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Només recollint els caps de conversa que
podien sentir-se diumenge en els llocs pú-
blics on es parlava de la mort del general
Primo de Rivera ens trobaríem la feina
feta. Durant l'entreacte del concert que
l'Orfeó Català va donar al Palau Nacional,
i a les sales de descans deis teatres el co-
mentari era unànime: «Pobre Primo !».

La paradoxa és cruel.. Ell es creia un

El general Primo de Rivera al balcó de la Caf itania general de Barcelona el dia del
coli d'Estat

•MIRADOR_INDISCRETa mort e mera rimo e fuera
El sopar transcorregué animat. ((Corn es

veu que són advocats», deja Carlos Váz-
quez, que per una nit passà corn un advo-
cat de Ciudad Real.

Corn que tot arriba, àrribà l'hora deis
parlaments. Xavier Regas, encarregat de
llegir les adhesions, no s'havia pogut estar
de fer saber les més importants als coneguts
de més a prop seu. Si hagués tingut més
temps, ja no hauria calgut llegir-les.

Els reunits, que ja havien començat eI
sopar amb aplaudiments, un cop represes
les forces, van tornar a picar de mans amb
més delit, en llegir-se les adhesions.

Mentre el nostre amic senyor Amadeu
Hurtado oferia Papat als homenatjats, les
ovacions continuaren, i ja no van parar en
tota la nit, mente .parlaren els senyors IBer-
nis i Maluquer, i fins al final del discurs
del senyor Ramon d'Abadal, coronat per
una ovació imponent.

Estretes de mans, abraçades. Algunes
abraçades eren de fill pròdig. Però tot es
perdonava en aquel! moment. A tots els unja
un mateix sentiment. Fins l'advocat senyor
Sitges, que en totes les juntes generals
figurava sempre a ]'oposició, fos corn fos,
semblava content. Potser en sortí defraudat
per haver-se'n hagut d'anar sense interve-
nir en cap discussió ; però no n'estava res-
sentit: «Ha estat una festa molt simpàti-
can, deja en sortir.

I això és un indici.
Realment, la festa va resultar-ho molt

de simpática, i no és exposat de dir que el
seu record perdurará, i no sois entre els
que hi varen assistir i s'hi varen adherir.

poder i que havia passat la frontera plo-
rant, en llegir, a la seva cambra d'un hotel
de París, els diaris d'Espanya, devia expe-
rimentar la impressió de l'home que cau
d'un niu. Encara que de tot allò de «l'ho-
me providencial» i «el salvador d'Espanya»
només se'n cregués un vint per cent, que
ja és candidesa, la desillusió devia ésser ter-
rible. I tot añxd se ii deja existint el règim

influències de l'ambient barceloní. I ens j
va fer el favor d'evitar-nos una vergonya i
de confirmar-nos que la llibertat no pot ve-
nir del sabre, ni la tranquilitat ve de la
tranca. Llavors els babaus d'aquí Ii varen
girar l'esquena.

Consti, perd, que el dictador no va trair
ningú. Creiem que és fer-li un favor creure
que no tenia cap idea ben sólida i ben esta-
blerta sobre cap mena de principi politic.
Primo de Rivera hauria fet tot el contrari
si hagués sentit altres influències. El que
tenia ben ficat al cap era la idea de manar,
i la resistència deis dé sota l'excitava i el
bala fent-li adoptar actituds de tirà-quixot.
Però si prescindiu d'aquest instint de ga-
llejar que 1i feia creure que vivia a règim
continu de parada militar de gran especta-
cle, no trobareu cap més element director
de la seva política. Es difícil trobar idees en
aquest cervell. Sobre això no hi ha dubte per-
què d'home se'ns ha donat enter en les ex-
tenses i frequents notes. En aquestes notes,
el dictador, que no tenia un cos de doctrina,
va fer molta demagògia. Va confondre i
barrejar tots els conceptes politics. L'home
que volia copiar el feixisme, tot sovint par
lava amb elogi de la democràcia. En reali-
tat, no sabia gaire el que es deia. L'estil
era sempre confessionari, caòtic i esmaltat
de frases pintoresques.

