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MIRADOR INDISCRET
Un conflicte del treball	 Jo no jugo

L'alcalde dictatorial de Manresa, senyor Algú ,pretén portar una escissió al Collegi
Montardit, un parell de dies abans d'haver d Advocats. Aquest algú és al senyor Rò_
de deixar el càrrec crida al caixer de 1'A- mul S. Rocamora, pupí simpatitzant fins al
juntament i li demana que ii fadi efectives dia 2 8 de gener, que ara vol demanar la
des 1500 pessetes de les seves despeses de collegiació voluntària. Se'n vol anar, en una
representació corresponents al mes de febrer, paraula.
més r5oo pessetes més.	 Comentant la seva actitud, un membre de

— Si no m'ho mana per escrit — diu el la Junta legítima deia
caixer — no les hi puc pas donar.	 — Aquest bon home fa corn les oriatures

Es compleixen totes les formalitats i el quan juguen a guerres i .perden. Diuen que
bathe, després de ben comptats els bitllets, s'han enfadat i pleguen. Mentre manaren
seis embutxaca.	 ells, Ii 'anava de primera, però ara, coin

En pendre possessió l'Ajuntament nou, que l'han deixat a l'oposició, fa l'enfadat
el senyor Montardit dóna les seves raons:	 i diu que vol plegar.

—A mi la Dictadura em va hogar per fer
d'alcalde. Ara em despatxa i, corn a tot em- Aquests erudits!
pleat, .m'ha de ser concedit un mes d'in-
demn•ització. Per aixa vaig cobrar la men-	 Tothom reconeix les dots de simpatia, desualitat de febrer i una altra..,	 bondat i de cordialitat del senyor Massó i— Haurem de iportar l'assumpte al Comi- Torrents, de l'Institut d'Estudis Catalans,
tè Paritari — diu •que va dir el regidor que ex-president de ]'Ateneu Barcelonès, autor
es va refer primer que els altres de la sor- de molts treballs d'història literaria. Tam-
presa general.	 bé és sabut que, acostumat al maneig de

textos antics i documents d'arxiu, està més
Lliçons d'etiqueta	 ben informat de les Gesta Comitum Barcà.

nonensi que de ]'actualitat.
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 ció. El senyor Maluquer i Viladot presidia,

P	 qq	 la gent aplaudia segons quins diputats,quets' d'una magnificènoia faraònica, no en aplaudia el català que tornava a ésser ins-va tenir prou amb els criats de la casa i es taurat corn idioma d'aquella casa..., Pas-va deure obligat a llogar-ne bastants més:	 saya tot això i moltes coses anés.gent disciplinada i de bona voluntat, però	 El senyor Massó i Torrents, amb la sevapoc versada en les filigranes de la gran eti- figura bonhomiosa i la seva barbeta t^i-queta.	 médica passejava per davant de la PonènciaEn Milà -i Camps els va reunir, i ell ma- de Cultura.teix els va donar les ordres.	 — I doncs, que hi fayer aquí, sen or
ms Vo altres-vos a d r no he urdeuf r	

Massó? — va preguntar-1i n conegut,é q	 q	 gens	 — Res, espero que em rebi el nent
Que
ni mica. Que passa un conde? : quiets. nyor Robert — va contestar el senvor Mas-

	

passa un marquès ?: quiets. Que passa	 i Torrents.
el
altres s'

 :quiets. Qu
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Van haver-li d'explicar que el senyor Ro..

	

P q	 P	 1	 bert ja no tornaria per aquella casa.els farem els senvors.

què son, pare, les garanties constitucionals?
Ja no me'n recordo. Això són coses de quan era jove.

EL DOBLE IDEAL DE PATRIOTISME I DEMOCRACIA

L'Exemple del President Masaryk
Eh Dijous a
-- Blancs
LA REPRESENTACIÓ DE CATALUNYA

reu ni una claudicació. Al professor Masa -
rvk no Ii era igual República o monarquia, Ja abans de caure la Dictadura havlem
democràcia o dictadura. Masaryk no hau- manifestat que no crèiem en l'eficàcia de
nia dialogat amb el dictador: Masaryk no la unió sagrada. Aquestes unions, aquestes
tenia per leipa: «el cas és no aliar a la	 manifestacions de solidaritat, només poden
presóu,	 ter-se en certs moments i amb programes

Masaryk no tenia la practica de fer po- concrets i limitats. Si 1'of inió no tingués
litiqueta, no sabia el que era la política de
casmet d'un ajuntament, no sabia fer elec- exferiència, ara començaria a adquirir-ne.
eions, no es oreia un "tècnic de "la política L eterna. unió sagrada ens obligaria a sa

-crificar impossibles, corn per exemple fer
els ulls grossos davant les mostres que ens

La vida dei president de la República de
Txecoeslovàquia, Tomàs Masaryk, •que art
ha let vuitanta anys, és la histdriá d'un
home de familia humilíssima que la de-
mocràcia ha elevat a la presidència de la
República, càrrec en el qual ha estat re-
elegit.

Masaryk va néixer el dia q de març de
l'any 1850 a Hodonin (Moravia). El seu pare
era cotxer en una de les propietats, de l'em-
perador d'Austria-Hongria.
El fill va sofrir totes les
humiliacions que .reporta el
servir a gent deshumanit-
zada que es creu formar
part d'una casta supenior.

El seu pare parlava eslo-
vac, però la seva mare,
nascuda en una regió ale-
manya, havia ensenyat els
seus fills a pregar en ale-
many. De petit, Masaryk
va adonar-se de l'existén-
oia de dues nacionalitats.
Aquest problema havia de
dominar la seva vida.

Corn que el seu pare era
criat de l'emperador, la fa-
mllia va residir en dife-
rents pobles. Masaryk es-
tudia les primeres lletres a
Ceykovice, i de passada fa
d'escolà, circumstància que
determina la seva vocació
literària perqué el vicari
convenç els seus pares que
l'enviïn a L'Institut de
Hustopec a estudiar la car-
rera de mestre. Però fer
de cotxer de l'emperador
d'Au!stnia-Hongria no do-
nava el suficient per a fer
estudiar carrera al noi. AI
cap de dos anys d'estudiar,
Masaryk, llavors tenia tret-

' ze anys, és enviat a Viena
a apendre l'ofici de ferrer.
De Viena va a Ceje, on
fa de ferrador de cavalls:
Treballant de ferrador, un
dia, en tornar de la font
a cercar aigua, va trabar
Un deis seus professors.
Agaest r',, home va cui-
tar a visitar la familia Ma-
saryk ;per a fer constar que
el noi no havia de fer de ferrador i que
tenia disposicions més que suficients per a
continuar la carrera. Llavors Tomàs Masa

-ryk va tornar a Ceykovice corn a mestre
auxiliar, treball que Ii permetia contivar els
estudis. Al cap de poc temps Masaryk par-
lava perfectament l'alemany i el llatí i ha-
via perfeccionat els seus estudis lingüístics
sobre l'eslovac.

Masaryk va fer el doctorat en Filosofia a
Viena. 'L'any 1882, quan la Universitat de
Praga es va dividir en Universitat Txeca
I Alemanya — cosa semblant;passarà un dia
a Barcelona —, Masaryk era professor de
Filosofia a la Universitat txeca.

Essent professor va fundar dues revistes,
' on va escriure innombrables articles. L'any

1891 era diputat al Parlament centralista de
Viena, càrrec per al qual fou reelegit dues
vegades.

Uns quants dies abans d'ésser declarada
la guerra d'Austria contra Sèrbia, Masaryk
en una sessió de la Cambra demanava al
Govern que el nomenés com a rbitre del
conflicte. El ministre, comte Bertchold, va
contestar que eel Govern no estava dispo-
sat, en aquella hora, a subvencionar pro-
fessors necessitats».

Durant la guerra, Masaryk començà els
seus viatges a Holanda, Suïssa i Itàlia..
Prop deis txecs emigrats o presoners deIs
exèrcits aliats predicà la idea de la inde-
pendència de la pàtria i organitza legions
que combateren contra els Imperis centrals.

L'any 1915 fou nomenat professor del
Kings-College de Londres, pecó això no im-
pedeix que més tard vagi a Rússia i Sibèria
a organitzar legions txecoeslovaques. Des de
Sibèria va al Japó i als Estats Units, on fa
propaganda a favor de la independència de
Bohèmia i Eslovàquia i a Washington pu-
blica la declaració d'independència del seo
país. Entretant, a París, es constituïa un
govern de Txecoeslovàquia. E1 21 de dPsem-
bre de e928, Masaryk, president de la Re-
pública de Txecoeslovàquia, entra a Praga
ovacionat per una gran multitud. El fill del
cotxer de la familia imperial s'installava al
Castell reial i imperial de Praga. I encara
hi és.

***

No hi ha cap rei d'Europa que tingui el
prestigi personal de Masaryk, rm prestigi
que no ve d'ésser fill del seu pare i d'haver
nascut rei o prmcep hereu d'una corona.
Els grans prestigis de la democràcia són
molt més forts i es funden no en ficció,
sinó en mèrits personals. Masaryk ha estat
objecte d'un homenatge mundial. La prem-
sa Ii ha dedicat milers d'articles, els hi ha
dedicat de franc i de bona fe...

En pees hors corn a Catalunya la lliçó de
Masaryk és una gran lliçó i un gran exem-
ple. En aquest país, on n'hi ha prou amb
un títol nobiliari més o menys antic i au-
tèntic per a ésser ministre o alcalde duna
gran ciutat, el cas Masaryk mereixeria una
gran propaganda. En aquest pals monàr-
quic i feudal que no coneix la llibertat i on
es predica que és igual la monarquia o la
República, la fe de Masarvk i la seva lleial-
tat als principis democràtics ens haurien
d 'ensenyar que fent oportunisme i política
menuda no es guanya.

Llegint la història de Masaryk no troba-

romàniques; corn que la llibertat ha de
venir del sabre. Açtualsnept,.l'únic home
que pot parlar en nom de Ca rrlunya'és"el
senyor Maluquer, i no precisament corn a

segons el concepte que d'aquesta tècnica president de la Diputació, sinó corn a pre-
tenen alguns catalans. 	 sident intelligent de la Diputació, coin a

Masaryk només creia amb la fe i lleial- home de cor.
tat escrupolosa als principis patriòtics i de- Corn que no sóc anarquista, quasi el se-
mocràtics. El professor Masaryk no va pen- nyor Puig era president de la Mancomuni-
sar mai a fer diners. Pobre corn era, va tat veía en ell el representant de Catalunya.
guanyar la independència de la seva pa- però els documents que ell ha publicat — i
tria, i quan fou elegit president de la Re- consti que nàngú no té un interès personal
pública era un deis ciutadans més pobres
del seu país.	 a inutilitzar aquest senyor — demostren

L'exemple de Masaryk demostra que no que de president de Catalunya només ho era

es triomfa fent oportunisme, ni política de oficialment. En can-vi, el senyor Maluquer

pactes secrets entre senyors urepresentatiusn, ha demostrat que sense inspiracions de paf-

ni mereadejant amb els principis, ni gliant- tit és capaç d'interpretar el pensament del

se amb gent sense principis.	 país a cada instant. I ho fa tan bé que dd

Tot fent oportunisme no hem pogut ob- hue arriba a treure partit del seu monar-

tenir ni la coofrcialitat de l'idioma corn te- quisme, la seva única tara. Tota la seva
nen tots els pobles civilitzats, ni el dret d'en- actuació i especàalment l'interès que des del
senyar l'idioma a les escoles. I seguim cre- primer moment ha demostrat per I'amnis-
ient-nos tan hàbils i tan tècnics de la poli- tia fan que la gent diguí: axs curàós: i
tica, á qualifiquem d'a fici•onats i d'irrespon- aquest home és mondrquic.n I d'aquesta ta-
sables els homes que encara creuen amb fa, únicament imputable a l'edat, el senyor
els principis i amb el jugar net.	 Maluquer n'ha tret una renda de populari-

¿Veieu ningú entre nosaltres que tingui tat. El cas mereix ésser consignat per què
un ,prestigi pur corn Masaryk, que hagi sa- gairebé tots els monàrquics que fins ara
but conciliar la fe amb els, prinoipis patriò- han actual a Barcelona s'han distingit per
tics i amb els principis democràtics?	 la seva ànexistència o der les sever idees

Malauradament només: es veuen tècnics d'opressió.
en l'art de les eleccions jugant-se els princi- puedem, dones, que cap partit pot de-
pis i presentant homes sense fe; uns'tèc- manar solidaritat ni cap deis seus homes
nies que perden totes les batalles importants 

pot parlar en nom de Catalunya, i Que en
i que abans de començar la batalla ja han
perdut perquè s'han jugat els principis. 	 aquest moment Catalunya és el senyor Joan

No insistirem mai prou sobre aquest punt, Maluquer à Viladot, a qui — ho diré en estil

un dels .aspectes més comprometedors de la monàrquic — Déu guardi la vida per molts

nostra avaricia, de la nostra falta de gene- I anys.
rositat.	 M. B.

tetras del Ps siJes t .usat

acaben d'ésser ofertes de l'aprenentatge dà-
j^lomdtic del senyor Puig i Cadafalch. Corn
que el partit on milita el senyor Puig no
ha funcional mai d'una manera democrd-
tica i té totes les característiques d'un tar

-tut personalàsta, la unió sagrada i la reve-
rència cega a uns ceprestigàsn que quan re-
llisquen acusen els altres d'inacció, ens
exposaria a molts disgustos o a perdre la
sensibilitat. Val més que els responsables
puguin anar acusant d'aiaresponsablesn els
seus adversaris.

No sembla, doncs, que dugui haver-hà
cap vacàllació sobre el mite de la unió sa-
grada.

D'aquesta conclusió se'n desprenen d'al-
tres. La principal jo lá resumària dient que
Catalunya no és de cap persona o perso-
nalitat, ni de cap partit, i, per consegüent,
no hi ha ningú que representi Catalunya.

Es possible que en certs sectors això si-
gui considerat corn una idea dissolvent. No
obstant, dintre els partits del catalanisme
militant encara no es veu ningú que pugui
atribuir-se la representació del pals. Entre
tota la comunitat deis catalans només hi
ha un home que en alguns moments, mal

-grat no tenir només que el mandat de se-
nador, hagi representat Catalunya. Aquest
home és el senyor Ramon d'Abadal i Cal-
deró. Altres ciutadans només han tingut re-
presentacions oficials. He nomenat el se-
nyor Puig i Cadafalch, al qual no m'atre-
viria a negar ni el seu patriotisme, ni la
seva manca d'habilitat, ni les sever idees

Un deis últims

Traducció directa
El bon dia

Reunió d'estudiants.
Don Joan Maluquer i Viladot entrava al Donades les circumstàncies actuals, I'e-

despatx de la Presidència de la Diputació. fervescénoia jovenívola, hi ha una mica de
Era el dia de la presa de possessió. Un xivarri.
uxier, servicial, féu :	 Un estudiant demana la paraula per trac-

- Buenos días,,, tar d'un assumpte. El delegat governatiu
Don Joan 11 va clavar unamala mirada. s'hi oposa perquè la qüestió no consta en
— ...Ai, vull dir bon bia — féu i'uxier tor- l'ordre dé] dia. Salta un deis presents amb

nant-se rot 'vermell, 'cona volent dir : Feia	 la saluoió a punt :
tant de temps, que ja ni me'n recordava!	 — Es que pot ser inclosa a rocs i pre-

guntes.
Cal aclarir que aquest estudiant traduïa,

Una familia que ha anat a menys	 una mica massa literalment, la paraula cas
-t llana ruegos.

Els nostres lectors ja devien endevinar,
per unes declaracions que no va poder fer Una prova més de dinamismea un redactor de la casa, que el senyor An-

deu 
Cassó 

si no ho demo toa tant cor lr a	
Amb data 8 de febrer, J. IB. Alemanye 

manera de pendre's la direcció provincial de 
que és capaç d'existir i tot — ha escrnh

des de Nova York un article: L'Esteirichde la U. P.	 a Nova York, que La Veu ha ublicat faUn ciutadá que el coneix de tota ía vida,	 p
ens ex licava :	

tres o quatre dies. Acaba així aquest do
p	 ciment històric— Aquest Andreu no farà mai carrera, en	 «El fracàs d'aquesta (la temptativa d'Enpolítica. Son

	vell 
v
agas ix quees dea- 

Maciá), i encara més el contacte personalquella amb el coronel, produïren una desillusió,racteritzava. Era un home que sempre te- un .pessimisme dolorós que ha durat fins ania paraules afalagadores per tothom, fos la caiguda del directori, esdeveniment quedel color polític que los. Així va arribar a ha coincidit amb l'arribada adí d'aquestaser regidor, diputat provincial i fins gover- Vemada (?) d'entusiasme, de vitalitat, denador interí moltes vegades. Tenia una dinamisme eficaç que és l'Estelrich i quefinqueta a Tiana, on Ii criaven l'aviram ha guarit molts cors nafrats. Ha tornatper a les festes senyalades. Quan s'esqueia l',esperança. La recança de poder fer tanel temps de matar un poro que li engreixa- poc de tan lluny, els és aminorada en veu-ven, no deixava cap any d'enviar un ca- re que encara li resten, a Catalunya, lluita-basset .amb tast del porc a les autoritats . dors tan magnífics corn l'Estelrich.ncapita general, governador civil, president de
l'Audiènoia, etc. Una vegada, comentant Es veU que no fa sen oraquests obsequis, Ii vaig dir: uCaram, don 	 q	 Y 
Josep, si en reparteix tant, no ii deu que-	 A les oficines de la Transatlán tica, el se-dar gens de porc per vosté.n I ell va dir- nyor marquès de Comilles i comte de Güellme, dant-me un copet a l espatlla : eFugi, tenia un ordenança de cognom Escudero.home, el que regalo ho encarrego al can- Això proporcionava aI primer la satisfacciósalader del carrer del Vidre ; és casa de f ullal de poder manar al segonconfiança...:, Res, si el pare de l'Andreu ha-	 — Escudero, trdigame tal cosa.gués viscut, no s'hauria pas enredat amb	 però ]'ordre que ben pocs ordenancesla U. P.	 s'han sentit -mal donar era aquesta, que

donava el comte :
Intents de diversio frustrats	 — Escudero, tire de la cadena!

Ara, a l'Ajuntament, el comte segueix
El senyor Casals Torres, president d'una lent executar aquesta senzi ll a operació, que

U. P. qualsevol, i que es feia la illusió de deu reputar 'baixa i servil, per un porter
tenir una gran popularitat a Sant Martí, de vara. Es una cosa que no s'havia acudit,
va d cidir esbargir-se, ara que el carnaval per. •exemple, al senyor Milà i Camps, amb
li'n brindava ocasió.	 tota la seva mania sumptuària.

