novella pornogràfica,

o bé la història d'un plet, o de l'extirpació
del ovaris de la seva senyora amb una pre-

cisió de detalls clínics que us treuen la
gana de sopar.
Hi ha .personatge que es creu obligat a do-

nar-vas conversa, a seure a la vostra taula
quan us veu sol, o quan veu que esteu par-
1,,f a l'orella d'una senvora, amb els ha-
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monotonia desesperant que no s'adiuen amb
l'estil vibrant i sempre virulent del primer
volum.

***
EI cas de Panait Istrati, deixant de ban-

da el que hi hagi de temperament racial,
no és nou. Ell era bolxevista i comunista
perquè el bolxevisme rus era la força es-
pectacular d'un odi. Del comunisme no en
sabia ni en sap gran cosa. Ben considerat,
Marx el molesta i el Lenin doctrinari l'em-
bafa. No li costara res dir que Lenin era
un pobre 'home. Més de quatre vegades
s'endevina que la ploma s'atura just al mo-
ment de voler dir-ho. Pera ja seria massa.
I es revenja contra la doctrina que, segons
ell, ha ofegat la revolució. El proletariat
revolucionari diu que se 'li ha tornat espès,
pesat, ensopit aforça de creure que té de
realitzar un dogma construït per l'esperit lli

-bresc de quatre homes sense ànima. I Pa-
náit Istrati, com tants d'altres, enyora els
que en diu temps ]heroics del comunisme,
que s6n els únics que compten.

Aquests temps heroics, els dels grans ho-
mes, que són ja els grands anc@tres, són els
temps de l'estrèpit. La guerra civil, la fam,
la capitulació, les empaitades, els afusella

-ments. Visió apocalíptica, amplificada per
la distància des del boulevard parisenc, que
commou el fons bestial de l'espectador jus-
ticier. Però avui ha trobat a Rússia una vi-
da trista, i de tot plegat no en queda per e11
altra cosa que l'ocupació del poder per qua-
tre usurpadors despbtics i una hurocràcia
indecent que explota la misèria d'un poble
sotmès i enganvat.

En aquest quadro tan negre hi entra per
molt el despit. Per oriental que sigui Panait
Istrati, els russos ho són més, i no li han
donat el tracte que la seva vanitat espera-
va, perquè la vanitat dels altres és un
producte nacional que no admet la compe-
tència. Però entra més en les neárors del
quadro la incomprensió del nue Istrati ha
vist. A la seva manera, a Rússia treballen
per aixecar-se, i la feina és tan dura i tan
de mal fer, que la manca de preparació
aiudant, les coses no poden anar gaire a
l'hora. I Panait Istrati, que té un concepte
literari de les revolucions, no es dóna prou
compte que totes tenen un endemà diffcil i
ensopit, que tant pot ésser la construcció
d'una casa nova com la mala restauració
de la casa destruida. Ell troba que s'ha ex-
tingit la flama de l'ideal ; que no queda ras-
tre del desvetllament d'idees dels temps he-
roics. Perd quines idees? No ho sap. Idees.

El seu ídol és un grec que va conèixer
en el seu pelegrinatge per les terres de
Rússia. Aquest personatge, quan va venir
el cop d'Estat bolxevista, es va descobrir
una vocació. Amb unes quantes lliures, una
dona i una maleta per la roba d'un parell
de mudades, se'n va anar de turista a Rus-
sia per veure com era destruida una civi-
lització podrida. I el gran home es passa
el dia fent consideracions sobre el que veu,
fent idees i vivint a les espatlles del prole-
tariat revolucionari que a hores d'ara ja el
molesta perquè també troba oue s'ha tor-
nat espès. Com aquest grec, n'hi ha moltes
dotzenes entre els amics ,que li han sortit
a la Rússia soviètica. Panait Istrati, quan
no es recorda del seu gran home, els posa
a tots en caricatura com una colla de far-
sants que lían anat a viure a les costelles
de la prfncesse en guénilles ; però ell, que
no és un farsant, sinó un sentimental i una
vanitat ofesa, contribueix iáual que aquests
personatges caricaturals a destorbar la Ao-
lorosa convalescència de Rússia perquè,
amb el seu bagatge de vagues inquietuds
espirituals, si Rússia no está malalta de
mort, ja no li dóna cap emoció.

que és igual en totes les grans convulsions
populars. Donar el poder a un partit i or-
ganitzar 'la pròpia defensa contra les enves-
tides dels altres. Fora d'aquesta accR, po-
sitiva com la del feixisme, totes les altres
coses són adjectives. 1 l'adjectiu ha estat
el comunisme? De primer antuvi, va ésser
el programa dels socialistes contra els quals
precisament es va fer el cop d'Estat bolxe-
vista. Després i sempre, aixecar el capita-
lisme a la categoria de sobirà omnipotent.
El capitalisme ha abandonat els drets de
ciutadania a canvi dels privilegis del poder.
Es molt possible que els bolxevistes no ho
hagin vist així, però aquesta és 'l'única ex-
periència realment intentada a Rússia. El
pobre Lenin, que va ésser sempre un pen-
sament verbal, en va morir. Stalin, que és
més viril i més fort, en viu.

I és una ximpleria pensar, com suposen
les prèdiques trotskistes, que una gran or-
ganització estatal del capitalisme es pot fer
sense una burocràcia, tant més nombrosa
í complicada com .més s'estengui l'acció del
capital. Voler que aquesta burocracia sigui
apta des del primer dia per una tasca tan
considerable i que no abusi de la seva for-
ça quan té tot e' poder polític i disposa da
la casa, de la taula i del llit de tots els
súbdits, és un desvari. Per altra part, és
difícil que els homes, per russos que si-
guin, s'avinguin de sobte i de bon grat a
viure la vida, sense esperit ni sexe, de les
abelles o de les termites amb la sola recom-
pensa d'un treball per alimentar el capita-
lisme insaciable de l'Estat. 1 no 'hi ha al-
tre remei, si l'experiència es vol seguir, que
organitzar una força de coacció que des-
trueixi sense miraments tota aspiració al
benestar individual i ofegui sense pietat les
revoltes més intimes de tota dignitat d'ho--
me. Fins al final de l'experiència no s'han
de trobar els resultats. Ara és l'hora del
sofriment i de l'esforç. ¿Que aquesta bu-
rocràcia del capitalisme sobirà, l'aparell del
partit i del règim, és l'armadura d'una no-
va burgesia de privilegis feudals que puja?
Se sabrà quan l'experiència estigui inés
avençada. Però com que Trotski, que ha es-

campat pel món aquesta suposició, tampoc
suprimiria la burocràcia ni les forces de
coacció, sinó que les augmentaria per donar

anés eficàcia a l'organització del capitalis-
me estatal, es comprèn que la gent de Sta-
lin, que està en possessió del poder, l'hagi

enviat a rodar. Ha endevinat que el .líder
vençut, malgrat el to doctrinal de les seves

propagandes, no té altra dèria que el pro-
pòsit sempre fracassat de substituir amb els
seus amics els amics del dictador.

El cop d'Estat bolxevista ha portat a les
experiències socials el factor fins avui des-

conegut entre nosaltres del vell despotisme
oriental. Per ara, mentre es mou en el seu
propi ambient, amb tot i haver destruit la
primera florida de les llibertats populars a
Rússia; sembla que fa l'ofici d'un estímul
d'inflació nacionalista que, per imitació de
l'Occident, pot ajudar a construir una pu

-tria. Transplantat entre nosaltres, és una
amenaça de regressió social i política. Els
que sempre l'hem vist així podem pensar
a contenir l'estrall, i algun dia, si ens va-
ga, parlarem d'aquest aspecte de les infor-

macions que es troben reunides en els lli-
bres de l'escriptor romanès. Però els Pa-
nait Istrati han de baixar el cap, com
Trotski s'ha de sotmetre. No tenen dret a
parlar coro a homes a l'oposició per pensar
com a dèspotes al poder.

AMADEU HURTADO

• ,ì%UI)]L

PanaitIstrati 	 iran a	 ira or - arisenca
—El primer que am va parlar de Panait tanta 	 o F 	 •misèria i tanta resignació sota una	 De I'espionat- ¡	 Sants amb barret fort. — La cosa

Istrati va ésser l'amic Carles Espià en un i tirania inquisitorial que amb la represàlia ge al mustc-hall. gairebé està a punt. La Congregació de
Tot això acabarà

en fado portuguès
i en garrotínn, so-
lia dir un amic nos-
tre en els temps es-
plendorosos de les
varietés, quan veia
pel carrer alguna
minvona bonica i

-	 coqueta. Creiem
Ç	 ara que tot aquest

xivarri de la falsa

f.1 D DESLI S	
Gabv Deslvs també

en ..vestit de cort„	
acabarà en ball. A
la senyoreta Edwi-
ge Navratil ja li

han fet proposicions uns quants empresa-
ris de music-hall. Aquest final serà, però,
lamentable, i espatllarà un dels fulletons
més perfectes i commovedors de la nostra
època. Res no hi falta. Hi ha (da filla del
poble» que fuig de casa seva per dedicar-se
a la dansa i aconsegueix tant d'èxit que
arriba a ésser amant d'un rei. El rei era el
que els francesos anomenen Manoél de Por-
tugal i que nosaltres, que l'hem conegut de
petit, seguirem anomenant Manelet. Ma-
nelet estava enamorat d'aquesta ballarina
a la qual imposava, com a vestit de cort,
una indumentària senzillíssima : un colla-
ret de perles, uns grans de raïm penjant-li
de les orelles com arracades, i res més. Re-
cordant aquests detalls protocollaris de l'an-
tiga cort, els oronistes de salons portugue-
sos encara vessen llàgrimes. En morir Gabv
Deslys deixà una renda al seu gigoio, que
era el ballarí Harry Pilcer, i la resta de
la seva fortuna als pobres de Marsella. Des
d'aquest moment han sortit tot de pares
i de mares de Gaby. Els més constants han
estat aquests senyors hongaresos anomenats
Navratil, els quals han afinmat que la seva
filla Edwidge és la pròpia Gaby Deslys.
En presentarse Edwidge a París, s'ha com

-provat que hi havia error. Després s'ha
parlat de canvi de filles, com en els fulle-
tons de debò, i de documents desapareguts.
I s'ha acabat per saber que Gabv Deslys
s'havia fet passar per Edwidge Navratil
per tal de servir la seva pàtria com espia.
Es el que faltava al fulletó. Gaby pertanvia
al uDeuxième Bureaw,, com tants altres
artistes francesos, com Mistinguett i com
Lugne-Poi. Contra aquest darrer manifes-
taren un dia els sobrerealistes al crit de
aA baix el Deuxième Bureau! . La gent,
que no sabien de què anava, quedaven tan
intrigats com aquells que sentien un com

-panv nostre cridar sempre, a l'arribada d'al-
gun personatge: «Visca la Llei Hipotecà

-ria!n. Resulta que, mentre Gabv feia es-
pionatge, la sen yoreta Navratil, que vivia
tranquilament a San Sebastian, anava acu-
mulant condemnes a mort en els Imperis
Centrals. Ara fins els seus pares dubten
que sigui filla seva, i, d'altra landa, li surt
una filla que no recorda haver tingut mai.
El fulletó és magnífic. Es allò que els di-
rectors de diaris en diuen (nin bon reportat

-gen. Llàstima que totaixò hagi d'acabar
en fado portuguès i en garrotín, en comp-
tes d'acabar, com correspon a un fulbetó, en
el pare que mata la seva filla creient que
és la filla adulterina del comte i en la mare
casant-se amb el fill creient que és només
]'hereu del marquès.

LA DARRERA HORA

CANVI DE GOVERN

Al moment d'entrar en màquina aquest número ens arriba la notícia de la dimissió

del Govern. Quan sortirem al carrer, els lectors en tindran més aimple coneixemént

per :les informacions de la premsa diària.

El general Primo de Rivera, que feia de cap del Govern des del cop d'Estat del se-

tembre de 1 g23, ja no en fa. Segons es dedueix de la nota oficiosa que ha publicat,

el motiu immediat de la seva sortida és l'haver volgut consultar a les autoritats de

l'exèrcit i la marina si comptava amb la seva confiança per a continuar la dictadura.

Ha estat designat per a la presidència del Consell el general Damas ]Berenguer, el

nom del qual havia sonat moltes vegades aquests anys darrers per al càrrec que aca-

ba d'acceptar. E1 que sabem d'aquest personatge permet creure que l'actual canvi

de persones pot ésser un canvi en el sistema de Govern.

Però no s'hi val a fer pronòstics. Es menys anriscat parlar del passat i veure el

que passa.

Quant al passat, no deixa d'ésser per nosaltres una coincidènoia que el primer nú-

mero de MIRADOR va sortir els mateixos dies del desembarc de Sánchez Guerra a

València contra la dictadura i el número del primer aniversari surt el .mateix dia que

el dictador se'n va.

t t t

Per molt pesada que sigui la lectura dels
dos darrers volums — i ho és de confiança
com totes les lectures genuinament soviè-
tiques —, hi ha molt més a apendre que
amb la del primer. Contenen una llarga i
documentada exposició de fets que per la
nostra sensibilitat d'occidentals resulten in-
concebibles. Sembla que no hi pugui ésser

dels meus viatges a París. Havia estat la de	 la	 fam	 s'assegura	 ]'obediència.	 I	 ben
revelació literària de la temporada. Vàrem pensat, no pot ésser d'altra manera. L'au-
demanar	 el	 seu	 darrer	 llibre	 en	 tots	 els tor	 d'aquesta	 crítica	 implacable	 del	 sovie-
Ilocs de venda que trobàrem pel camí, i no tisme, que carrega tota la culpa a la gent
el	 vaig poder haver.	 Un	 revolucionari ro- de Stalin,	 no es dóna o no es vol donar
manès? Per què no? Però m'escama. El compte que les coses passarien de la ma-
fet és que no em va vagar de conèixer el teixa manera amb altra gent, encara que
Panait	 Istrati literat, i ara conec el Panait fos	 la	 de	 Trotski,	 perquè	 el règim	 s'ho
Istrati pamtletista.	 Porta publicats tres y o- porta.
lums sota el títol comú Envers l'altra flama Quan es parla de la Rússia soviètica, es
i els dos darrers amb els subtítols Soviets parla de la gran experiència social que ha
1929 i La Rússia nua, que són el resultat intentat.	 Perd prescindint de la termmolo-
de les	 eves	 impressions	 d'una	 estada de gia marxista, ¿és que els homes del bohte-
setze mesos a la Rússia soviètica. L'Esplà visme han vist clarament quina mena d'ex-
'aurà comprès ara la meva escama. periéncia han	 intentat?	 De	 moment,	 una

Panait Istrati, que ha estat obrer de molts
oficis,	 va	 anar	 a	 Rússia,	 segons	 explica,
ple	 d'illusions,	 i	 n'ha	 sortit	 indignat.	 Els Í
seus llibres estan escrits amb ràbia, traient
foc pels queixals. 	 Segons ell, els escriptors +
estrangers que han publicat les impressions
de visites d'unes setmanes no saben el que
han vist ni el que diuen. Ell sí. Ha viscut,
el que se'n diu viscut, prop d'un any i mig
amb l'element oficial de l'Estat i amb	 el
poble ; i llevat del pagament amb certa es-
plendidesa dels drets d'autor de les	 obres -+
que li han publicat a Rússia, tot és absurd,
canallesc i miserable.	 1 .

Quan 'heu tancat el primer volum, teniu
t

la	 impressió que	 l'Estat soviètic	 està molt	 `

malalt; però que Panait Istrati no ha estat 9
mai bolxevista ni comunista. Si no fos una
vaga referència a l'oposició de Trotski que
li	 serveix per a	 recolzar la	 seva	 protesta,
ningú	 no endevinaria, per la	 incoherència
del	 seu	 ideari, de quina mena	 serien	 les
illusions de quan va empendre el viatge a 1

Rússia .
Els altres dos volums tenen un to dife-

rent, No són tan literaris; ni tan declama
taris.	 S6n	 una nova	 requistòria fiscal con-
tra els soviets, però ja més clarament con- i
tra els soviets de Stalin. Com que el mateix
Istrati diu	 que ha escrit els seus llibres en
collaboració i amaga el nom del companv,
l'opinió	 del	 qual	 coritradiu	 algun	 cop	 la
d'ell, no és aventurat suposar -que el colla-
borador anònim és el veritable autor dels
dos darrers volums, personatge compromès A
en ]'oposició trotskista. El fet és que parla
d'experiències personals en llocs i temps que
no	 són	 els	 del	 viatge	 d'Istrati	 i presenta
un	 treball	 de	 recerca	 i	dissecció	 de docu- PANAIT ISTRATI
ments	 d'una	 densitat	 aclaparadora	 i	 una

Aquest número ha estat
passat per ki censura

go .Jernati t)a

Kerenski

Fa unes setmanes, a una secció de la
Cambra francesa i davant dels diputats so-
cialistes, va donar una conferència, com a
delegat de la Segona Internacional, Pex-
^resident del Govern Provisional de la Re-
pública de Rússia Alexandre Kerenski, so-
bre la situació política del seu país. Va
explicar les mateixes desgràcies que el llibre
famós de Panait Istrati, exhibint documents
i fotografies per a demostrar que els obrers
russos viuen sota el règim que en altre
temps se'n deia el pacte de la fam, víctimes
de la feracitat d'un capitalisme oficial om

-nipotent.
Kerenski va fer cárrecs als diputats socia-

listes perquè només combaten les dictadu-
res occidentals i no protesten d'una manera
persistent i enèrgica contra la dictadura rus-
sa, que considera la més cruel en les seves
persecucions contra obrers i socialistes; e-
rò algú dels presents li va fer avinent que
la seva manca personal de serenitat i d'e-
nergia des de la presidència del Govern
Provisional havia contribuït de molt a l'è-
xit del cop d'Estat bolxevista.

— Deixeu el passat — va respondre Ke-
renski —. No sabeu quina cosa és la força
de la tradició en una massa secularment es-
clava. La bogeria de sentir-se de cop des-
emparada. El despotisme renaixent se la
tenia d'endur sense remei. Els que em cri-
tiquen haurien de fer abans la prova de
voler muntar un castell de cartes en mig
d'una ventada.

Els impostos indirectes
Snowden, l'actual ministre de Finances

anglès que l'any passat a La Haia estigué
a punt, amb la seva intransigència, de mal-
metre l'obra de reconciliació europea, quan
figurava a l'oposició en el Parlament del
seu país, era un dels diputats més temuts
pels Governs. Les seves intervencions mo-
vien sempre un gran enrenou.

L'any passat, Mr. Churchill, que llavors
ocupava el lloc que avui ocupa Snowden,
defensava en un discurs el seu pressupost,
dient entre altres coses que la taxa sobre
tabacs no s'havia augmentat ni un cèntim.

— N'esteu segur? — interromfé Snow-
den —. Mireu, aqul tinc dues cigarretes.
Una de fabricada abans de la guerra i l'al-
tra després. Voleu fer el favor d'examinar-
les?

Tots els diputats varen poder comprovar
que la segona era un terç de centímetre
més curta que la primera.

L'argument per desmentir les afirmacions
de Churchill va produir unza gran sensació.

Ara que la majarla és la -majoria, i
aquesta va estar al costat de Mr. Churchill.

Les delícies
del treball i de la mandra

Poincaré és un gran treballador. Quan
era frresident del Consell de Ministres fran-
cès la seva jornada començava a les vuit
del matí i no acabava fins a mitja nit.
Tretze i catorze hores de treball les supor-
tava admirablement. Més que un esforç
semblava una diversió.

Una vegada l'invitaven a penare uns
dies de vacances.

— Vacances? repòs? No h.i ha res que
em fatigui tant com el repòs.