Aquestes notes foren la causa de la cai-
guda del , seu govern. Va adjudicar-se el
dret désser l'únic comentarista politic d'Es-
panya. Els diaris publicaven aquestes notes
a títol d'informació i les haurien publica-
des sempre, però el general va disposar que
la inserció de les notes fos obligatòria.
Aquest absurd només s'explica creient que
un dia va decidir orientar l'opinió amb la
ploma a la mà. I tement que els diaris pen-
sessin que l'activitat literària del president
era abusiva, va disposarc que la publicació
deis seus textos fos obligatòria.

Els resultats d'una política digna de I'ul-
tim general tipus segle xtx havien d'ésser
fatalment retornar a I'Espanya país de ge-
nerals civils, un país dividit en dues grans
castes, una de gent quepega i menja el

' pressupost i una altra de*gé tt que paga i
calla. La Unió Patriòtica no tenia altra
finalitat.

¿Per qué recordar ara tota l'actuació de
la Dictadura? Present està a la memòria
de tots. El dictador ens havia servit cente-
nars de resums. Amb •ollaboració amb
França — i aquest •s ]'episodi més brillant
de sis anys d'humiliació pública — va paci-
ficar el Marroc. No va ésser difícil convèn-
cer-lo de la necessitat d'una cooperació
francesa. Aquest és el seu èxit més notable,
però la iniciativa se ii va escapar.

En resum : va pujar al Poder per a sal-
var el règim, va fer tot el que va saber per
a salvar-lo i fou expulsat del Poder quan
la continuació de la Dictadura era un pe-
nill per al règim.

Mirador multat

Hem rebut un comunicat del Govern Ci-
vil anunciant-nos que ens havia estat im-
posada la multa de cinquanta pessetes per
haver publicat sense passar per la censura
un article titulat : ((El Real Cuerpo de la
Nobleza a l'estable de l'Ardiaca,.

La protecció a l'aristocràcia

¿Per qué les autoritats i la censura de la
Dictadura i la censura actual protegeixen
sistemàticament l'aristocràcia i qualsevol se-
nyor mentre porti un títol nobiliari antic
o modern? Això es pregunta MIRADOR.

¿En virtut de quins privilegis un aristò-
crata no pot ésser objecte de cap mena de
crítica i ha de fruir d'una protecció espe-
cial que no s'estén als aires ciutadans?
Això ens preguntem tots.

Consti que a Madrid aquesta protecció no
existeix.

L'excés de protecció pot espatllar les co-
ses i induir-nos a la temptació d'explicar
amb tots els details i documents que una
personalitat que fins ara ha manat a Bar-
celona i castigava durament els periòdics va
fer coses ridicules per a no pagar l'inquili-
nat. I consti que es va sortir amb la seva.

També podríem dir que a casa d'un aris
-tócrata de la passada situació es pot com-

provar que totes les bombetes diuen «roba
-da», en record d'haver pertengut a l'Ajun-

tament de Barcelona.
Podríem parlar de molts altres «privilegis)

corn aquest.
Realment, tot això mereix molt respecte

i molts miraments.

home providencial, ((el salvador d'Espa-
nya», però la gent una mica cultivada i el
poble aciençat veia en ell un esperit lleu

-ger. Per això, en tenir noticia de la seva
mort, la gent deja, amb un to que és una
barreja de pietat i d'ironia : «Pobre Prinio In

Pobre Primo ! Podia tenir pitjors fune-
rals.
No tenim instints de corb, però cre-

áem que la mort no és un veto a la crítica,
sobretot ara que el cos del general Primo
de Rivera hauria rebut sepultura a Madrid.
L'ex-dictador devia sofrir horriblement.
L'escassa informació que d'ell es tenia dei

-xava endevinar que el vençut passava Ho-
res amargues. Això ho pressentia tanta
gent que havíem pensat de parlar-ne. Es
fàcil d'imaginar que la lectura deis diaris
espanyols havia d'haver trasbalsat el cer-
vell del general. Si no voleu negar-li la
bona fe, haureu de convenir que la lectura
deis diaris ha d'haver-li revelat que estava
voltat de genteta. Si seguia creient en la