I, decidit a oblidar les penes amb l'alda-
cull carnavalesc, s'encaminà a un ball de Entre caixes
mascares que es celebrava en un centre
d'aquella barriada.	 El dia del benefici d'En Montero, al

Efectivament, tot just entrava a la sala, Teatre Nou, es trobaven a l'escenari En
una grotesca cavalcada representava un en- Santiago Rossinyol i Josep Maria de Sa-
terrament de la U. P.	 garra. Es representava La bona gent, i els

El senyor Casals Torres va dir rient:	 dos autors assistien a la representació d'en-
-' ¡Caramba! ¡Qué bromistas son en este tre caixes estant. L'actor Guitart va dir

barrio!	 un deis latiguillos de l'obra, i el públic es
Però la seva rialla era de conill.	 va escalfar de mala manera.

— Això deis latiguillos — va dir En Ros-
Una poma per la set	 sinyol — és molt agraït. Si jo no n'hi poso

més a les comèdies, és parqué no se m'a-
El senyor Rubí, cap de cerimonial de la cuden.

Diputació, del qual guarden tan bona me-	 — Tots ho fern, tots ho fem... — va con-
mòria els que foren .professors de la Univeri' cloure En Sagarra.
sitat Industrial, ha tingut ocasions (i no
n'ha deixadaperdre cap) de demostrar una La gent que pensa
flexibilitat d'esp nada que diffoilment Ii hau-
ria suposat qualsevol que "només el jutgés	 A l'època de les òperes de Meyerbeer, un
per la seva corpuléncia.	 gran diletant de (Barcelona va enviar un

Es veu, però, que si el cos del senyor exemplar en rústica de Gil Ilgonotti a cal
Rubí es plegava, les seves conviccions se- relligador.
guien inflexibles, guardadas amb set panys	 Arribat el dia de recollir-lo, surt l'amo, el
I set claus.	 saluda i Ii fa oficiós

La prova és que no s thavia donat de bai-	 — Ja Ii he esmenat l'errada que no sé
xa de la Lliga que, bon punt va creure si s'havia adonat que hi havia a les co-
arribat el moment oportú, va fer anar a bertes.	 ._

pagar les quotes endarrerides de tots aquests	 I ensenyava les cobertes relligades, on,
anvs en qué ésser sodi de la Lliga i cap de escrit amb lletres d'or hi havia «Gil Ugo-
cerimonial de la Diputació eren condicions	 nottin, tot dient-li
incompatibles. 	 — Deu ser un músic italià, oi?



Un aspecte del Qati de la Casa de l'Ardiaca
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Un que ha ascendit

L'Estelrich, tot just arribat d'Amèrica,
ja ha fet dos viatges, un a Mallorca i un
altre a Madrid, durant els quals ha fet
— diuen — importants gestions polítiques.

L'ha acompanyat Eduard Nicol, el qual,
d'aquesta feta, ha arribat a tanta importàn-
cia que fins a La bona taula de La Nau ja
li han preguntat què menja i corn ho
menja.

— Fa una carrera ràpida aquest xicot
— deia algú a la F. B. M. —, En poques
setmanes ha passat de groom a secretan.

El "recordman" Carrion

La recaptació mínima de la temporada
passada, al Teatre Romea — 67'So posse-
tes — la va obtenir una representació de la
famosa obra r'irateria, d'Ambrosi Carrion.

La recaptació mínima c"aquest any al ma-
teix Teatre Romea — 78 pessetes — l'ha
aconseguida una representació de la famosa
obra Molock i l'inventor, del senyor Am-
brosi Carrion.

Disposat a batre tots el rècords, el senyor
Carrion no s'ha acontentat amb aquestes
belles ;performances. Dilluns va fer quinze
dies estava anunciat Molock i l'inventor,
però la fundó es va haver de suspendre
perquè a l'hora d'aixecar el teló hi havia,
només, tres butaques venudes.

Un vodevil recent
Els quatre personatges d'aquest vodevil

són prou coneguts a Barcelona ; en són
tant que només 'podem dir-ne els noms a
cau d'orella a les persones de confiança.

Ella és una gran entretinguda italiana,
amb tot un .pis en una gran via ciutadana,
auto amb xofer, joies, polls, etc. Aquesta
senyora compta amb un important protec-
tor, però no s'està de concedir els seus fa-
vors a d'altres menors contribuents.

Primera escena. — Animada conversa en-
tre la senyora i un dels protectors del segon
team, un senyor de ventre voluminós i bar-
ba ben proveïda. Truquen a 'la porta i, te-
ment l'aparició del principal accionista, ell
passa clàssicament sota el llit, hoc tan clàs-
sic corn l'armari, .però amb ]'avantatge d'és-
ser més ventilat.

Segona escena. — Compareix el visitant
que ha trucat, que és un altre protector se-
cundani que no fa gaire deixà d'ocupar — i
no pas de bon grat — un important càrrec
públic. Llarga entrevista entre la senyora
i ell. El de sota el hit no dóna senyals de
Qa seva presència. Tornen a trucar a la
porta. El segon visitant surt a corre-cuita
per l'habitació del costat i pot arribar a
l'escala sense cap troballa molesta.

Tercera escena. — Aquesta vegada el que
ha trucat és el protector titular de la se-
nyora, i, .per tant, la seva entrevista és la
més llarga de totes. Per fi, se'n va. La se-
nyora surt a acompanyar-lo.

Escena final. — La senyora torna a l'ha
-bitació i no veu enlloc el de sota el lilt. I

no obstant, hi és... però no pot sortir. Amb
les oscil1acions del moble, les barbes del pri-
mer visitant s'han enredat entre les malles
del somier. I..'home, amb un estoïcisme
exemplar, no ha deixat anar ni un xiscle.
Amb paciència — no és pas cosa de deixar

-se retallar la barba ! — pot sortir de l'ama-
gatalL

Un altre dia que es torni a trobar en un
cas semblant, ,triarà l'armari.

Un altre de més antic
L'anècdota anterior ens n'ha recordat

una altra de no tan recent, de la qual tam-
bé hem d'ometre els noms.

Un metge barceloní, diguem-li el doctor
X***, té un amic que té una amiga. Aques-
ta es posa malalta i el seu amic la fa visi-
tar pel Dr. X***.

Al cap d'unes •uantes visites, l'amiga es
queixa. El Dr. X*** no ha pogut resistir
els encisos de la seva dienta i ha comen

-çat una campanya de conquista. Però el
protector de la noia no s'ho pren a la va-
lenta. Diu a la amiga:

— Fes veure que cedeixes. Convida'l a
venir a casa teva tal dia a tal hora.

Té hoc la cita. El Dr. X*** es pensa
tocar el cel amb les mans i les dents quan,
sentint-se el timbre de 1a porta, ha de re-
córrer a l'amagatall de rigor : a sota el lilt.
El visitant, que no és altre que l'amic de
tots dos — d'ella i d'ell —, sembla no tenir
cap pressa. S'asseu, es fa portar de beure,
es treu un cigar i va per encendre'l. Però
l'encenedor falla unes quantes vegades se-
guides. Aleshores, amb naturalitat, tom-
bant-se cap a l'amagatall de l'amic des-
ileial, pregunta

— Que tens foe, X***?

Plens de santa indignació i amb el rostre ca, amb les menjadores corcades, enteranyi-
ruboritzat per la vergonya, agafem la plo- nades, polsoses i buides... Ens decidírem
ma per a protestar amb tota l'energia que a entrar-hi, i quina seria la nostra sor

-ens permeten les nostres forces humils, del presa en trobar-nos que el «Real Cuerpo
fet inqualificable perpetrat en 1926 pel Bar6 de la Noblezas ocupava tota la planta baixa
de Viver, ami) la complicitat del senyor de la Casa de 'l'Ardiaca!
Nebot F. de P., d'installar no menys que Ja se'ns atansa un lacai alt i gros corn
el ((Real Cuerpo de la Nobleza»... ¿mai di- un Sant Pau, tot guarnit de galons i cor-
rien a on? A l'estable de la Casa de l'Ar- dons daurats:
diaca !	 — Desea usted visitar e' Palacio de la

Ja feia temps que -havíem sentit dir que Nobleza, caballero?

La Casa de l'Ardiaca. — Façana del carrer de Santa Lúciá

això de la noblesa cada dia perdia més inn- — Ah ! — exclamàrem bon xic desconcer-
portància i que, al mercat, els oferiments so- tats — jo em creia que això era la Casa
brepujaven la demanadissa. Potser hi contri- de l'Ardiaca.
bueix el fet que a Roma, per quatre guar-	 • — Això era abans ; ara se'n diu «Palacio
tos • en venen tanta corn en vulgueu ; mai de la Nobleza».
hauríem pogut sospitar, però, que hagués	 — Però si ens havien dit que vostès es-
anat tan a menys la cosa, que hagués de taven allotjats a la quadra de l'Ardiaca.
fer cap a les quadres de la Casa de 1'Ar- — Si això era la quadra de l'Ardiaca, a
diaca. L'amic que ens comunicà 'la nova nosaltres ens té ben tranquils. La qüestió
ens referí planyívol les malaurances d'a- és que ara, tots els baixos d'aquesta casa
quest pobre «Real Cuerpo» i ens digué que estan perfectament restaurats. Hem sentit
ja en 1924 hagué de veure's foragitat a em- dir que hom els destinava a installar-hi les
pentes, el mateix que un indesitjable, del ' dependències de la ((Fundació Massana» i
11oc on s'havia estatjat durant alguns anys que aquest magnífic saló que vostè veu, era
as precari» : una cambra de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó.

Tantes desventures ens feren pensar que
el pobre «Real Cuerpo de la Nobleza» deu
tenir l'espasa massa rovellada per a defen-
sar-se dignament i, :per caritat, anàrem a
visitar el senyor arxiver de la Corona d'A-
ragó, causa principal que ara es trobi on
es troba el ((Cuerpo», .per tal de demanar-li
explicacions, amb el propòsit de trencar
una llança en, defensa del dissortat.

— Fugi, home I — exclamà e1 senyor ar-
xiver —. Vostè està mal informat ; aquests
senyors del ((Real Cuerpo de la Nobleza» no
necessiten qui els defensi. Ja poden anar
ben sois. El meu antecessor senyor Gon-
zález Hurtebise els cedí aquí mateix, a
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, unes.habita-
cions, en les quals li digueren que installa-
rien ]'arxiu-biblioteca del seu famós ((Real
Cuerpo», i al cap d'una pila d'anys no ha-
v-ien fet res més que gendre possessió d'a-
quelles cambres i de les claus coresponents,
àdhuc les del carrer. Imagini vostè el que
vol dir que uns senyors que no tenien res
a fer aquí dintre tinguessin les claus d'a-
quest Arxiu ! Cregui'm, sempre és desagra-
dable tenir rellogats, i tothom se'n desfà,
si pot.

Un xic confusos eixírem d'aquella casa,
travessàrem la Catedral, passàrem e' claus- destinat a les expossicions que aquesta Fun-
tre i en eixir per la capella de Santa Llúcia dació havia d'organitzar; però primer és el
ens quedàrem plantats una estona al da- „Real Cuerpo de la Noblezas que totes
vant de la Casa de l'Ardiaca. Ens imagi- aquestes insignificàncies,
nàvem els membres d'aquell «Cuerpo» dis-	 En aquell moment arriba un senyor i el
sortat, lassos, avergonyits pel tracte que re-	 criat ens el presenta :
bien deis edils barcelonins, arraulits en un	 — El señor conde de Vilanova-Rossa ló.-
recó llòbreg de l'antiga quadra de I'Ardia-	

I adreçant-se a ell i senyalant-nos : -- Un
periodista.

Aquest senyor comte és un home expan-
siu i cordial. Tot seguit ens férem íntims
amics i es disposa a informar-nos de la ve-
ritat veritable, no pas de l'oficial:

— Miri, amb tota sinceritat Ii vull dir
que a nosaltres ens installaren aquí...

— Perquè el seu arxiu i la seva biblioteca
cs desenrotllessin corn cal, potser? --- inter -

rompérem — Perquè duguessin a terme les
altes funcions que els corresponen ?...

—Sant innocent! Això és el que deia
l'informe que féu el senyor Nebot F. de P.
per encàrrec del baró de Viver per a justi-
ficar la nostra entrada en aquesta casa. La
veritat, però, és que ens installaren ad...
— vigilà a dreta i esquerra, i abaixant la
veu continuà : — per a vigilar!

— Vigilar ! — exclamàrem — Vigilar què?
I signant misteriosament amb l'índex cap

al sastre continuà:
— Aquesta gent de l'A•rxiu Municipal!

Són uns separatistassos terribles!
— Però si nosaltres ens crèiem...
—Res, home, res! Biblioteca? Arxiu? Si

no tenim ni un llibre ni un document!
— Però, per això ocupen tots aquests lo-

cals?
— La qüestió és rebentar aquests senyors

d'ací dalt. Veu? El primer que fiem fou
aixecar aquest embà i tapar 'l'escala inte-
rior que dóna a l'Arxiu Municipal. Tallà-
rem les línies elèctriques i els tubs de la
calefacció per allí on ens convingué i així
tinguérem hum i bona temperatura pagant
1a Ciutat, mentre deixàvem una pila de
dies mitja Casa de l'Ardiaca sense llum i
sense calefacció. Ens férem les claus cor

-responents... i així podem entrar sempre
que ens doni . la gana. Vegi si els hem re-
bentat, que el Patronat Massana ha hagut
de llegar un pis per a installar-hi les esco-
les de bells oficis que havien de funcionar
en el hoc que nosaltres ocupem ; havien
iniciat gestions perquè l'Arxiu Notarial de
Barcelona fos portat a aquesta casa, per tal
que .pogués ésser consultat pel públic i,
corn que nosaltres els prenguérem el hoc,
ho hagueren de deixar correr i ara... ja está
llest ! De vegades ve á1gú i a dalt 11 diuen
que a la planta baixa horn pot veure un
important fragment de la muralla romana.
se'n poden entornar. Aquf no hi entra mks
Així que baixen els preguntem : «Ja són no-
bles vostès ?» i si ens responen que no... • ja
que el ((Real Cuerpo de la Nobleza. ., i en-
cara ! Això sí : som molt exigents. Aquí té
vostè En Milà i Camps, per exemple • No
pot pensar vostè el que ha arribat a fer per
a entrar-hi. Res : no el volem ! No n'és
prou.

Eixírem de bell nou al carrer. El cap ens
donava voltes. Ens semblava bon xic grui-
xut que uns senyors tan (nobles)( tinguessin
les claus de '1'A;rxiu de la Ciutat, confiat de
tal manera a la custòdia personal de l'Ar-

xiver, que fins li donen estatge a la ma-
teixa casa ; i decidírem visitar el senyor al-
calde nou, malgrat que també sigui noble,
per fer-li remarcar aquest estat de coses.

I a l'anunci de la visita d'un periodista i
de l'objecte de la visita, ha succeit all, que
va passar a la vila francesa de Marsal, fet

que commemora un tapís del Gobelins, que
al ((bruit de l'approche de Louis XIV» la
vila de Marsal es va rendir i va lliurar les

claus.
JOAN SOLER

Aquest número ha estat
passat per !a censura

governati t)a

L'APERITIU
Crim i càstig.— El ]libres que s'edita-

ven a França abans de la guerra, entre al-
tres coses tenien d'obeir a una de molt im-
portant, tenien de servir per col-laborar en
un viatge. El llibre era un element de tu-
risme. Es podien fer llibres de trescentes,
fins de trescentes cinquanta pàgines, que
es poguessin llegir en un viatge llarg una
mica sotraguejat, de manera que entre la
lectura s'hi pogués intercalar una mitja
aventura d'amor o una aventura completa,
que entre trenta i trenta pàgines es pogués
trencar un son, menjar una truita freda,
o fondre els ulls en la lírica verdor d'una
arbres despentinats, o d'una prada molt
tendra rapada amb la màquina del zero per
aquestes vaques lentes i maternals que om-
plen les oleografies de tota una època.

Avui dia els viatges són més ràpids, la
gent d'una certa posició viatja pals aires,
dins d'unes cabines hermètiques, que te-
nen un no sé qué de parets de guitarra.
Corn que el viatge és més curt, la lec-
tura i el negoci editorial tenen d'adap-
tar-se a I'avïació. Es per aquesta causa que
els editors francesos IIencen llibres de for-
mat petit, amb lletra grossa i molt espaia-
da, que horn els pot llegir en un temps
breu, duren l'estona necessària perquè faci
l'efecte un comprimit d'aspirina, o perquè
un comprengui perfectament que no hi ha
res a fer amb una senyora determinada.

Tornant als llibres dels viatges en tren.
anterior a la guerra, resultava que una
novella massa curta era inadmissible, corn
també eren inadmissibles aquestes grans
màquines lïteràrïes a les quals no els ve de
cent ni de dues centes pàgines, escrites per
autors independents ï rústics que tenen un
alè de bou i una empenta elefantina.

Es per això que les novel• es russes en
caure en mans deis editors francesos, te-
nien de sofrir per força tota mena de muti-
lacions. No és que el llibre deixés d'apas-
sionar, però era massa llarg, massa espès.
Només els podien llegir els que feien viat-
ges a l'Oceania amb un humor negre i un
coragre alarmant.. I és ciar, el mercat era
reduït i el negoci resultava pèssim.

Un dels autors més perjudicats per la
mutilació Lou Dostoiewki; la casa Plon es
cuida d'editar la traducció francesa de les
seves obres més importants, però aquells
llibres de coberta groga eren tan esquilats
que es perdia la meitat del gust de l'obra.
Més tard les coses s'han anat adobant, hi
ha hagut una mica més d'escrúpol, i la casa
Bossard, per exemple, s'ha entretingut do-
nant traduccions Integres i definitives deis
grans autors russos.

Una de les obres que jo havia llegit, ja
fa bastants anys, completament mutilada,
era Grim i càstig, de Dostoiewski, i encara
és l'hora que no ha sortit en francés una
traducció completa d'aquest llibre.

Però Andreu Nin, el català de la Repu-
blica deis Soviets, ens ha donat precisament
aquests dies una traducció sencera i vivís-
sima de Grim i càstig, que és potser la pri-
mera que surt en llengua romànica sense
mutilacions. I és impressionant llegir en el
nostre català d'ara, tota la nerviosa putre-
facció del llibre genial. Es nota, però, on
la versió d'Andreu Nin corn una falta de
contacte amb el nostre llenguatge del car-
rer, un excessiu puritanisme gramatical
que potser encarcara una mica la bona
qualitat del diàleg. Malgrat aquesta petita
tara, la nostra llengua amb les puntes de
verdor o d'acidesa, de vegades tan directa-
ment biològica, s'encasta d'una' manera bru-
tal al realisme sense contemplacions de
Dostoiewski.