Aquesta resposta de Poincaré fa pensar
en la d'un altre gran treballador, el presi-
dent [-bover:
— Reposar? — va dir —, Per què fer?
Lord Ralfour, en canvi, pensa diferent

-ment sobre aquesta qüestió, o almenys així
ho manif esta.

Quan un periodista li preguntà quina era
la cosa més agradable en aquesta, la glò-
ria, la fortuna, el poder, respongué:
— Res d'això. La mandrá.
1 en veure que la seva resposta estranya-

va els que l'escoltaven, que çl sabien gran
treballador, es va explicar.

— F,s precisament perquè he treballat
molt que avuim'agrada tenir mandra. Un-
home que no faci mai res no pot saber el
que és la mandra, i és molt just. Tenir
mandra i poder-ne fruir és l'única recom-
pensa dels que treballen.

Americains
— Tinc una debilitat — deia recentment

Paul Morand — pels americans pobres. .Són
els més gentils.

— Sí — ii contesta Pierre Dominique. Pe-
rò quan se'ls coneix, tot seguit es fan rics.

Léon Daudet
que torna. — Ins-
tallat altra vegada
a París, Léon Dau-

	

f	 det s'ha dedicat no-
vament a insultar
els republicans que
l'han indultat. De
creure el fogós an-
ticlerical, director
de L'Action Fran-
taise, el règim re-
pulslicà a França es
troba en plena pu-
trefacció, a punt de

	

LEON	 UDET 
desaparèixer, En

DA aquestes condicions
li hauria estat fàcil

esperar en l'exili la seva caiguda. Víctor
Hugo, que va viure divuit anys desterrat,
anuncià : allomtés tornaré a França amb la
República». I, en efecte, no tornà fiins el 70.
Léon Daudet hauria .pogut fer el mateix,
si tan convençut està del que escriu. Hau-
ria donat una prova de sinceritat i de con-
fiança en les seves promeses polítiques.
«Només tornaré amb el duc de Guisan, po-
dia haver dit. Es clar que en aquest cas,
Joañ, duc de Guisa, rei de França, s'hau-

ria fet radical-socialista per treure's Léon
Daudet del damunt. Joan diu que és rei de
França com hi ha qui diu que és Júpiter:

sense mala intenció.
C. R.

París, gener,



Per visitar les Exposicions de Barcelona i Sevil
així com Saragossa, el Monestir de Pedra, Madrid, Ecija, Còrdova,

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

Pròxvmes sortides: el 8 i e1 zq de febrer

Pròximes Excursions
(provist de calefacció per aire) que amb tota garantia organitza

VIAJES MARSANS, S. A.
15 dies de deliciós viatge, comprenent-hi tota despesa d'allotjament i pensió

en els hotels citats a continuació, així com propines, impostos, etc.

per Ptes. 775, per persona
LLEIDA : Palace Hotel.	 ANTEQUERA : Hotel Infante.
SARAGOSSA: Hotel Universo v Cuatro Naciones. GRANADA: Hotel Alameda.
ALHAMA DE A.: Hotel Termas Pallarès.	 BAZA: Rest. Queens Victoria.
MADRID : Hotel Nacional.	 MÚRCIA : Reina Victoria Hotel.
VALDEPENVas : Hotel La Paloma.	 ALCOI : Hotel Continental.
CdRDovA : Regina Hotel. 	 VALÈNCIA : Palace Hotel.
ECIJA : Hotel Comercio. 	 CASTELLÓ : Hotel Suizo.
SEVILLA : Hotel París.	 TARRAGONA : Hotel París.

Totes les habitacions exteriors amb aigua corrent i calefacció

IMPORTANT. — Els turistes poden agregar-se des de qualsevol punt dels indicats.
Les Sucursals i corresponsals de VIAJES MARSANS, S. A., en les citades
poblacions, així com les direccions dels indicats hotels donaran tota classe de
referències a qui ho solliciti.

passibles, quan amb els ganivets ens escap-
cen i ens obren i ens buiden,i deixem que

ens premsin i ens assequin i ens carreguin
en grans vaixells, negres, inhospitalaris i
allucinants.

M'he oblidat de fer notar que el moment
que podríem dir de la mort és d'una dolcesa
meravellosa; és per això que he manifestat

abans que pensar en aquest moment no em

treu cap hora de dormir.
Nosaltres no sentim el dolor, tant si se'ns

clava un ham al paladar, com si ens pun-
xen el cap amb ena fitora, com si restem
enganxats per la ganya en un cordillet
criminal; la sensació que sentim és d'un
delicat adormir-n: dels nervis.

Els homes — sempre els homes — han
volgut imitar la nostra mort, i tastaolletes
i tafaners, han inventat unes agulles i unes
xeringues de viure, plenes d'una droga es-
pecial, amb les quals es punxen la pell i
es pensen haver fet una gran cosa. Però
s'ha de dir ben alt que aquesta sensació
aconseguida pels homes és un pàl•]id reflex,
una falsificació ridícula, d'allò que pro-
duïm amb els nervis en l'instant merave-
llós de la nostra mort...

Josnr MARIA DE SAGARRA

Carbons
PERMANYER

Clarís, 13. Telèf. 10723-52081. Barcelona

aDe porc i de senyar se n'ha de venir de

mena)), diu la dita popular, la qual conté
una lliçó d'experiència.

Efectivament, de senyor no en pot ésser
tothom que vol ; com hem dit, cal venir-ne
de mena.

Així doncs, les qualitats que no es pos-
seeixen de naixement, encara que es puguin

Mamà VERTA (la bomba aletatòria ro-
tativa VERTA, model ordinari, el tipus bà-
sic) sobresurt per la seva ja ponderada beu-

tat i distinció i per ésser extraordinària-
ment activa, discreta i feinejadora.

Comença a treballar a primera hora del
matí, fins a la nit, i així dies, setmanes i
anvs seguits, i no se 1i descobreix cap se-

adquirir després, sempre es veuran poc o
molt postisses.

Ens referim, naturalment, a les qualitats
espirituals, que són les que més interessen.

Aquestes qualifats troben el seu millor
terreny en el que ja ve treballat per una
llarga .ascendència de :persones com cal.

Igual que les espirituals, les qualitats
físiques també poden heretar-se.

Una família intelligent i de constitució
sana està en millors condicions que una
de depauperada moralment i físicament per

donar bons productes.

Per això és una dada d'interès conèixer
els antecedents familiars.

Una familia que reuneix excellents con-
dicions és la família VERTA.

La genealogia de la família VERTA re-
vela una noble ascendència. El seu cognom

(entengui's marca) és una derivació de
«Vèrtex)), cim, punt culminant, que està
per damunt de tots. (En aquest cas es con-

tradiu la dita francesa perquè, en realitat,
el nom fa la cosa, puix que la cosa respon

estrictament al nom.)

En la familia VERTA — enteneu en les
BOMBES VERTA — sota una aparençá
senzilla, però elegant i distingida (caracte-
rística inconfusible d'aristocràcia pura ; sen-
zillesa i distinció senyorívoles en conjunció
admirable), hi ha una intelligéncia privile-
giada i un cor excellent (enteneu un prin-

cipi mecànic enginyós, original i altament
pràctic i un funcionament perfecte palesa-
ment.)

També distingireu en els YERTA una
constitució robusta, esplèndida, que no s'al-

nyal de desgast ni de fatiga ; i el que és
més notable, és que treballa i obra sempre

en gran silenci. Quina diferència compara-
da amb aquelles altres senvores (llegiu bom-
bes) que encara no aixequen un braç (di-

gueu (paleta)) o un altre òrgan qualsevulla
de bombes semblants a les YERTA), tot e1
veïnat ha de saber-ho, per l'escàndol eixor-

dador que mouen traquetejant com infer-
nals metralladores, per declarar-se rendides
i inútils al cap de poc temps d'activitat.

I és que aquestes alludides senyores (lle-
giu bombes) són de naturalesa malaltissa,
viciada i d'una educació molt dubtosa. (No
saben moure's sense molestar a tothom.)

De la comparaoió, doncs, VERTA resul-
ta admirable, exemplar i única.

Fóra injust no fer esment de papà VERTA
(el motor que va amb la bomba). Si d'alt
llinatge és ella, no menys, noble és ell.
Com a bon cap de família, pápà VERTA
(motor elèctric) sosté a tots i els mou ien la
més exquisida corrrecció i regularitat, i ho
fa també en un medi de suavitat i silenci.
EI matrimoni YERTA (l'electrobomba) re-
presenta, doncs, un grup ideal, exemple d'u-

nió, tal per a qual, i testimoniant en aquest

cas la veracitat de la dita adiga'm anm qui
vas...»

Papà VERTA (el motor) està, doncs, tam-
bé, molt per damunt d'aquells altres caps
de família (enteneu motors acoblats a bom-
bes) que per la seva debilitat orgànica no
poden ni amb la seva ombra.

EI matrimoni VERTA té unes filles pe-
tites predilectes (les electrobombes de la
seva série mínima) que revelen les bones
qualitats que han heretat dels seus pares,
amb sorprenent precocitat. Petites cien són,
treballen com haurien de fer-ho persones

grans (enteneu bombes) i sempre callada-
ment i eficientment.

En resum: Distingireu tot seguit les
VERTA d'entre la majoria dels seus con-
gèneres, com es distingeix el senyar de ve-
lla soca i nobles costums d'entre una mul-
titud tosca i vilana.

tera per res i que és patrimoni, comuna-
ment, de llinatge pur.

Anatòmicament i fisiològicament (tra-
dueixi's per odes del punt de vista de qua-
litat de materials i funoionamentn) les
VERTA són perfectes. Els seus òrgans ben
proporcionats tenen un moviment fàcil i
ordenat.

La família VERTA (llegiu «totes les bom-
bes d'aquesta marca») que han vingut a
aquest món per a consagrar-se enterament
al servei de la societat, estimaran com un
assenyalat favor l'honor que la vulgueu

utilitzar, al qual objecte se us ofereixen
lleialment 1 sincerament i smb totes les
garanties d'eficiència.

4	 ±4IRà[O1R
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U s flresenteM la família VERTA
334 ratlles inèdites de JOSEP MARIA DE SAGARRA	 Presentació de Bombes VERTA

sota un aspecte personificat
—No tinc pare ni mare, confesso una i

absoluta dificultat de poder saber mai si
existeixen o han existit el meu pare i la
meva mare. Nosaltres no donem la impor-
tància que donen altres espècies al concepte
de la paternitat. Aquesta condició ens evi-
ta molts mals de cap. Entre nosaltres no
es produeix mai l'obligació que una mare
es tingui de menjar els seus fills, o vice-
versa. Tampoc no ens veiem mai en la pre-
cisió imminent de fer circumcidar la cana-
lla, d'injectar-los sota la pell del crani el
Suc de determinac'es plantes, que aprenguin
unes lleus nocions de trigonometria, o d'en

-senyar-los a menjar els "spaghetti", fent
unes delicades circumvolucions de la punta
de la forquilla sobre el plat.

Aquesta absència de preocupacions fami-
liars, entre els seus avantatges té sobretot
el de no fer-nos sentir allò que en diuen
l'amor. Nosaltres no ens enamorem mai,
ni som mai atacats d'aquelles desgràcies
morals que provenen del subconscient. To-
tes les tragèdies de l'adolescència són nul

-les en un personal com el nostre. En de-
terminades èpoques de l'any no sé pas qui
m'envia una mena de cos flotant especialís-
sim, diríeu que és una gran taula gelati-
nosa que de veg des té la dimensió d'un
quilòmetre quadrat; dintre d'aquesta gela-
tina viatgera hi ha milions de granets in-
visibles, en senti* el seu contacte jo no sé
ben bé per què faig una mena d'imperceip-
tible estornut, gràcies al qual al cap de
pocs dies neixen uns quants milions d'in-
dividus amb la mateixa moral i les matei-
xes intencions que em donen caràcter propi.
A més a més, aquest fet al qual jo no
dono la més lleugera importància, serveix
perquè una quantitat considerable d'homes
no es morin de gana.

EI meu nom, me'n guardaré prou de dir
-lo; quan un de nosaltres repeteix el seu

nom, li passa una terrible desgràcia. Això
no priva que siguem designats amb una
gran diversitat de paraules, que en defini-
tiva cap d'elles no té una mínima semblan-
ça amb el nostre nom veritable. Una de
les paraules més corrents amb la qual so-
len designar-nos, és la paraula bacallà;
aquesta és inventada pels homes, i no és
ni de bon tros una de les més boniques,
perquè les estrelles de mar i els congres,
que són desesperadament donats a la filo
logia, ens han tret noms que valen més
la pena.

Nosaltres, per molt allunyats que ens
trobem dels homes i encara que ells no sà-
piguen ni un borrall de la nostra vida i
miracles, ens hem vist obligats moltes ve-
gades a tenir tractes amb aquesta espècie
pedant i sanguinária.

Seria, però, insincer si negués una certa
satisfacció que vaig tenir quan un savi ens
va pendre seriosament, és a dir, va utilit-
zar la nostra presència en un sentit ideal
i científic. S'ha. de confessar que era un
pobre diable, i penso que deu fer més de
dos cents anys que és mort. La seva dona
sempre se'l va mirar com un imbècil, hi
ha qui diu que mentre dormia s'entretenia
a posar-li agulles de picar dintre els pèls
d'una gran perruca blanca que es posava
cada matí, sense rentar-se la cara, perquè
en aquell temps els homes eren declarats
enemics de l'aigua. Aquest sant desgraciat
es passava hores i hores amb uns grans
gibrells d'alcohol, en els quals tenia els
cadàvers dels meus companys oberts en
canal, es dedicava a escorcollar-nos les en-
tranyes amb una instruments delicats que
ara només utilitzen les manicures.

Ell i dos xicots joves, amb unes cares
vermelles i inexpressives, de tota l'escor-
collamenta i desi*ucció en treien ]largues
converses, saturades de son, i omplien lii-
bres de signes caòtics i feien admirables
dibuixos, que després colorien, i fregaven
amb fel de vaca perquè la pintura els que-
dés més brillant.

De tot el trip,joc en va venir un nom
raríssim que ens varen collocar a l'esque-
na, i que serveix per designar la nostra
condició, quan a.nb les excuses de la cul-
tura tanquen cinquanta adolescents din
d'una gàbia, amb un home llarg, vestit de
negre, i amb quatre punxes del mateix co-
lor sobre el cap, que diuen que és un Pare
de la Companyia de Jesús.

Després han e tat molts que han volgut
esmenar la plana a l'infeliç de la perruca
amb agulles, i per pura qüestió de nom

de	 certes	 interioritats	 de la	 nostra	 vida immutable, si els homes poguessin llegirprivada, s'ha donat el cas d'alguna estran en aquestes escates, es tornarien folls i in-gulació i d'algun divorci folletinesc, perquè I ventarien una màquina per destruir la ter-no hi ha res tan cruel com la ciència. ra en quatre dies.
Uns quants centenars d'anys abans que A més amés, els misteris que sabem delens prenguessin científicament, diuen, per- mar i tota la intriga que es belluga sotaquè això ja no es del meu record, que un

1
l'aigua té una força dramàtica que no po-altre home carregat de les millors inten- den pressentir, ni de lluny, ni les domado-cions ens va voler venir amb històries, res de foques ni e]s que fan el negoci deD'aquest fet importantíssim, entre els de la prostitució er	 alta	 escala,	 que	 són lala meva colla i els de les altres colles que gent del món que tenen una mentalitat méstenen una relativa afinitat amb nosaltres, acostada a la nostra.

se n'ha parlat mult. Els homes han fabricat, per exemple, lesSembla que el sant baró tenia el vici d'a- emocions del parc americà, amb els labe-costar-se fins a l'aigua, no precisament amb rintes de cartó, plens de miralls i monstresels estris que s'acostumen a dur per reduir- dispèptics, però no comprenen ni compen-nos a la mort o al captiveri, sinó que duia dran mai el que vol dir fer un viatge din-carregat a l'esquena un gran Lliri rosat, ple tre el tub digestiu d'una balena viva; ésde perfum i pesant com un ase mort. Plan- la sensació de ferocitat i de misteri més
tava	 el lliri a la platja,	 es	 descalçava, i forta que es pugui produir. Els aviadors,
començava a cridar-nos per aquell nom que de tot això, no en saben res.
ens adjudiquen els adroguers quan parlen De les coses que jo conec i he vist amb

nosaltres	 psi	 fer-se	 els	 interessants,
l

de els meus propis ulls, en podria dir algunes
Aleshores tots els que vivien dintre l'aigua que farien caure la cara de vergonya ala
podien observar l'especial fesomia d'aquest més arriscats exploradors i sondejadors del
home; anava vestit com encara hi van els mar.	 Però és pr ferible que me les calli
frares caputxins de l'actualitat;	 i el més perquè ja estic convençut que de mi no té
curiós era el seu cabell tallat en forma de de fer-ne cas ningú.
corona peluda sobre la pell del crani. L'única cosa que envejo als homes és sa-

Aquest peculiar baró s'entretenia a fer- ber cantar, _ més que als homes a les do-
nos un gran discurs segons les regles retò- nes. De vegades, quan em trobo al mig de
riques de l'època, i sembla que la substàn- l'Atlàntic o al mig del Pacífic — perquè en
cia d'aquest discurs era una primària ex- qüestió de mars .io tinc preferèñcies ni es-
posició de la relibié i la moral segons l'en- 1 crúpols — resto meravellat i gelós, d'una
tenia ell. Jo he s•:ntit dir que va perdre el senyora que va a la coberta d'un vaixell de
temps, perquè es	 qüestió de principis els 1'Haonburg Amerika Line,
homes no ens han d'ensenyar res. Aquesta senyora ja me l'he tapat tres

Tinc por d'haver-me compromès amb una vegades. Es un,; mica madura, i té una
manifestació massa pedant, però e1 cert és mirada enganxosa i tropical, porta un ho-
que nosaltr s posseïm coneixements i tenim me lligat com un gos i quan no canta men-
regles d'eficàcia absoluta. Es pot dir que ja bombons de snerry. Sobretot m'embada-
tota la nostra cultura obeeix a una inclina- leix quan en una nit ben calma diu amb
ció estomacal. La bellesa, la mora] i la po- una certa imperfecció aquell fragment de

i lítica no tenen altre control que el nostre Don Giovamni que comença així: Bimba,
estómac;	 això ens permet una sinceritat bimbetta...
especial no aconseguida per cap escola cíni- però no estic fet a confessar les meves
ca;	 nosaltres, si tinguéssim mans i dits, febleses. El que cm dóna un cert orgull es
podríem jugar sempre ensenyant les car- manifestar que la pornografia no em diu
tes; en aquest punt els nostres avantatges res, i que allò que altres considerarien una
són fantàstics, prrquè no hem tingut de gran tragèdia, p••;* nosaltres i per mi es-
perdre el temps inventant la diplomàcia, pecialment, no és cosa que em tregui cap
les causes finals i les ànimes del purgatori, hora de dormir. Em refereixo al destí de
Si els homes ho tinguessin tot resolt com la nostra raça, :volt més perseguida que
nosaltres, no haurien de dedicar-se a un els jueus, que de llurs persecució n'han fet
ofici tan vil com premsar el nostre fetge i sempre un gran plat. Jo encara que no es-
extreure'n l'oli amb la mentida dels fosfats tic segur de si t nc mil o cinc cents anys,
que conté, ni les acadèmies ensarronaríen sé que un dia o altre he de morir a mana
els pares de familia que han tingut la pe- de l'home. Doncs bé, això ho espero amb
ga d'engendrar fills poc acceptables. una certa calma, perquè nosaltres també

Es clar que la nostra visió estomacal de tenim una mena d'immortalitat; nosaltres
l'univers no ens evita els perills de l'ham, en deixar d'ésser vius dins ]'aigua, que és
que vol dir la mort immediata. Però per de la manera que fem més efecte, ens con-
nosaltres la por a la mort no té importàn- vertim en un altre ésser d'una forma i d'u-
cia de cap mena, com es veurà més enda- na olor especialíseimes.
vant. La mort ens deixa una feble memòria, un