Primo de Rivera
el dia que va presentar la seva dimissió

Í

fantasia del superàvit, si no havia perdut la
fe en la competència d'un Calvo Sotelo o
d'un Guadalhorce, si no s'havia adonat que
Galo Ponte és un pobre senyor, si no sabia
que un Baró de Viver és capaç d'encoma-

oar el grotesc a tot el que el volta, si ig-
norava que a cada població d'Espanya es-
tava representat per la gent rtnés inferior i
sospitosa, aquest pobre senyor, llençat del

de censura per ell implantat. L'home que
havia lligat de mans la 'premsa i creia que
ja era suficient que ell pensés per a tots els
espanyols, ha estat una víctima de la ve-
ritat escoitu:

La .gerl_tf}ue .pressentia aquesta trage-
dia assegurava que el vençut no sobreviu-
ria a la seva mort política. Perquè en el
fons aquest bon senyor era un sentimental.

La mort de I'ex-dictador és d'una cruel-
tat suficient per a satisfer els seus pitjors
adversaris. Fins ara el general havia estat
un home de sort. Tot li havia anat vent en
popa, havia trioenfat a tot arreu, havia
guanyat totes les batalles i condecoracions
que havia volgut, era general, marquès,
gran d'Espanya i dictador, i havia desco-
bert que la divina providència ens l'havia
enviat corn un salvador. En honor d'ell s'ha-
vien oremat milers de tones d'encens, te-
nia un monument al seu poble, una esth-
tua eqüestre, i a cada població hi havia un
carrer o una plaça que 'portava el seu nom.
La sort d'aquest home hauria estat com-
pleta si s'hagués mort estant al Poder. El
contrast entre ell i els que haurien conti-
nuat la Dictadura l'hauria vindicat. Gene-
rosament hauria donat dos mesos de vida
per a estalviar-se aquesta mort trágica, a
l'exili, en una cambra d'un hotel de París,
a l'hora que tota la premsa d'Espanva re-
visa la seva obra.

Primo de Rivera ha estat generós. Va ac-
ced^r al miratge del Poder a fi d'evitar un
greu afer de responsabilitats. Ha mort em-
portant-se'n tota la responsabilitat de sis
anys i quatre mesos de govern. I ara serà
facilíssim carregar sobre les seves respon

-sabilitats, les responsabilitats deis grossos
comparses. El seu govern ha estat goiesc
i el final shakespearià.

Pobre Primo!

Si Primo de Rivera era un home provi-
dencial haureu de reconèixer, almenys, que
la Providència el va for néixer amb seixan-
ta o setanta anys de retard. Primo de Ri-
vera és l'últim general espanyol del se-
gle xtx, aquells generals deis «pronuncia

-mientosn, aquests cops d'Estats que ens han
donat tanta fama, han arruinat Espanya i
han estat la causa de l'endarreriment poli-
tic que tots patim.

Des de la Capitania General de Barcelo-
na, un dia va sentir veus. Va sentir veus
d'espectres, la veu de Ferran VII que Ii
feia suggestions estranyes. Obeint les veus,
l'home va publicar un manifest d'una
gran elevació quixotesca en la qual en
forma d'un regionalisme de «cuarta re-
gión» hi ha la petjada de certes suggestions
locals. En aquella época de Somatent era
moda a Barcelona fer homenatges als ge-
nerals que ocupaven la Capitania o el Go-
vern civil. Per això no és estrany que una
multitud espessa de babaus acompanyés el
general a l'estació, que el bisbe el beneís
I que el triomfador cregués que en nom del
seu sabre podia prometre justicia.

Quan el general va publicar el seu mani
-fest és possible que no tingués una idea

clara de les causes que havien determinat

el seu adveniment al Poder. Hi havia un
afer de responsabilitats que podia commou-
re el país. Bon punt va arribar a Madrid,
el general va saber situar-se i va oblidar les

Pupineries

El president de la U. P. de Sant Pere
de Riudevitlles, quan va ésser fundada la
seva entitat va venir a Barcelona a recollir
els carnets del seus companys, i els va pa-
gar de la seva butxaca. I quan va ésser,
hora que els seus pupins els hi fessin efec-
tius, el bon senyar no en va poder treure
l'aigua clara. De totes maneres el president
no va pas .perdre la serenitat, i decidí es-
perar el moment oportú per a cobrar una
quantitat que legítimament .li pertanyia.