Amb aquest autor únic, a mi em passa
una cosa peculiar. Recordo que pels volts
deis meus vint anys em vaig enfonsar amb
tota la passió dintre el celestial manicomi
—celestial o infernal, corn vulgueu—de la
seva lectura. Del meu pas per Dostoiewski
me'n van restar totes les garrotades ne-
cessàries als nervis, tots els blaus i maca-
dures al cor. Per sortir d'aquesta mena de
malaltia, calen després moltes homes de
platja, moltes farses de titelles i moltes cui-
xes de girl posades en fresc. Després en
resta un record inesborrable, durant la con-
valescència us sentiu adolorits de tots els
mals de queixal que pateixen els foils mes
autèntics i de més gruix que s'han fet viure
amb la ploma.

Quan ja fa temps que heu deixat la lec-
tura de Dostoiewski, us fa una mandra ter-
rible encarar-vos amb L'idiota o Els ge''-
mans Karamasov. Sabeu perfectament que
aquella lectura us va fer perdre molts fos-
fats. Ara que també sabeu que la compen-
sació del dolor fou magnànima, i a la fi
no us podeu estar de tornar-hi garantin t-
vos amb tota la serenitat i tota la sang
freda que posseïu, que a la fi no us servi-
ran de res.

Jo divideixo les lectures entre Dostoiews-
ki i tots els altres. Si us quedeu només amb
els altres i voleu oblidar Dostoiewski, sereu
tan inconscients, corn aquells que es pensen
que les bombes són fetes de sucre candi i
que quan rebenten no passa res.

Josue MARIA DE SAGARRA

ESTAMPES DEL BARRI GÒTIC

El "Real Cuerpo da la Nobleza" a l'Estable de l'Ardiaca
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Una correspondència interessant

L'any 1913, Masaryk, llavors professor de
la Universitat de Praga, va fer un llarg
viatge d'estudis. Durant molts dies fou
l'hoste d'un pagès veil al qual Masaryk re-
coneix una gran clarivàdència política.

En acomiadar-se d'ell, Masaryk va dir-li:
— Sou un home de consell. Escriviu-me.
La guerro va interrompre la correspon

-dència entre el Professor i el pagès.
La correspondència fou refresa en acabar

la guerra, quan Masaryk ja era president
de la República.

Un dia Masaryk, parlant d'aquestes car-
tes a Benes, el seu ministre d'Afers estran-
gers, deia que el pagès li explicava coses
molt interessants.

Ara el pagès ha volgut visitar Praga. Ma-
saryk volia allotjar-lo al palau presidencial,
però el pages ha dit:

— A! la meya edat ja no és possible can-
viar de costums.

L'ex-xa de Pèrsia

L'alcalde de Barcelona a la seva arribada de Madrid
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LA FUTURA POLÍTICA URBANISTA DE BARCELONA

Urbanització Regional
En aquest moments de reorganització po- imminent, sinó per a evitar que, en el des-

Utica, quan les corporacions públiques adop- ordre de la construcció i de la indústria, es
taran estructures que poden durar temps, creïn obstacles grans a 7a perfecció de la
ens interessa de pensar en el futur de Bar- seva formació. Creu que és hora de deter-
celona. No sóc sol a creure que la ciutat minar les masses de parcs naturals que
de Barcelona té la més alta influència en la deuen reservar-se, que s'han d'establir les
vida de ]'esperit de Catalun ya. Barcelona ordenances i zones d'emplaçament d'indús-
és un instrument magnífic de la nostra vida tries, les zones indestructibles d'agmicultura,
conectiva ; i és un pes que compta, cada cop les línies de transports ; en un mot, creu
més decisivament, en la balança de la poll- que l'estructura de la gran aglomeració de
tica espanyola. Hem de fer més perfecte i demà ha de cercar-se i ha d'imposar-se.»
més feixuc aquest pes.	 Posteriorment, a la Revista de Catalunya

Set anys no passen debades, i, menvs que de febrer de 192 6, amb el títol de La qües-
en altre cosa, en política. Carles Soldevila,	 tió fonamental de l'urbanisme: el pafs-cru-
amb aguda percepció de la realitat, votava	 tat, explicava que «Un projecte d'urbanit-
l'altre dia per l'aprofitament d'aquests set	 tack territorial ha de salvaguardar els alts

Pla en relleu de la urbanització deis voltants de Barcelona

anys. Pot pensar-se que Barcelona ha jugat interessos de la cultura i de la vida civil,
amb sort, durant aquest període. Des de ha d'obrir camins còmodes per a l'expandi-
1922 ençà, 'la ciutat ha fet un gran pas en- ment de 'la indústria; però al mateix temps
davant, ` sobretot en allò que es refereix a ha de ,preservar els terrenys agrícoles de les
la seva grandària i a d'aspecte exterior de escomeses de l'edificació ; cal que salvi els
gran capital. Naturalment, ens ha costat paisatges rústics de tota ombra de contagi
diners, i molts. Però els barcelonins, en con- ciutadà ; ha de donar a l'habitació aquells
junt, hem tret, a favor de Barcelona, un espais on la construcció és més econòmica,
considerable rendiment de les circumstan- la vida més sana i 1a circulació més fàcil.
cies polítiques seals d'aquests anys últims. »Preveiem el futur; si no, un dia vindrà
Observats de fora estant, es veu — potser que els forasters que entrin al nostre país
amb enveja — que les hem aprofitades d'una s'esgarrifaran de trobar-hi un garbuix inex-
manera hàbil t fructuosa. Passats els set	 tricable de fàbriques, pins, carreteres, pous
anys, -hem de mirar, sobretot, de no ésser de mina, •ortes, cases, fils elèctrics, cemen-
inhábils i de no perdre els avantatges obtin- tins, etc., etc., entre els quals no restara
guts durant aquest període. Sapiguem treu- un pam de net.
re profit del profit ; d en lloc d'entretenir-nos	»L'estudi de la urbanització territorial per-
a esborrar els set anys i a reportar les coses	 met endegar aquestes activitats diverses i,
set anys endarrera, fern el pas endavant de contradictòries corn semblen ésser so-
que ens .pertoca. Traiem també, avui, el	 vint, 'les fa concordante i collaboradores. Per
rendiment possible de les cir'cumstòncies po- fer el que en podem dir un pafs-oiutat,
lítiques reals del moment.	 no cal més que un treball de previsió — no

L'organisme urbà de Barcelona, fortifi- d'execució —. Cal despendre intel.ligència,
cat durant aquests set anys, necessita ara no fer obres. Un cop establert el pla terri-
un més ample espai per créixer. La seva tonal, ha d'haver-hi una enèrgica voluntat
organització local ha de convertir-se en ur- de far-Jo respectar, i ,prou.
banitzacu regional. Es a dir, que l'estruc-	 »Tota obra pública, tota concesió a par-
turaoió urbana que s'ha de projectar per la	 ticulars, tota 'Ifnia de tràfec i tot permís d'e-
Barcelona futura, ha d'estendre's damunt dificació, ha de dirigir-se a l'execució del
una vasta regió, considerablement més gran pla d'urbanització del país. L'obstinada apli-
que el territori del terme municipal dins del cació del pla, el no modificar-ne res sense
qual ara s'ofega Barcelona. Hem de casar profund estudi, farà que, poc a poc, els ele

-la ciutat amb el paisatge (entès aquest mot ments que avui es combaten desfermats so-
en la seva més ampla áccepci6 possible). 	 bre el paisatge, s'ordenin i es respectin

Aquesta idea de la urbanització moderna	 entre el'Is. Per això,repeteixo, cal tenir la
ja la propugnava en una instància que la voluntat de seguir de dret envers la direc-
Societat Cívica ((La Ciutat Jardínva elevar	 ció que el pla territ®rial indica: res de des-
a la Mancomunitat de Catalunya en octubre viat, ni cap esforç que sigui perdut.»
de 1920. Deia aleshores:	 Doncs bé; aquestes suggestions que, anys

((La Societat Cívica «La Ciutat Jardí» passats eren idees pel demà, ara són ne-
creu que devem apressar-nos 'a determinares cessitats d'avui. Barcelona ha de fer-se anés
grans artkies de la futura enorme «ciutat» gran ; reclama espai, reclama homes que sà-
de Catalunya, no perquè aquest futur sigui piguen donar-l'hi. En el moment politic que

som, 'l'oportunitat és viva ; ha de caçar-se
al vol. Si la deixem pasar, haura passat per
molt temps. Si els homes que van a l'Ajun-
tament i a la Diputació hi van a restaurar
les quasi arqueològiques pràctiques urba-
nistes de set anys endarrera, jo no sé si
afalagaran el sentiment senil dels que
diuen . A nosaltres no ens passen els anys;
però sé molt bé que hauran deixat perdre
l'ocasió de fer una gran obra i un gran bé
al nostre pals.

Quan els Ajuntaments i les Diputacions
estaran constituits en la forma que hagin de
tenir, serà molt difícil de lluitar amb l'es-
perit particular de cada Corporació, rt impo-
sar a cada una d'elles un pensament supe

-rior, cam el de la Urbanització regional.
Però si aquesta idea és acceptada .pels par-
tits polítics abans de les eleccions, i les Cor

-poraaons es formen i s'estructuren orien-

no hay romeCb da acción tan	 tides cap a fer possible aquesta amés gran

r8plda como loa tabletas dr•

	

	 Barcelona, ]es dificultats s aplanaran consi-
derablement.

C2FI /^SPI Itl /R	
En aquesta hora greu per al nostre fu-

l9	 >17	 tur, jo crec que s'havia de lliurar aquest
Sus efectos son también Insupe•	 tema a la meditació deis polítics i a l'aten-
rables en las neuralgias, dolores	 ció dels ciutadans. Repeteixo que hem ami-
de muelas, de oldoa y de las	 bat a un moment critic de la creixença de
sienes, asl como tambldn en los	 Barcelona — la Diagonal deturada a la rat-
que acompañan alas molestias	 lla del terme de l'Hospitalet n'és un sfmp-

	

periódicas d. las señoras.	 toma extern ; un altre, diferent en aparen-
ça, però germà al fons, és la conversió del

	

Aumenta el bienestar, des-	 Montseny en parc; un altre els treballs que

	

pela el cerebro y no ataca	 es fan, fora del terme, per posar-hi el nos-

	

el corazón nl los riñones,	 tre port aeri, o, potser, els nostres cemen-
tiris, etc., etc. La vida de la ciutat es
vessa damunt la regió barcelonina. 1 ho farò
en desordre i malament si un pensament
urbanista superior no imposa l'ordre que
cal; l'ordre urbanista que és indispensable
a la grandesa, a la força i al prestigi de la
capital de Catalunya,

NICOLAU M. RUBIO I TUDURI
Arquitecte
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Feu fer els vostres gravats en la
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El senyor del número 1
de la Portaferrissa

Manuel Fontdevila afirmava que el Mar- Es el porter, naturalment, el que anem
quès de Comilles no havia existit mai. Deia a trobar nosaltres. Es tracta d'un andalús
que era un fantasma que s'havien inventat corn una casa, que parla a una velocitat in-
els capellans i la Transatlàntica per donar sospitada. No hi ha pas manera d'enten-
amenitat a una sèrie d'institucions. Si, un	 dre'l.
moment, gosàveu dubtar de les seves afir-	 — A veure, a veure, fad el favor de tor-
macions, En Fontdevila us preguntava :	 flan-nos a explicar...

— L'heu vist mai vós En Comilles?	— Pue, si zeñó• Er Conde y su secretario
— No...	está cada uno en su despacho, respectiva-
- Es ciar. Tothom respon el mateix. mente. Para ver al Conde, hay que hablar

Ningú l'ha vist mai... antes, forzosamente, con el secretario. Pero
Això passava amb l'anterior Marquès de como sea que para ir al dec¢acho der zecre-

Comilles. L'actua], o sigui el Comte de tarjo hay que tazar antes por el del señor
Güell, ha tingut la sort d'ésser projectat en	 Conde, por eso le digo que no Qué té...
vida sobre la pantalla de popularitat. Un	 El truc no esta pas mal trobat i per si
bon dia, els barcelonins es van llevar i va- sol demostra la finor del que avui és al-
ren Llegir al diari que tenien alcalde nou,	 calde de Barcelona. Resulta que per veure

— Ah, caram! El Comte de Güell...	 el Comte de Giiell s'ha de parlar, abans,

Cap deis ex-reis que corren per Europa,
especialment per la Costa Blava, tenia tan-
ta simpatia corn Ahmed Mirza, l'ex-xa de
Pèrsia que acaba de morir. L'ex-sobirà no
havia deixat al seu pals una República, sinó
un altre xa. Es natural que un rei tingui
per successor una República. Però s% el rei
es destronat i el seu hoc és ocupat per un
altre senior que es proclama rei, en aquest
cas el destronat fa l'efecte d'un desposseït
I e' rei nou figura corn un usurpador. I
llavors l'ex-rei frueix d'una simpatia popu-
lar que no mereixen els ex-seis destronats
per la República.

Admed Mirza va preferir els jardins de
França als jardins de Pèrsia. Quan encara
era xa es va installar a París i a la Costa
Blava. 1, naturalment, un altre tersa que
havia estat sergent i hav%a arribat a éss"r
ministre es va creure frie de drets divins
per a arribar a ésser xa.. Això ens ha per-
mès de veure corn comencen % acaben les	 El barceloní Va fer memòria: Parc Güell... I amb el seu secretad. Així ho marca el pro-
dinasties reials.	 monument d'En Güell.., Colònia Giiell...	 toco] de la casa. Però heus adí la veritable

	

Ahmed Mirza va preferir els jardins de	 — Deu ser un senyoràs — va concloure, gràoia, del truc : per anar al despatx del
certs moments l'illustre hereu d'un bandit Després, el públic ha anat sabent més secretan, s'ha de passar, forçosament, pel
sentia rebrotar els instints deis seus besavis coses de l'existència del nou alcalde. Que despatx del Comte de Güell. I corn que
reials. Un dia, en sortir de Persia cap a era un senyar molt trempat, que tenia grans amb el Comte no s'hi pot parlar sense ha-
París, tement no poder tornar, s'emportava projectes..,	 ver vist el secretan, resulta que no hi ha
totes les joies de la corona, aquells grans	 Passa una cosa curiosa amb els pro- manera de veure el segon ni de parlar amb
diamants, corn el aMuntanya de llum,, que jectes del Comte de Güe11; passa que els el primer.
tenets noms de conte de fades. El ministre seus projectes — Port Franc, Port Aeri, El sistema és realment enginyós i ens
Riza Khan, el xa actual, el va ter seguir unificació deis ferrocarrils a la Plaça de atrevim a oferir-lo a tots els nostres homes
i a la frontera el xa havia de restituir les Catalunya — no han estat ,precisament in- públics que vulguin quedar bé amb el po-
joies.	 ventats per ell. Sembla que ja fa uns quants b'le, i, al mateix temps, evitar graoiosament

	

El destronarraent el va deixar només amb anys que se'n paria de tot ,plegat. Això,	 les uisites inoportunes•
les joies del seu ús personan Això li ha és clar, són qüestions de detall que no
permès un rerlode de relativa esplendor i treuen ni tm bri de la justa gloria projec-
una llarga e¢oca de fer la viu-viu.. I Ahmed tista del flamant alcalde.	 En cara que el Comte de Güell no ofe-
Mirza ha mon pobre, a i'hosfrital americà • No obstant, allà on el Comte de Güell ha reixi tantes dificultat al diàleg corn l'anda-
de París,	 fet .allò que se'n diu el looping the loop de	 1ús que Ii vigila el trènsit de capellans per

Feia un quant temps que pressentia la la imaginació, ha estat en el seu sensacio- l'escala, está voltat, de totes maneres, per
mort. Un dia quan encara ara xa va so- nal projecte de construir habitàcions tiara- un núvol de secretaris i de subsecretarts
miar que tenia a la and una bestia estra- tes a la teulada de les cases de senyors. En que tenen molta cura de posar bastons a les
nya i llefiscosa, d'ulls fosforescents i pèl principi, la solució ens sembla ideal	 ple-	 nodes als infeliços mortals que han d'anar
eriçat que li deja : Quan em tornis a veure no d'avanta#ges per tothom. Per una banda, a dir quatre coses al senyor alcalde. A la
estaràs molt a prof, de la mor!.)) Recent-	 les families modestes que habitin aquests fi, però, aconseguiu parlar-li, i aleshores feu
ment la bèstia s'havia tornat a presentar en	 pisos .podran disfrutar d'una vista esplèn- un Interviu espeterrant;
somnis a. l'ex-xa. I aquesta vegada la bes- dida i d'una situació immillorable; al ma-	 —Tot el que tinc de dir — afirma el
tia no havia parlat.	 teix temps, les cases dels senyors on seré Comte de Güell — ja ho he dit. Si tinc de

L'ex-xa havia estat una majestat fresca feta aquesta addició democratiza, comp- dir alguna altra cosa, ja la diré en el sea
i rodona corn un formatge. Ara estava a taran, per dir-ho així, amb un altre sos- moment oportú..
règim contra els ¢erills de fang%na de tít. tremort, i ja se sap que en els mesos	 I prou.

	

— Per que m'ha de servir amagrir-me de calor això és molt apreciat. Hi ha un	 El senyor alcalde, fent un esforç que la
— deia —, si em tinc de morir?	 perill, no obstant. Es que les famílies mo- ciutat no sabré mal agrair-linou, parla
Pobre Ahmed M%rza! S'acontentava que destes solen comptar, generalment, amb un català; un català una mica agafat de biaix,

en passar ell la gent digués : «Mira, és l'ex- quantitat desconsiderada de fills. Jo no sé però que, vaja, cal saber apreciar tal corn
xa de Pèrsia.»	 corn s'ho engiponaran els arquitectes que es anereix.

	

Perb en parlar d'ell no s'ha, Pogut dir facin construir aquestes habitacions bara-	 Jose MARIA PLANES
mai: ))fJn de menys!n	 tes dalt de 4es teulades, però per mica que

badin, ja veureu corn és molt fàcil que les
La bossa o la vida	 criatures trobin el lloc precis per caure al

canner. I això sempre seria lamentable.