Dedicant-nos	purament i exclusivament estat semiconscient que ens permet admi-
a satisfer la goL'freria, resulta que la nos- rar tot el que ens volta i totes les manipu-
tra ocupació es veu embellida per altres lacione que es fan amb el nostre cos; en
accidents que el, homes atribueixen a acti- aixà tenim una gran superioritat als fa-
vitats més nobles, per exemple: la percep- raons d'Egipte, i a alguns venerables in-
ció estètica. I ací uso aquesta paraula tro- corruptes, que encara es conserven, per (di-
nada i acadèmica per fer-me entendre, però ficar els que ens .mengen les nostres en-
confessó que repugna al meu temperament tranyes amb una salsa molt poc complica-
progressista i marítim. da. Generalment	 els	 homes que mengen

Per nosaltres només és bell i agradable d'una manera normal la nostra carn seca
als	 sentits	 allò	 que	 serveix	 per menjar, i salada són la gent més fácil d'acontentar
per això ens repugnen les perles i les ]li- i d'una fe més explotable.
gacames que de vegades trobem en les cui- Doncs bé, apartant-me d'aquest incís, un
xes d'alguna senyora morta entre les des- cop ha començat in nostra segona vida fora
ferres d'un vaixell enfonsat. Les lligacames de l'aigua, és una delícia per nosaltres pa-
no tenen gust de res, en canvi les cuixes, der apreciar que el nostre gremi en con-
si són al punt, produeixen una de les mà- junt constitueix un factor industrial i eco-
ximes belleses eomacals. Si els homes en nòmic de gran importància. Si nosaltres
lloc de dedicar poesies a les senyores, o a estiguéssim carregats d'orgues, com els so-
fer-los la vida	 mnossible amb coses que cials demòcrates, faríem aleshores, estirats
degeneren fatalment en un reuma articu- en les paneres negres i pudentes, el més
lar o en una junta benèfica, es decidissin emocionant	 discurs	 als	 pobres	 pescadors
a menjar de tant en tant les cuixes de les que ens miren sense gota de respecte. Ells

senyores, s'adonarien que la dona és l'és- amb llurs barreta nòrdics, i amb les cares
ser més perfecte de la creació, i trobarien positivament imbicils no poden compondre

uns motius de bellesa i un aplom en les la llàstima profunda que ens fan. Perquè
conviccions, que avui dia, desgraciadament s'ha de dir que en el moment que som to-
per ells, estan molt lluny de descobrir. Gats per la mà de l'home, ens encomanem

Referent a la nostra instrucció, seria ri- totes les baixeses i totes les misèries d'a-
s	 dícul creure que som uns indocumentats quest ésser desgraciat, sort tenim que el

ignorants. Cert que no posseïm una gran perfum intens de la nostra carn ens bu-

bibliografia, però tenim una vivor i una munitza una mica i això fa que la pietat
experiència tan agudes, que ens permeten humana la posseïm d'una manera enraona-
estar al corrent del món des del seu origen, da i poc comprometedora. El nostre egois-
sense necessitat d'arxius ni de professors me estomacal encara perdura, i si compre-
de paleografia. En les escates platejades nem certes coses, que dins del mar ens

o 	 del	 nostre cos vortem escrita la història guardaríem prou de compendie, no ens vo-

lem prodigar massa i restem muts i im-



— Una cosa per regalar a la seva s'enyo-
ra? Algun objecte elèctric?

— Té, no és mala idea. Que tenen ca-
dires elèctriques?

(London 0 fiinion.)
— Si arribo a anar en mànegues de ca-

misa, estic salvat !
(Ric et Hac.)

MIRADOR	 5

EL MOT "QUI" per POMPEU FABRA

El mat qui es troba usat, en tots temps,
en els quatre casos següents:

I. En les oracions interrogatives inde-
pendents o subordinades. Ex.: Qui ha
estat? Qui has vist? No sé qui ha estat.
Aquest qui es refereix sempre a persona.
Amb referència a cosa, se li oposa què:
Què ha passat? Què t'ha dit? No sé què
ha passat.

II. En les oracions de relatiu adjectives
(ço és, que fan d'adjunt d'un nom o pro-
nom, que és el terme anomenat antece-
dent). Ex.: La noia amb qui parlaves.
L'home de qui parlaves. L'amic a qui hem
escrit. Qui és la forma que el relatiu pren
en aquestes oracions adjectives quan, refe-
rint-se a persona, va precedit d'una prepo-
sició.Amb referència a cosa, se li oposa
què : El martell amb què hem clavat els
claus. La raó per què ho hem fet.

III. En les oracions de relatiu dites
substantives. Ex.: Qui dia dia passa, any
empeny. Que hi vagi qui vulgui. Ací, l'o-
ració subordinada (qui dia passa) designa
ella sola una persona, fa la funció d'un
substantiu, mentre que, en La noia amb
qui parlaves, és la combinació de l'antece-
dent (la noia) i l'oració subordinada (amb
qui parlaves) la que designa una persona,
I'oracib de relatiu fent-hi Sa funció d'un
adjectiu. A aquest qui de les oraoions subs-
tantives s'oposa, quan la designació és de
cosa, un el que: Ei que tu voldries és anar-
te'n. L'oració substantiva (el que tu vol-
cines) es descompon, aixf, quant a la seva
forma almen ys, en un antecedent (el) i una
oració adjectiva (que tu voldries),

IV. Repetit, al començament de dues
oracions o membres coordinats i consecu-
tius, significant els uns.,, els altres. Ex.:
Perderen cent combatents, qui morts, qui
desapareguts. Aquest qui, com els anteriors,
es refereix sempre a persona.

Els quatre qui, doncs, es refereixen a per-
sona (o cosa personificada); tenen, encara,
de comú que tots quatre són forts o accen-
tuats.

V. iLes oracions de relatiu adjectives de-
manen una forma feble del pronom conjun-
tiu en no essent que aquest vagi precedit
d'una preposició, en el qual cas és, com
hem vist, un mot fort o accentuat (cas II).
En català, la forma feble del pronom rela-
tiu és que; i, aixf aquest que (com el mot
corresponent castellà que o el mot corres-
ponent italià che) s'hi troba usat com a sub-
jecte i com a complement directe (casos,
tots dos, en què el relatiu no tia d'anar
precedit de preposició): L'home que ha vin-
gut (que, subjecte). L'home que jo he vist
(que, complement directe). En francès, en
canvi, el pronom relatiu feble pot revestir
dues formes distintes, qui i que, i això Ii
permet de diferenciar formalment el relatiu
en funció de subjecte del rèlatiu en funció
de complement directe, en el primer cas
recorrent a qui, i en el segon, a que:
L'home qui est venu. L'homme que j'ai vu.
Contràriament al qui fort català, ]'ofici del
qual és de designar persona, el qui feble
francès, que té ,per ofici de designar el sub-

• jecte, el mateix pot referir-se a cosa que a
persona: L'eau qui bout. La querelle qui les
divise.

El ce,talà medieval posseïa un qui feble.
No arribà, però, mai a establir entre qui
i que febles la distinció rigorosa que consta-
tem en la llengua francesa, com 'ho proven
els nombrosos exemples de que subjecte que
s'hi troben a totes èpoques. Ací, convé re-
cordar que en algunes edicions modernes
d'autors antics, en les quals apareixen qui
ñ que febles usats sistemàticament a Ja
francesa, això és degut que els editors, amb
el prejudici que els antics 'feien rigorosa

-ment aquella distinció, quan han trobat en
el text un que subjecte l'han considerat
com una falta del copista i l'han reempla-

cat per qui. Però, sigui com sigui, el fet
és que existia el qui feble i que el trobem
amplament usat com a subjecte.

Aquest qui feble que, com el qui feble
francès, el mateix podia referir-se a cosa
que a persona, la llengua moderna el perd
reemplaçat (totalment o parcialment segons
els dialectes) pel seu concurrent que, que
mai no havia deixat d'emprar-se com a sub-
jecte. Però és clar que en el moment, du-
rant la renaixença, que, a fi de redreçar la
llengua de la decadència, s'esbatanaven les
portes als arcaismes, no podia mancar que
fos reprès per la llengua literària, i havien
d'impellir els renaixentistes a reintroduir-
l'hi, no solament llur amor als arcaismes en
tant que arcaismes, sinó la sospita que la i
seva pèrdua podia ésser deguda a la influèn-
cia castellana, i sobretot els grans avantat-
ges que veien en el fet de poder establir la
distinció francesa, i, encara, el fet de cons-
tatar, en la mateixa llengua parlada actual,
casos de qui que els apareixen com a su.
pervivències del qui feble de la nostra llen-
gua medieval. Així fou reintroduit el qui
feble dels antics, ensems amb tants d'altres
arcaismes. Però no tardaren a manifestar-se
dues tendències'- els uns no l'acceptaven
sinó amb referència a persona, i encara
d'entre ells, alguns aconsellaven no usar-10

sinó en aquells casos en què servís per a
desfer un equívoc (L'home qui ha vist en
Joan, oposat a L'home que ha vist en
Joan); els altres l'acceptaven amb el seu
valor antic, l'admetien àdhuc amb referèn-
cia a cosa, i llavors, admès aquest qui,
rebutjaven en absolut el que subjecte erl-
gint en regla la distinció francesa.

H.i hagué un moment que aquesta so-
lució pogué semblar la destinada a triom-
far definitivament, puix que àdhuc molts
dels qui no gosaven adoptar-la per por d'es-
tablir un divorci massa gran entre la
]lengua escrita i la parlada, en llurs dis-
cussions amb els seus partídaris reconei-
xien que era, sens dubte, teòricament la
millor. Però, quan en l'acceptació de les
innovacions s'ha tingut més en compte llur
viabilitat, llurs probabilitats de reincorpo-
rar-se a la llengua viva, s'ha operat una
forta reacció contra el qui feble. Els es-
criptors partidaris del seu ús a la francesa
són ja una minoria exigua (volem dir nu-
mèricament exigua), i entre els que sola-
ment usen el qui feble amb referénoia a
persona es nota una forta tendència a no
emprar-lo ja sistemàticament i àdhuc a
abandonar-lo.

Aquesta reculada del qui feble és perfec-
tament explicable, sobretot en els casos en
què l'antecedent no és una designació de
persona. El qui amb referència a cosa no
és viable, perquè el català actual té asso-
ciat el mot qui amb la idea de persona i
l'ús del qui a la francesa exigeix la destruc-
oió d'aquesta associació. Pareu-vos a con-
siderar com fan estrany i àdhuc ens sonen
com a no-catalanes construccions com
aquestes: L'aigua qui ha vessat del càntir.
Feia un vent qua s'ho emportava tot.
Aquesta és la flor qui m'agrada més. 0
be, encara: Què tens qui t'amotina? Això és
el qui a tu t'agrada. Ell ni ens voldrà re-
bre, qui és pitjor.

El qui usat com a subjecte en les ora-
cions de relatiu adjectives no sona, és clar,
tan -malament quan és emprat amb refe-
rència a persona, perquè no exigeix desfer
l'associació esmentada; però sona encara
malament, perquè nosaltres volem dir els
catalans que en els nostres parlars no usem
mai qui subjecte en les oracions de relatiu
verament adjectives, que som una forta ma-
joria) sentim el mot qui com un iinot fort
o accentuat, i no pot deixar de produir-
nos un efecte estrany, com d'una emfasit-
zació inoportuna, de trobar-nas-el en un in-
dret de la frase en què el nostre sentiment
lingüístic ens feia esperar un mot feble,

Diguem en veu alta una frase com aques-
ta : Això, dóna-ho a l'home qui ha vingut
aquest mati. ¿No dringa això estranvament
a les nostres orelles? I, si no, mirem l'e-
fecte que ens fa la substitució del que per
un qui en frases com les següents: La vaig
trobar a casa, que acabava d'arribar. Jo era
abaix, que esQerava la Maria. Jo en conec,
que poden ajudar-nas. (Les quals, amb la
substitució del que per qui, sonarien : La
vaig trobar a casa, qui acabava d'arribar.
Jo era abaix, qui esperava la Maria. Jo en
conec, qui poden ajudar-nos.)

Haurien d'ésser molt grans els avantat-
ges de l'ús sistemàtic del qui com a sub-
jecte, oposat a un que complement directe,
perquè ens decidíssim a fer substitucions
com aquestes. Perd, encara, cal tenir en
compte que els avantatges que en certs ca-
sos podria tenir l'ús del qui com a subjec-
te, són illusoris mentre la distinció entre
qui subjecte i que complement directe sigui
una mera convenció, no una cosa sentida.
Ara, que, donat que tots els qui vivents no
precedits de preposició el mateix poden
usar-se en funció de subjecte que en fun-
ció de complement directe, no sembla pas
fàcil que s'arribi a fer sentir, en determinats
casos, el mot qui com a signe distintiu del
subjecte.

*«*
VI. Hi ha un cas, que no és cap dels

quatre examinats al començament d'aquest
article, en què la llengua parlada usa en-
cara correntment el mot qui. Ara bé, el qui
en aquest cas serveix per a fer una distinció
altrament important per a la llengua lite-
rària que la distinció francesa entre qui sub-
jecte i que complement directe en les ora-
cions de relatiu adjectives. Es tracta, doncs,
d'un qui l'adopció sistemàtica del qual, tot
constituint un perfeccionament de la llen-
gua literària, no implicaria 'l'establiment
d'una distinció estranya a la llengua 'par-
lada (com la distinció entre qui subjecte i
que complement directe), sinó simplement
la normalització d'una distinció que, inicia-
da ja a l'edat mitjana, és encara vivent i
no donania, per tant, lloc en cap cas a fra-
ses que repugnessin al nostre sentiment 1in-
güfstic. Però aquesta distinció, per fer-se
degudament, exigeix l'abandó de l'altra.

Tractarem d'explicar breument quin és
aquest qui.

En català són freqüents les combinacions
de l'article definit aznb el pronom relatiu.

Ex.: .4quest llibre i el que comQrarem.
Aquestes combinacions poden tenir dos va-
lors. En el cas de l'exemple anterior, en
la combinació de ]'article i el relatiu (el que)
hi ha un nom sobreentès (llibre); és per-
què sobreentenem un nom que l'article ve
aposar-se en contacte amb el relatiu.
Aqu st es troba ací en el mateix cas que
l'estudiat en V, i la llengua parlada hi em-
prarà, naturalment, el seu pronom feble
que. (No cal. dir que els partidaris de la dis-
tinció francesa escriuran que en l'exemple
citat, però mudaran en qui el que d'una
frase com Aquest llibre no és el que m'a-
grada més.)

S'esdevé altres Cegades que, en la combi-
nació de l'article definit i el pronom relatiu,
no es sobreentén cap nom (com en francès
en la combinació ce que en una frase com
Ce que l'a?il ne r'uit, le cceur ne le désire).
Llavors la combinació ve a tenir la força
d'un pronom comparable al simple qui de
les oracions de relatiu substantives (cas III).
Una tal combinació pronominal pot denotar
persona o cosa ; ara bé, la distinció que el
castellà fa donant respectivament a l'article
les formes el i Io (el que, personal ; lo que,
neutre), el català, que té una mateixa for-
ma per a l'article masculí i el neutre, 'la
da donant respectivament al relatiu les for-
mes qui i que (el qui, personal ; el que,
neutre). Ex.: El qui ha dit això, ment.
Això és el que t'agrada: fer-lo glotis.

Modernament, havent-se introduït en el
català un article neutre (un lo invariable)
diferent del masculí, 'hi apareix, com a con-
current perillós de la distinció el qui perso-
nal i el que neutre, la distinció castellana
el que personal i lo que neutre; però aques-
ta distinció no ha pas aconseguit fer des-
aparèixer l'altra i, avui, el qui és encara
ben viu, i així mateix és viu el que neutre.
La llengua literària, que no admet l'article
neutre lo, no pot, doncs, raonablement des-
aprofitar ]'existència d'aquestes dues com-
binacions, ans el que ha de fer, defugint
les vacillacions de la llengua parlada, és eri-
gir en regla que, amb referència a persona,
s'escrigui sistemàticament el qui, h el que
serveixi exclusivament com a traducció de
lo que castellà o ce que francès.

Ara, aquesta distinció rigorosa entre un
el qui personal i un el que neutre no es pot
fer, evidentment, si es vol fer la distinció
francesa entre un qui subjecte i un que

complement directe, puix que aquesta exi-

giria el canvi de el que neutre en el qui
totes les vegades que el relatiu és subjecte,
i, inversament, el canvi de el qui personal
en el que totes les vegades que el relatiu
és complement directe. Així, segons els par-
tidaris de la distinció francesa, es diria Això
és el que tu voldries, però no podria dir-se
Aixà és el qus t'agrada; hauria de dir-se
Això és el qui t'agrada; es diria Ei qui ha
dit això ment, però no podria dir-se Aganat
es diu del qui la gana té apoderat; hauria
de dir-se Aganat es diu del que la gana té
apoderat. Ens trobem, doncs, davant de
dues distincions incompatibles, i en la ne-
cessitat de decidir-nos per l'una d'elles re-
nunciant a l'altra, no creiem que pugui dub-
tar-se que és la distinció francesa la que
ens cal abandonar.

No vol dir això que necessàriament s'ha-
gi de proscriure tot qui subjecte en les ora-
cions de relatiu .adjectives (cas V): amb
que no s'hi admeti qui amb referència a
cosa, ja no s'entrebanca ¶'establiment de la
distinció entre les combinacions pronomi-
nale el qui i el que com a respectivament
representatives de persona o de cosa. Però

els qui, en les oracions adjectives, es plauen
a practicar l'arcaisme consistent a reempla-
çar .pel mat qui el que subjecte amb referèn-
cia a persona, que sàpiguen que,- amb això,
no indiquen millor la funció de subjecte del
relatiu, puix que el mat qui és igualment
apte a representar el complement directe.
Ja d'antic trobem exemples de el qui (o del
seu equivalent aquell qui) en què el mot
qui és el complement directe del verb de
d'oració relativa : «com la dona ama, des-
coneix pare, marit e fills e tota la sua he-
non met en poder del qui (ella) ama» ; uha-
ver de sofrir mai la venjança dels qui has
ultratjats)) ; uE per tal com a ell no podem
retenir, som allenegats ab aquell qui amamu
<CE aquells qui, ,mentre eren vius, ell enga-
nava ab grans afalagaments».

Seria sens dubte ñnteressant que exami-
néssim, ara, quina extensió cal donar o es
pot donar al qui del cas VI, amb quins an-
tecedents (sempre pronoms : aquell, tothom,
etc.) deu o pot usar-se. Però això allar-
garia excessivament aquest article, l'objecte
del qual, d'altra banda, no és sinó de fer
veure els desavantatges que tindria la im-
plantació, dins la llengua literària, de la re-
gla francesa en 'l'ús del nostre pronom qui.

POMPEU FABRA

prengui

RODOLA
Per a eliminar 1 'ácid úric

de la sang

Cuants
sofriments

s'estialviaríen..e

i ^II1
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úric que es al mateix temps causa i efecte del artri-
tisme en les persones de mes de 40 anys, en els se-
dentaris, en els artritics de totes les edats, prenent
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Barcelona Isabelina
i Revolucionària

lmeníssima relació dels
fets esdevinguts en l'època
turbulenta del 1860 a 1870.

Obra pòstuma
de l'eximi escriptor

D. ARTUR MASRIERA

Preu: 6 ptas.

Rondalles Populars
Recollid..s per Valeni Serra i
Boldú,iliustrades per Lola
Ang'ada, Ricard Opisso i Josep
Loagoria, coberta a tres co-
lors amb gravats interca-

lats al text.
Volums publicals:

I, Peret Valentet; II, La prince-
sa que no serveix per a res; III,
La sang del dragó; IV, El pobre
Julià; V, L'ós blanc; VI, La

princesa de la mel.