Aquesta ocasió ha arribat ara amb la dis-
solució de l'entitat. El president s'lha res-
cabalat de la pèrdua aprofitant el traspàs
del local amb tots els seus accessoris a un
ferrer de matxos.

***
La histária de la fundació de la U. P. de

Sant Pere de Riudevitlles és molt divertida.
Els elements que la van constiuir eren els
que formaven el Centre Nacionalista. Aques-
ta entitat tenia a la porta del seu local un
cartell amb unes lletres molt grosses amb
la denominació social.

El dia que es van decidir a canviar de
partit, van haver de canviar també el rè-
tol, però aquesta lema els va resultar ms
senzilla que la primera. Van anar a cal
pintor i Ii van dir:

— Vós agafeu el cartell i al cantó de dar-
rera hi pinteu la nova insc ripoió. No hi será
de més que procureu que no se us embruti
el del cantó del davant, A la millor, sabeu,
un altre dia l'haurem de tornar a girar.

Els que no es volen conèixer

Al Saló del Passos Perduts, del Palau de
Justicia. En Ramon d'Abadal i Calderó es
passeja amb un parent seu, fill de Vic, ac-
tualment vef de Manresa. En direcció opa
cada, ve En Joan Vallés i Pujals i s'acosta
als dos senvors, amb la mà estesa i un
somriure pie d'amabilitats.

Don Ramon d'Abadal gira l'esquena en
rodó. El seu parent, donant-se compte de
la tivantor de la situació, ho arregla corn
pot. Aleshores, En Vallès i Pujals fa per
manera de trobar una explicació.

— Es veu que ja no em coneix. Pobre ho-
me... Els anys, sabeu ?...

Progrom cultural

Els nous regidors que han entrat a for-
mar part de la Comissió de Cultura de l'A-
juntament han remarcat, amb la natural
estupefacció, que havia desaparegut total-
ment la considerable biblioteca que hi ha-
via en el despatx de la Comissió.
La singular performança és deguda a les

activitats del senyor Ponsà. Aquest senyo-
ràs va donar ordre a un deis porters de
]'Ajuntament que estripés tots els llibres,
fullets i publicacions esorits en . català que
constaven a la biblioteca. L'honest funcio-
nar  va complir ]'ordre al peu de la lletra
I es va passar tres mesos — tres mesos! 
trossejant la biblioteca. Els llibres caste-
llans no varen ésser estripats, però han
desaparegut també d'una manera no menys
misteriosa.
E1 senyor Ponsà, que és el que va orde-

nar aquest pogrom literari, era el president
de la Comissió de... Cultura ! ! !

Piauinoniana

El senyor Pic i Pon no perd cap ocasió
per fer una bona frase. Darrerament, quan
el van nomenar tinent d'alcalde del nou
Ajuntament, el gran home de la P'aça de
Catalunya no es va poder estar de dir hi la
seva.

— i Por fin me han ajustisiado !, va fer.
Volia dir, naturalment: Por fin me han

hecho justicia.

Una altra...
Sembla que Joan Estelrich i Josep Pla

van á publicar una revista setmanal d'es-
tudis socials i politics i, sobretot, de crítica
política. Diu que seran els dos únics redac-
tors del setmanari.

Mentre que no en resultin també els dos
únics lectors, tot irà be.

Un sopar als advocats per-
seguits per la Dictadura

Més de cinc cents advocats es van reunir
dimarts passat, al restaurant del Parc, per
homenatjar els seus companys de junta i el
senyor Albert IBernis, perseguits per la dic-
tadura.

I encara molts no van poder assistir-hi
perquè van fer tard: s'havien acabat els
tiquets. En canvi, d'altres que no eren ad-
vocats van servir-se de tots els mitjans per
poder-hi anar, i deu o dotze ho aconsegui-
ren, que s'havien reunit prudentment en
una taula una mica arreconada, corn si tin-
guessiíi por d'ésser 'deTcoberts.