	

En un del dinars en que es reuniren els	 Es ciar que aquest conflicte es pot re-
membres de la Conferencia naval, es par- toldre posant una qu a metà nica tot el ada

lava del daltabaix financier que es rodal tant de I edifici, ni qual donan una delicada
f	 9	 p	 El nostre col.laborador i amic Bon troba

no fa gaire als Estat Units, a pro^ósit del fesomia dmumanitarisme a l'immoble.
* * •	 que ja fa massa temps que ks a Barcelona.

qual un deis delegats americans va contar	 E's bajxos del palau deis Comilles, a la Sobretot ara que té una uroulotte» que.
aquesta història:	

cantonada de la Rambla amb la Portafer- contra el que es pensa molta gent, és ca-

avis, un matl, c dei seu ba quer^ que asi ño Ii rissa, tenen tot el que han de tenir perquè 
paç d'anar per carretera. I. per .acabar-ho

enviava x2000 dòlars el declararien ena	 de seguida us 
doneu compte que us trobeu de demostrar, alhora que per esperit de

f''	en una casa de senyors. Hi ha aquella ma- nomadisme, ara que l'Exposició és por vi-
llida. No sabent don treurels, l home es	 sitada .i la roducció de caricatures s'ha re-
dirigí a la companyia amb la qual dos testa't de la pedra amb s seva maca do

general
	 P

anys abans havia contractat un segur sobre tina,, hi ha un porter vetit corn un general dt u
rnée^ sambnel seu carro.

mprèn aviat una

la vida per óo.000 dòlars, a sollicitar els belg a,que es passeja amb molta dignitat,	
Sembla e1ò que el 	 seré tirat no

12.000 que li eren indispensables. 'Corn la hi ha aquell xiuxiueig de des sotanas que	
a	 el ca á'1l n9 el caricaturista, corn e]

companyia. els h% refusés, a tall d'últim ar- pugen i baixen diseretament .per la peno- pas p 	 P

gument, decidit a acabar, va dir: «No si- bra de les escales,	 representa una caricatura d'En Benigani,

gueu ximples, esteneu-me de seguida un xec I	 Des que estadant de la casa, el 
marqués sinó ;per una camioneta. Es a dir, el carro

de 12.000 dòlars; si no, demà n'haureu d'es- I de Comilles, és a din, el Comte de Güell,	 serà el taller .amb nodes capaces de rodar,

tendre un de 6o.000 a. la meya vídua• »	 ha estat nomenat alcalde de Barcelona, el un taller ambulant que un dia serà a Ba-

decor dels baixos del palau de la Portafer- Jalona i l'endemà a Mataró i unes setma-

Blanc inegre	
rissa ha estat millorat amb la presència nes més tard travessar] la Manxa o el que

d'un guàrdia municipal. Hem pogut notar calgui•

	

Un ric' comerciant yanqui sortia tot indi _ que el porter vestit de general belga no	 En IRon té el propòsit ambiciós de fer

q	 .g	 havia vist amb gaire bon ull aquesta inno- caricatures per totes les poblacions de la
nat d'un teatre de París on es representava vació d'ordre ornamental. IBreu : entre l'hon- Península per mica bona que sigui l'aco-
una peça que li havien recomanat corn una rat municipal i el majestuós porter regna llida que Ii dispensin, aprofitant els bons
de les millors que es podien veure aquells una evident fredor de relaoions. Mentre el moments: les falles de València, la Setma-
dies.	 porter fa el peça, dóna ordres, fa esperar na 

Santa de Sevilla, etc. I més tard, pensa

— Que hi heu vist — li preguntava un un parell de capellans, el pobre guàrdia està anar a París amb el mateix vehicle.
amic — que tant us hagi indignat? Potser arraulit en un meco, confós dintre la seva	 Desitgem molta sort al nostre caricatu-
és que les dones anaven foc vestides?	 modèstia municipal.	 nia•
- Pitjor encara.
— Potser hi sortia aigun protagonista de

sexe dubtós?
— Res, home, pitjor encara, us dic.
— !?!
— Hi he vist un negre que parlava amb

insolencia al cònsol francès, un cònsol
blanc. 1 el públic fent-s'hi un gran tip de
riure. Ni tan solament han matat el negre
entre bastidors. Ha d'haver arribat molt
avail un pals que tolera això.

CoetP.
todos los dolores

La "tournée" d'En Bon

Qüestió de mat Is

.Sir Frederick Field, almirall, que aca-
ba d'ésser nomenat lord comissari de I'Al-
mirallat anglès, té fama d'home d'esprit.
Els periòdics satines anglesos publiquen tot
sovint aneedotes seves.

Recentment, algú va preguntar-li en obrir
-se la Conferència de Londres:

— Fs veritat que la Gran Bretanya està
disposada a acontentar-se amb una flota
que li permeti defensar-se i prou?

— No — va fer Sir Frederick —, no ds
hen bé això. La Gran Bretanya s'aconten-
tard d'una flota que li permeti de no ser
atacada!
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Sota aquest títol, l'Editorial Poliglota em-
¢rèn la publicació de novelles que ¢uguM
ésser posades en totes les mans, no sola-
ment per 11ur to, sinó també per llur ¢reu.
El propòsit dels editors és dignificar literà
riament un gènere molt perjudicat per is
industrialització de.què ha estat objecte.

Mentre la producció autòctona no basti
a assegurar la ¢eriodicitat'mensual de la
col{ecció, seran Publicades obres estrangeres
traduides per Domènec de Bellmunt, Mel-
cior Font, R. Fontalba, Alfred Gallard, f.
Massó - Ventós, Maria Perpinyà, Joan Po-
vili i Adserd, Rosich Catalan, Marçal Tn-.
lla, etc.

Aquest dissabte es Qosard a la venda el
¢rimer volum.
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Conte inèdit de FRANCESC TRABAL

A Pierre J. Kaiser.	 de fredor pertot, i sobretot al front i a
L'exprés de la nit de Marsella a Bar- les galtes, que em feia tremolar com a11ò

celona no és ben bé un tren, sinó tan sols 
que es diu de la fulla a l'arbre. Ni esma

un vagó. Un vagó mig de segona, mig de 
vaig tenir per repetir-me aquelles paraules.

primera, i encara amb dos departaments Volia distreure-me n, volia despistar-me a
reservats a correus. Es comprèn que malt 

mi mateix, però, a cada esforç, una suor
més freda m'entelava interiorment.abans de l'hora de partida aquest vagó si-	 Al cap d'una estona, m'havia arribat agui, doncs, pres per assalt i que si arri-	 allunyar de mi i romania abstret a tot, unbeu una mica just hàgiu d'agafar-vos al escàndol fenomenal em despertà: venia delmarxapeu i fer equilibris fms a ]a fron	 departament mortuori. La cridòria ens hitera, exagerant una mica• Una vegada, tot féu acudir i descobrírem la causa. Algúi saber això, no vaig poder arribar a 1'es s'adonà que entortolligada en la corona hitació fins cinc minuts abans de mitja nit, havia una ampla cinta morada amb unesi ja vaig trobar el vagó ple, més que ple, lletres pintades de groc que deien: "Alscurull, puix gue de les finestres penjaven morts d'aquest tren." Hom exigí del prín-cistells, abrics, pendons, oques i mil fò

tuls estrafolaris. (No cal ue us inti l'efec	
cep que tragués aquella corona d'allí i que

q	 p	 donés una satisfacció immediata als viat-te que en córrer el tren, més tard, devien gers altrament ell i corona saltarien er	 terrogacions evoquen la patètica angoixa
fer aquelles penjarelles voleiant, per als	 la finestra. El príncep de Galles no s' m-	

de desconeguts familsa s, d'incopsables tes-
que s'ho miraven des de la banda de fo- mutà. Amb les mans enllaçades i' amb un	 timonis dels nostres actes i dels nostres
ra..,) Vaig encabir-me com vaig poder al p	 sentiments que ens esgarrien i ens sepaasga de santa resignació i misericòrdia	 ren. Tot el llibre, certament és olaritzatcorredor, entre paquets i maletes i gent	 allegà que ell tenia el dret de viatjar com	 r	 .	 ^^" ^, w	 p(malgrat d'ésser prohibit d'estacionar-s'hi o	 '	 ld'	 entorn de François (car Cecile és encara
deixar hi coses), i resignadament vaig allí- els as ers lben edes at is lá podía adur-la.	 ° # f	 I	 François), però una de les més puixants
berar el meu esperit perquè al menys no S'in o a la presència del revisor, es discutí	 originalitats d'aquesta novella és haver ex-
fossim dos a ensopir-nos. No vaig tenir fins a Narbona i armats amb a uella o-	 "'	 terioritzat l'heroi fora d'ell mateix, d'ha-
gaire temps, però, puix que corregué aviat lèmica no ens adonàrem que ens engan-	 '	 ver-lo projectat en aquest mirall apassio
un fet que havia de tenir i tingué funes	 xaven al tren Paris-Portbou,i en arrencar	 nat, i de conduir-lo en mig de nosaltres,
tes conseqüències.	 la cosa estava més animada ue mai• El	 espectador ell també dels seu propi drama.

Quan el tren s'aturà a 1'estacio d'Avi- príncep de Galles afirmava q e podia dur	 Però l'autor, ell, roman al focus d'aquest
nyó els meus companys de viatge i jo sen- la corona i els altres que no i el revisor	 mot'	 conflicte. Fxperimenta cada una de les re
tirem de sobte una ventada violentissima:	 era incapaç per a establir l'ordre, Els vist-	 accions i de les emocions dels seus heroïs.
la porta s'havia obert i no trigàrem a pre	 gers començaven a envestir les flors, però	 v	 M'agrada que no s'hagi separat d'ells ï
senciar 1 arribada d un home jove, d una estaven tan ben lligades amb filferros que	 j	 que se 1 senti estret de la mateixa an-
semblança extraordinària amb el príncep fou inútil tot intent destructor. S'intentà	 ^fj	 goixa que ells. Marc Chadourne no és
de Galles. Potser l'únic detall que el dife-	 fer passar la corona per la finestra; en va,	 mai exterior als seus llibres, s'associa al
renciava era una gorra de plat que duia era massa voluminosa i feixuga. Alesho-	 destí tràgic dels seus personatges, i això
i que difícilment podríem imaginar en 1'he	 res el revisor estirà l'avís d'alarma i d'una	 4:;'	dóna al seu accent una convicció patèti-
reu d'Anglaterra. Per tot el vagó sonà la sotragada uns quants rodaren per terra.	 Vis„	 ca, un tremolor que no te res del desei-
mateixa exclamació, i el nou vingut no Justament ens trobàvem en les salines de	 ximent literari, però que és la penyora
tingué altre remei, en adonar-se n, que fer Salses, prop de Leucata, i era difícil bai-	 d una profunda sinceritat de sentiment i
una reverència de cortesia, a l'estil de ]es xar del tren amb aigua per banda.	 de pensament.
que fa l'as de la pantalla Lloyd Hamilton.	 Aquell vagó semblava una guerra civil,	 En Vasco ens havia mostrat un dels
Si la curiositat per tal semblança fou l'incident havia devingut tumult i de sobte	 testimonis més veritables i més eficaços de
unànime, no ho fou menys la que es ma-

	

	 t'	 les tendències i de les inquietuds de la nos-es veié ]luir un fòtil esmunyedís: el prín-
mfestà seguidament en adonar-nos que no cep brandava un punyal de platí i l'en-	 tra generació. Cecile de la Folie afegeïx
solament la porta no es tancava, sinó que fonsà al coll del revisor que queia des-	 l'aportació d'una experiència més madura,
algú, des de baix les andanes, ajudava a sagnant-se a la falda d'una vella senyora	 més rica encara, i més humana.
pujar un embalum estrany que el príncep muda. Allò fou el cop de gràcia. Entre la	

MARC CHADOURNE	 Es rar que el n.ovellista que ha posat
de Galles (anomenem-lo així) s'esïorçava a corona i aquella sang, en lloc de llençar-	 molt d'ell mateix en un dels seus perso-
atrapar. En l'obscuritat dels llums del va- nos damunt el criminal, quedàrem tots es- dona que estima pot veure un home tal natges no es converteixi en el presoner
gó no acabàvem de distingir clarament de temordits, i el príncep, recobrant la seva com és, o si al contrari, 1 amor no és ja d aquesta personalitat nova, nascuda i no-
què es tractava i ens estranyava només aparent serenitat, s'acostà a la finestra i la conseqüència d'una certa imatge prefor- drida de la seva, puix que s'acaba sempre,
que durés tanta estona el tràfec per a féu senyal cap a la màquina d'avançar, mada. Qualsevulla que sigui el grau de com deia Goethe, per dependre dels éssers
installar aquella mena de fardell. Feia un El tren no es movia i a tots els del vagó narcissisme a què l'home pot arribar, no que hom ha creat. El Vasco de Marc Cha-
aire que tallava i això decidí els que eren el misteriós assassí ens tenia, a ratlla, fins desdenyarà mai aquestes confidències sobre Bourne tema un relleu tan puixant, un
més a prop de la porta a collaborar en	 ue arribà el ma uinista er aclarir el suc- ell mateix que li fa una dona estimada.	 tan gran valor de confidència, que difïciI-
l'operació. Up, up! i a la fi s'aconseguí q	 q	 p	 L'atractiu principal que ofereix Cecile ment l'hauríem separat en els nostres re-cés idetingué el príncep, el qual, abans	 ,
ficar al vagó aquell paquet enorme, i la	 de deixar-nos, ens llençà als peus aquestes de la Folie per François és, doncs, de	 cords de la individualització de 1 autor.
porta pogué tancar-se i el tren arrencar,	 paraules:	 proposar-li a cada instant una imatge d ell Vasco havia conegut 1 experiència de 1 a-

Però, aleshores començaren els treballs.	 _Que Déu us hagi perdonat.	 mateix: imatge que cerca o que defuig, ventura, però li mancava la de l'amor. Per
El príncep de Galles estava materialment Si mai he sentit terror fou en aquell però que no para d'apassionar-lo, com un millor mostrar-nos la manera com reap-
estampit ran de la porta. I així hi quedà uns moment. Tal com es llença un os a un gos, enigma sempre insoluble. Arribar a fer ciona davant aquestes suggestions noves,
minuts fins que reclamà una mica de ciemèn- aquelles paraules ens arribaren als peus una personalitat amb aquesta multitud de Marc Chadourne ha imaginat de partïr en
cia. Entre tots ens esforçàrem a alleugerir-	 amb un menyspreu, amb un orgull que ai- reflexos trencats que trobem en els ulls	 dos el seu personatge, i d'oposar aquestes
li el viatge i ell i embalum pogueren mou- 	 xò solament ja matava. Em vaig palpar dels altres és una empresa plena de temp- dues meitats; tenim llavors Cecile de la
re's una mica. I amb una engruna més	 de tot arreu, ja no sabia si era mort o tacions i de perills; però qui d'entre nos-	 Folie i François Menacse. No hi ha en
de bona voluntat poguérem cedir-li lloc on	 era viu, i una embrazideta féu trontollar altres s'hi refusaria? François resta doncs	 això subterfugi literari, sinó intelligència
encabir la seva càrrega; al bell mig d'un	 afecte a Cecile, no tant per amor veritable profunda de la realitat dels éssers: Fran-
departament, entre les cames dels d'una ee fustam i h tren arrencà de sign A cada

revolt n'hi havia que es persignaven, a	 com per curiositat d'ell mateix. Per la se-	 çois i Cecile són indispensables l'una 1'al-
banda i les cames dels de ]'altra, hi ca	 va fidelitat i el seu fervor, Cecile el porta	 tre, ja que constitueixen cada u el jo so-
bria potser, sobretot si se suprimia 1'en-	 cada túnel ib sentien xiscles i hi 

havia sempre envers una interpretació d'ell ben terrani de l'altre, no existeixen sinó en
voltori inútil que enfarfegava a11ò multi- basques, arribàvem a la frontera amb 1 

ai diferent de les que poden suggerir Dickie, funció de l'altre. La força i la voluntatal cor i sense poder respirar amb els 
Belle, o les seves amigues d'atzar. Guar- de Cecile deuen enamorar-se del feble, delplicant el seu volum.	 pulmons, els ulls ens feien pampallugues	 ,

—Que es pot desembolicar una mica, ai-	 diana d una personalitat fugissera i pot- versàtil François, i aquest no seria ben
xò, príncep ?—li demanà un viatger d'aquell ato p , a se ay nàs que tenia al meu cos- 

ser morta com una vídua of ésser-ho	bé el] mateix si Cecile no uardes en eItat plorava a llàgrima viva i es Golpe-	 p	 g
departament, visiblement enutjat de tanta java el pit amb una maleta enorme; en d una memòria que li és cara, compon, amb seu cor la imatge estimada i arbitrària del
de brutícia empastifant-li les calces.	 veure'm relativament serè, un xicot jove els records que ha guardat de François François que ella estima.

I el rínce di ué ue si, i el venta	 infant i els somnis que ha uardat d'a-	 En a uests contrastos hi ha una manera
l'altra banda de la finestreta es cuidà d'en- 

qu portà una cartera i em digué que n	 uest retrat un Fran ois ue és sens dub- d'unió. Marc Chadnurne ha sabut fer-nos

golir el paperam nit endins. Tothom ales- 
quedava viu d tornés a] seu propietari, un q	 ç	 q
tal Durand, de Dijon, que vivia al 63 rue te el més veritable, del qua], però, Fran- comprendre que tot el que separa Cecile

hores cuità a descobrir de què es tractava	 d'Alsace, al qual havia fet córrer en un çois s'allunya més i més cada dia. La gran i François nua entre ells tants de lligams
i no trigà a sentir-se una veu:	 cafè; tres o quatre es llençaren a la via originalitat d'aquest llibre consisteix, doncs,

	 impossibles de desfer, puix que aquestes

—Una corona?	 er les finestres... Jo pressentia l'arribada a oposar constantment en el pla Fran- meitats de somni i de realitat de què és
I tothom s'aixecà d'un salt, els cors dins	 de Cerbere i amb ella el meu alliberament. çois" dues fesomies parentes però hostils, 	 compost l'individu són estatjades ací en

de cadascú desbocats sorollosament. Una Empalmava pare-nostres uns darrera els mentre que el "pla Cecile" 
és d'una per- dos éssers diferents, que esdevenen, en

corona? Sí, una co #o *a.	 altres, precipitadament, sense acabar-los, fecta i gairebé sublim homogeneïtat. 	 conseqüència, indivisibles, encara que ni

Al primer moment no passà res. Quan presa d'un pànic irresistible, i en un ins	 Aquest drama és el drama d'una parella 1'un ni l'altre no tinguin consciència d'a-

tots ens convencérem que allò era real	 tant ue me n'havia distret me'n recor-	 dividida per la realitat dels éssers i dels	 questa indissolubilitat.

daré ota la vida un so es antós com si	 fets, però d'acord i unida sobre el 
pla	 L'aventura d'aquests dos ebessons d'àni-

ment una corona mortuòria, no sabérem	 p	 del somni. Perquè si Cecile no guarda com ma"' que es persegueixen i fugen l'un de

què dir i un silenci desconhortador s'en- ens caigués tota ]a terra damunt i s oca
bés e] món, em féu perdre els sentits en a raó de viure més que l'amor de Fran- l'altre, crea una mena de patètic desespe-

senyorí llargament de l'ambient. Els qüe una alada sensació de mareig ràpid que çois, aquest ; pel seu cantó, sap que eI seu rat que ens commou profundament. Veiem

tenien davant—talment una barrera de em féu sentir mil gustos diferents a la	 better self és aquell del qual Cecile s ha ací fins a quin punt dos éssers poden es-
pressentiments macàbrics — aquelles flors	 boca.	 fet l'apòstol. Però com que François per-	 ser útils l'un a l'altre, i completar indes-

tètri ues no gosaven ni mirar-les, i 
els	 * * *	 tany a la mateixa família que Vasco, tructiblement, a desgrat dels atzars de la

altres tot eren reülls per saber-ne el destí 	L'endemà els diaris explicaven el què.	 aquest culte li és una raó de fugir de Cé- vida i els esgarriaments de l'amor, un cor

o l'explicació. Havia baixat una dama molt Es veu que entre Port-Vendres i Cerbere dile, és a dir, de fugir d'aquesta estilitza- massa feble per trobar en ell mateix una

ampla i jo tenia a la vora el príncep:	 s'havia .rectificat el traçat de la via del 	 ció de la seva individualitat de la qual	 raó suficient de viure. E1 somni de tota-
-Escolteu, príncep: aquella corona...	 tren. I al costat mateix d'un dels túnels ella està enamorada• Els esforços que ha	 fitat, d'unió dels contraris, que preocupa-