Preu de cada volum: 1 pia.',

LA QUITERIA
Els qui han llegit les obres ante-
riors de la ll lustre autora, espe-
raven amb viu tnterès la publica-
ció d'aquestaobra,iaqueseguelx
una comèdia en tresactes litu ada
Auon MANA. En totes dues obres
es conlirmaplenament la mà d'es-
criptora que Dolors Monserdà

tenla ben guanyada .

Preu: 4'50 ptes.

EDITORIAL POLÍGLOTA : Petritxol, 8 : Barcelona

U N S 0 PA R C 0 R D I A L I L I T E R A R I de Dostoievski, L'home invisible, de Wells, i
encara en publicarà, si tot va bé, unes
quantes més. I com a complement d'infor-

La Companyia Ibero-Americana de Pu- Sàinz Rodríguez 'féu un discurs, molt mació, sàpiga també el J. B. G. que les

blicacions 'ha decidit estendre la seva acció aplaudit en diferents indrets, i, estant ma- "Edicions Proa", que dirigeix el meu amic
d'una manera especial i intensa per tot lalt En Fabra, En Sagarra llegí el de con- Joan Puig i Ferreter, tenen anunciades les
Catalunya, i, a fi de començar a actuar testaoió d'aquest, escrit amb prèvia conei- següents traduccions meves: Els cors purs,
especialment i intensament, va convidar a xença del discurs de Sàinz.	 de Kessel; El Roig i el Negre, de Stendhal,
sopar al Colon, dimarts passat, els escrip-	 Com que a l acte d'inauguració de la 11i- i La prodigiosa vida d'Honorat de Balzac,
tars més significats; fos el que fos el grup breria de la C. I. A. P., l'important era	 de Benjamín.
a qué pertanyessin, i els editors i llibreters enraonar i gendre una copeta aperitiva, tot-	 Es a dir, per acabar, que si J. B. G. s'ha
a partir d'una determinada iimportància que hom es veié obsequiat amb un gruixut ca-
té una relació directa amb la contribució.	 tàleg per informar-se amb més calma.	

pensat que jo em regeixo per les seves ta-

	

Un àpat és sempre — sempre? — un acte	 Desitgem una ,pròspera realització als pro- rifes, ha quedat curt.

de cordialitat, i més si el menú és intelli- jactes de la C. I, A. P.	 JUST CABOT

gentment confeccionat, ben servit i no cali
témer,quant a la beguda, als estralls de
l'eixut.

No haver-hi una sola taula, •penmeté de
formar grups :segons les afinitats electives. 	 de JOSEP M. FRANCÉS
Raó de més per augmentar la cordialitat.	 LA ROSSA DE MAL PEL Una reeixida mostra de novel la populista
Però sempre n'hi ha que no són prou ama-
tents, o que arriben tar i s an dd,	 h	 aplegar	 Ha sortit la segona edició. —Preu: 4 ptes., pertot arreu.
iben 

amb desconeguts. En un cas aix', per poc	 JOIA CATALANA Historial de la ¡olerla catalana(,Abé que vagi la cosa, el glaç es trenca anca-	 A punt de sortir:	 Nombroses tl lustractons
tat el segon plat.	 EJ -ro RIAL LUX	 D Coe11o, 162

En virtut, doncs, de les lleis d'atracció,
convidants i convidats s'agruparen 'per amis-

tats i àdhuc per professions. Així hi havia
la taula dels polítics, comptant-hi entre ells,
és clar, Josep Pld;' que en una nit com la
de dimarts estaven molt animats ; la dels
Jocs Florals, els ocupants de la qual arre-
plegaren en anar-se'n tots els clavells que
eren l'element decoratiu del sopar ; la dels
dits sobrerealistes, que, acabat el sopar,
quedà amb tot de tovallonsescampats entre
les seves potes. Ginménez Caballero, que
seia amb els nostres avantguardistes (els
quals, dit sigui de passada, foren dels úl-
tims d'arribar), es tragué l'americana per
lluir un suèter més o menys cubista.

En Cambó havia arribat ales nou al Co-
lon, s'esperà cinc minuts i, veient que en-

cara no compareixia ningú, se'n torné a
casa, per seguir, amb aquest gest, cultivant
la fama. Circulà la , versió oficiosa que el
famós'financier tenia un fort refredat que
no li petm até esperar-se més.

No es va rebre cap ràdio ni cap cable-
grama de l'Estelri-h; però deurà rebre's
aviat.

Acaba de publicar-se la nova edició
de la famosa obra de JAMES JOYCE

ULYSSE
(Traducció francesa íntegra)

Preu: 31'50 pessetes
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^ LES LLETRES
L'Epistolari de MaraaII

DUES IL'LUSIONS INJUSTIFICADES
• I UNA DE JUSTIFICADA

No m'ha sorprès gens el rebombori que es lamenten d'una desiHusió religiosa.	 Ha-
comença a	 alçar-se a l'entorn de l'Episto- visen convertit Maragall	 no	 sols en	 un ca-
lan de Joan Maragall, del qual només ha tòbic	 del	 tipus	 oonrent,	 sinó	 en	 un	 paladí
aparegut el primer volum. Tot redactant-ne del catolicisme.	 Els seus articles del Brusi
el pròleg,	 ho preveia.	 No estem avesats a combinats amb algunes poesies, consentien,
mirar	 els bornes	 i	 les	 coses	 directament no sense un bri de violència, aquesta assi-
- i no tenim, en general, gaires ganes d'a- I milació	 que el	 mateix	 poeta,	 per timidesa
vesar-nos-hi. o per comoditat, no havia pas rebutjat d'una

De tota amanera,	 si	 preveia	 les	 actituds
que suscitaria aquest volum de cartes ínti-
mes, he de confessar que no suposava que
fossin	 tan	 nombrosos	 els	 casos	 d'incom-
prensió. Imaginava que tots plegats havíem {	 ^"	 r
fet alguns progressos en l'art de situar-nos,
pedra angular de la ^intelligéncia, i veig
amb	 desencís	 que	 estem	 tan	 impregnats .,
d absolutisme com vint anys enrera.

Els uns, davant aquest feix de cartes no
destinades	 al públic,	 sinó	 a	 un	 amic veri-

stable,	 escrites amb	 una	 sinceritat	 que	 no "'
desvetllen	 ni	 els bons confessors,	 han	 cla-
mat	 melagiosaiment :	 «Quina	 tristesa !	 El
poeta	 a	 penes	 si	 s'endevina...	 Tot	 plegat,
resulta prim... ))	 Cal	 dir	 que	 aquesta'posi-
ció és absurda?	 Es veu que és imprescin-
dibbe. Es veu ben clar que vivim en un país x	 -"	

r

on	 fins la gent instruïda	 nodreix la illusió r	 ..."	 ,wvia	 ,
que els poetes són	 éssers sublimitzats que 3	 r
s'alimenten de lliris, que dormen en un tou
de núvols color de rosa i que parlen cons-
tanbment en vers.

Una	 illusió	 talment desmesurada	 porta
coma	 conseqüència	 una	 desillusió	 també
excessiva.	 Aquest	 és	 el	 cas	 dels	 que	 co-
meten	 amb	 melangia la imanca d'elevació
literària	 d'aquestes	 cartes.	 Tan	 fàcil	 com
és	 de	 situar-se	 en	 el	 punt	 just!	 N'hi	 'ha
prou	 de dir-se : 	 Aquestes cartes	 són	 una
colla de moments de la consciència de Joan
Maragall ; només combinant cadascun d'a-
quests moments amb els altores, innombra-
bles,	 que han restat	 registrats	 en	 els seus manera explícita. 	 Les cartes que ara han
versos, en els seus articles, en les altres car- vist la llum demostren que Joan Maragall
tes	 que	 escrivia	 a' d'altres	 corresponsals, era	 un idealista generós,	 però no un bon
tindrem una imatge aproximada de l'espe- catòlic,	 apostblic	 i romd.	 Va esdevenir-ho?
rít maragalliá. No hem de caure pas en el Les darreres poesies i els darrers elogis no
ridícul	 prejudici de	 creure que els homes en donen ,pas entenent. Ni El Comte Arnau,
només són sincers quan es belluguen arrani ni el Cant espiritual,	 tot i la temptativa de
de terra i que e1 nostre poeta era .més ell conciliació del ipanteisme i del dogma	 que
quan prodigava el verb fotre que quan es- s endevina en els darrers versos, lliguen amb
crivia La vaca cega	 o En la mort d'un la pura ortodxia.

jove	 (1). Aquest punt restaré probablement .aclarit
AI costat dels que es dolen d'una desillu- amb una llum merid ana quan es publiquin

sió literària, hi ha els que es dolen	 d'una les seves cartes	 a	 Unamuno que,	 segons
desillusió morral.	 També aquests són	 vícti- totes les noves que en tenim, contenen un
mes	 de	 llur .absolutisme	 i	demostren	 de debat religiós d'un dramatisme poques ve-
passada,	 haver	 descuidat	 lamentablement gales superat.
els exercicis d'introspecció, b, per dir-ho en Si	 he	 trobat paraules	 i	arguments	 per
cristià,	 els	 exàmens	 de	 consciènoia.	 ¿No aeonsolar	 els	 literats i els moralistes,	 con-
s'han adonat que l'ànima més pura, la més fesso que no en troho cap per aconsolar els
santa, la més eèlica, passa d'un cap a ]'altre «neus amics d Ll Mali. Perden una Tigura ;
de dia per un seguit de recons •ombrfvols? encara	 que	 no	 l'acabin d'esborrar	 de llur
¿No saben que si existís un aparell per re- galeria de catalans illustres, és evident que

les osciiiacions de consciència amb la Ja no la poden invocar amb aquella rotun-
fi
oistrar

nor amb què el sismògraf registra els tron- ditat teatral que era llur goig. Se n'hagues-
tolls de la terra, poques consciències dona- sin adonat abans! El meu ex-com^p^any Jo-
rien un gràfic més decent que el que ens sep Maria Capdevila no s'hauria pas estat
dóna Maragall en les seves cartes a Antoni d'acusar l'autor d'Excelsior i	 del	 Cant de
Roure? Tanmateix tots estem tips de re- Novembre,	 de complaure's	 en	 una ideolo-
petir que som pecadors i que els sants pe- gia fluctuant...	 I hauria tingut raó des del
quen set vegades al dia.	 Però pel que es seu punt de vista ; ,per al dogmàtic, qui és
veu ho diem d'esma, corn a papagais. que no fluctua?

L'únic que	 es pot	 retreure a	 Maragall Fix o fluctuant, Maragall va tenir la grá-
en	 aquestes cartes — i fóra un	 retret ben cia que cerquen debades molts escriptors i
impertinent — és la seva franquesa i el seu artistes:	 va	 tenir	 personalitat,	 coherència
abandó.	 Se sentia en presencia d'un .amic Entima	 i	 preciosa	 que	 cerquen debades	 la
^i no queia en la falta d'estimar i descon- major part de dogmàtics. Totes les contra-
fiar simultàniament.	 ((Quan	 .agafo la	 ple- diccions	 que	 un	 observador	 amatent	 ;pot
ona — deia ell mateix —per escriure't, me descobrir en .les seves idees, tots els rompi-
deixo anar com no faig amb ningú i poso ments que un jutge sever pot denunciar en-
tot el que em preocupa o tinc	 al	 pensa- tre les seves paraules i els seus fets; nodrei-
ment.» Sols l'espectacle de lleialtat dins 1'a- xen el foc de la seva poesia. ¿La flama que
mistat	 que	 ens	 ofereix	 aquest	 primer ve- dreça cap al cel us sembla bella i gloriosa?
lum de l'E^istolari — espectacle tal vegada Aleshores no feu massa escarafalls davant
únic	 en	 la	 nostra	 història	 literària — ens els	 combustibles que l'han	 produïda.
obliga a descobrir-nos asnb respecte i	 amb CARLES SOLDEVILA
simpatia.

En tercer lloc hi ha els que, sense dir-ho,
(1)	 Totes	 dues	 poesies	 varen	 ésser	 copiades	 per

Maragall al peu de cartea adreçades a Antoni Roure.

ELS MARGES
Una idea	 1 On va la crítica?

Personal
i uir-gent

A J. B. G., de Catalunya So-
cial.

Un amic acaba de fer-me adonar d'un
article aparegut al darrer número de Ca-
talunya Social, sota el títol Servitud i sig-
nat per J. B. G., que conté aquest parà

-graL

"Però el més pintoresc i arbitrari és, que
aquell senyor que tan fàcilment s'indigna-
va amb En Junoy no esmentava per res el
fet que En Just Cabot donés el seu vot
al director de la biblioteca que li havia pu-
blicat la seva traducció de La meva fugida
dels Ploms de Casanova."

E1 J. B. G. es refereix, naturalment, a

la votació dei Premi Joan Crexells, del ju-
rat del qual formo part.

Primer que res, em cal sentar dues cons-
tatacions axiomàtiques:

a	 u el me prestigi,	 i ésser tanQ p	 u p	 g, tat ess
petit, es troba completament fora de l'abast
dels comentaris malvolents que em puguin
dedicar periòdics, tan separats per algunes

característiques, com Catalunya Social i
L'Esquella de la Torratxa;

b) que si algú pot exigir-me, com a mem-
bre del jurat del Premi Crexells, explica-
cions d'alguna mena, són els senyors que

integren la Comissió gestora del dit Premi;
aquests; però, ni l'any 1928, ni l'any 1929,
no n'han demanada cap, ni a cap dels meus
companys de jurat, ni a mi.
A desgrat d'aquest parell d'axiomes, per

illustrar la ciència del J. B. G., li regalaré

algunes clarícies.
Algú va dir—de paraula—que jo, en do-

nar el meu vot a Fanny de Carles Soldevi-
la, havia votat per l'editor. E1 que va dir

això, Déu el va castigar, puix que volent
emetre una insídia deia la veritat, perquè
Carles Soldevila és l'editor del seu mateix
llibre (àdhuc puc precisar, si vull, l'import
de la factura d'impremta) i la Llibreria Ca-
talònia només l'hi administra.

Sàpiga el J. B. G. que la "Biblioteca Uni-
vers", que dirigeix el meu amic Carles Sol-
devila, no sols m'ha publicat la traducció
que ell esmenta, sinó encara: La Dispesera,

Un periodista i autor «amateur» que apro- Aquesta pregunta, objecte a França d'u-
fita totes les ocasions	 per	 anomenar-nos na	 enquesta	 que del	 seu	 autor,	 Maurice
sectaris — i	 la	 feina	 que	 se	 li	 giraria	 si Rouzaud,	 ha reunit en un llibre,	 ha estat
l'obliguessin a demostrar-ho — escandalitzat feta,	 de vegades, a casa nostra. Ací, però,
del tomb immoral que, segons ell, pren la les coses tenen unes proporcions més peti -
literatura catalana,	 acaba de proposar que tes,	 i una enquesta així no hauria donat
sigui creat un premi literari, pas matèria per a gaires pàgines,	 perquè,

Aquest premi tindria per finalitat premiar de	 fer	 la	 pregunta	 als crítics	 en	 exercioi,
una novella sobre la qual els censors més aquests sín tan pocs que els podríem comp-
exigents no trobessin	 res a	 remarcar d'a- tar amb els dits d'una mà.	 I	 encara, no
temptatori a la fe i costums,	 i els més es- ha faltat qui ha sostingut que no cal que
crupolosos	 i	 primmirats	 denunciadors	 de n'hi hagi gaires més davant el fet que de
metzines no hi trobessin res a dir. ¿Vol dir llibres catalans	 dels quals val	 la pena	 que
aquest zelós militant que això és possible? un crític s'ocupi, se'n publiquen mitja dot-

Ja fa anvs que existeix un llibre molt di- zena en tot un •nv. El que va dir això ex-
v„rtit — divertit i tot en opinió de persones cloïa,	 naturalment,	 les traduccions d'obres
d'ortodoxia	 indubtable — que porta per tí- estrangeres al català, tasca molt útil i que
tol	 Novelistas	 buenos,	 malos	 y	 peligrosos, darrerament és prosseguida amb intensitat
l'autor del qual és gl P. Ladrón de Gueva- i encert la majoria de vegades.
ra, S. J. Sempre que, per curiositat o des- Doncs bé, la	 crítica	 va allà on vol que
vagament,	 hem	 acudit	 a consultar-lo,	 ens vagi cada crític segons el concepte que en
ha proporcionat	 bones	 estones d'esbarjo	 i tingui.	 I	 al	 capdavall,	 'potser	 la	 qüestió
descobriments insospitats. L'autor arriba a menys interessant és la continguda en aques-
filigranes com la d'avisar que tal edició de ta pregunta.
tal obra cQnté,	 a la pàgina tants,	 una là- Ha	 d'orientar	 el	 lector	 i	 també l'autor,
mina on una de les senyores representades segons Jaloux ; ha de tenir una missió con-
porta un escot massa pronunciat. Quan es servadora, vigilant i judiciosa,	 segons Mas-
fila tan prim,	 no es poden salvar del foc sis ; ha de passar en sentit invers per tots
purificador ni els llibres d'En Civera i Sor- els estats de la creació literària, segons Cré-
maní, posem per cas de literatura angelical. mieux afiliant-se a ]'opinió de Crece;	 ha

S'ha dit	 que,	 amb bons	 sentiments no- de tenir	 el	 gust com a	 qualitat	 essencial,
més; no s'escriu una bona novella. Això no segons IBrémond ; etc., etc.
vol dir que, per escriure-la i que surti bona, Res més natural que cada crític hagi do-
calguin	 mals	 sentiments;	 vol	 dir que,	 a nat una	 resposta diferent, 	 ja que la	 raó
més	 amés dels bons o dels mals	 senti- d'ésser d'un	 crític,	 com	 la	 d'un	 autor,	 és
ments, ha d'haver-hi alguna cosa més, al- allò	 que el	 fa personal,	 la seva individua-
guna cosa que rés més	 important que	 la litat.
bondat o maldat dels sentiments. Gairebé tots els crítics, però, coincideixen

Tot és qüestió de tenir una escala de va- a afirmar que 'el paper principal de la crí-
lors	 o	 una	 altra.	 Si el	 més esforçat que tica és el de senyalar les obres bones,	 fer-
brillant	 paladí de la idea	 creu	 que el cas les estimar i eompendre, i denunciar les do-
és fer un premi de novelles blanques,	 que lentes, les fetes a base de trucs i de conces-
puguin anar a totes les mans — sense pen- sions a les exigències o els gustos dels sec-
sar en eles mans de la gent de gust —, que turcs de més baixa qualitat.
tiri endavant,	 que	 es creï	 aquest premi	 i Aquesta 'és	 la	 funció amés	 útil	 que	 pot
que es vegi força concorregut. exercir un crític, evidentment. Però perquè

Cam anés premis hi hagi, millor, i no sols la	 seva tasca tingui eficàcia,	 cal que sigui
per premiar novelles,	 sinó tota	 mena d'o- llegit i que la seva opinió sigui tinguda en
tires. compte.	 I .això	 ja és amés difícil d'obtenir,

El per l] és que se'ns despengi algun ta- i,	 com per tantes altres coses de la litera-
lent, Inèdit o no, amb un Quo vadss? com tura, no hi ha cap recepta que valgui.
una casa, i el seu autor l'hàgim de procla-

mar glòria nacional per una temporada. Jvsr CABOT

Col'lecciá Popular LES ALES 	 ESTESE T TI U D E 1.... A P0 EI dissortat escriptor que, en plena juventut, mori dos
dies després de publ	 se el veredicte del jurat que lipublicar-s

Ha sortit el volum XV  el premi
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Miss Itàlia 1930 o una hstoriai 	barelonina
La senvoreta Mary Myram acaba d'ésser , En saber això, el comandante Scognami-

anomenada Miss	 Itàlia 1930, per participar glio va treure literalment foc pels queixals.
en el	 concurs	 internacional de bellesa que Va	 parlar	 de Juli	 Cèsar,	 del	 Dant,	 de
s'ha de celebrar a Río de Janeiro. Mussolini,	 de	 les	 camises	 negres	 i	 de	 la

Vostès no es recorden de Mary Myram? irremeiable	 guerra	 ítalo-francesa.	 No	 obs-
A veure, facin memòria.., tant,	 després	 d'haver	 escrit	 dues	 o	 tres

Mary Myram	 a desembarcar a Barce- . cartes	 incendiàries	 i	d'haver	 desafiat	 des
lona amb la companyia de tournée de MLl- ' del director de la	 troupe a	 ]'últim	 boy,	 el
lebert i	 Frank que varen	 representar No, bon home es va anar calmant i va acabar
no...	 Nanette	 al	 Novetats.	 Novembre	 de per marxar amb els altres, amb un gran
1928. Mary M yram era aleshores una noia aire de dignitat ofesa,
de disset anys, que feia dos mesos que ha-
via debutat com artista de teatre. Millebert
i	 Franck varen obrir una mena de con- t

curs per tal de descobrir una Nanette per a
a la	 seva	 tournée.	 Mary Myram s'hi va ^^w t	 r	

r.

presentar i se'n va endur la palma. Va de- r'
butar a Lyon,	 va passar després a Perpi-
nyà i finalment a (Barcelona.	 La	 seva ac-
tuació en el teatre Novetats fdu rebuda amb "a

una extraordinària simpatia pel públic bar-
celoní. La nit de la seva serata d'honore va
obtenir un veritable triomf. Va cantar, en-
tre altres coses, el Romans de Santa Llu
cia i això va tocar el punt dolç de les bo-
nes	 disposicions	 dels	 espectadors.