També hi havia quid advocat només en
té la carrera, corn Josep Maria de Sagarra,
que, amb la calba més envernissada que
mal, revivia, assegut entre els seus com-
panys d'estudis, les bores passades en ?es
aules universitàries i extensions. Una altra
calba, la d'En •Ldpez-Llausàs, també feia
el seu efecte, entre advocats de primera fila.

Tothom es va asseure on bonament va
poder, sense distinció de categories. Aixf, en
taules un xic allunyades de la presidèn-
cia hi havia els senyors Pere Coromines,
Pere Rahola, Ventosa i Calbell, Martínez
Gimeno i Roig i Bergada. Els que pogue-
ren arreplegar un hoc prop de fa taula presi-
dencial no l'haurien cedit per res del món
la feina que hi va haver perquè el delegat
deis advocats de Madrid, senyor Rubió, po-
gués tenir un hon hoc.



AI cap d'una llarga estona, veiem sortir
de l'antic Palau de la Generalitat el tercet
«canònic». Baixem corrent les escales per-
què ens diguin corn ha anat la visita.

Resultava que el senyor Milà i Camps
es va sentir emocionat, ta ,t que volgué
correspondre als sentiments mostrats pel Ca-
pítol, fent a aquest l'honor de demanar que
el nomenessin... canonge honorani de la
Seu de Barce'lona..

— Es ciar que s'ho té ben merescut—co-
mentá el nostre amic —, però... ja patirem !

Aquelles paraules ens donaren a compen-
dre que la reunió següent del Capitol seria
bon xic moguda ï interessant, i decidírem
assïstir-hi, aprofitant un estratègic amaga-
tall que ltavfem descobert en l'esmentada
sala, en una de les darreres visites que hi
havíem fet -

EI divendres següent, a quarts d'onze del
matí, el domer entrà a la Sala Capitular,
tot sorollant un' fore de claus i rosegant ei
caliquenyo.

— Juraria que, fa una estona, ha entrat
un senyor... — I anava mirant pertot ar-
reu. -- Jo deu haver tornat a sortir n no
me'n dec haver adonat.

Un moment després començaven a en-
trar canonges amb els hàbits de cor, i aque-
{la Sala adquiria la més completa fesomia
medieval. tin deis assistents obre el llibre
d'actes i llegeix la del Capitol anterior; la
qual és aprovada. Acte seguit un capitular
s'aixeca ï comença a 'llegir un document
que venia a fer:

u Rn virtud de la encarecida súplica reci-
bida del Excmo. Sr. Conde del Montseny,
Presidente de la Excma. Diputación de Bar-
celona, en la que manifestaba sus ardientes
deseos de verse nombrado Conónigo Hono-
rario de esta Catedral Basilica; en gracia
de los señalados favores recibidos por este
Capítulo de tan egregia Qersona, los abajo
firmantes proponemos que se acceda a su
petición y...,,

— Protestc . d'aquesta proposició ! —inter-
romp el canonge X***, pallid corn la cera.

— Això és un escàndol 'intolerablel — ex-
clama el Dr. Y*** indignat.

— Ni aquest senyor podria aspirar a més
ni el Capitol podria descendir a menys!'
— cridà el canonge Z*"* amb els braços
enlaire.

Els altres canonges contraataquen furio-
sos i en mïg de la cridòria més escandalosa
st nen paraules i expressions ámpròpies d'u-
na reunió de canonges i de persones edu-
cades, mentre alguns deis que haurïen de
fer costat ais tres qu han protestat, callen
per tal de seguir nedant i guardant la roba:

— ¡ Separatistas ! ¡ Que se vayan a... !
¡ Que se tase a votación ! ¡ Eso, eso !

Els tres canonges protestataris s'aixequen
I . abandonen la sala. El més yell d'eIs tres
es porta el mocador als ulls per dissimular
les llàgrimes.

Tots els que romanen voten favorablement
a la proposició, la qual surt l'endemà cap
a Roma amb la signatura del Bïsbe.

— D'aquí quinze dies — deia l'endemà En
Milà i Camps al Barb de Viver — seré ca-
nonge honoran de la Seu de Barcelona : el
n.ateix que el rei !

— I ara! I corn us ho heu arreglat?
— Ens costa cent deu mil duros.
— Home, em sembla que per menys di-

ners us haurien let bisbe i tot, si ho ha-
guéssiu volgut. M'agradarà veure la presa
de possessió. IBé m'hi deureu convidar.