-Sí.	 que hi havia se n'hi havia fet un altre,	 fet per fer tornar l'ésser viu dintre el va Vasco, es divideix ací i es repeteix en-

-Aquella corona, sí, doncs,,per què dias-	 el nou. I aquell dia s'inaugurava. I els marc del retrat i per fer coincidir aques- tre Cecile i François. Mentre que el xicot

tre la porteu aquella corona.	 obrers, un cop havien deixat ben enllestida tes dues 
imatges, són contrariats per fobs- interroga àvidament les joies i les amar-

-Oh, és per als morts que hi haurà 
en 

l'obra només havien de fer (perquè la com- tinació amb què 
François prossegueix la gors de la vida, Cécile guarda piadosament

aquest tren.	 panyia també es veu que no tenia gaires recerca d'ell mateix en les direccions opo- per restituir-la-hi el dia en què ell en tin-

* * `	 feines a donar-los i per a11ò de no baver- sales que representen 
Dickie i Belle.	 drà necessitat i en què es trobarà inca-

Confesso que em costà molt de retornar. los d'acomiadar) que tapar el túnel vell,	 El conflicte d'aquest "jo" i d'aquest paç de reconstruir-la, aquesta figura em-

Callat com un propi mort sentia una mena fent-hi una paret a cada sortida. I es veu "contrajò" és tant més patètic perquè Ce- pallidida, però potser la més verídica, del

que el apataç, distret o pel que sigui, ha- pile no es resigna a la seva desfeta sinó François adolescent de la qual el] es se-

via equivocat el forat i en lloc de fer tapar en el moment en què aquesta ha agafat parava tant més com més ella hi restava

el vell feu tapar el nou, i per això quan 1 aparença d una victòria. Es acceptant-la més apropensa.

el nostre tren es ficà al túnel nou, prou que Francois se Ii escapa definitivament.	 Car la tràgica fatalitat de l'amor vol

que pogué entrar-hi, però, a la que ana-	 Marc Chadourne ha compost en 
aquest que els éssers no es trobin en les cruilles,

va a sortir-ne, barrabum-blam-pataplam, llibre una de les més belles figures de sinó que es recerquin en direccions opo-

quedàrem fets una coca.	 noia que ens hagi donat la novella mo- sades, sobre rutes paralleles, aquells al-
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	 derna. Tot el que hi ha de fugisser, de menys que associa per endavant un destí
tou, de velleitós en François, és rompen- ineluctable i que no s'ajunten de debò si-

' 	 	 sat en Cécile per una força de voluntat, nó sobre el pla de l'absolut.
una energia, un coratge davant els senti- 	 Potser la mort de Cécile convencerà

Joan Rovira i Girau	 ments, els esdeveniments, que constitueixen François del que ella ha fet pet ell, pot-
un caràcter puixant, positiu, atrevit. La	 ser rebrà d'ella i integrarà a l'últim aques-

Dimars a la tarda, aabava de fer al No- beutat d'aquesta lluita entaulada entre el ta versió d'ell mateix que ella no cessa
-vetats unes fotos per a MIRADOR i La Pu- xicot i la noia entorn d'aquest retrat de va de proposar-li? Perquè aquestes qües

blicitat, se sentí indisposat i moria al cap François que és en certa manera el pol tions resten apremiants després que hem
de poca estona, d'un atac d'apoplexia.	 d'aquesta atracció i d'aquesta repulsió, ve	 tancat aquest llibre aspre i cremant. No

Ell i el seu company Cases eren conegu- del fet que l'autor ha dotat Cécile de es tracta pas de concloure d'altra banda,
díssims en tots els diaris, ja que proporao- totes les virtuts virils que fan falta al	 sinó d'experimentar, i Marc Chadourne ens
naven informació gràfica a la majoria d'ells.	 seu adversari. Rarament una figura de ha fet compartir tan intensament el dra-

Durant la dictadura, En Rovira mante- dona ens ha semblat tan digna de defensar ma dels seus personatges que no ens se-
pia, gairebé tot sol, comptant només amb	 el "millor jo" d'un home.	 parem d'ells quan hem girat la darrera
el seu treball de fotògraf, una escola cata-	 L'heroisme que anima cada un dels ac- pàgina. Llur tragèdia segueix vivint en
lana a Sans,	 tes de Cecile és del que manca al gest nosaltres, perquè és la tragèdia més inti-

Tenia poc més de trenta anys • Deixa vf- simètric de François. Com més afirma ella, ma i més verídica de l'ésser.
dua i dos fills. D. E. P.	 més s'escapoleix ell. No l'estima, però? No	 MARCEL. BRION,	 i

	 -.	

E 7STAVA	 ! LLETRES FRANCESEsESCRI T. D.Ho Lawrence
Marc Chaudorne: Cécile de la Folie

En Vasco, Marc Chadourne ens havia està convençut que el millor François é En un sanatori de Vence prop de Niça,mostrat el seu heroi debatent-se amb l'aven- aquell del qual ella és la guardiana? Mal- ha mort la setmana passada David Herberttura, és a dir, amb ell mateix. Aquest ]li- grat això el destí tràgic els separa sem- Lawrence. Potser aquest nom no dirà granbre tenia la significació i la importància	 pre, i no els acosta per instants sinó per cosa a Catalunya, i és no obstant, el ded'un greu debat en el qual l'individu es	 fer-los sentir millor la impossibilitat de l'escriptor anglès que 'ha exercit una mésconfronta amb les imatges d'ell mateix que	 llur unió,	 poderosa influència, potser, sobre la sevali són amicals o odioses. Però hi ha d'al-	 L'emoció profunda que suscita aquesta generacïó..tres miralls que ens tornen imatges més persecució panteixant i desesperada ve	 Nascut en setembre de 1885 a Eastwood,complexes de la nostra pròpia individua- d'aquell desequilibri tràgic entre el Fran- Poble miner prop de Nottingham, en unalització: són les dones que estimem. L'heroi	 çois de Cécile i el François dels altres, familia de miners pobres, es veié amb difi-de Cécile de la Folie coneixerà aquesta ve- d'ell mateix. Necessàriament havia de por- cultats per seguir regularment els seus es-gada l'experiència fecunda que consisteix	 tar l'ardenta i pura noia al suïcidi, dar- tudis, agreujades encara per la seva natu-no ja a cercar els nostres trets en miralls	 rera i suprema prova del seu amor,	 ralesa malaltïssa. Les seves infància i ado-passius o còmplices, sinó en cors femenins	 Marc Chadourne ha expressat remarca- lescència passades en un ambient víctimaque ens proposen sempre d'altres aspectes	 blement aquest esquinçament perpetu de del modern dndustrialisme, feren d'ell unde nosaltres mateixos, aspectes arbitraris	 dos éssers units, lligats per un fantasma, adversari decidit de l'ordre actual de leso reals, desviats o directes. No sé si una	 un somni i asservits cada un a una re- Idees ï dels fets. La guerra no féu sinó
cerca decebedora. Aquestes veus, aquestes exasperar-li aquesta adversió.
mirades, aquestes confidències, aquestes ïn-	 Debutà en la literatura amb un llibre de

versos, Sons and Lovers, publicat als vint-
i-vuit anys, que Ii obrí les portes de l'ano-
menada ï el tragué de la pobresa en què
vivia, fins que la fallida d'una casa edito-
rial nordamerïcana el privà del fruit deis
seus treballs.

Per reaccïó contra el maquinisme i Tes-
tat social que aquest comporta, cercà des-
esperadament de retrobar ]'harmonia i la
salut retornant a la vida instintiva, abeu-
rant-se a la naturalesa menvs polluida de
civilització. Potser les .seves obres més esti-
mades dintre un gran sector són aquelles,
en prosa o en vers, en què evoca la vida dels
éssers inconscïents.

Havia vïatjat per la Península italiana,
Sardenya, Sicilia i Mèxic. En aquest darrer
país intentà fundar, en í9a3, una mena de
comunitat intellectual.

Però la preocupació més pregona de l'o-
bra de Lawrence, la que n'ha fet un dels
pioneers d'e la literatura anglesa contempo-
rània, és la preocupació sexual.

La literatura anglesa actual, en efecte,
s'ha allunyat del cant de l'època victoria-
na, i les promocions més modernes s'en-
caren amb tots els problemes amb una lli

-bartat encara més detonant per tal coin és
un pafs purïtà el qué 'li serveix de marc.

Lawrence, potser el més atrevit, havia de
veure com la seva novella The Rainbow
queia en conflicte amb la llei, com d'altres
manuscrits seus eren decomissats, i havia
de publ'ïcar algunes novelties en edicions pri-
vades.

El tema principal de les obres de Law-
vence és el crit del sexe ; la seva obsessió
era la febre que atrau un sexe vers l'altre
ï la decepció que se'n segueix. Tots el seus
heroïs eren torturats per la lluita entre
]''instint i el raonament.

Datat d'una percepció afinadfssima, tant
que s'ha escrit que la seva cruel interpre-
tacïó de certs aspectes de la naturalesa fe

-menïna han estat reconeguts com justos per
moltes dones, proveït de tots els recursos
d'una tècnica conscienciosa i hàbil, pocs es-
criptors moderns han sabut donar com ell
tan perfecta forma a les inquietuds més
turmentadores d'un pessimista amargat I,
alhora, a les visions més esclatants de la
darrers moments que Lawrence trobava un
apaivagament. Al costat de Women in Love,
Aaron's Rod, Fantasia of the Unconscious,
The Rainbow, Lady Chatterley's Lover
(aquesta darrera publicada en edició priva-
da), els seus llibres de viatges, Twilight in
Italy, Sea and Sardinia, eren l'altra cara
del tapís.

Parlant de Lawrence ara, amb motiu de
la seva niort, cls més conservadors diarïs
anglesos, tot planyent l'esmerç del seu ta-
lent en temes escabrosos, no regategen els
elogis al talent -literari i a l'acuitat psicolb-
áica d'aquest autor, del qual caldria puLli-
car almenys, una tria dels seus centes en
cátál á.

1. C.

COL•LECC10 POPULAR Ja ha sortit s Primer 
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LA MUSICA

MARIA VILA Alguns esportius sorpresos (?) en un moment de l'assaig

L	  	 - -	

TEATRE TALIA
Oren Como+nyla de vodevil I teatre modern

Avui, dijous, tarda, a les cinc. L'alegre
vodevil:

El Pecat de les Casades
Demà, divendres, tarda, a petició,

LA PRESONERA
Nit, a les deu i quart. Estrena sensacio-
nal del vod -vil en tres actes, traducció
de Jean Dufort.
L'Escàndol del 22

(Une Poule d'esses)
l'èxit de l'any a París.

Dissabte, tarda a les quatre i mitja. Po-
pular: «No juguis amb les dones» i la gran-
diosa obra realista de Capdevila i Colla-
do: «La dona, el Valent i el Marit ». Nit, i
diumenge,tarda i nit:«L'Escàndol del22»

TEATRE NOU
Gran Companyia de sarsuela castellana

i catalana de G. Camarasa Sort

Avui, dijous, tarda:

El Rey que rabió
Nit, i cada nit:

La Legió
d'honor

OLYMPIA
CIRQUE D'HIVER

Avui, dijous, NO HI HA FUNCIÓ
per a donar lloc a la preparació del
nou programa i al debut de la trouppe

GOLDEN
DANGER
amb el seu fantàstic BANY D'OR.

z EL TEATRE
Els esportius fan teatreLES ESTRENES

sala del crim. I aquí dintre és la paraula	 * * *
que dringa tremolosa o s'apaga ofegada	 Maria Vila ha triat aquesta obra per al

per les convulsions anímiques i sensitives de seu benefici. I ha •triat bé. Maria Vila fa

la por	 una superba creació de Vera M•irzewa. Ma-

Vera Mirzewa és un exemple d'un procés tisa perfectíssimament i té moments de ve-

psicològic que mena a la confessió d'un ritable emoció. Ens en felicitem; Vera Mir-

crim. I corn en tot procés ;psicològic, corn- zewa ens ha fet oblidar el record detriment

plexfssim, Vera Mirzewa no confessa cons- de la fila apagada de Molock i de la plora

-trenyida únicament per la por, sinó també nena Mary.
empesa per aquell sentiment que fa que la Pius Daví fa una difícil creació de l'ú-

confidència d'un acte inconfessat alleugi la nic personatge eslau de l'obra. Es una de

consciència. Un altre element entra en el les vegades que l'hem vist matisar millor.
fet de d'impuls a la confessió d'un crim:	 Maria LIuïsa Rodríguez, en un paper de

i és, en uns, la simple reconstrucció del crim senyora que parla pels descosits, una mica

i, en altres, l'esperança que horn trobarà, frívola á una mica romàntica, molt bé. Amb
amb la reconstrucció del crim, els mòbils 'la senyora Maria Lluïsa Rodríguez no sa-

que el justifiquen.	 beu mai si és el rol que és escrit expressa-

No és, dones, la por l'únic impuls que ment per ella o si és ella qui escriu el seu

mena Vera Mirzewa a la confessió. Si fos paper. Amorós molt sobri i aplomat. Els

així, el drama d'Urbancev no admetria papers de fiscal semblen tallats pel senyor
quatre actes, a més que no trobarem un Cabré. Els senyors Ventaiols Orduna, sim-
justificant prou poderós d'aquest fet que plement bé. E1 senyor Orduna, però, re-

podria despendre's de l'obra: la por d'is- sulta, sovint, d'una naturalitat exagerada.

ser descoberta empeny Vera Mirzewa a la	 Decididament, el treball deis nostres ac-

confessió.	 tors •s directament proporcional a les obres
Nosaltres classificaríem els elements cab- que representen. Obra t actor guarden la

dala del procés psicològic que termina amb proporció de més a més. A més bona obra,
la confessió del crim — trobem la paraula més bon actor. I així successivament i re-
massa dura — de Vera Mirzewa amb aquest lativament, fins a un cert limit.
ordre : seguretat de no ésser descoberta, al-	 La presentaoió bona.
lusions imaginàries que fan vacillar agues-	 TEATRE TALLA
ta seguretat, la por d'ésser descoberta, Tins	

dona, el valent i el marit,tint de la confidència, l esperança que en
la reconstrucció del crim es trobaran els	 de LL. CAPDEVILA i A. COLLADO

mòbils que el justifiquen.	 En el drama d'Urbancev el crim i els
Ens sembla que és aquest l'ordre de re- seus mòbils no són sinó el punt de partida

construcció del drama d'Urbancev. Corn es de l'ample desplegament psicològic d'un
complex femení, desplegament que acaba
amb la confessió del aim. Es el pòrtic del
drama, sobri, ràpid i perfectament com-
prensible.

En La dona, el valent i el marit, els au-

Teatre Català Novetats	 tors, sota el signe de teatre realista, ens
han volgut mostrar corn una dona, enamo-

COMPANYIA CATALANA	 rada i explotada pel valent, arriba, amb la
D i r e c c i ó: C. C a p d e v i l a desillusió i el fàstic, si no a pendre l'arma

homicida, com Vera, a impulsar el marit
a fer-ho. El primer acte d'El crim de Vera
Mirzewa val imponderablement més que els

Avui, tarda. [spectacles per a infants:

	

	 tres actes de La dona, el valent i el marit.
Ni el cas ens arriba a interessar ni el des-

I_ a.' e n t a f o e s	 enllaç ens emociona. Al contrari, quan el
marit diu tres vegades al valent, que està

d'En Folch i Torres. Nit:

	

	 borratxo: et vaig a matar! no podem evi-
tar un franc somriure. Una comparació en-

B R 0 A D W A Y	
tre Vera met d i La dona, valent i el
marit, pe

r
met d'

e
stablir una d

i
ferència ne-

ta entre el bon teatre i el teatre dolent.

Dissabte, tarda. Gran extraordinària

	

	 Llu{s Capdevila i Agustí Collado han ba-
tejat La dona, el valent i el marit d obra

matinée: Broadway. Nit: Broadway.	 realista. Aquesta etiqueta sembla feta ex-

Diumenge, nit, i dilluns, tarda i nit,

	

	 pressament .per justificar, a casa nostra, el
teatre dolent.

comiat de Broadway.	 Un altre exemple és El noi de is Talla-

Es despatxa a Comptaduria per a to

	

	 r°na o el preu d'un fill, d'Alfons Roure.
Es un grau més dolent que La dona, el va-

tes les representacions anunciades.	 lent i el marit.
RAMON PEI

Ens sembla recordar haver vist el Crim
de .Vera Mirzewa al cinema. I ens felicitem
del fet que el Romea hagi posat el drama
d'Urbancev a l'escena. La comparació in-
evitable ens ha afermat en l'opinió que hi
ha temes específicament cinematogràfics i
temes tan genuïnament teatrals que tras-
lladats o adaptats al cinema perden tota
valor primordial. El crim de Vera 'Mirzewa,

TEATRE ROMEA	 desprèn, és un tema d'envergadura. Senn-
El crim de Vera Mirzewa, d'URBANCEV,, Pre hi ha una sensible diferència entre la

traducoió de Ll. Capdevila i E. Lluelles	 construcció racional i la construcció escè-
niea. En El crim de Vera Mirzewa, no
tots aquests elements apuntats hi són trae-
tats amb la mateixa acuitat i extensió mí-
nima que requereixen per a 1 harmònic des-
enrotllament de l'acció. L'element més ben
tractat és el de la por. Per aquest motiu,
i al primer cop d'ull, sembla que l'obra
gini entorn del sentiment de la .por. Però
un cop d'ull més detingut permet de veure-
hi tots els altres elements, alguns — corn
d'instint de la confjdència — solament apun-
tats, i d'altres — corn l'esperança que horn
sàpiga els mòbils justificatius — en embrió.