Marv	 Mvram havia	 de .penedir-se, més
tard, del seu èxit

#	 *	
:., ______

La història artística de la flamant Miss
Itàlia es pot di.r que comença i acaba a la
ciutat de Barcelona. Els seus camarades de "ro

la companyia, difícilment li	 podien	 perdo-
nar	 aquell	 ràpid	 triomf,	 Altrament,	 Mary
Myram, a més a més de la seva mare, la
concertista de	 piano	 Anna	 Maria	 Biondi, Sempre am recordaré d'aquell comiat a
anava acompanvada aleshores per un	 on- l'estació de França.	 Eren les cinc del matí
de seu, el cavaliere comandante Scognami- ¿ sembla que a aquella hora marxava un
glio, el curiós temperament del qual no l'ha- tren inconfessable cap a la frontera france-
via d'afavorir gens per la part diguem-ne sa.	 Tots	 els	 brillants personatges	 de	 No,
diplomàtica de la seva carrera ascensional. no... Nanette es passejaven per la penom-

El comandant	 Seognamiglio era un ita- bra de l'estació carregats amb unes maletes
lià fogós, arborat de feixisme i de la glòria lamentables i amb els	 ulls plens de son	 i
de la seva pàtria.	 Els seus temes favorits de mal humor. Mary Myram, la seva mare
de conversa eren parlar de l'honor, de re- i el	 comandante	 Scognamiglio	 no	 oferien
pdutir bufetades	 i de preuar 1 espasa amb pas	 un	 espectacle gaire més	 reconfortant.
els seus problemàtics enemics. En mig d'a- Recordo que vàrem 'anar a beure un cafè
quella colla de cochons de francesos, el co- amb llet en un quiosc de vora l'estació. El
mandante Scognamiglio es creia voltat d'e- ,petit departament, tancat amb vidrieres, es-
nemics.	 En les	 seves disputes amb el di- tava ple d'obrers que menjaven arengades
rector de la •companyia, sortia a relluir so- i pa sucat amb all. Mary Myram tenia so-
vint	 el nom	 de Mussolini, bre els genolls una	 gàbia en la qual por-

Màry Myram	 i	 la	 seva	 mare	 assistien tava tancats el seu gos i el seu gat.
amb un aire resignat a les exaltacions pa- Mar}' Myram va deixar anar urp a Ilàgri-
triòtiques de l'oncle. Un dia, Mary Myram ma, i ens va dir, a tall de comiat:
es va	 fer	 una	 ferida	 al braç.	 La hi van — La pròxima vegada marxarem de Bar-
curar	 amb	 tintura	 de	 iode	 i,	 és	 clar,	 la celona amb pullman...
pobra noia va passar un mal moment. El En aquells	 temps	 la	 deliciosa	 Nanette
comandante	 Scognamiglio,	 els	 ulls	 illumi- cobrava un sou de cent #,tancs diaris.
nats, li deia, per animar-la

— Coraggio ! Pensa en la Italia!
* * • La història de Mary Myranï "va lligada

Les enveges dels altres artistes de la com- amb 'els	 amors	 romàntics	 i	 funambulescs
punyia, barrejades amb les vi•brants inter- d'un jove barceloní. Aquest jove la va anar

a	 cercar a	 Niça,	 se la" va^^. endur a	 París,venetons de ]'oncle de la vedette, van en-
voltar	 aquesta d'un	 ambient de forta	 an- van venir a (Barcelona, ara tornen a ésse

tipatia entre la trou^e de Millebert i Franck, •a París.`
Com a mida 'preventiva, hom va dispo- Tot això ha deixat en el cor de Mary

sar que a Niça, que era el lloc on havia de Myram un	 pòsit amable de bareelonisme.

treballar la companyia després de Barcelo- En la darrera carta	 que ens .va escriure,

na,	 el	 paper	 de	 Nanette	 seria	 interpretat
per la seva creadora a París, London He-

deia :
«Si sabéssiu les ganes que tinc de tornar

gourobou,	 per tal	 que	 Mary	 Myram po- a veure la Rambla!»	 J	 M. P.gués descansar uns dios...
,a^eRr.ow

LA MUSICA
Em pertoca donar als lectors de les me-

ves cròniques musicals una noticia agrada-
ble. Des d'avui la secció es veurà honora-
da amb la signatura de Robert Gerhard.
Aquest èxit de MIRADOR és el resultat d'u-
nes gestions de llarga data, que fins ara
no havien donat fruit, a causa de diversos
treballs que tenia empresos el jove i ma-
dur compositor.

Robert Gerhard, el . més pràctic dels nos-
tres músics, n'és també el més agut crític.

Ara jo, en acomiadar-me de la secció i
dels lectors que m'hauran llegit, sento com
una mena de modest orgull per haver po-
gut ésser el precursor d'una figura tan de-
cisiva dintre del món de les nostres arts.
Si són permeses comparacions, és, salvant
les distàncies, I'alegria del Baptista. 1, no-
més sota aquest aspecte, he gosat batejar
una mica, encapçalar amb quatre paraules
les sàvies i auíoritzades del meu successor.

RossEND LLATES

PRELUDI

Teatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. Cwate rilw

Avui, tarda, Darrera en dia feiner:

Els Pastorets

d'En Folch i Torres,amb l'arribada dels
Reis Màgies, que obsequiaran a la °dent
menuda. Preu popular. Nit. Tertulia

Catalanista:

FIDELITATi
EL TRIOMF DE LA CARN

Aviat, molt aviat, Miss Bareeloneta,
de l'insigne Russinyol.

Teatre Català ROMEA
Com p " 'iw VILA -OAy!

Tols el dies. La divertida comèdia
en tres actes:

L'home que faltava
(IL MANQUAIT UN NOMM¢)

c

f de Félix Gandera, traducció de Vi-
I laregut.

f
L'ÈXIT CÒMIC D'ACTUALITAT

A PARIS. 400 representacions en el 1
Theatre Athenée.

UN AUTO "CHEVROLET" en es- }
cena. Aparato sonor PANTHOPON

	

+ ODEON.	 }

Tres decoracions noves de Morales

	

i Asensi.	 f

1

OLYMPIA
CIRQUE D'HIVER

Avui, dijous, tarda, matinée infantil

amb sorpreses. Nit, gran moda.

Dissabte, formidable funció. fi colos-

sals debuts, entre ells els OSSOS i.els

110 lleons de S[iliPÍ, 110
i els populars Antonet i Beby.

TEATRE TALI A
(iran Comp9nyle de vodevil i teatre modern

Avui, dijous, tarda, a les cinc. Popular.
La famosa obra:

LA PRESONERA
Nit, a les deu i quart. Estrena del gra-

ciós vodevil, en 3 actes, de Juli Dupont,

Per a Tenir un fill o h Pomada Miraculosa

Divendres i dissabte, nit i diumenge,
tarda i nit: «Per tenir un fill o La Poma-
da Miraculosa.

Dimarts, dia 4 de febrer, nit a les deu i
quart.Estrena de l'emocionantobrad'art,
de fama universal, original de Simon
Gautillon, traducció catalana de Millàs-
Raurell:

M AYA

TEATRE NOU
Companyia dramàtica dirigida per E. BORRAS

Primera actriu: ENRIQUETA TORRES

Avui, dijous, tarda:

EL HIJO
Nit, el melodrama de gran sensació:

fiaría Allt0lli1
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iRAND_GUIGNOL
nent un ganivet i valent-se'n de la mateixa
manera intelligent i contundent aanb què
se'n valdria el més refinat dels criminals.
Aquest és l'episodi que provocà les gràfi-
ques expressions d'aquella bona senyora que
hem esmentat al començament d'aquest co-
mentari.

Malgrat les obretes que solen presentar
i representar mil vegades les companyies de

Durant el curt entreacte de Le faiseur de
monstres, una senyora de mitja edat, gras

-sona i baixeta, tota vestida de negre, aban-
dona el seient i, passadís lateral amunt,
ham sentit que mastegava:

— Bon Dieu ! M... M... M...
La transcripció d'aquestes manifestacions

de la bona senyora francesa potser donarà
peu a suposar de seguida que les hem trans-
crites com una premisa contundent d'un
comentari desfavorable. Res
d'això. Les hem anotat sim-
plement perquè ens ha fet grà-
cia l'actitud de la bona senyo-'
ra á sobretot la manera grà-
fica d'expressió.

Negar les excelíències pos-
sibles d'aquest gènere teatral
equivaldria a pendre la posi-
ció còmoda d'aquells crítics
que pel sol fet de trobar-se
davant d'una obra que per-
tan y a un gènere que no és
de 1a seva predilecció, s'es-
talvien una crítica o un co-
mentari detinguts — i l'obra
es manté així en la seva vir-
ginitat.

Després d'haver vist les
obres que la companyia del
Tbédtre, Grand Guignol, de
París, 'ha presentat aquesta
setmana al Teatre Novetats,
el primer comentari que ens
ve a tomb és aquest : l'es-
pectador barceloní haurà pen-
sat, a la sortida del teatre,
que no cal pas anar a veure
les obres de grand guignol
d'autors francesos per tal de
Poder presenciar truculències,
sinó que ja està força acos-
tumat a veure'n en autors de
casa mateix. Amb la diferèn-
cia única que en alguns au-
tors d'ací la 'truculència és
episódica o anecdòtica — si 'bé
en algunes .obres aquests epi-
sodi i anècdota constitueixen
la medulla, l'espina dorsal,
de l'acció, van amanides per
una s'rie d'accidents o epi-
sodis secundaris que, en donar color lo-
cal a l'anècdota truculent, l'esfilagarsen i
la fan menys crua, menys directa, menys
punyent. Mentre que en el teatre autènti-
cament guinyolesc, que les companyies fran-
ceses representen normalment, la truculèn-
cia anecdòtica no és desfigurada o trenca-
da per episodis més o menys aliens, sinó
que del començament a la fi segueix un
ritme únic i palpitant despullat de tota
nota que no vagi íntimament ]ligada amb
el fons de l'obra:

* 5 #

És clar que, en referir-nos a les obres
d'autors de casa nostra on l'espectador una
mica intelligent trobaria íntims contactes
amb les obres de Brand guignol, pensàvem
en les peces més o menys melodramàti-
ques que han passat pe pels nostres escenanis.
Que no sembli agafada pels cabells aquesta
comparació. Perquè és evident que si es-
combrem d'un melodrama tots els episodis .
secundaris i terciaris que únicament ser-
veixen o 'per ifer més digerible l'obra al
nostre públic per mitjà dels contrastos, o
bé per allargassar-la amb mires a omplir
els tres actes corrents, trobarem que el
melodrama en tres actes se'ns converteix
mecànicament en un acte de grand gui-
gnol. Si seguíssim aquesta regla d'elimina-
ció trobaríem a casa nostra una veritable
diguem-ne escola de teatre guinyolesc.

* :. i
Ara, cous més violenta sigui l'anècdota

d'una obra, més de grand guignol resulta-
rà. Tant és així, que, contemporàniament,
sembla que es vulgui limitar la denomina-
ció de grand guignol a les obres de més
truouléncia.

Els francesos són mestres en la confecció
d'obres d'aquesta mona. I ds molt natu-
ral: els autors francesos foren, a comen-
çaments del segle passat, els veritables
creadors del melodrama. Exemples : A. Du-
mas, fill, i V. Sardou. I del melodrama al
Brand guignol no hi ha sinó un pas. Un
pas que es dóna per eliminació — elimina-
ció, com hem apuntat, de tot episodi se-
cundari. Aquest pas ¿qui podia donar-lo
amb més probabilitats d'èxit que els .autors
del país que havia estat l'escenari de la
més magnífica eclosió del melodrama?

NaturaUment, el teatre grand guignol en
mans d'autors mediocres es converteix en
un espectacle enterament insuportable. Ima-
gineu-vos, per exemple, l'acabament de Le
faiseur de monstres. Un simi furiós estén
damunt d'una taula un home i el degolla
no a queixalades ni a urpades, sinó pre-

grand guignol, nosaltres oreiem que és
atrevit d'afirmar que és, aquesta, la més
baixa representació de l'art dramàtic. En
primer lloc, és remarcable que bons au-
tors com Duvernois han nodrit aquest gè-
nere amb algunes bones obres. D'altra
banda, hem tingut ocasió de presenciar,
aquesta setmana, una obreta: Les trois
masques, de Charles Meré, que, dintre el
teatre guinyolesc, és una nota de bon gust
gens menyspreable.

***
Es clar que si una obra de grand gui-

gnol, és una excepcional obra dramàtica, ja
no li escau el nom de grand guignol..Aques-
ta 'frase sembla .paradoxal i no ho és. El
difícil de la qüestió és saber els límits del
teatre anomenat de granel guignol. Una de-
finició rigorosa ens podria portar a confon-
dre lamentablement una tragèdia de bona
llei amb una vulgar truculéncia dramàtica.

¿Quin serà' el camí més segur, doncs,
per establir una diferència essencial? En
primer lloc posem el diàleg, o sigui l'ex-
pressió literària, en el sentit ample de la
paraula. I en segon lloc, la vàlua intrín-
seca de l'anècdota o episodi.

***
La companvia de grand guignol que ira

actuat aquesta setmana al Teatre Novetats
ha alternat una peça dramàtica amb una
peça còmica. Amb les peces còmiques hem
tingut una avinentesa d'admirar la gràcia,
la intenció, l'agilitat caracterísmques de les
comèdies franceses. El •públic que davant
les •truculències dels drames folletinescos,
arrufava el nas i es girava d'esquena a
l'escenari, es deixava endur per la gràcia
i la souplesse de les comèdies. El públic,
en aquesta ocasió, era un bon termòmetre
de la vàlua de les obres.

a**
La companyia de Grand Guignol que ha

actuat aquesta setmana a l'escenari de No-
vetats, és una companyia de guignol que
actua normalment a París. Això ens estal-
via de dir que cada actor és més p menys
especialista del paper que juga. Els papers
són enterament sabuts de artemòria i els
moviments gairebé mecànicament verificats
— en dues representacions d'una mateixa
obra no hi trobaríeu, ens atrevim a dir, ni
la més lleu modificació.

^x*
Qué es desprèn d'aquests comentaris?

Això depèn de l'esperit .amb què el 'lector
els llegeix.

RAMON PEI

La immortalitat, I'edat i 1
En un teatre de París hi havia una ac-

triu important que feia seixanta anys que
representava els papers de dama jove t amo-
rosa. Un dia hom va acordar que f actriu
havia, evidentment, passat de l'edat de sos-
pirar T'estimo». Els camarades de l'artis-
ta, després de les natural s reunions d dis-
aretes discussions, es decidiren a consultar
el director. Però la qüestió era greu. ¿Com
dirien a la venerable actriu que hauria de
canviar de repertori? Per fi, trobaren una
solució amb força probabilitats d'èxit:

— Vós podríeu representar papers de mare
jove, de mare d'un infant de quatre anys.

La vella comedianta sembla que va refle-
xionar abans de respondre:
— Vosaltres ho compondreu ; el que em

demaneu no és pas còmode. Es tota una
educació que em caldria refer de bell nou.
Seria necessari que aprengués a moure'm
com una vella!

Aquesta anècdota, que sembla autèntica,
és un pou de suggerències sobre. l'edat de

les actrius i, concretament, sobre l'edat de
les nostres actrius.

No ; no us esvcréssiu pas, estimades pri-
meres actrius i dames joves dels nostres
teatres ! No és la nostra intenció ésser m-
perdonablement indiscrets i revelar l'edat
de cadascuna. Altrament, seria aquesta una

tasca gairebé sobrehumana. 1 vet aquí el
primer elogi que surt, quasi sense donar-
nos-en compte, de la nostra estilogràfica.
Perquè és evident que les nostres primeres
actrius i dames joves saben adaptar-se molt
bé a l'edat dels seus papers.

a joventut de les açtrius

Però, les actrius han de -tenir l'edat .del
rol que representen? Si ens fixem i cer-
quem exemples al cinema, veurem que el
cinema és cruel. Norma Talmadge se'ns
ofereix com un exeample.

Sa¢ho, amb Mme. Sorel, omple el tea-
tre, encara. Perd en el .moment més jo-
venívol de l'obra, els anys de Mme. Sorel
fan exclamar a algun espectador:

—Cs Claudina al cementiri!
El cas de Mi^tinguett els sorprenent. El

seu talent i el seu ànim són dignes d'admi-
ració, ;però avui dia, quan hom anuncia
sorollosament que va faire le QrintemQs a
la revista del Casino de París, tothom fa
plasenteries. I, segons un .periòdic pari s(
ben digne crèdit, el públic de París va a
veure-la a títol de curiositat, com es van
a veure les catacumbes, la torre Eiffel o el
vell parís.

Aquesta qüestió té algun significat a casa
nostra?
Tenim .algunes actrius que segueixen re-

presentant papers de dames joves i amoro-
ses amb una desimboltura remarcable. No
tenim una madame Sorel, ni una Mistïn-
guett, ni una actriu com aquella de la qual
es parla en l'anècdota que encapçala aquest
comentari. Les nostres primeres actrius al-
ternen el rol de dames relativament madures
— •perdó! —amb el de dames joves i amo-
roses. La qüestió no radica en aquest fet,
sinó en la manca d'actrius joveníssimes,
més que discretes i sòbries. No voldríem
ferir susceptibildtats. Constatem un fet i
prou.	 R. D.

MIRADOR em fa la invitació—que m'hono-
ra—d'escriure a les seves columnes. Alguns
amics meus, el judici dels quals té molta
de valor als meus ulls, insisteixen perquè
jo exposi públicament algunes idees relati-
ves a la música actual, algunes paraules
d'orientació per a homes de bona voluntat.
Aquestes dues circumstàncies lligades han
acabat per vèncer tots els meus arguments
de resistència. Vençuts i tot, però, no es
resignen. Sobretot aquest: el compositor
combat en favor dels seus ideals fent masi-
ca. Els arguments veritables que ell pot
portar a la discussió són obres. E1 combat
dialèctic, la teoria, l'anàlisi han de con-
fiar-se a un altre home: el crític creador,
el schòpferischer Kritiker dels alemanys
Invocació:

Crític ereador, vino....!