— No faltava més ; sera solemnfssima. Ja
m'he encarregat l'hàbit de car, i 'fins tine
una cadira triada.

—Sf? Quina?
—La que té pintades al respatller les ar-

mes de l'Emperador d'Alemanya, les quals
hi són des de la celebració del darrer Capf-
tol de l'Ordre del Tusó d'Or.

Vuit dies més tard els canonges de la
Seu de Barcelona rebien, retornat, el ma-
teix document que havien tramès a Roma,
amb una llegenda amb lletres vermelles al
peu que deia: «No procedeix donar entra-
da a aquesta petició.» I a continuació, la
data, la signatura del Cardenal cap del ser-
vei corresponent, i el segell de la Santa Seu.

En assabentar-se'n, En Milà i Camps
adreçava una lletra als canonges que deja :

«Enterado de que este ilustre Cabildo Ca-
tedral había acordado por unanimidad nom-

brarme canónigo honorario de este Capitu-
lo, me apresuro a rogarles que desistan de
su propósito, ¢or cuanto no me creo con
méritos suficientes.,.» eta., etc.

Es el yell conta del raïm i de la guineu.

Rigalt cescobrí uns bellíssims decorats del	 En Milà ¡ Camps ja no ha parlat mai

segle xv en negre, vermell i ocre, amb els més amb ningú de la seva canongia no-

senyals heràldics de .les families Pons i Car-	 nada.
dona a les mènsules del que degué ésser Per la nostra part, hem pensat fer con-
antiga sala d'actes, amb una llegenda ha- 'tent al sen yor Milà i Camps, que hagué de
tina en minúscules; tot això fou reconsti- renunciar al seu somni, publicant el seu
tuit per Mossèn Gudiol i per l'Oliva de Vi- retrat tal corn Ii hauria agradat de veure's.
lanova... De tot això no en queda res!

JOAN SOLER

tent-los la casa del carrer de Mercaders i
després no complint res del que havia pro-
més, horn hauria pogut admirar en ella
gairebé íntegrament la disposició insinua-
da en l'esmentat Liber ReQarationum et-
cètera, de l'Arxiu de la Catedral. La escala
malar», el ((studi qui és en lo replà de la

'*1

El Sr. Mild i Comps tal corn s'hauria volgut
veure

scalar, la «cambra maion) amb la llar de
foe, la «cambra de guarda-roba», la ((cam-
bra de les dones de servei», el «porxo alt
qui és sobre la cambra maior», etc., etc. De
tot això ja no en queda gairebé res. En
efectuar, personalment, els propis socis de
l'entitat, les obres de restauració, En Llufs

L'escut de t'ex-futur canonge comte del
Montseny al despatx de la Presidència de la

Diputació.
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BRILLANTS
TOTS TAMANYS
1 QUALITATS —

Cors de pare

A la (Banda Municipal sembla que hi ha
hagut un cert rebombori — altrament, cosa
ben pròpia d'una banda — a propòsit del
singular nomenament de músic titular que
s'ha donat al sen y or Ricard Lamote, fill,
corn el mateix nom ho indica, del senyor
Lamote pare.

El tal jove ha ingressat a la Banda Mu-
nicipal sense passar per les oposicions re-
glamentàries que han tingut de sofrir tots
els altres professors. Corn sigui que algú
ho fes notar al director, senyor Lamote,
sembla que aquest va contestar:

— Pobret, deixeu -lo tranquil ! Si no toca
res més que el bombo ! Coses més grosses
han passat a l'Ajuntament!

Desagradables insistències

Ja varem publicar un article a propòsit
d'En Benigani, que de dibuixant ha passat
a clown. Aquest let dóna encara actualitat
a unes anècdotes seves, que el mostren corn
un bon home d'humor.

Un dia, Benigani viatjava en la platafor-
ma d'un tramvia. El cobrador es presenta,
i el nostre home paga el seu bitllet. Passen
cinc minuts i heus adí que el cobrador, una
mica desmemoriat pel que es veu, es torna
a presentar amb gest de creditor.