D'autor eslau, aquesta obra no té d'es-
pecíficament eslau sinó un personatge tér-
bol molt ben vist, però perfectament secun-
dan. En el quart acte aquest personatge
provoca indirectament la confessió de Vera.
No sabem si aquest quart acte ha estat re-
tocat. Però tal corn 'l'hem vist fa la im-
pressió d'escadusser. D'altra banda, en
confessar Vera, immediatament després
d'haver-li preguntat aquell .personatge amic
del mort, amb una insistència d'alienat, si
era ella l'autor del crim, sembla que Vera
Mirzewa confessi fortament constrenyida per
un alt sentiment de compassió. L'amic del
mort, però, no provoca aquest sentiment;
no fa sinó precipitar una confessió inevi-
table. E1 complex femení de Vera estava
ja sobresaturat. L'autor ha recorregut a
aquest activ{ssim catalitzador imprevist i tal
corn està construït aquest acte sembla que
Iii hagi recorregut per enllestir d'una ve-
gada. Ara que parlem de catalitzadors, afe-
girem que l'ambient on es mou Vera n'està
sobresaturat ; el marit advocat i els dos
amics de la familia més {nbims, són també
advocats. Vera Mirzewa es mou, dones, en

al cinema, •té gairebé únicament un valor un àmbient especial, no en un ambient nor-
mal. Per aquest motiu, en alguns momentse,ls m bi el crim. En canvi dalt l'escenari, interessants de l'obra tenim la impressióels móbtit del crim 1 acte mateix del crim, 
que el procés psicològic de la protagonistano constitueixen sinó l' p ela per on en- é s activat o retardat segons la voluntat deira Vera Mirzewa a 1 ampla sala, illumi-

nada de llumetes intensfssimes, múltiples '1 autor.
i canviants, irisada de frenètics catalitzadors 	 La traducció catalana de Lluís Capde-

de sensacions i de sentiments — la post- vila á Enric Lluelles és força acurada.

CONCERT AL LICEU
En aquest desert de música, Senyor, que

és la nostra Barcelona, agraim aquests brins
de temporada que ens aneu concedint. Ens.
els doneu a dosis ben mesurades, adminis-
trades a intervals prudents. Voleu que no
ens costi massa esforç de fer durar la nos-
tra illusió que la vida de concerts a Barce-
lona és una cosa normal. Diu, qui ho pot
saber, que enguany estem d'enhorabona.
Enfi tant aquestes tandes que ens vénen amb
les estacions de l'any, diuen que arribarem
enguany a 20 ó 30 concerts. Tres vegades
més que O'lot o Sabadell!

Fa bonic de sentir un concert al Liceu.
Els ulls ja us agraeixen l'espectacle d'unes
línies o d'unes proporcions nobles. Us hi
trobeu bé i sembla que escolteu millor. No sé
per què tot ho veig de color de rosa. Rosa,
or i grana. El públic calla ; és deliciós. — 0
és que no n'hi havia prou? — Corn és que
la nostra bona societat no omple aquesta
sala de concerts? Mireu quins plens a ves-
sar hi ha al Palau quan una societat de
concerts crida un públic obrer. Senyors,
aquests concerts són fets per a vosaltres I
Heu deixat mig buit el pati de butaques I
les llotges !

• • #

Dilluns a la nit, al Teatre Novetats. S'ha Pel cap més baix, cada ese na es repeteix
acabat •la funció, i horn fa els preparatius tres o quatre vegades. Caries Capdevila
per ]'assaig general de la comèdia d'En Va- s'ho ha pres molt de debò.

	

lentí Castanys, L'honor del barn, que s'ha	 — No ! Això vostè ho ha de dir des d'a-

	

de representar l'endemà, dimarts, en el fes-	 quí ; després passa cap allà, i agafa al
tival Pro-Rimi.	 senyar pel braç en aquest hoc precís...

	

L'escenari i el pati de butaques, gairebé	 Els futbolistes, avesats a complir les in-
a les fosques, es comencen d'omplir d'una dicacions de l'entrenador, s'ofereixen disci-
generació poc habitual d'aquells indrets. plinadament a les mans del director de la
Les vedettes del nostre món futbolístic són companyia del Novetats,

	

allà : Samitier, Zamora, Cros, Arocha, Al-	 Hem arribat al segon quadro. que és el
coriza, Parera, Gallart, Padron, etc., es pinol de l'obra. Una assemblea d'un club.

	disposen humilment a rebre íes ordres del	 E1 senyor Sunyol presideix l'acte . Els ac-
senyor Carles Capdevila, el qual ha de do- tors que fan els papers de socis estan escam-

El meu optimisme no va resistir la pri.
mera part del programa del diumenge pas-
sat. Aquelles obres del t8go exhalaven un
tedi mortffer. El bon nom de Chabrier no
ve d'aquesta .partitura enutjosa de Gwendo-
line, en la qual un pathos wagnerià, sense
íntima convicoió, s'alia per moments — al
las, massa fugissers —, amb una brillantesa
de final d'Offenbach. Una pàgina molt fina:
el preludi de Pelleas et Mélisande de Fauré.nar els darrers toes a la comèdia que vé- pats per les butaques, barrejats entre el pú- Però seguidament dues peces oratòries d'u.nen assajant fa uns dies. Federatius i pe- blic. El quadro presenta una gran anima- na eloqüència atuïdora. Magnífic l'art fran.riodistes també formen : Josep Ildefons Su- ció. Es un tros de sainet de bona qualitat.

nyol, l'organitzador de la festa, Valenti	 AI stir, Carles Capdevila ens diu :	 cès, on tot és ordre i claredat, quan aques-
Castanys, autor de ¡'obra, el primer actor	 — Qui eren En Zamora i En Samitier?	 tes inestimables qualitats serveixen una idea
senyor Vila, el senyors Monjo, Aymamí, ¡La gran sort que ningú deis assistents que en valgui la pena. Però trieu, si voleu,
Trabal, Fina, Picanyol, Masoni, Fontanet, ha sentit la pregunta. L'esportiu és molt entre un francès loquaç i un alemany pe-
Meléndez, etc. Les senyoretes de la secció poc donat a perdonar aquesta mena d'irre- I dant! I això que hi ha trossos de bona i
d'hockey del «F. C. Barcelona» que s'han verències.	 I d'excellent composició en e1- Caçador ma-
encarregat deis papers femenins de la co-	 * *• *	 left de César Frank. Són tan exteriors i
média, a les qua's no desempara l'ull vi- L'endemà, dimarts. El Novetats està pie i tan convencionals, però, aquells finals amb
gilant de les seves senyores mares... A més de gom a gom. Un públic caldejat, xerrai- accelerador, que quan us toca escoltar-irea més, un públic de curiosos que es disposa re, cridaner. I entusiasta, també. Hi ha dos de correguda (Lato) teniu més ganesa presenciar l'excepcional assaig. Entre ells, unes grans .ovacions per a tothom. Aclu- d'anar a donar un tomb per la RamblaEn Santiago Rossinyol, Josep Maria de Sa- cant els ulls, en alguns moments, dir{eu que de quedar-vos. Fa quaranta anys quegarra á bona .part deis actors de is compa- que us trobeu en el iGol de Dalt.	 da pols s'hi posa en aquestes obres. Qui lesnyia deli Novetats. En Joaquim Torrents,	 L'aparició d'una cara coneguda és salu-
sobretot, está particularment engrescat ; el dada amb un xivarri de mil dimonis. La desempolsi, bon desempolsador serà.
primer galant de la casa és un gran aficio- comèdia, perà, va fent el seu let. Tothom	 La tercera part del programa em recon-
nat al futbol i el fet de veure all{, a tocar, estran ya que ho facin tan bé.	 ci'iá amb Monsieur Albert Wolff. Després
els seus Idols esportius, que Ii demanen	 Al final, l'autor ha de sortir en escena. de la piüfnbea oratòria de les escorrialles
consells, l'entendreix de mala manera.	 Castanys surt a saludar guarnit amb unes del segle xtx, la Suite d'Albert Roussel era

Comença l'assaig. Una escena en la qual barbasses patriarcals, i fa un discurset molt una finestra esbatanada i una glopada d'ai-
prenen part Samitier, Alcoriza, Castanvs i posat a to. Ovacions, més ovacions.., 	 re fresc. A desgrat d'alguns acudits una
Monjo amb Carles Capdevila al davant. Aleo- El teló abaixat definitivament, l'escenari mica fumistes, és una obra francament di-
riza se sap el paper a clau passat i el diu s'omple. Una dotzena de fotògrafs vénen a vertida que deixa ganes de tornar-la a es-amb un cert ensopiment. En canvi. Sami- treure el grup excepcional, que no es veu- coltar. Demanem a Monsieur Wolff que untier va una mica de bòlit.	 rà mai més : Caries Capdevila voltat pels altre dia ens porti un programa més repro-- Ha de procurar de cridar més — Ii futbolistes actors. Tots el diaris d'Espanva sentatiu de la França d'ara : Milhaud, Au-diu En Capdevila —. Si no, no el sentiran... ,publicaran la fotografia. Tots el diari del ric, Poulenc, etc.Surt en escena el federatiu senyor Vila. món donaran la curiosa notícia...	 Un dia, Maurice Ravel va refusar la ro-Ls un homenàs corn una casa •que, pel que	 Ja ho va dir En Castanys en el seu dis-
es veu, no és pas la primera vegada que fa curs:	 seta de la legió d'honor. El grup deis «Sisa
comèdia. Ell i En Piera són els protago-	 — La que hem representat no és una obra del qual formà part Arthur Honegger, va
nistes de l'obrà. Ara apareix En Zamora i bona, perd, en canvi, hem fet una bona tobar que tota la seva música la mereixia.
recita el seu tros a grans crits. També se obra.	 Avui resulta evident que la Pastorale d'été
sap el paper de memòria.	 CODORNIU	 d'Honegger també la mereix ja, d son tuor.

Viena inspira els músics francesos. Els
té robat el cor. Un músic auster com Flo-

# #	 rent n 
evocar la divina lleugeresa de larosit 

Schmidt queda tot transfigurat i amo-
e

Un idili i un  rama de J. S. Pons musa d'un Lanner i d'un Johan Strauss.
Quina secreta melangia hi ha en aquests

La collecciópopular Les ales esteses ha	 El Singlar, drama canigonenc en un acte, homenatges deis músics del nostre segle
aplegat en un volum 1'ídí11í Amor de pardal corn e1 titula J. S. Pons, ens presenta una maquinista a la dolça Viena del bieder-
i el drama El singlar, del poeta rossellonès mestressa de masia de muntanya,	

ment
la Mar- 

Eaee! 
punt 

o lça corn un Paradís perdut.
Josep Sebastià Pons, que en Amor de pardal garida, que es decandeix del mal de l'enyo- Era , punt do de 1a frivolitat i del senti-

, en un dosatge únic.ha escenificat una tonada de camí i d'amor. rament i de soledat.	 Imponent davant de l'orquestra Mr. Wolff,El Pardal se cotxava su'l taronger ima-	 El Colom 'li porta els aires de les rutes amb la seva ma e 'o	 Tanta d . Wolff,ginant que ara dorm, morena, allargada al amples de la plana i ella .potser el portaria	 g	 p
'Lhllit — del cos tota ¡lisa, entre llana i fil.	 dins la cambra emblanquinada. Voldria fu-	 erculi.	 a més ondulada insinuació da-

I el Pardal, que •tornava al poble, amb dos gir, però el pastor veil, amb el qual ella quell braç i d'aquella má tan poderoses,
companys, se cotxa su'1 taronger, mentre fugiria, només coneix els camins ramaders. m'imagino que han de fer un respecte con-
els seus companys de camí el tenen per	 Però un home veil o revellit quan perd siderable als professors de l'orquestra. Un
embruixat i demanen ara l'ajuda — de la l'amor fa pietat. Estimbat, sangonós, a la bon director ha de poder dirigir de memòria,
Santa Trinitat.	 mateixa cadira on mor( l'àvia, Honorat, el però l'exhibició de la memòria és una cosa

Però l'amor del Pardal és dins la çam- mark de Margarida, fa pietat. Tothom fa desplaent. No costa res de girar full i tots
bra i no en sent res, sinó lo mosso de casa pietat, a la gran soledat de ''les muntanves, plegats estarem més tranquils. La Rapsb-
- lo traginer. I el Pardal se'n va a Sant on corren els singlars i les neus embolcallen dia vienesa de Fl. Schmidt no hauria de
Magf, de .prometença, i 'Ii demana que el el silenci. I Margarida, amb el record de dirigir-la M. Wolff a tres temps, encara
deslliuri del mal d'enamorament, que ella la mare, quan totes dues passaven el rosa- que tingués els braços més curts. Arriba a
nó és per ell ni són aquestes les seves ter-	 ri, aquella nit d'estiu, en un clot de la marejar una mica. Per altra banda, la grà-
res. I el bondadós Sant Magi promet al	 all, davant del seu home nafrat, no vol oia indefinible del ritme vienés del vals,
Pardal que sense trigar li tornarà la pau I creure qub hi ha una pietat per ells... La consisteix, en part, en una quasi impercep-
la felicitat.	 santa pietat de la muntanya!	 tibie diferència de valor entre els temps del

I el Pardal •torna a la plana, a l'Empor-	 Josep Sebastià Pons, poeta rossellonès,	 compàs. El músic necessita d'aquesta Ili-
dà . I a l'Empordà troba els dos companys amb Amor de yardal i El singlar, ens pre- bertat a subdividir. Cal que s'hi pugui
de viatge i la Marianna, que fa la bugada, senta dos retails de vida a la muntanya :	gronxar una mica.
I la Petronilla, que esptgola les olives se- L'idil•i és una tonada d'amor optimista i	 ROBERT GERHARD
callines i la Isabelet, que se'n va a 1'Epi- el drama canigonenc és un poema depri-
fania. I davant d'aquest bé de Déu de mi- ment com les tenebres que Margarida veu
nyones, que són corn una granatxa de mo- pujar entorn del mas.
renes, el Pardal resta a la plana... i de  
l'amor de l'altra banda.

Exit indiscutible:

Vera MirteWa
es representa totes les nits. Creació
de Maria Vila.

DOS DATES D'OR DEL TEATRE ROMEA

17 de març:

LA ARLESIANA
21 de març:

LA DOLOROSA
poema de l'eminent poeta Vsntora Das-
sol.

Es despatxa a Comptaduria.

Teatre OlesaOlesa de Montserrat

Temporada de Quaresma de 1930. 4
grans representacions de la

Passió, Mort i Resurrecció

de Nostre Senyor Jesucrisfi
Ates 16, 23 t 30 de març t 6 d abril, bores.
de 10 a 12 matí i de 2 a 5 de la tarda.

Milers de forasters vénen a veure «La
Passió», d'Olesa, que constitueix un deis
espectacles més típics i és tradicional-
ment conegut des de mitjans del segle
passat.

Concessions especials de les Compa-
nyies F. C. Catalans i del Nord.

En àrrecs localitats, al mateix local,
telèfon 14-Olesa.

R. P.

t Teatre Català ROMEA
Companyia VILA.DAVÍ



«Es una revista gegantina que dificilment podrà muntar-se altra vedada.
Tot en ella és bell i ni un sol deis seus números té desperdici.»

El Sr. GUERRERO, per altra part, ha dit:
«La música, tota la música de

HOLLYWOOD REVUE

	

La màscara del diable ens ha interes-	 Anem ara per Eve von Berne, tan ati-
sat de debò, i això perquè no precisament nadament escollida per Seastrom. Podríem

	

l'assumpte, sinó la manera corn' l'ha ex-	 ací—encara millor fóra fer-ho a propòsit
planat Victor Seastrom, és en el cinema de Greta Garbo—parlar de l'enorme impor-

% alguna cosa original. Per un ús sistemà- tància del vestuari en el cinema. El vestit

	

tic de la sobreimpressió, procediment qua-	 és en el cinema tota una interpretació, la
si sempre pueril, però ara com ara insubs- primera dada psicològica que podem adqui-

	

tituïble, Victor Seastrom ens ha fet tan-	 rir sobre el personatge. Greta Garbo so-

	

gible aquella doble personalitat que s'ocul-	 bretot, amb la toilette que ostenta, indica

La lectura deis poetes corn a mitjà de seducció.

Hv  EL	 CINEMA

PER UNA CULTURA DEL CINEMA

LA MASCARA DEL DIABLE PANORAMA
La deshumanització del gest

1.—OBJECTES EXPRESSIUS	 tat del tors d'Emil Jannings, a qualques
escenes de Varieté, és molt més expressiva

El mateix delit de depuració que empeny que qualsevol estremiment melodramàtic de
el cinema vers una progressiva simplificació teatre. Quan a Els Deu Manaments — un
del gest facial el mena—com a última con- deis primers films on he remarcat aquestes
seqüència—a a11ò que pot anomenar-se la notes—Nita Naldi cau a terra, Cecil B. de
deshumanització del gest.	 Mille no enfoca la seva caiguda sinó per

No oblidem que la inicial victòria del mitjà indirecte, mostrant com es desprenen
rostre humà corn a valor expressiva no és d'una a una les anelles de la cortina a la
més que una fortuita resultant dels lligams qual l'actriu està aferrada en caure.
que el teatre serva amb el cinema nou-nat.	 Aquests examples—i tants d'altres! —pa-

ta en cada u de nosaltres, desdoblament ja la modalitat de l'escena que va a ju-
que arriba al seu màxim antagonisme en gar. Només en veure Eve von Berne ja
la persona de l'hipòcrita nat.	 la sabem honesta. Alma Rubens, al con-

La hipocresia ha estat definida com el trari, la senyalem tot seguit corn a vam-
tribut que el vici ret a la virtut. La hi- piressa. I ja que parlem d'això, anotem
pocresia així entesa, ningú no negarà que corn els directors són amatents a fer fu-
es una virtut social.	 mar totes les vampiresses sense excepció.

Però act es tracta d'hipocresia absolu- En el cinema cal emprar aquests mitjans,
tament diabòlica — emprcem la terminolo-
gia aquesta, ja que el film s'empara sota
d'ella—. L'hipòcrita aquí és l'home abso-
lutament pervers, egoista d'una manera hi-
perbòlica, però que s'empara sota les apa-
rences únicament per assolir els seus pro-
pòsits; utilitza sistemàticament el maqui-
llatge, el maquillatge voluntari i subtil deis
sentiments, de les opinions, deis actes.

Victor Seastrom, corn dèiem, gràcies a la
sobreimpressió, ha permès a l'espectador
sondejar les intencions i els pensaments
del protagonista, sota les seves maneres vi-
sibles. Per dessota l'espectacle endevinem
els veritables sentiments, les sobreimpres-
sions expliquen el drama, que els gestos
superficials no fan sinó confondre.