He d'afegir que les idees generals que jo
pugui anar exposant aquí no tenen cap no-
vetat. A Berlín, a Viena, a París, a Lenin-
grad.., són moneda corrent en tota conver-
sa entre músics. Afanyem-nos a donar-li
curs a Catalunya, és moneda bona, a fe.
De totes maneres és clar que voldria fer

més que això. I aquí convindrà que us po-
seu en guàrdia. Ningú no podrà esperar
de mi que jo faci mostra de la imparciali-
tat d'un crític—si és lícit exigir d'un crític
aquesta virtut—. La música contemporània
que jo vull defensar i a la gual voldria
guanyar amies a Catalunya, no és aquella
música l'interès de la qual queda exhau-
rit amb el fet de la seva "actualitat ". Al
costat de la música simplement "moderna"
hi ha una altra música més ambiciosa avui
a Europa. Sobre aquesta petita diferència
hi ha, sortosament,, , idees molt clares ja en
alguns cervells.

No obstant, seria injust posar amassa
baix preu la categoria: "actualitat ". Si és
una categoria negligible en la vida priva-
da d'individus determinats, no ho és, en
canvi, en la vida d'una co]lectivitat. I una
vegada tocat aquest concepte, permeteu-me
una fantasia personal.

Em plau d'imaginar la consciència col-
lectiva" dividida en una sèrie de zones de
sensibilitat progressivament decreixent cap
a la ,perifèria. En la zona de màxima sensi-
bilitat hi ha uns éssers odiosos que van
descobrint que al món els problemes no s'a-
caben mai—àdhuc els sistemes aparentment
més perfectes n'estan encara plens! Prò-
xima a la d'aquests éssers dolorosos ve des-
prés la zona de les solucions humanes, ai
las, transitòries totes. Saltem -me unes
quantes més per acostar-nos a la perifèria.
Hi ha una zona creadora del confort: aquí
tota cosa perd la malícia original i es con-
verteix en motiu de benestança• I ara ve
la zona benestant, la que gaudeix del con-
fort i el defensarà, és clar, a mossegades,
quan sigui necessari. D'aquesta petita ope-
ració treiem-ne per avui la conclusió que
ens dóna; si us plau, és aquesta: confort
=enemic de ]'esperit.

Hem saltat unes quantes zones; deixeu
que em torni a remuntar en direcció contrà-
ria per a saludar de passada la dels purs
dilettanti, noble tipus d'home que hauria de
reviure entre nosaltres. A ell endreço
aquestes paraules temàtiques de Paul Va-
léry: "Les hommes n'inventent rien qu'ils
n'y soiént contraints par les circonstances.
Les damnations ne sont que des expédients
qui répondent à des expédients. Elles n'é-
manent que de jugos extèrieurs qui ne sen-
tent pas ce que nous sentons. La sévérité
est nécessairement superficielle."
Vulgueu recordar, si us plau, que el pre-

ludi no té una forma rigorosa ; pertany al
grup de formes dites d'improvisació. E1 seu
principi és el principi de l'anticipació in-
directa, o de l'al.lusió velada—de vegades
progressivament descoberta—al tema o als
temes de la fuga.

ROBERT GERHARD



eLa dona lleugera» (Greta Garbo i John Gilbert)

veida de grandesa de la natura en aquelles !prenem, doncs, el dramàtic de la situació i
contrades, ;però en el qual manca unitat i el comprenedor de l'actitud de l'esposa en
inspiració.	 La	 gran	 idea	 èpica	 central	 és el pati de la clínica, entesa amb tanta su-
constantment estroncada per una sèrie de blimitat per Dorothy Sebastian. Aquesta fi-
digressions no massa felices. 1 gura bé mereixia un segon film, una segona

Clarence Brown ens interessa molt més part on veurfem Naville descobrint a pleret
en el film psicològic ; ací ell és un mestre. la seva esposa,	 aque res de]que és humà

I	 1	 q	 qLa	 dona	 lleugera	 confirma	 i	 prolonga no és etern.
el g procediments emprats en la cinta ante- Com en El dimoni i la carn, aquest filmrior	 El dimoni i la carn. Ambdós films re- ens dóna	 una visió de la passió com elsvelen algunes afinitats, però cinematográfi-
çament interessa més el que ara fa 1 objec- americans no ens tenen precisament habi=p
te d'aquest article. La matèria anecdòtica és tuats. La passió com alguna cosa d'inven-
aci anés complicada, les persones interessa- cible i d'avassallador. L'espectacle podia és-
des més nombroses,	 les existències de les ser delatat immoral per la raó que és fals
quals es ramifiquen diversament .per a co- 1 Goethe,	 que	 s'hi	 coneixia,	 explica	 en	 les
nèixer mants punts d'interferència. El mo- seves Històries d'emigrants, que l'home és
viment és cert, .passen molts anys i tenen 1 capaç	 de domtan- tot el que s'agita en ell.
lloc	 força esdeveniments.	 Les	 persones hi 1 Però	 encara	 cal	 convenir	 que tots	 vivim
viuen una vida afectiva intensa, molt cap 1 amb	 aquesta	 inguarible	 illusió	 postulant
a dins, puix que no són menys importants 1 etern el que és caduc. Per això dèiem que
els gestos que s'eviten que els que es realit- 1 la figura de la jove esposa bé mereixia una
zen. Es cometen error fatals i es fan coses segona part on veuríem com ella s'instalaa
d'una	 lleugeresa	 imperdonable ;	 és	 a	 dir, i substitueix la difunta en la ment del seu
exactament com succeeix en la vida real. 1 marit. El film hauria adquirit una significa-
Els uns són en una incomprensió .absoluta 1 ció moral altrament humana.
dels altres ; només hi ha el Dr. Hoog, en La interpretació del film rés de primera.
qui a una profunda intelligéncia s'uneix un Greta Garbo	 és ben bé una propietat degran esperit de to'erància, que és conscient Clarence Brown. Ningú més no ha sabutdel que s'esdevé i que endebades tracta d'ar- presentar-la de la manera com sap fer-ho .	E 	 ell s'objectiva la consciència de
l'espectador. Pera tots	 història és acoló, aquest director.	 Altres amb ella han rodat
per al Dr. Hoog bé més d'espectacle que

e 	 é metres que són en el cinema l'e	 del'equivalentq	 q
d'acció. la literatura pornográfica en el món dels lli-

Clarence !Brown ha usat sistemàticament bres. Però ací no hi ha gest, no hi ha acti-
dels primers plans. La sintaxi del film, de 1 

tud a negligir, tot hi és profund i veritable.
caires psicològics, ho exigeix. Rostres i més 1	 John Gilbert treballa en aquesta cinta amb
rastres,	 però	 no	 isolats,	 sinó	 confrontats; una bona voluntat que ens ha	 reconciliat
un diàleg permanent en el silenci de les mi_ 1 un bon xic amb ell. Ens ha semblat que les
railes. Moltes coses callades, 1 ordres per ell han estat aquest cop rigoro-

La projecció amplifica considerablement ses,	 no se li ha permès cap atzagaiada i
els rostres per a	 fer-nos participar en una ha hagut de formar com qualsevol altre.
coneixença minuciosa de la seva funció ex- D'aquí que ell es mantingui sempre en el
pressiva. No podem detallar exemples : Cla- 1 mateix pla	 que els altres,	 sense pretendre
rence Brown ha matisat aquesta mímica fi- sobresortir,	 cosa que per altra banda, amb
siognombnica amb la mateixa precisió i mi- un repartiment tan seleccionat, Ii .hauria es-
nuciositat	 amb	 què un	 escriptor depura	 i tat molt difícil.
elabora el seu estil.	 1

Primers plans;	 després, moviment de la Fairbanks fuI es revela un gran tempera-

máquina, moviment que val per la seva pun- ment que ens ha recordat Lars Hanson.
tuació,	 és	 a	 dir,	 pel	 seu	 termini .	 La	 mà- 1 Lewis Stone, l'actor acabat, perfecte, que
quina es para damunt del personatge que 1 tantes	 vegades	 hem	 admirat sense	 restric-
és l'eix de la situació i l'iris es tanca d'aque- cions, i de Dorothy Sebastian ja n'hem dit
ila	 faisó	 queinvita a pensar i	 a preveure, tant de bé que .ací no sabríem dir-ne ja res
Quan Dorothy Sebastian darrera els vidres més.
esguarda Diana (Greta Garbo) pujant al seu El film a nosaltres ens ha impressionat de
cotxe,	 la maquina llisca cap a la dreta per debò. Personalisme? Potser sí. Sempre hi és
a mostrar-nos Naville (John Gilbert), que no aquest	 factor,	 i	 qui,	 doncs,	 pot	 gloriar-se
ha	 pogut	 resistir	 i	 és	 allí	 al	 costat	 de	 la d'alliberar-se'n?
seva .promesa — i	 preveiem la catástrofe. 1	 Josar PALAU

COLISEU
Vegi, avui, la super-
producció Paratuoilnt

LAS CUATRO PLUMAS
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"La dona_11euera" PANORAMA
M. G. M. ha presentat simultàniament

dos films signats per Clarence Brown: La
dona lleugera i La senda del 98. Nosaltres
ara ens ocuparem sols del primer; val la
pena. Admirem l'art de Clarence Brown,
però no hem pogut retrobar les seves quali-
tats en el film que ha bastit sobre els cer-
cadors d'or d'Alaslca, el qual té un començ
magnífic que emporta una prodigiosa ani-
mació de les multituds i una visió no despro-

i es convencem que
aquest magnífic  i sor-
prenent espectacle
és el millor que es pro-
jecta avui a Barcelona

r ._	 _*r
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Es un film sonor PARAMOUBT

Naville coneix -- en el sentit bíblic del
mot — Diana aquell dia. La versió espanyo-
la del film ha escamotejat aquest episodi,
per bé que prou prudentment perquè tot es-
pectador atent l'endevini. Nou mesos jus-
tos que són casats i arriba el telegrama
anunciant la forta crisi nerviosa que sofreix
Diana. Recordi el lector que la darrera en-
trevista dels amants té lloc la vetlla nup-
cial. Diana, allitada, acaba de parir. Com-

RICHARD ARLEN
FAY WRAY
CLIVE BROOK

WILLIAM POWELL

«El Cameraman»
La circumstància d'haver parlat amb ex-

tensió en un número molt recent, de Bus-
ter Keaton, ens dispensa de tornar sobre
els mateixos conceptes que exposàvean en
aquella ocasió, ara a propòsit de la seva dar-
rera estrena. Diem sols que no voldríem
.amb el nostre silenci donar a suposar als
riostres lectors que aquest Film seu ens 'ha-
gués pogut passar desapercebut, ja que El
Cameraman ha constituït, la darrera set-
mana, el màxim esdeveniment cinematogrà-
fic. Hem tornat a riure de valent i admirat
de bell nou la perfecció amb què Buster
Keaton estructura les seves cintes.

Un ídol del Cinema
a l'Hospital

Es conten moltes guatlles referents a les
riqueses dels "asos" de la pantalla. Cada
dos per tres veiem fotografies dels xalets
o petits palaus que els noms més daurats
de Hollywood tenen com a propietat a Los
Angeles... Tota aquesta riquesa potser serà
veritat, però al costat d'això, hi ha la mi-
sèria dels molts que van a Hollywood illu-
minats per la fantasia dels somnis més po-
ca-soltes i tornen derrotats, si és que poden
tornar... Sobre la vida miserable i trista
de la comparseria, ja s'han fet unes quan-
tes pellícules i no se n'ha deixat passar
una—La darrera ordre, un film sensacio-
nalíssim d'Emil Jannings, formidable d'in-
terpretació i de creació—amb unes quantes
escenes patètiques de les multituds que es
barallaven per a poder ésser comparses
d'un film.

Però, aquesta riquesa dura gaire? Està
ben cimentada econòmicament? El reclam
que han de fer, a un preu extraordinari,
els deixa marge per a estalviar?

Nosaltres érem infants quan la glòria de
Lídia Borelli, Pina Menichelli, Leda Gys,
Max Linder, Toribio, Menudillo, Emile
Ghione o sigui Za-la-Mort... La cinemato-
grafia iniciava la seva carrera triomfal, es
podia anar al cine per deu cèntims i pas-
sar-hi la tarda i la nit. Al Circo Barcelonés
feien un programa de vint peI•lícules dià-
ries ; i el film més llarg que es representà
en una sola sessió fou Los Miserables, de
4.000 metres. Les marques més de moda
eren la Pathé i la Gaumont, de França; la
Cines Roma, d'Itàlia; la Lubin, de Nord

-amèrica i la Nordisk... Que és lluny tot
això! En aquestes revisions cinematogràfi-
ques de MIRADOR, ens hem adonat que ens
fèiem vells. Tant que ja un heroi de la
nostra infantesa ha passat a un hospital,

on uns quants amics dels bons temps l'aju-
den a viure amb unes caritats honorables...
Es Emile Ghione, Za-la-Mort; aquell famós
apatxe dels films italians. Si ara passés
un film del seu temps, potser riuríem molt;
massa.

Za-la -Mort era, llavors, alt, prim, sèe.
Les dues arrugues verticals—semblants a
les de Lon Chaney—]i donaven un to d'ho-
me terrible. Anava vestit de vellut i por-
tava una bufanda ]larga. E1 seu abilla-
ment era pres del d'Arístide Bruant, aquell
chansonnier realista que feia cuplets con-
tra la burgesia, cantava les excellències de
la bohèmia, el vi blanc, el camí de la car

-retera i era propietari i fins tenia compte
corrent a la Banca de France, perquè era
el lloc més segur.

Emile Ghione era un actor realista, sor-
tit potser del guinyol o del teatre dramàtic
de Sicília. Tenia un posat d'home fatal i
totes les seves pellícules acabaven amb dos
o tres assassinats. (Llavors en la produc-
ció italiana no venia d'un.) El seu tipus
conquistà moltes ,jovenetes, que veien en
Za-la-Mort aquell apatxe idealitzat pels
cuplets de la Raquel Meller de la Sala Im-
perio ("Así cada una, lejos la luz de la
luna, etc."), i de les cupletistes que cantaven
el Bon soir, madame la Lune... traduït al
castellà. Llavors les nostres modistetes, les
nostres mecanografetes, les nostres llucie-
tes, escrivien a Itàlia demanant retrats als
asos de la cinematografia...

Ja ho veieu en què ha parat un d'aquells
herois de les nits de fa quinze anys. Ara
viu en un hospital, rodejat d'oblit i misè-
ria. Ni casa té on anar a raure. E1 pobre
ídol desfet, pebre, derrotat, malviu a l'hos-
pital. Fa temps que va entrar-hi; no sap
quan en sortirà

A la fi, sembla el destí dels tipus del
carrer que interpretava fa uns anys... Si
fóssim pedants parlaríem de l'ananké, pe-
rò val més deixar-ho córrer. — C. M.

Anotem, per tal que serveixi d'enllaç, la
idea central del nostre primer article apare-
gut a MIRADOR. E1 cinema, dèiezn, és un
revaloritzador de les superfícies. (L'home
i el món circumdant han arribat a una ca-
tegoria estètica. Com a objectes i en a n ma-
teix rengle». Cal subratllar aquesta afirma-
ció, que nosaltres acompanyàvem d'un text
de Jean Epstein, En efecte, el nostre temps
trenca amb la qualificació de les coses en
raó de la seva profunditat. Aquesta és una
doctrina del dinovè segle, el temps — ja ho
hem dit en un altre floc — en què no es
coneixia la valor moral de la rialla i el pa-
tetisme romàntic ho situava tot. Ara ja
pot dir-se que la qualificació de superficial
ha perdut el seu vell sentit pejoratiu, per
tal com la cultura del cinema valora la pura
plasticitat de les coses. Aquesta pura valor
plástica situa l'home i el món circumdant
en un mateix rengle. Heus ací la única po-
sició defensable en una estreta ortodòxia ei

-neQnatogràfica.
Ara per ara, i d'una manera purament

transitoria, cal concedir, però que l'home
s'ha situat en un Lloc preferent com a ob-
jecte expressiu. Ara Qer ara, sukvratllem -ho.
Més endavant farem notar com l'expressi-
vitat cinematogràfica és assolida cada ve-
gada més per les coses inanimades. Ja dèiem
anteriorment que la gran virtut vivificadora
del cinema — i afegim : la seva essencial
diferenciació del teatre consisteix a fer res-
saltar, a fer viure la immobilitat de les co-

Un primer pla de la detenció de Violina
en el Napoleó» de Gance

ses. uA 1'écran — copikyem de Marcel L'Her-
bier — no hi ha natura morta. Els objec-
tes tenen actituds.» En principi, tan expres-
siu és un rostre en granel plan, com el
guant o el paper caiguts a terra, que el ca-
meraman enfoca a breu distància de l'ob-
jectiu.

Avui ens ocuparem, però, solament del
primer mitjó expressiu que ha tingut el ci-
nema : el gest facial. No volem pas alludir
la valor primigènia que els estudis del P.
Marcel Jousse li han atorgat. L'enrenou
produït a l'Epropa intellectual a redós de
]'afirmació d'aquest jesuïta, sostenidora que
l'home primitiu gesticulava i no parlava, no
ens interessen pas immediatament. Sols per
a fer notar com la paraula és un fruit pos-
terior de cultura intellectual, i el gest és una
expressió primària, intuïtiva, universal i
pura.

El gest facial intervé d'una manera par-
ticularment activa en el cinema, però per
tal com el cinema neix sota l'estel d'un al-
tre art: el teatre. L'obsessió teatral es cop-
sa plenament en els primers films. És el
moment dels tragediants italians i dels ac-
tors de la Comédie Trançaise. El moment
en què els nersonat^es accentuen les seves
ganyotes per tal com els espanta restar in-
compresos sense l'ajut de la paraula. Avui
aquesta exageració gesticular ens semh^a
grotesca. Anys a venir semblaran viólentís-
sims alguns gestos que ara ens semblen nor-
mals. Car la història del cinema, a mida
Que es depura d'arts alienes, és una simf^li-
jicació progressiva del gest facial. EI gest
ample és teatre. El cinema aspira a produir
un màxim d'expressivitat mitjançant un mí-
nim de gest.

Una exploració cronológica de la història
del cinema ens farà veure tot això. No cal
recordar el gest d'una Francesca Bertini,
d'un Amletto Novelli, d'un Aimé Simon Gé-
rard, patètic i teatralitzant. Cada posició de
llurs rastres davant ]'objectiu denota imme-
diatament l'actor de teatre.

Després vénen — com una alenada d'aire
fresc — les pellícules de l'Oest. Teatre enca-
ra, en el rostre terrible dels dolents i en la
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rialla annoblidora del bo. Els films policíacs
acusen encara més aquesta dualitat gesticu-
lar. Aviat arriba als actors un moment es-
cadusser de refinament, Douglas, Charles
Ray, Tom Moore, assoleixen de végades una
certa contenció mundana. El gest va reduint

-se. A Europa comencen a fer-se proves per
tal de concentrar l'expressivitat en un mí-

Un altre primer Qla de la mateixa escena
del «NaQoleb» de Gance

nim d'acció. A Amèrica neix una mestrívola
imitació. Charlie Chaplin obre molt poc el
seu gest facial. I, finalment, s'arriba al gest
mínim. Norma Talmadge, Ivan Mosjsukins
i, sobretot, Lillian Gish, En el film còmic,
la prova contundent de Buster Keaton.

Heus ací, finalment, el gest facial reduït
a la seva màxima simplificació. Al pol opa
sat del gest aparatós i fals del teatre. Un
tic dolorós del llavi de Lillian Gish és sent
vegades més punyent que tots els recargo-
laments patètics de la Bertini. El gest s'ha
tornat infinitament més humà, més pür,
amés {ntim, més autèntic, més viu. I, evi-
denúment, més cinematogràfic.

GUILLEM DIAZ PLAJA

La nostra darrera sessió

Divendres passat tingué lloc la sessió de
cinema, organitzada .per nosaltres, corres-
ponent al mes corrent.

Després del documental de costum, que
es referia als Equinoderms, donàrem un
film típic d'avantguerra: La por, on hom
veu l'aplicació primària de dues tècniques:
el moviment de la màquina que us deslliu-
ra de la dimensió restringida del teatre i
la sobreimpressió que permet figurar no les
coses que són, sinó les coses tal com les
veu l'actor, o bé el que el] imagina.

Aquest procediment, que té encara altres
aplicacions, després d'haver estat explotat
a sacietat, avui resulta ja un xic barroer.
Les raons d'això no és ací ara el lloc d'ex-
posar-les. Pensem fer-ho tan aviat com pu-
guem, ja que el considerem un punt cabdal
de ]'estética cinematográfica,
EI film d'avantguarda — apellació un

xic vaga sota la qual .acoblem films molt
diversos — Simfonia dels rascacels, és sim-
plement un documental sobre l'arquitectura
nordamericana. Una sèrie de visions, ja des-
lligades, ja soldades, amb fosos encadenats,
on es revela una obstinada preocupació de
valor plàstics, forçareeixits. Per asaborir
aquest fibm, tal com deiem en el programa
de la sessió, cal pendre'I pel que és: un es-
tudi de cinematografia. L'home que treballa
en la construcció de films de tant en tant
ha de lliurar-se a aquestes fantasies o la des-
coberta de nous valors de fotogénia, de mo-
viment i de ,plasticitat, elements que cal
dosificar en tot film digne.

El barret de ulla d'Itàlia fou, tal com
prevèiem en el número anterior, molt ben
acollit del públic nombrós que emplenava
completament la sala.

ALTES
NOVF,TATS

t	 EN CORBATES

Jaume 1, ji
Telèf. 11655

UNA CULTURA DEL CINEMA

EL GEST

-r 1 ®^c:D	 'Avui, gran èxitV' 	 I	 dde la grandiosa
superproducció sonora

El Teatre
Flotant

La famosa obra quina música s'està
fent popular per tot el món.

L'èxit més ressonant de l'exquisida artista LAURA LA PLANTE

y del notable actor JOSEP SCHILDKRAUT

Serà la película sonora de la temporada. Una superproducció UNIVERSAL



FRANCESC DOMINGO. — Públic de teatre

Façana de l'establiment (Diagonal, 460) del moblista iBADRINAS, representant per

tota la Península de les teles i papers DE-TE-KU. La labor de Badrinas com a «en-

semblier» es distingeix pel seu afany de portar a les arts decoratives catalanes un

aire de modernitat ben entesa. El seu agençament d'habitacions, catifes, teles estam-

pades, porcellanes, ceràmica i vidres frueixen de gran apreci entre les persones de 
gust.

Demà passat dissabte, dia Pi

s'obre, a la

SALA PARÉS
Petritxol, 5

l'anunciada Exposició de'

Joan Serra
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El nostre Joan Serra
a les autoritats competents —	 pei especial- sense que ningú sobrepugés la oferte. Si
ment al sen yor Nicolau M. Rubió i Tudu- els nostres col1eccionistes segueixen oblidant
rí, director de parcs públics — que la mirin aquest exquisit artista, potser, més tard,

anab una certa consideració. 	 amb tres mil pessetes no en tindran prou.
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Una proposició. — Permeteu-me — de
bon comenaçment — l'esplai d'una inicia-
tiva.

Tots convindreu que d'èxit més contundent
i espectacular de la nostra mirífica Exposi-
ció ha estat, és i serà les fonts màgiques
que el màgic enginyer Carles Buigues ha
projectat i realitzat. En totes les intervius
que s'han fet, es fan i es faran a totes les
importants personalitats que han vingut, et-

cètera, hi ha uns elogis exuberants per a
l'obra del nostre enginyer. Davant d'aquells
brolladors 'ha badat tothom: des del més
humil sagristà de Masrampinyo fins al di-
plomàtic més ben servit de condecoracions.

Tots aquests dignes visitants — almenys
tots els que jo he hagut de ciceronar — han
mostrat llur estranyesa que en una plaça
tan esculturada com la plaça de Catalunya
no hi hagués res al mig. La nostra propos-
ta ja s'edevina: encarregar a Buigues una
font lluminosa pel bell mig de la plaça de
Catalunya. Al nostre entendre no hauria
d'ésser massa monumental ; un tipus sem-
blant al que hi ha davant el restaurant
«Ambassadeurs), em sembla adequat. Ima-
gineu-vos, per un moment, aquest brollador
construït i engegant l'aigua d'aquella ma-
nera tan meravellosament divertida com fan
els de Montjuïc, a la nostra millor plaça.
L'èxit fóra segur i, si més no, una asse-
gurança que el seu lloc no seria ocupat per
cap construcció «genial».

Ara que ja hem abocat la nostra iniciati-
va urbanística, només ens queda recomanar

/70' portal
La joventut creu que el gaudir

II	 de bona saiut és una cosa ben na
'	 tural; els vells, en canvi, saben

apreciar-la. Perxó les persones ex-
,	 perintentedes dónen Ovomellina a

llurs fills o a llurs nets; car volen
. veu els sans i forts i ben armats

Contra les vicisituds' de la vida.
L'home fort és optimista i estima la
vida quz és la dot dels qui tenen
bona salut.

EI nombre de les persones de
constitució malaltissa és ben petit,

i	 comparativament al d'aquelles al-

Una tassa

que això no (liga amb allò. Certament, hi
ha una altra mena d'expressió pictòrica en
aquesta tela que, .aparentment, l'aproxima
a altres anteriors modalitats seguides per
l'artista. Però això no vol pas dir un retro-
cés, sinó que, més aviat, podríem anome-
nar-ho una cristallització, en el gresol de
la qual hi ha tots el dibuixos fets en el
Teatre Apolo del Parallel, el cezannisme
d'Els jugadors de la col•eceió Plandiura, e!
primitivisme de la seva època normanda,
l'espectralisme de la seva darrera època i
per sobre, o per dintre, de tot, l'element
imponderable de la seva visió.

La qualitat pictórica de les teles de Do-
mingo és... però no ens escarrassem ! Ara
per ara — diguem-ho clar — la seva pin-
tura no acaba d'interessar el nostre públic.
Es trist haver de constatar-ho, i més trist
encara fou el moment de posar a la venda
una obra de Domingo, en la passada sub-
hasta de can Parés.

La taxa inicial d'aquesta tela era, no-
més, de tres centes pessetes i després de
«a la unan, ((a les dues», arribà aa les tres»

Ramon asma sens presenta sota e s
tres aspectes de cartellista, illustrador i pm-
tor de cavallet, dels quals preferim el pri-
mer. El cartellisme de Calsina està dintre
l'ortodòxia moderna de ('affiche; i en aques-
ta ciutat saturada de cartells-blasfèmies, ai-
xÒ és molt d'agrair.

Ben Quirat, el cartell anunciador és una
de les coses que determinen el to d'una ciu-
tat, i com a coronari afecta directament el
mai ben prou lloat subconscient dels seus
habitants.

Per això, quan veniu — per exemple —
de París, trobeu Barcelona tan ensopida ; i
creieu-me ! els insípids cartells que veiem
pels nostres carrers en tenen bona part de
la culpa.

I no obstant, també tenim alguns tra-
çuts cartellistes, però com que la majoria
dels nostres fabricants i comerciants no els
saben, o no els volen veure, hem de conti-
nuar contemplant un seguit d'anuncis poca-
soltes, i, amb el temps, el nostre subcons-
cient per força se n'ha de ressentir.

A veure, doncs, sen yors fabricants á co-
merciants que anuncien, si us fixeu amb
aquest intelligent cartellista Ramon Cal-
sina, que exposa actualment a la Sala Pa-
rés.

Marian Burgues, el degà sabadellenc
dels ceramistes catalans, ens diu en el seu
catàleg que no exposa res de nou, i que
judiquem.

Amb molt de gust, venerable ceramista.
Les vostres «quatre bestioletes fetes al torn»
tenen una gràcia particular tant en la for-
ma com en l'expressió. Us heu equivocat,
a! nostre entendre, en dir que no presea-
tàveu res de nou, car aquests bibelots són
una mostra convincent del contrari del que
vós afirmeu.

La vostra interpretació de la ceràmica de
Paterna és força agradable de contemplar;
sobretot en els tons esteu justíssim. Però,
la vostra producció més inferior l'hem ano-
tada en els pots per a flors.

***

Laporta Astort seria una gran artista
si la bona Pintura tingués alguna relació
amb la Fotografia. Però, tanmateix, hi ha
una «mica„ de diferència.

Es pot pintar tan fotogràficament com
es vulgui, mentre es conservi el toc sensi-
ble de la pinzellada, i aleshores 'podreu sos-
tenir el realisme objectiu més desesperat.

En els bodegons d'aquest sincer pintor
hem vist alguns fragments (en la perdiu i
les roses) de sostinguda emoció pictòrica.
Però són massa pocs, encara.

J. Olivet Legarés està vist que nomé,
pot assolir una certa solidesa pictòrica amb
les teles de reduït tamany. Quan les seves
mides són les habituals, l'obra decau me-
xorablement. Aquest fet insòlit l'hem cons-
tatat, també, en altres anteriors exposicios
del mateix artista.

Convindria, doncs que J. O!i.et procu-
rés treure el major partit possible del seu
especial temperament dedicant-se exclusiva-
ment a la tela petita. Sempre serà més pee-
ferible aquesta limitació de tamany que l'ac-
tual producció desnivellada.

R•+
Joan Serra"està malalt; dies passats

la seva situació era una mica delicada,
avui ja es troba en un estat francament
satisfactori, però no el suficient per a poder
assistir personalment a la inauguració de
la seva próxima exposició de les seves pm-
tures que es celebrarà, dissabte que ve, a la
Sala Parés.

Després d'haver vist aquestes teles, po-
dem assegurar des d'ara que la pintura ac-
tual de Joan Serra continua el camí ascen-
dent de la seva iimpressionant obra inicia-
da en e1 primer «Saló dels Evolucionistes»
de l'any 1918.

MAatus GIFREDA

Joan Serra està a punt d'inaugurar la
seva exposició a !es Galeries Maragall. De-
mà passat, dissabte, a les sis de la tarda,
s'obrirà al públic la sala on hi haurà pen-
jades les obres produïdes aquesta darrera
temporada pel nostre gran amic i excellent
pintor.

No sabem si tindrà poc o molt èxit la tal
exhibició. Probablement ha d'ésser molta la

ventada que—com és de consuetud—ha d'a
par a donar la volta per l'antiga sala de
an Parés amb aquell aire, una mica ba

Soc, una mica desorientat, que pren el ciu
badà mitjà de tot el món davant d'aquelles
:oses en què no entén gaire però de les
quals té una certa notícia que són dignes
de gran interès. Gairebé podríem assegurar
que bona part del públic barceloní, que ja
astà fet a tot, després de la gran varietat
de modalitats artístiques i antiartístiques
que ha tingut avinentesa de contemplar,
trobarà, potser, que no és prou excitant
per la seva mal treballada sensibilitat la
densa, substanciosa i rica qualitat de l'o-
bra d'aquest formidable pintor de bo de bo.
res més que pintor—i prou. Però és tam-
bé segur que aquelles persones que seguei-
xen amb atenció i intei.ligència el nostre mo-
viment artístic, hauran de constatar una
vegada més com la pintura de Joan Serra
n'és una de les més efectives i precioses va-
lors i com la seva personalitat n'és una de
les més positives i vigoroses.

Coneguérem Serra farà cosa d'uns quinze
o setze anys, en plena florida, i tronada, jo-
ventut. Llavors treballava en el taller d'es-
cenografia d'En Castells, al carrer de Tà-
pies, en el qual, veritablement, era ben poc
el que podia donar de si el nostre pintor, i
d'on no tardà a fugir per treballar amb tota
llibertat. Del taller que instal•là Serra amb
l'escultor Viladomat en aquell pis del car-
rer d'En Guàrdia on tenia el seu dipòsit
de motllos i tnodels l'emmotllador Lena,
sortí el benemèrit "Saló dels Evolucionis-
tes", en 1917, a imitació del qual no tar-
dà a florir un abundós esplet d'entitats si-
milars. 1'" Agrupació Courbet", 1"`Agrupa-
ció d'Artistes Catalans ", el "Saló Nou Am-
bient" (!), "Els Grisos (!!)", etc.; d'aquells
"Evolucionistes ", berra era, amb Sisquella,
el més característic i representatiu.

De llavors ençà, Serra ha seguit treba-
llant, sempre de cara als veritables proble-
mes de la pintura. Interrompuda un temps
la seva carrera pel servei militar, que pas-
sà al Marroc, en tornar-ne reprengué els
pinzells amb més empenta que mai per tal
de rescabalar-se del temps tan llastimosa -
ment perdut. Després, en trobar-se davant
dels grans exemples dels museus de Ma-
drid i' de París, aquella altíssima lliçó no
féu sinó refermar-lo en les seves experièn-
cies i enriquir-lo amb noves adquisicions.
Ara, veiem ja a Serra en perfecte domini
de les seves esplèndides facultats i n'hem
d'esperar les més saboroses realitzacions.

Serra, d'un caràeter impulsiu, loquaç i
agudíssim, d'una filosofia, informulada,
pragmàtica i corrosiva, amb una justíssima
percepció del cantó ridícul de qualsevol co-
sa, reacciona immediatament davant d'una
paraula, d'una acció, d'un esdeveniment,
amb un comentari punxant i cru. Un mar-
cat accent Ileidetà subratlla el seu enrao-
narar abundant, pintoresc i càlid.

Mancats de lloc, espgolarem del seu anec-
dotani un parell de dites que ens semblen de
més fàcil transcripció:

En parlar de la seva estada al Marroc
amb uns amics, un d'aquests li preguntà
quin era l'exercici que hi feia més sovint,
i Serra li contestà:

—Escombrar, escombrar, Jo crec que he
escombrat tota l'Africa.

Quan el seu viatge a Madrid, en dema-
nar fulles d'afaitar en un establiment, la
dependenta digué: "Observo que casi todos
los catalanes se afeitan con hojas Gillette",
i Serra, de seguida: "SCa! la mayoría lo
hacen con hojas clandestinas."

JOAN CORTES 1 VIDAL

Francesc Domingo exposa el quadro
que roproduïm en el Saló dels Indepen-
dents de París. Després de la seva darrera
exposició a can Parés, potser algú trobarà

Ovomczltincz
tres qui malméten llur salut per una
alimentacióimprópia o un génerede
vida irregular. ''Ens emmetzinem
amb metzines cares, per curar-nos
amb altres metzines ", digué un lite-
rat. Si, enlloc d'aixó, preneu Ovo-
maltina, aquest fortificant natural
concentra! a base d'ous. Ifet, malta
i cacau, us permetrà de soportar la
vostra tasca diaria, per feixuga que
sigui sense fadiga, mantindrà
l'equilibri de les vostres fórces i
us preservarà de malalties persis-
tenis.

d' ORLTN á
al desdejuni

crea sang, múscles i nirvis.

Llaunes de 250 i 500 grams a les farmàcies i drogueries.

Fabricants: Dr. A. Wander, S. A. - Bt:RNA (Sulssa)
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TALLERS DE MOBLES

RE'I
ESTABLERTS L'ANY 1852

PRODUIR 1 VENDRE ;; SUPRIMIR:L'INTERMEDIAR I

Una visita als nostres tallers Gs'impossa'a
tota persona que vulgui adquirir mobles de
qualitat a preus econòmics. Tenim un gran
stock d'habitacions a punt d'ésser entre-
gades, models originals, moderns i d'estil

PROJECTES 1 PRESSUPOSTOS AL PREU QUE US CONVINGUI

ENRIC GRANADOS, 21

EL

SULFOPILOL
Remei cíentífic
contra la calvície

=_ Q
AIREBÉ tots els calbs ho són per la sebor-
rea, aquesta hipersecreció del cap,
que es manifesta amb l'aparició de la

caspa. La seborrea és el començament de la
calvície. Combatre aquella és evitar aquesta.

No es coneix altre específic contra la se-
borrea que el sofre. I no es coneix més que

-_	 un medicament que permeti utílitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara

° y de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no és, doncs, un pro-

°_ ducte empíric, casolà, o de perfumería, prepa-
rat sense reponsabilitat científica. Pel contrarj,
està fet per facultatius catalans i basat en fór-
mules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'úníc remei que lí a^onsellerà el seu met-

ge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evi-

tarà la caiguda del cabell en qualsevol mo-

ment en que es trobi el seu procés de calvície.

Amb el SULFOPILOL tindrà, demés, sempre
—_ i aerfectament el cabell net i sec, evitant que

la caspa li malmetí la cabellera i lí faci lleig i

brut damunt el coll de la seva roba exterior.

I=	 En centres d'especifics,al preu de 710 pts,

/

Com aquell que llença una artista, els la Ronda de Sant Pere cantonada al Fas-
francesos han llençat al món la sardana seig de Sant Joan perden tot el perfum.
catalana. Les nostres cobles han tocat a	 Fontbernat ha escrit un article molt xi-
París i Deauville. I les nostres sardanes roi sobre la sardana en un prospecte anun-
s'han fet de moda. El gramòfon les ha ci de la Companyia Francesa del Gramó-
popularitzades. I els discos que porten gra- fon (((La Veu del seu Amo»). Diu Fontber-
vada la nostra música més característica nat que la sardana és al jazz negre el que
han fet llargs viatges i parlen de nosaltres	 la llum és a ]'obscuritat. Diu encara Font-
a Nova York i Toquio, a la Indoxina i al bernat que la cobla de sardanes serà crida-
Senegal.	 da el dia del judici final per a despertar els

Cnun que la moda és variable i de vega- morts,

Dansa catalana (d'una estampa de 1850 reproduïda en el catàleg de la Companyia
Francesa del Gramòfon

des cal tenir idees originals, s'han escrit
articles contra la sardana. Hi ha en aques-
ta actitud un desig fins a cert punt expli-
cable de reaccionar contra el tipisme i el
folklore que han absorbit tota l'atenció dels
babaus. Certament, el tipisme no ens ha
de redimir, però tampoc cal que ens el ju-
guem.

Si els que 'han escrit contra la sardana
n'haguessin sentit una amb gramòfon a
Wellington, on si fa o no fa es troben els
nostres antípodes, potser canviarien d'opi-
nió. Si tan solament 'haguessin vist sarda-
nes en una plaça d'alguna vila emporda-
nesa, on les sardanes són una cosa viva,
potser arribanien a impressionar-se. És clar
que vistes ballar al Parc o la voravia ds

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

Jaume 1, si
Telèf. > 1655

No estic en condicions per a parlar de les
qualitats fonogèniques que Fontbernat veu
en la sardana, ni de dir si La santa Espina
és tan forta com La Marsellesa, però a Pa-
•ís .han descobert en les nostres sardanes
un caràcter Qnágic i un prestigi digne dels
grecs. La música de Am¢hitryon 38, de Gi-
raudoux, una obra de tema mitològic, la
formen les nostres sardanes, i la revista
Entr'acte anuncia la casa que ven les sar-
danes que varen ésser interpretades durant
la representació de l'obra de Giraudoux.

Si ara que la sardana comença a tenir
renom universal sortís de Catalunya una
campanya antisardanista, faríem rnolt ma]
paper. També seria curiós que un estran-
ger estigués més capacitat que nosaltres
per entendre i estimar les sardanes.