John Gilbert s'ha encarregat d'aquest pa-
per tan odiós. A desgrat de la seva retrae

-tació final, massa final perquè no s'hi vegi
el que hi ha de convencional, és indubta-
ble que és un paper odiós al comú del
públic, el qual es plau, al final de comp-
tes, de contemplar el seu heroi dilecte en
bona positura, satisfetes totes les exigèn-
ceis morals. Però aquí Seastrom ja sap bé
el que es fa. "La moral, diu espiritualment
Un personatge d'una comèdia de Wilde, no
compta sinó en les nostres relacions amb
les persones antipàtiques." I John Gilbert
triomfa, ara corn altres vegades, davant
un sector del públic femení, no per la seva
virtut, sinó al contrari per la seva fatxen-
deria. I és que la dona moltes vegades no
busca en aquestes coses sinó una satisfac-
ció d'amor propi, ésser preferida, i ésser
preferida per un home tipus John Gilbert.
Totes les exigències morals semblen callar
davant d'aquest triomf damunt les altres,
triomf que les exalta i les entabana.

Hem explicat una de les causes de l'èxit aquestos toes, que tant contribueixen, en
de John Gilbert? A algú amb més competèn- l'absència deis mots, a suggerir el perso-
cia psicològica pertoca d'esclarir aquest fet, 	 natge.
l'èxit d'aquest home, que corn a actor és Eve von Berne, que com la dona pura
tan lluny d'ésser alguna cosa de primera. que es la Margarita del Faust, gaudeix de
En les escenes tràgiques del film és Poe la lucidesa que Ii permet desemmascarar el
mes que ridícul.	 diable, i que té un surt en trobar-se da-

vant per davant amb John. Gilbert, al final
la veiem víctima del ,joc pervers, però tan
judiciós, deis seductor, cedir i caure. Hens
adí un final poc corrent. Aquest promès
que se'n va amb la cua entre cames, men-

E l MILL 0 R 0 0 S E Q U I 	 tre ella està en braços de l'hipòcrita tot
sabent-lo hipòcrita, i malgrat això el pre-
fereix, és francament prou original per-
què no hagi fet gràcia.

Ralph Forbes s'encarrega molt bé del

U

paper de víctima; pertany a la tribu dels
optimistes, deis que se'n van al Congo i
deixen sola a la xicota que estimen, jove

^^	 i bellíssima, a la cura d'un amic de con-
fiança. Manca de documentació sobre la

C

matèria, error que els costa perdre l'amic
i l'amada.

ramo a

 Felicitem, encara que ell no ho hagi de
saber, Victor Seastrom pel coratge i l'ori-
ginalitat de què ha fet prova en aquest
film, sempre discret i acurat.

Tot el que portem dit té potser molt poc

CASAMILLORLA	
a veure amb el cinema. Conclusió: x-
màscara del diable no és pas un film e
cellent. Ens ha interessat sobretot per la
psicologia del donjuanisme que comporta,
però en resum opinem que el tema és mas-
sa difícil i escabrós per proposar-lo al pú-

Unió	 blic en bloc, i la manera corn ha estat
conduit no és per altra banda prou satis-
factòria per convèncer els di! foils.

Musical Espanyola	 J. PALAU

Passeig de Gràcia, núm. 54	 '	 -

John Gilbert exercint la seva fascinació
sobre Eve von Berne

Un film einsteinià
El Museu d'Història Natural de Nova

York organitzà no fa gaires setmanes una
sessió en la qual es projectà un film sobre
les teories d'Einstein. Aquest film — no aca-
bem de veure ben ciar corn pot ésser filma-
da la teoria de la relativitat — va donar mo!-
ta feina a la policia.

En efecte, l'anunci d'una pelilcula tan ex-
traordinària va desvetllar tanta curiositat,
que més de la meitat de la gent es va que-
dar fora. Això no fou del seu gust i hi hagué
de tot, portes esbotzades, vidres trencats, et-
cètera.

I quan es pensa que gairebé ningú n'hau-
ria entès res, un tal entusiasme deixa pa-
rat.

La perspectiva sonora

Amb l'actual increment del cinema sonar,
un deis problemes més ardus és el de la
aperspectiva Sonoran, és a dir, el de l'en

-registrament deis sons d'intensitat variada
segons la distància. El problema es compli-
ca quan s'ha de filmar fora dels estudis, a
bord d'un vaixell o en un vagó de tren, per
exemple.

No es oregui que n'hi hagi prou amb ins-
tallar un micròfon en un hoc determinat
p•rquè tots els sorolls quedin enregistrats
amb el seu valor sonor exacte. Cal obtenir
una concordància .perfecta entre la illusió
visual i la illusió auditiva.

Douglas Shearer, enginyer deis sons als
estudis de la M. G. M., diu :

«En la vida corrent estem acostumats a
veure i a sentir al mateix temps i el nostre
esperit estableix a l'acte, inconscientment,
una relació entre el so i la vista. Percebem,
per exemple, el valor relatiu del soroll d'un
auto si s'allunya o s'acosta. Si les dues im-
pressions sensorials no van a l'hora, el nos-
tre subconscient ens diu que passa alguna
cosa anormal. Per tant, cal no perdre mai
de vista les relacions de la distància i del Car, repetim-ho, el cinema és un revak rit- lesen dues obsessions remarcables. Per laso, així corn el principi de la velocitat de zador de les superficies expressives: utilitza I primera es cerca una economia expressiva,transmissió dl so en I espai, que corn ja és per tant l'home i el món circumdant, com I fórmula clàssica er tant assimilable a l'e-sabut és molt menys ràpida qu.. la vista.»	 a objectes, en un mateix ren le. No hi ha	 pg	 conomia del gest, que ja hem comentat.
Ills	

— en pura doctrina cinematogràfica—capIllsfilms veils jerarquia.

gunta
Maurice Huet, a Le Petit Parísien es pre- zaAq del 

objectes 
expue ssius—desha  sa es-

nQuè se'n fa deis films veils? Qué se'n pecífic de la creació cinematogràfica. I, en-
fa d'aquests milions de metres de pell{cuja sems, l'element autèntic les possibilitats del
després que han cessat d'agradar? Ningú qual són conegudes i utilitzades cada dia
no ignora que res no .passa tan de pressa mes.
de moda corn una obra cinematogràfica.	 I bé: el gest resta deshumanitzat al ci-
L'estil, 'l'ambient, els costums, el joc de les	 nema quan el rostre de l'actor no és inclòs
((vedettes)), llur edat, què sé jo, tot data... al pla visual. Es a dir, un mocador caigut,
Això és tan cert que si es vol que la gent una ombra que fuig, una porta que s obre,
es trenqui de riure, n'hi ha prou amb pro- una ma que gesticula, són objectes expres-
jectar una d'aquelles modestes cintes d'a- sius, productors d'emotivitat, per ells ma-
vantguerra en qué el galant jove gesticula teixos.
de levita als peus d'una estrella amb faldi-	 La meravellosa possibilitat cinemàtica
]les de campana i un barret carregat de d'enfocar aquests objectes en grand plan
flors.	 serveix per a subratllar, per a accentuar, i

Al teatre, és diferent. Una peça pot ésser fins i tot per a crear llur categoria expres-
rejovenida per les noves decoracions, ves- siva. Bé corn a símbols, •bé corn a purs ob-
tits apropiats, la interpretació original deis jectes plàstics. La darrera conseqüència és
actors. Al cinema, qualsevulla que sigui el ad. Fernand Léger ha escrit: "Jo sostinc
valor de l'argument, aquest és trait pels ele- que una porta que es mou lentament (objet)
ments que hem dit. Per això molts films és més emocionant que la projecció en pro-
que al seu temps passaren per obres mes- porcions reals del personatje que la fa mou-
tres, s'enfonsen en l'oblit definitiu. Des del re (sujet). El veritable cinema és la imatge
punt de vista tècnic només serveixen per de l'objecte. "  Fernand Léger ha portat la
mesurar el camí recorregut.»	 soya idea capital a la ,pràctica, creant en

Huet observa, perd, que això no passa collaboració amb Dudley Murphy el seu
amb els films de Chaplin, i, en un grau film objectiu Ballet mécanique. Aquest film
més o menys elevat, una cosa semblant s'es- és equiparable al cinema documental i al
levé amb alguns altres films. Es a dir, con- qeu s'ha anomenat simfonia visual, o bé
clou, coin totes les arts, el cinema tindrà cinema pur, del director Henry Chomette.
els seus clàssics, i ja comencem a comptar	 Concedint, però, que demés del film objec-
amb alguns films que seran considerats corn tiu—construït amb dos purs elements: plas-
els clàssics de la pantalla,	 ticitat i ritme—, hi ha un cinema dins del

qual aquests dos elements són posats a les
Aquí no s'enganya el públic	 ordres d'una idea central—sujeta scenario

—que els vigoritza, els objectes deixen d'és-
A Figueres han projectat Viva Madrid ser únicament expressius per llur valor

que es mi pueblo!, film de ((producción na. plàstica per a convertir-se en símbols. Es
cionab). En el programa del cinema on ha aleshores quan pot dir Jean Epstein ,lue a
tingut lloc l'esdeveniment — un programa, l'éeran els objectes tenen actituds. I quan
diguem-ho de passada, en el qual consta a és possible constatar la riquesa expressiva
la llista de .preus : «Entrada general para que el cinema assoleix per mitjà exclusiva

-militares sin graduación del Regimiento de ment visual.
San Quintfn, o'^o ,pts.a — el text de pro- La insistència amb què el cameraman en-
paganda d'aquell film és tan honrat que foca la lletra delatora caiguda a terra —
no resistim la temptació de fer-lo conèixer poseur el clàssic exemple de la traïció des-
als nostres lectors. Aquf el tenen :	coberta—és cent vegades més terrible i més

«La Viance, la Escudero, la Becker. Mar- significativa que tots els crits i tots els es-
cial Lalanda, Bretaño, Rivera... son los in- carafalls que, en casos semblants, fan els
térpretes. A todos los conoce Vd., segura- actors de teatre mentre rebreguen aparato-
mente. Ninguno vive en villas de su pro- lament l'instrument delator. La	 obili-
piedad, ni tienen autos, ni poseen yachts	

imm

ni perros raros. Todos son modestos. La pe
-llcula también, pero.., vaya Vd. a verla, ha-

ga el favor. Una lata más a un español,
qué le importa? A lo mejor, y por esas co-

sas raras que hay en la vida, le gusta a
usted la película. No se sabe nada de nada.»

Ja ho sabeu...
— que Al Jolson ha ingressat als Artis-

tes Associats?

—que Anna. Christie, el primer film par-
lat de Greta Garbo, és ja acabat? Film se-
gons la famosa peça d'0'Neill, ada.ptat per
Clarence Brown.

— que Ramon Novarro, a més a anés de
La casa de la Troya, farà encara un film
d'ambientespanyol? Es tracta d'El cantor

de Sevilla.

— que Lon Chaney també parlarà davant
el niicròfon? L'home de les mil cares amb
una sola veu ! A quantes consideracions es
presta aquest fet!

— que Dupont ha començat un nou film:
Els dos mops?

aEls objectes Qerden llar valor plàstic per a convertir-se en símbols»

Aquesta economia tendeix a un expressio-
nisme accentuat. La breu visió d'un llum
encès, d'una clau caiguda frapa més ràpi-
dament, més punyentment que una llarga
rotació d'escenes de fugida.

La segona obsessió—íntimament lligada a
la primera—neix de l'etern perill del me-
lodrama, que els cineastes conscients veuen
al seu davant amb una màxima esgarri-
fança.

Efectivament, l'aportació del teatre a la
naixença del cinema fou sovint assenyalada
per la presència de l'element tràgic, d'un
dramatisme patòtic, apte per a atraure
gran masses populars. Tot allò que cristal

-litzà en les anomenades pellícules d'episodis.
La reacció actual defuig qualsevol record
d'aquella etapa primària, per tal corn és
regida per imperatius absolutament con-
trans. Així, dones, quan cal incloure per
exemple, una escena de lluita, horn ha cer-
cat mitjans indirectes per presentar-la a
l'espectador: bé filmant les ombres deis llui-
tadors o bé reduint la visió a qualque de-
tall particularment expressiu. Recordem
ara, .per exemple, aquell moment de Variété
en el qual Jannigs mata al seu rival. Du-
pont mostra solament la mà del caigut en
grand plan. Horn la veu estremir-se, re-
eargolar-se i caure lentament extenuada i
lassa. Cap més visió—àdhuc la visió ínte-
gra de la lluita—podria donar-nos la sen-
sació agudíssima que E. Dupont ens pro-
cura.

La mà, diguem-ho finalment, és el primer
dels objectes exQressius, amb qué compta 1

cinema. I mereix un capítol a part dins
aquest estudi de la deshumanització del
gest.

GUILLEM DIAZ PLAJA

• Art	 Archs
Antic	 núm.6 IL

Tarda,dde quatre a vuit, continua. Nit, a les deu

PREU: Tarda, 3 pessetes. Nit, $'50 pessetes
(Impostos melosos)

HOLLYWOOD REVUE

és un model d'agilitat, de frescor i de brillantor.
»Cada quadro, cada número de música millora I'anterïor.v

BARRERA, afageix:^

«Un espectacle superb en el qual un no sap què mes admirar, si el treball
individual de les grans estrelles o la maravella de precisió, de movilitat i bar-
monja deis conjunts.»

Però EL PUBLIC SOBIRÁ, diu:
«Mai havíem passat una vetlla més[a¢radable.>

I aixó és per a`vostè el que compta.

TOT;'S ELS DIES, EN EL

FÉMINA

El Sr. OSSORIO, ha dit de

ELS MILLORS DISCOS

r



LES ARTS *9 DISCOS

La marca inimitable
de

DISCOS ELÈCTRICS

Els d'impressió més brillant
Els més silenciosos

Els de MAJOR duració

El millor present per SANT JOSEP

Una grafonola Viva -Tonal
N'hi ha de tots preus: de 240 fins a 8,000 ptes.

Una coliecció de discos REGÅkL
productes de la poderosa

Columbia Qraphophone C°
S. A. E.

Agent per Catalunya JOAN BTA. BLANCAFORT, Aragó, 185. Barcelona
Bilears

r

ALTES
NOVETATS

EN CORBATES
Jaume 1, ii
Telèf. no55
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Els millors trossos de la

Revista "29"
NO HO DIGUIS!, 

Fox A. E. 2999
JAVA . .	 . .

de Solsona, Madrid, Demon, han estat impressionats per
l'Orquestra d'un deis seus autors

DEMON'S JAll
en discos elèctrics

LA VOZ DE SU AMO

MIAR
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¿QUE PENSEU
DE L'ARQUITE(TURA MODERNA?

Cal recompensar Caries Buigas
Entre les tasques més benefactores que Deis jocs d'aigua, el més important és

les noves autoritats s'han imposat hi hau- — corn sabeu — el gran b ollador lluminós,
nia d'haver, no sois les justes rectificacions amb cabuda per a 3200 m'. El caudal d'ai-
d'arbitraris procediments efectuats durant gua en circulació arriba a la xifra de 3000
el període dictatorial, sinó també el reeonei- litres per segon. La potència consumida per
xement justicier deis mèrits valuosos a les les seves cinc bombes és de i 17 H. P. i
persones que, per diverses causes, no foren per a la illuminació de 1300 k. w. Els mo-
reconeguts ni recompensats en el seu dia, tors auxiliars en nombre de 178 destinats

Entre acuestes persones que es pretenia en sa major part als mecanismes de canvi
postergar hi ha Caries Buigas, autor, corn de color i moviment de toberes, sumen en
sabeu, de les fonts lluminoses de ]'Expo- total una ,potència de 356 H. P. La quanti

-sició.	 tat de toberes és de í76o i el d'efectes d'ai -
Si bé tothom ha reconegut que una de les gua elementals de 29, que combinats en

grups de 2, 3 i 4 produeixen
un nombre elevadisslm de for-
mes diferents.

EIs brolladors de 1a plaça de
d'Univers projecten un caudal
de 1.720 litres per segon i les
quatre cascades 9.250 litres.

El total de jocs d'aigua es-
campats per la muntanya és
d'un centenar i el caudal que
hi ha en circulació és de i6
metres cúbics per segon, ço que
representaria consumir en dues
bores, aproximadament, el ma-
teix caudal que consumeix Bar-
celona en un dia.

I per fi, la potència elèctrica
necessària per al servei de les
illuminacions decoratives i els
jocs d'aigua és d'uns 9.00 kw.

Per a portar a cap els seus
grans projectes, Buigas hagué
de lluitar aferrissadament. No
se'l oreia capaç de tanta en-
vergadura i un recel de des-
confiança contra el ((somiatrui-
tes» començà a obstruir el seu
somni. Alguns el titllaven de
boig, altres d'inepte; però Bui-

majors atraccions del nostre certamen han gas anava elaborant pacientment els seus
estat els brolladors lluminosos, em sembla estudis amb la confiança del seu superior,
que també haurem de reconèixer que, tal l'enginyer Marian Rubió, i amb l'ajuda en-
corn fins ara han anat les coses, Buigas no tusiasta del senyor Vignoli, cap deis serveis
ha estat suficientm,nt recompensat. 	 administratius de l'Exposició.