Se'ns dirà que ]'atac va contra el sarda-
nisme i la mentalitat sardanista, però no
podem pas demanar que tothom estigui en
disposició de traduir els c'àssics. Si alguns
dels nostres joves volen continuar la tradi-
ció del jovent de festa major, que sempre
ha format un grup nombrós, ¿qué podrà
oposar-s'hi? I fet i fet els balladors de sar-
danes també poden ésser útils.

M. B.

!!i

EtL  DISC DE LEA RÁÇ^A

El Romeral

1

La Guitarra

en disc

o	 MIRABDK	 .

c ALS ptscos_^j EIs dlscosdel mes I, Les danses amb gramòfon
La Setena Simfonia és la que millor es

pot presentar com a característica del tem
-perament de Beethoven, puix es mostra tal

com era el seu caràcter impetuós i àdhuc
violent, que es complau en els contrastos
desconcertants i grandiosos alhora. El ser
aquesta obra tan subjectiva no li ha llevat
les explicacions que han volgut donar-li els
comentaristes com produïda per causes ex-
ternes, que tan poc compten en una per-
sonalitat tan forta rom la de Beethoven.
Hi ha qui troba en aquesta obra un himne,
a estones heroic, amb el qual Beethoven
vol celebrar la victòria sabre Napoleó. D'al-
tres, per la simultaneïtat de la seva com

-posioió amb algun incident joiós per al seu
autor, troben en aquesta obra un desig de
fugir, només sia per poc temps, de l'estat
de postració i desventura a qué l'havien
portat les seves malalties físiques i morals.
wagner, en canvi, hi veu ]'esclat d'una
festa dionisíaca.

Ben mirat, tot això no resulta sinó un
desig de fer literatura, però alhora ens ad-
verteix de la complexitat d'aquesta obra
en la qual es troben sonoritats de vegades
disperses, paró que formen un conjunt ad-
mirable d'una força poques vegades asso-
lida.

De les simfonies de Beethoven n'hi ha
que en portar-les al disc, el gramòfon, en
reproduir-les en un altre ambient, resten en
llur caràcter i poden seguir-se amb facilitat
i l'audició dóna una comprensió perfecta.
E1 record d'una anterior audició ajuda, és
cert; perd no és indispensable per a copsar
totes les qualitats. En el cas de la Setena
Simfonia que l'Orquestra Simfònica de Fi-
iadèlfia interpreta per aquests discos, hem
de confessar arnb sinceritat els migrats re-
cursos actuals del disc per a conservar
aquesta obra en llur caràcter. Amb tat,
més que en el disc ens hem de fixar en
l'amplificació: la dels actuals aparells
no abasta per aquestes obres. Les condi-
cions amb qué s'ha fet l'enregistrament
salven molts inconvenients i així ens podem
adonar de la superba interpretació de 1'Or-
questra de Filadèlfia. El segon temps, es-
pecialment, és dit amb una expressió que
poques vegades '`aviem pogut admirar. Les
dificultats inherents a l'enregistrament de
lt,s notes baixes s'han salvat amb bona
forma i es pot apreciar la deguda pondera-
ció entre el ritme sostingut del .metall i la
melodia sostinguda pels insóruments de
corda.

L'altra de les obres de força que conté el
catáleg del mes de gener és el Doble Con-
cert, de. Brahms, per violí, violoncel i or-
questra, en el qual interpreten les parts
de solistes Thibault i Casals i actua de
director el seu habitua] company A. Cortot,
amb l'Orquestra Pau Casals. Aquesta obra,
en canvi, té totes les condicions .per a una
bona audició en reproduir-la el disc, de ca-
ràcters ben definits i amb una línia meló-
dica clara, està desproveïda de contrastos i
aixa potser la fa ésser massa igual i única-
ment una bona interpretació ben expressi

-va, com en aquest cas, la pot salvar.
J. G.

Simfonia núm. 7 en la major, 0b. qz
(Beethoven). Orquestra Simfònica de Fila-
dèlfia, dirigida pel mestre Stokowshi.

Poco sostenuto, vivace. Allegretto. Presto.
Allegro con brío. Discos AB 53 2 , 533, 534,
535, 536. C.a del Gramòfon.

Doble Concert en la menor, 0/,. toz
(Brahms). Thibault, Casals i Orquestra Pau
Casals, dirigida per Cortot,

Allegro. Andante. Vivace, non tropo,
Discos DB 1 3 11 , 1 3 12 , 1 3 1 3, 1314• C a deÍ
Gramò fon,

"ORTOPEDIA MODERNA"

Fill de B. CARCASONA'
Taller i despatx: ESCUBILLERS BLANS, 8. • Telèfon 16916

Casa fundada en 1875

Braguers Reguladors
per a retenció absoluta de la trencadura.— Faixes de lotes menes

Faixa-cotilla abdominal.— Models moderns
Cotilles Ortopèdiques

per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena

Més de cinquanta anys ie pràctica són la millor garantia

subscriviu -vos a MIRADOR
SETMANARI CATALA

Pelea, 62. - BARCELONA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

En

que vau a _ _

	

	 -- .............._........................

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

pel /,reu fixat de 2'50 ptes. trimestre.

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

signatura

PROJECTES

Pròximament organitzarem unes sessions
a base de donar audicions de música mecà-
nica. Tal cona hem fet amb el cinema, vo-
lem que els nostres lectors puguin seguir
les novetats fonografiques editades a tot
el món.

No senyalem encara una data perquè se-
ria precipitar-nos. Però podem avançar que
la primera sessió es farà durant el pròxim
mes de febrer i sera dedicada a la música
popular estrangera, figurant-hi cants negres
i maorís i cançons balcaniques.

Les malalties i llur

convalescència

I,es malalties deixen darrera seu debilitat
i anèmia, l'organisme ha esmerçat a vèn-
cer la malaltia totes les seves reserves i el
cos queda faltat de defensa.

Si no s'ajuda l'organisme amb un enèrgic
reconstituent, la convalescència és llarga i
penosa; per això els metges recomanen el
FOSFO-GLICO-ISOLA DOMENECH, que
produeix tan ràpida tonificació, que es nota
abans d'acabar el primer flascó. Aquest pro-
ducte es ven en totes les farmàcies.

UTILITZI AQUEST CUPO

FARMACIA DOMENECH
Ronda de Sant Pau, 71

Barcelona
Remeti'm gratis i sense compromís

una mostra del Fosfo-Glico-Kola Do-
ménech.

Nom .............................................
Adreça ...........................................



està més bé saber-les lluir al punt just, ni
mé, ni menys...

Es curiós de veure un comerciant interes-
sant-se d'aquesta manera de l'aspecte di-
guem-ne social de la seva mercaderia. Així
ho fem remarcar a 1'aanic Roca, i ell ens
contesta, amatent:

—No us estranyi. Totes aquestes giies

sortir de can Roca, el comprador deu tenir
la impressió que ha adquirit una joia i, a
més a més, el per què de la joia...

I ara que parlem de clients:
—Ens podria explicar algun aspecte pin-

toresc del seu negoci? Ja cus fem càrrec
que el pintoresc ha de venir de fora...

—Sí. Hi ha, sobretot, els buseadors de

La vella dama de recursos. — Per què no
va trencant el glaç fins arribar a terra?

(Passing show.)

Discos REGAL
Impressions Elèctriques

t
Opera completa pels eminents artistes

Capsir, Lázaro, Mardones
iRedondo

Dotze discos amb obsequi d'un luxós àlbum i estoig

N,.

— Però no m'havies dit que vindries smb
el teu marit?

—Ai, que distreta que sóc! I això que
m'havia fet un nus al mocador per recor-
dar-me'n!

(London 0¢inion.)

L'espectador. — Què teniu que rieu tant?
— Aquest de l'altre auto és el president

de la meva Companyia d'Assegurances d'Ac-
cidents!

(Life.)

Altres òperes completes

AIDA i TRAVIATA, de la Scala de Milà

TRISTÁN I ISOLDA, delTeatr-eWagner
de Bayreuth

En preparació: MADAME BUTTERFLY i BOHEME

Demani's el nou catàleg
amb més de

3,000 noves impressions

elèctriques

Agustí Guarro: Angelus-Hall.
7, Rambla de Catalunya, 7

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
'TORTS, 481 : Telèfon 33421

Nous models
de

Grafonoles
ortofóniques
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INFORMACIONS COMERCIALS

Una estona de conversa a la Joieria Roca
S'ha comprovat que per poder-se dedi- matèria simplement industrial. Avui dia és les arts plàstiques en general, perquè sap

car amb èxit al negoci de la joieria no era giiestió que cada joia sigui una obra d'art. que tot això està en una íntima relació amb
d'una necessitat absoluta tenir sang israe- Ara bé: jo no sóc pas partidari d'aplicar el seu ofici. En fi: té la sensació que trae-

lita a les venes. Amb una psicologia i una a la joieria la modesta divisa de l'art per ta una matèria noble i preciosa i que això
tradició purament llatines, es pot anar i l'art. Vul] dir que el nostre ofici es presta el colloca en un pla de dignitat artística
també molt endavant i mantenir una es- com cap altre a fer les nostres creacions que cal servir lleialment.
plèndida botiga a la Rambla, com ha fet el amb materials nobles i preciosos. Una joia	 El senyor Roca es dedica especialment a
nostre amic Roca. La gent que per uns artística, de molt bon gust, però realitzada la venda de brillants, dels quals posseeix
motius o altres no tenien gaire ocasió d'en- amb materials de poc valor, constitueix, a un stock importantíssim

.	 -.. -

trar en relació amb el món de la joieria, la meva manera de veure, una curiosa pa-
Le 	 cie,ac„u a,.0 uW„o^ ba1I,a nni Vi-

tància als diners i a gastar-se'ls amb una tions ens afecten d'una manera directa. No
us cregueu que la nostra feina s'acabi en

gangues. L'home atacat per aquesta feble-
sa és especialment indicat per a caure en

ens podríem permetre molt bé de cultivar radoxa. E1 sentit artístic del dibuixant, del certa tranquilitat d'esperit. Jo no sóc pas
vendre des de darrera del taulell. Precisa- els paranys més lamentables: Per citar-li un

encara, una imatge arqueològica, de melo- projectista, és un element importantíssim en I un psicòleg i la meva feina és de vendre
1 ment tenim un interès especial a establir cas: un dia es va presentar a casa un se-

drama venecià, a propòsit dels ciutadans l'elaboració d'una joia, però no és pas l'ele- joies i no de cercar d'explicar-me per què
una relació correcta entre l'interior i els nyor que venia a comprar unes arracades.

que es dediquen a aquest preciós comerç. ment essencial . El valor capital d'una joia les venc. De totes maneres, em fa l'efecte
dehors del nostre negoci. Tot lliga, creieu- Se'n va mirar unes quantes, però el bon

Aquells vellets fins com una mustela que dependrà	 sempre	 del	 seu	 valor	 intrínsec. que la nostra societat ha guanyat molt en
me... Si no fos així, no valdria pas la pena home no es va acabar de decidir per cap,

es removien ets una .botiga plena d'ombra Jo he tractat de complementar, d'unificar, el sentit d'aproximar-se cada dia més al rit-
ens encaparréssim, tal com fem ara, aque perquè no va trobar allò que se'n diu una

i que a les golfes sempre hi tenien tanca- aquestes dues tendències de l'orfebreria mo-
Això és:

me normal de les grans ciutats europees.
EI fet és	 Barcelona cercar un ritme, un complement, entre les ganga. Al cap d'uns quants dies, aquest ex-

da una neboda bellíssima a la qual dona- derna.	 materials de primer ordre que a	 es gasten més, celient ciutadà va comparèixer a la botiga
ven mals tractes, sembla que han desapa- combinats i servits amb una noble preocu- però molts més, diners en joies que no pas nostres noves produccions i les modes que

amb un aire triomfal. Havia comprat unes
regut definitivament del panorama del no- pació artística. abans. Actualment, el fet de vendre una llencen els modistes.	 Les joies han de lli- arracades, que allò sí que era realment una
ble ofici. La preocupació ennoblidora de la joieria joia de gran valor no constitueix, com uns gar amb els vestits i nosaltres ens hem de'

es-
ganga. N es-milunatrentapagathavia'	 p

Totes aquestes coses se'ns han acudit en moderna s'ha projectat automàticament so- anys enrera, un cas excepcional. El que preocupar que les innovacions en aquest se	 n'estava molt satisfet. Les havia
retes

s,
, 

i
	el'estona de conversa que hem tingut amb bre el caràcter i els costums dels obrers passa, .potser, és que una part de les nas- ram trobin un pendant apropiat amb les un corredor. ens va dir.

l'amic Rogeli Roca, que regenta la joie-
ria de la Rambla que va fundar el seu pa-
re. Rogeli Roca cultiva amb èxit el ti-
pus de negociant modern, aquest home de
món que s'interessa per donar una punta
de lirisme a la freda normalitat dels seus
afers. La joieria, sobretót, ofereix un camp
amplíssim a aquesta convivència de senti-
ments, i per això podeu sostenir mitja
hora de conversa amb un joier sobre te- I orfebres. Abans, aquests es dedicaven al
mes tan elevats com amb un pintor o un seu ofici amb una convicció i un amor sem-
escultor, sense necessitat de moure-us del 

1 blants als que pogués posar-hi un lampista
terreny professional,	 o un ataconador. Avui no: avui els obrers

—L'evolució moderna de la joieria — ens I joiers són una gent que es preocupa serio-
diu l'amic Roca —, es caracteritza, sobre- sament del seu treball i hi aporten tota
tot, per una cosa: prescindir en absolut del 1 una sèrie de suggestions i de coneixements
treball estandarditzat, que donava a les nos- que abans ni es sospitaven. L'obrer modern
tres produccions un aire fred i monòton de I s'interessa pe] dibuix, per la pintura i per

LITOGRAFIA

I. VILADOT

FOTOLITOGRAFIA

LITOGRAFIA

TREBALLS COMERCIALS

PASSEIG DE SANT JOAN. 137
TELÈFON 73737

Hi havia només el petit detall que aque-
lles arracades eren les mateixes que nosal-
tres li havíem ofert uns dies abans per vint

-i-vuit mil pessetes. El corredor, com es pot
j veure, s'hi va fer una bonica comissió.

—A més a més—continua el senyor Roca
—és qüestió de vigilar molt els pro fiteurs
que ronden per les joieries. En corren molts
més del que sembla. Es serveixen de tota

tres ,senyores no ha trobat encara ben bé nostres creacions. Una joia, a més a més mena de trucs, però com que, sortosament,
'a manera de saber portar les joies. Hi ha ' del seu valor intrínsec, que és etern, ha de aquests trucs els comencem de conèixer tan
una bona voluntat evident, però existeix respondre al gust i a la tendència del mo- bé com ells, l'ofici d'aquesta pobra gent ca-
una certa manca de tradició... Per exemple: ment en què va ésser realitzada.	 da dia va de mal en pitjor.
no us serà pas difícil de descobrir els mig-	 El senyor Roca té una manera atraient	 Amb aquesta remarca reconfortant do-
dies a la Diagonal unes senyores pomposa- d'exposar aquestes teories ultra-comercials. nem per terminada la nostra conversa.
ment enjoiades. Vós ja sabeu que això no Aquesta filosofia aplicada deu ésser d'uns	 T. G.
s'adiu amb un vestit de matí. Éstà molt bé efectes mortals de necessitat per als clients	 Gravats: Dues polseres i un fermall, pro-
de tenir joies de valor, però encara potser afectats per les dissertacions mundanes. En , jectats i executats per la Joieria Roca.



F ERRATERÏA
P;NTVRA

Tiri/JERiA
•RNAMENTÁCi•

uJ

Pastilles ASPAIME

Curen radicalment 1 TOS
cerque combaten 1esl,sevas causes

e Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis, tuberculosi
pnlnonar, asma, l totes les ateccions, en general, de la gola, bron-
quls, i pulmons. — Les Pastilles ASPAIME són les recepta-
des pels metges. — Les Pastilles ASPAIME són lesprererldes
pels pacients. — Les Pastilles ASPAIME es venen a VNA
pesseta la capsa en les prineipais farmàcies i drogaerirs.

Rspcciatilat Fo maeèutiea del Laboratori SORATARG
Carrer de! Ter, to	7e1efon 50797	 BARCELONA

Exposició de Barcelona
de 1930

OBERTURA DE 1. RECINTE

Dies feiners, a les deu del matí Dies festius, a les nóu del mat'

TANCAMENT DEL RECINTE

Dies feiners, a les non de la nit	 Dissabtes, vigílies dies festius
'	 i dies festius, a les deu de la nit

PREUS D'ENTRADA

Dies feiners, 2'10 ptes.	 Dies festius, 1'05 ptes.
NOTA: En aquests preus va inclòs l'impost de Protecció a la Infància. Ifll

PERA

Palau Nacional

Obert odadia, des de . les deu
del matí a les quatre de la tarda.

Entrada : r'05 ptes.

Palau de l'Art Modern

Obert des de les deu del matí fins
a les quatre de la tarda.

Entrada gratuita.

Poble Espanyol

Obert cada dia, des de les deu del
matí a les nou del vespre. Dissab-
te, vigílies de dies festius i dies
festius, obert fins a dos quarts de
deu de la vetlla.

.	 Entrada ard^inària : 1,05 ptes.

E's altres Palaus oberts al públic po-
dràn ésser visitats cada dia, de
deu a una del matí i de tres a
vuit de la tarda.

Pavelló Reial

Obert	 idia, de deu a una del
matí i de tres a set de la tarda.

Entrada gratuita.

Palau de les Missions

Obert cada dia, de deu a una del
matí i de tres a vuit de la tarda.

Entrada : O'50 ptes.

El públic podrà contemplar cada dia
les fantàstiques illuminacions i els
jocs d'aigua.

Dies feiners, d'onze a una del ma-
tí i de quatre a sis tarda. Dies
festius, de deu a una del matí i
de quatre a sis tarda.

Brollador lluminós i cascades en com-
binacions alternades.

Cada deia, de sis a vuit del vespre.

Gran Parc d'Atraccions

DE ROCALCAORA
La deu més rica del món

Si vosté pareix cl'Albuminúria, LItiàsis
úrica (mal Ô pedra), 13rmqulfis paret.
quimatoses, Nefritis crònica, es curarà

radicalment amb

AIUUA U1 RUCALIAURA
S'expèn

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

Dlstribuidors generais

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, 32, Y $ALMERÓN, 133

Anunciar

a

MIRADOR
és donar a conèixer

un producte
per tot

Catalunya

CARRO//ERiEl

C^
	

C^

ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECINTE

Dies feiners . . . . . . . . . . . . . . .	 4 pessetes
Diesfestius .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 2

NOTA : Els passis gratuits d'entrada al recinte són vàlids fins a nou avís.

•

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 lar. ANDREU, eficacíssímes contra tota
mena de Tos. Cada nit, en colgar-vos, preneu una Pastilla i deixeu

-la fondre a la boca. En resultarà un gran calmant per la vostra
gola i els vostres bronquis, i podreu descansar tranquil,

Fumeu si us plau. Pero preveniu-vos amb

Pastilles
!ki	 IJ:	 í:.

Societat Espanyola de Carburs Metal'Iics
Correu w: .Apar[at 150	 Mallorca, 234	 relèhoo 14$1:1

Telen.: °CARBUROS'	 BARCELONA

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i
cubion (Corunya) :: OXIGEN qg% DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques

a Barcelona, Madrid i València	 : FERRO MAGNESI

FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT í SECAT de fils i pesse

seda, cotó i altres teixits :: CAL^FACCIO INDUSTRIAL
de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS,

MANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

IMP. LÁNLTIPIARau.Gre^urntifl6-Br^ecioru
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