Per afermar aquest criteri, només caldrà 	 I ara passem .a anotar el tracte «especia-
anotar, esquemàticament, el procés deis seus líssim» que ha e; tat seguit amb aquest hu-
treballs en l'Exposisició.	 mil funcionan, al qual l'èxit de la nostra

En Carles IBuigas i Sars, enginyer eles- Exposició tant Ii deu.
tricista, ingressa al servei deis treballs pre-	 Es cosa sabuda que el 3 per too del valor
paratoris per a l'Exposició en l'any zgc6, de les obres i installacions que s'efectuaven
on exercí diferents encàrrecs tècnics fins per a 1'Exposieió es repartia legalment en-
a quedar en l'any i920 afecte a la Sec- tre els funcionaris, àdhuc els de la secció
ció d'Installacions Electro-mecàniques. En	 administrativa, però ell mai va tenir aques-
reorganitzar-se les oficines, l'any 1926, Ii fou	 t: sort.
confiat el càrrec de Secretani tècnic i Cap En altres ocasions també hagué de sot-
de la Secció d'Aigües, i en l'any 1928 es metre's a semblants tractes. I tot això amb
completà aquesta designació en la forma de l'agreujament de que tots aquests projec-
Cap d'Aigües i Illummació d'Espectacle.	 tes els elaborà a bores extres de les seves

Trobant-se exercint aquests càrrecs va obligacions, car el seu càrrec oficial, segons
concebre i planejar tots ec s projectes d'állu- nomenament des de i926 a 1928, fou de
minació decorativa, de fonts i de cascades Cap de 'la Secció d'Aigües, i no fou nome-
lluminoses de Montjuïc, o sigui des deIs nat ofioialment Cap de la Secció d'Aigües
anys 1926 a 1928. Per a projectar aquests i Illuminació d'Espectacle fins a les darre-
efectes lluminosos es valgué de la pròpia 'ex-	 ries de l'any 1928, quan el projecte de les
periéncia adquirida en el curs deis laborio-	 fonts i illuminació era ja acabat i aprovat.
sos assaigs efectuats amb petits models i El seu sou el cobrava per al servei d'ai-
utilitzant els estanys de la primera font mà- gües a la xarxa general de distribució hi-
gica i de] brollador de la plaça de la Hi- dràulica a la muntanya i per a la installa-
dràulica de] Parc de Montjuïc. A més, ció deis jocs previstos. Treballant un pro-
installà, en 1927, en els soterranis del Palau medi de dotze bores diáries en hoc de les
Alfons XIII, un laboratori d'assaigs hidriàu- set reglamentàries és corn va poder portar
tics i en el propi Palau un astre de llum(- a terme la seva obra.
rics .	Abans d'acabar, voldria mencionar els

Els seus primers treballs en aquesta es- exemplarissims ajudants de Caries Buigas.
pecialitat foren : la installació electro-mecá- Xicots joves, que treballaven .amb fe i ad-
nica del brollador de la plaça de la Hidràu- hesió incondicional, malgrat una disposició
Tica acabada en 1924, la construcció de dos en la qua] s'anunciava que no serien retri-
petits brolladors lluminosos en el palau reial buïdes les bores extraordinàries.
de l'edralbes en í92ç, i la installació d'illu-	 Dones be, ni cap especial retribució ni l'a-
minaciá per a la primera font lluminosa de tenció d'una distinció honorífica ha tingut,
l'Exposició en 1926.	 ara per ara, En Buigas. Entre els funeio-

Permeteu-me, ara, que us recordi les quin- naris de l'Exposició i de l'Ajuntament s'han
cipals característiques de l'obra ideada per repartit — i admetem que ben merescuda

-Buigas.	 ment — dotzenes de condecoracions nacionals
La zona principal, dotada d'illuminació i estrangeres.

decorativa s'estén entre la plaça d'Espanya	 I no us sembla que s'hi hauria d'inclou-
i el Palau Nacional. Tots els palaus d'a- re a Caries Buigas?
questa zona estan illuminats, amb més o	 Les noves autoritats tenen la .paraula.
menys extensió, amb hum indirecta de co-
or canviable a voluntat.	 MAtztos GIFREDA

	r

Bonaventura Bassegoda
He rebuda la vostra amable invitació per

a pendre part en l'enquesta que voleu fer
en el setmanari MIRADOR, i encara que els
meus anys poden excusar.une de dir-hi la
meya, no vull caure en el defecte de manca
de cortesia envers la vostra publicació.

Jo sento l'arquitectura corn un art excels
que deu reflectir totes les característiques
d'un pafs, del seu idean, deis costums, el
seu clima i les condicions geogràfiques i
geològiques que informen, aquestes, els ma-
terials i els procediments. En el moment ac-
tual en qué els costums degeneren fins al
punt de convertir la dona en home i tras-
lladar als punys o als peus el hoc de la in-
telligència, veig que també es tracta de
convertir l'art de l'arquitectura en una cièn-
cia, subjecta exclusivamente a fórmules ma-
tematiques, flues de tot idealisme enlaira

-dor de l'esperit i reflectint un cosmopolitis-
me desesperador.

Això fa que cada dia trobi més encertada
la paraula dita per Rossini quan anà a
compondre la música del Barber de Sevilla:
«RitorniaQno all'anbicon. L'actual Exposició
n'és una mostra ben palesa, un nou argu-
ment. L'única arquitectura nova que n'ha
eixit (.parlo del que és de casa) és l'arqui-
tectura de l'aigua i de la hum amb les seves
meravelloses combinacions de caràcter mo-
dernfssim.

Nicolau M. Rubió y Tudurí
«SACHttcHxsIT». — L'Estètica de l'arqui-

tectura s'ha hagut de sotmetre, corn tants
altres elements del món modern, al règim
industrial á comercial. Es inútil fer escara-
falls d'idealisme artistic : l'Estètica és un
instrument molt eficaç de propaganda deis
materials de construcció que produeixen unes
o altres fàbriques. Es natural que cada
grup o trust productor faci tots els esforços
per apoderar-se del control de l'Estètica.

Per exemple ; fa alguns anys, el ciment
ara considerat «lleig» per la gent de gust
mitja ; una :propaganda de crítica d'arquitec-
tura ha creat, en poc temps, l'Estètica del
ciment, i l'ha feta acceptar per la gent, de
tal manera, que a11ò que ahir era «lleig)),
avui agrada i és de moda. Jo no sé si el
lector s'adona de l'enorme augment de con-
sum que aquesta maniobra d'estètica comer-
cial ha proporcional a des fabriques de ci-
ment. Les sooietats explotadores de bdviles
mecàniques, sí que se n'han adonat : a An-
glaterra i al Centre d'Europa, els maons
han reprès l'ofensiva. L'estètica del maó es
redreça i planta cara a la del ciment.

Cap home ((modern)) no pot repudiar
aquesta manera objectiva de veure la qües-
tió. Les paraules ideal; oe.eia, sentiment,
bellesa han estat esborrades dels dicciona-
ris de l'Arquitectura, per la Neue Sachlich-
keit alemanya. Aquesta escola de la oNova
objectivitat vol pendre's l'Arquitectura de
la .mateixa manera pràctica corn es pren
una producció industrial qualsevol: la pro..
ducció de caixes de fusta per embalatge,
posem per cas. L'actitud de «Sachlichkeibt

Carme Cortes d'Aguadé presenta la
seva segona exposició de pintures a la Sala
Merli de les Gaieties Laietanes. Si la seva
primera exposició de l'any passat fou una
sorprenent revelació, en la d'aquest hi hem
constatat una evident superació.

CARME CORTES.'— La floja del clavell

Sembla, però, que l'obra d'aquesta distin-
gida pintora es troba en una època de re-
cerca. Els propòsits d'ara són més ambi-
ciosos malgrat que en alguns fragments es
noti un cert confusionisme.

La pintura de la senyora Cortés podria
situar-se en l'agrupament de les nostres jo-
ves promocions més intelligents sense té-
met la comparança. En aquesta modalitat
pictórica, que potser anomenaríem Bost-fau-
visme, l'expressivitat de l'objecte és de les
coses més essencials. Per això passarem

.,'

és, si altra cosa no, diàfana, lógica, satis
-factória per a la raó, i ha fet més visible

la confusió i la ñndigència intellectual del
veil sistema Le Corbusier, que en diuen.
Dones bé; prenent les coses així, ben ob-
jectivament, no hi ha cap motiu per negar
a una fabrica de ciment el dret de fer im-
primir aquestes o semblants paraules, ple-
nes d'un alt sentit comercial modern : uL'es-

Arquitectura d'Eduard G6ttlicher (Brünn)

pent de l'Arquitectura actual demana ma-
terials actuals. Els grecs tenien el ,pentèlic ;
els romans, la calç del formigó : nosaltres
tenim i estimem el ciment. Només els cer-
vel l s endarrerits poden negar a aquest ma-
terial... etc., etc., etc., etc.,,

Que existeixin casos nombrosos de col-
laboracions gratuites, desinteressades, a la
propaganda de l'estètica deis materials, no
li treu el seu caràcter vivament modern, ni
destrueix l'interès .agut que té aquesta re-
acció actualfssima dels mètodes comercials
sobre l'arquitectura. La collaboració deis
romantics és una de les redes de la ma-
quina de la propaganda, i els industrials
compten amb ella.

s a «
No sé ben bé si el que he dit és a11ó que

es desitjava.

Josep F. Ràfols
Que és molt bona, però que jo — pobre

de mi — no la sé fer.

per alt algunes preconcebudes desviacions
en l smenatge a una reeixida expressió del
model. I Carme Cortés sap expressar • no
sois l'emotivitat, sinó també la qualitat de
la matèria.

De les seves pintures remarquem : Pai-
satge del Besòs, esquemàtic d'una manera
essencial; Noi fumant i La noia del clavell,
dues figures resoltes amb seguretat, Paisat-
ge (núm. 1 3) d'una gama afinada q la Fi-
gura (núm, i) per la seva sensibilitat del co-
lor.

En aquest artista, les nostres pintores
tenen un exemple a seguir. Però, malaura-
dament, la major .part encara practiquen la
pintureta carrinclona. Sort que corn més va
hi ha més aportacions interessants i s'en-
devina, per un temps poc llunyà, l'aparició
de noves pintores que faràn costat a Carme
Co rtès. — M, G.

Les edicions de música instrumental d'a-
quests mesos ens parten un autor que no
sovinteja en els programes de discos : Grieg,
i no serà  porqué les seves obres no siguin
prou conegudes per a facilitar llur venda,
puix per no tenir excessives dificultats d'e-
xecució i per gaudir d'una fàcil compren-
sió, són a l'abast de tots els executants
amateurs. Potser per això no anaven al disc
aquestes obres, on els virtuosos que els om-
plen han d'acumular dificultats d'execució
per a reeixir més. La Sonata en do té totes
les qualitats de la música de Grieg, sempre
clara i alegre, que a estones arriba gairebé
a la ingenuïtat. La interpretació és confiada
a Kreisler i a Rachmaninoff, autoritats de
les més valuoses en el violí i el piano, res-
pectivament. (Cia. del Gramòfon. DB 1259,
1260, 1261.)

Wanda Landowska continua els excellents
enregistraments a base de clavicèmbal que
inicià mesos enrera, i ara ens ofereix la
Gavota en sol, de Bach, que dobla Wolseys
Wilde, deliciós fragment que sembla fet
amb un tema popular anglès. Anotem de
passada, demés de la nitidesa de dicció de
la senyora Landowska, l'excellent reproduc-
ció que en aquest disc tenen les sonoritats
del clavicèmbal. (Cia. del Gramòfon. DA
1014.)

L'art de Pau Casals sembla complaure's
amb petiteses, corn la Mazurka de Popper,
que en altres mans passaria desapercebuda.
El mateix caròcter de frivolitat té la trans-
cripció de Pollain, d'un fragment de Bach,
que intitula Musette. (Cía. del Gramòfon.
DA 1030.)

Dels discos interpretats pel pianista Mis-
cha Levitzki, preferim els que contenen els
valsos de Chopin ; les delicadeses de la So-
nata de Scarlatti no poden tenir el detall
necessari amb ún artista de temperament
impetuós, que s'avé més amb les obres de
força. (Cia del Gramòfon. DA 164.)

ra.
Ni Part i la veu extensa i alhora agrada-

ble de la Ponselle no pode ja desenterrar
la vetusta Norma. Cal una disposició espe-
cial per a escoltar obres de Bellini, i conies-.
sem que nosaltres no la tenim. Representa
aquest autor el grau agut de la do tçor me-
lòdica italiana portada a l'últim extrem.
Horn pot gronxar-se només amb les filigra-
nes de la diva, que val a dir que s'hi per-
fila amb bona forma.

Encara Puccini amb Manon Lescaut, i
cal confessar que no s'aguantarà gaire.
D'altres òperes, Boheme, Madame Bultet.
fly, etc., queden més bé amb el seu tempo..
rament que no l'argument de Manon.
Aquest disc permet copsar ]'excellent repro.
ducció que fa el disc de la veu potent del
tenor Pertile i de la senyora Sheridan. (Cia.
de' Gramòfon. DB 1281.)

Una selecció que de l'òpera Faust ens ofe.
reix l'orquestra vienesa Marek Weber, clou..
ra la ressenya de música teatral d'aquest
mes. La música de Gounod en mans d'a-
quests músics que tenen molt de tzigans re.
corda més l'elegància de vals vienès que la
serietat de 'l'òpera francesa. (Cia. del Gra
mbfon. AF 283.)

^x+
Els amants de la .üielodia italiana queda-

ran ben servits amb Titto Schipa ; la cançó
Na¢ulitanata els plaurà sens dubte. Només
trobem en aquest disc una excessiva sono-
ritat, que es pot corregir emprant una agu-
lla de poc diàmetre. (Cia. dei Gramòfon:
DA 1054.)

El Quartet vocal de Santa Cecilia ens
ofereix diverses cançons catalanes, de les
quals preferim La fila del Marxant, i més
en la forma que ens és oferta, sostittguda
la melodia per una veu a solo amb 1'hár=
monia de les altres veus. Cal ponderar la
tasca d'aquests artistes que se'ls compara
amb similars agrupacions estrangeres, mes
hi ha per ells la dificultat que resulta de
cantar sense acompanyament de piano, can-
cons en qué tampoc el ritme pot ajudar per
a sostenir el con j unt que sempre reix. (Cia.
del Gramòfon. AE 2954.)

Un excellent disc l'omple l'Orfeó de Ce-
gues de Santa Llúcia amb dues cançons, Els
Angels i L'Angel de la son. El mestre Bar-
barà ha format amb art i abnegació una
agrupació única per a interpretació d'aques-

tes obres els puntals de les quals són la ten-
dresa i el sentiment. (Cia. del Gramòfon.
AE 2930.)

EXP.OSICI^NS

J. G.



— Hola, brau cavalier del cor de lleó,
vina amb mi a combatre els infidels.

El brau cavalier tlel cor de lleó. — Ja
m'agradaria, però la dona em clava escàn-
dol si arribo a casa més tard de les nou.

(Ric e Rac.)

ÅI6UÅ
DE ROCALLAURA

La deu més rica del món

Si vosté pateix d'Albminórla, LlnLsls
párlea (mal de pedra), Bronquitis rea-

gBI.stoses, Nofrltls erònloa, es curarà
radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expèn

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

La mare. — No sé corn fer ho perquè el
nen calli i no plori més.	 L'indignat propietari del cotxet. — Ja sé

E1 germd gran. — Que no ens l'han por- que això no és un 8 cilindres, però aques-
tat amb una fulla d'intruccions?	 ta broma ja passa de mida!

MERADDR

— I ara, ja no dorms sota el pont?
un— E	 fa aprensió, d'ençà que hi ha

tantes cases que s'ensorren.

— Ja fa mitja hora que plores, i ja n'hi
ha prou. Que t'ha passat?

— Ja no me'n recordo.
(London 0¢inion.) (Passing Show.) i
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Anunciar
a

Ii MIRADOR
és donar a conèixer

— m	 un producte
per tot

— L; Catalunya

Llits daurats i de ferro : Mobles de metall
Parasols, Cadires, Bancs i altres articles
per a Jardi i Platja : Material sanitari, etc.

Únic despatx de la!Fàbrica:

Balmes, 2. - BARCELONA

Exposició de Barcelona
de 1930

OBERTURA DEL RECINTE
Dies feiners, a les deu del matí Dies festius, a les nou del mati

TANCAMENT DEL RECINTE
Dies feiners, a les non de la nit Dissabtes, vigílies dies festius

I dies festius, a les den de la nit

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

Pavelló Reial

Obert cada dia, de deu a una del
mati i de tres a set de la tarda.

Entrada gratuita.

Palau de l'Art Modern	 Palau de les Missions

gSUBSCRIVIU -VOS A LA

GASETA DE LES ARTS

DIRECTOR: Màrius Gifreda
ARTIANTIc:á)oaquim Folch i Torres. — ART MODERN: Rafael Benet

ABONAMENT. — Un any: Barcelona, 17 pessetes; Península, 18 pessetes.
Unitrimestre: Barcelona, 6 pessetes; Península, 650 pessetes.

Redacció i Administració: VIA LAYETANA, 37 - BARCELONA

Pastilles ASPAIME
Carea radicalment la TOS

pergae combaten les eves canses
• Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis, tuberculosi
pulmonar, asma, l totes les areccions, en general, de la gola, bron-
qula, i puimons. — Les Pastilles ASI3 A1ME són les recepta-
des pels metges. —Les Pastilles ASPAIINE són lespreterides
pelspacients,—Les Pastilles ASPAIME es venen a UNA
peswta la capsa en les principals tarmcies i drogueri►s.

Rspecialitat Formacèu)ica de! Laborator, SOXATARO
Carrer del Ter, ro	 fele%on 60791	 -	 BARCELONA

EL

SULfOPILOI

Palau Nacional

Obert cada dia, des de les deu
del mati a les quatre de la tarda.

Entrada r'05 ptes.

;SA DEL gaAq
RE$PIRATOR109r0

COMBATENIAs CAUSASDE LA TosY LA CURANRADICALMENTE

(L'Ouvre.) (London Opinion.)

ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECI NTE

Dies feiners 	  4 pessetes
Dies festius

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

Poble Espanyol

Obert cada dia, des de les deu del
mat( 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 ordinària: t,o5 ptes.

E's altres Palaus oberts al Qúblic Qo-
drdn ésser visitats cada dia, de
deu a una del mati i de tres a
vuit de la tarda.

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

Entrada gratuita.

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

Entrada : o'go Ates.

El júblic Qodrd contemQlar cada die
les fantàstiques ilduminacions i els
jocs d'aigua.

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

Oran Parc d'Atraccions

Brollador lluminós i cascades en corrr-
binacions alt ernades.
Cada dia, de sis a vuit del vespre.

a	 »
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Societal Espavyola de Carburs Metàl'Iics ■
Tdibs 71118

— Tel.tt.: CARBUROS' 	 I
¡_

®	 CARBUR DE OALCI, :Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) :: OXIGEN gq % DE PURESA, (Fàbriques

®_	 a Baroelena i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques	 _a
I	 a Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI	 Q	 p

Dii	 FERRO-SILICI :: SOCAIRRIMAT i SECAT de Ills i perses	 Laietana, 10, pral., 
seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL
Ie laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS. 	 Director

MANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA	 Caries Ossorlo

t
Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

iiiii^u^iui^uwiu■llei■llei■iui■iio■nii■iui■llei■iiu■lealleal■iui■ll^i■iiiriuii■uii■i^u■lli■iii■lil■nu■a^i■^li■im■iri■iui■iii^ 	 ALItorltZaClOnS per

a noves indústries

1 Grrars: Apartat 1N	 A'lallorca, :J4

0

AFISA

Certificats de

productor nacional

Contribució industrial

territorial, utilitats

Expedients de protecció
de l'Estat

Representant especial
a MADRID .

Noves instal'lacions
canvis i trasllats

Remei cientific

contra la calvície

O

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
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.

No es coneix altre específic contra la se-
borrea que el sofre. I no es coneix ms que
un medicament que permeti utilitzar aquestes

__	 propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.

El SULFOPILOL no és, doncs, un pro-
ducte empíric, casolà, ode perfumeria, prepa-

• rat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
está let per facultatius catalans i basat en fór-

• mules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que Ii 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 trobí el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demés, sempre
i perfectament el cabell net i sec, evitant que

°_	 la caspa Ii malmeti la cabellera i Ii faci lleig í

brut damunt el coil de la seva roba exterior.

En centres d'específics, al preu de 7`50 pts.

SETMANARI CÁTALA

Pelai, 62. - BARCELONA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

signatura

Subscriviu -vos a M I R A D Oil

En 	

que mu a 	  	 .-

carrer 	 _--__._._._..._._ 	  n? . 	  se subscriu a MIRADOR

pel preu Fixat de 2'50 ptes. trimestre.

	  de__—...__.._-..__- de 19____

IMP. to OTI PIAAFIACGTAt0.lv4 1E-B 	 r1np.
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