En Benigani, molt digne, li fa:
— Escolteu : que us penseu que juguem

al set i mig?

Una explicació plausible

Pocs dies abans de marxar del Marroc,
Benigani es trobava en un cafè de Ceuta
amb una colla de companys seus, soldats
corn ell. Explicava que entre els objectes que
s'emportava d'aquelles torres hi havia una
calavera de moro, la qual presentava la par-
ticularitat de tenir un forat de bala al mig
del front.

— Vols dir que te qa deixaran passar a
la duana d'Algecires? — li va dir un com-
pany.

— Home — va fer En Benigani —, si hi
posen algun inconvenient, els diré que ja és'
usada.

Desconfiances conjugals

Hem vist cobrar a la Societat d'Autors,
a les dones — i de vegades a les amigues
deis autors.

Però mai no havíem vist presentar-se a
cobrar a cap autor acompanyat de la seva
senyora, corn En Carrion. E1 passat dia io,
estaven tots fent cua.

— Cobra tan poc — exclamà una mala
llengua — que la seva muller ha arribat a
creu que li, feia moros,..

Sempre oportú

L'altre 'dia l'Enric Borràs va anar a la
seva ciutat natal, la veïna Badalona. A
precs deis públic, va haver de parlar, cosa
que sempre fa de gust.

En el seu parlament, es va mostrar emo-
cionat de l'afecte demostrat pels seus com

-patricis, i sobretot content — va dir — d'ha-
ver pogut parlar amb «l'home que tant ha
fet pe¡ nostre idioma, el meu cordial amic
Pompeu Gener».

En Fabra, que era entre el públic, es va
quedar parat.

Què passarà el dia que En IBorras come-
ti un lapsus així fent comèdia?

ca!eIira
todos los dolores
no hay remadlo de accl6n tara
rápida como las tabletas de

CRFIRSPIRI,
Sus efectos son también fn.supe-
rüb!es en las neuralgias, dolores
de muelas, de oídos y de las
sienes, así como también en los
que acompañan a las molestias

periódicas da las señoras.

Aumenta el blanastar, des-
peja el cerebro y no ataca
el corazón nl los riñones.

Amb la nostra dòria de col1eccïonar es-
tampes del Barni Gòtic, voltàvem fa temps
per aquest reco de Barcelona quan veièrem,
a la porta de la Pietat, tres canonges prou
populars en la nostra ciutat. L'un és un i
antic conegut nostre, rodanxó, lluent i op-
timista, deis que més infiuència han tingut
en els canvis soferts en pees anys per aque-
lla banda del Mons Taher. L'altre és aquell
que, predicant en lloança de la dictadura,
rigué que del carlisme ja només quedaven
»cuairo caballeros del Santo Sepulcr o », i els
dei requetè, agraits, el visitaren al seu do-
micili i l'obsequiaren amb tres unces d'oli
de ricí que l'impossibilitaren d'assistir al
cor durant tres dies. El tercer és aquell en-
tusiasta de les miniatures, de tal manera
que ni en els dies més sants sap abstenir-se
de perseguir-les per les rebotigues deis an-
tiquaris.

Formen la comissió que va a testimo-
niar la reconeixença del Capitol al comte del
Montseny fent-li lliurament d'un riquíssian
album de fotografies de gran tamany, fas-
tuosament rcelligat per un dels millors ar-
tífexs de la nostra ciutat, amb sentida en-
dreça amb lletres d'or fi a les tapes i amb
un sumptuós faristol de ferro forjat i bron-
ze, per a suportar-lo.

— ¿Què ha let — preguntareu — el corn-
te del Montseny, per merèixer l'agraiment
del Capitol?

Senzillament, comprar al Capítol, per una
quantitat que no baixa de cent deu mil du-
ros, les Cases deis Canonges que donen
ara a aquell tros del carrer del Bisbe una
fesomia tan divertida, feliçment completa-
da amb el famós pont regòtic.

Hem dit comprar? Aquesta paraula és
reciproca de vendre, i el que va mitjançar
entre la Diputació del senyor Milà i Camps
i el Capitol Catedral no fou ben bé una
venda. El primer deis tres canonges comis-
sionats ens havia explicat, en una altra oca-
sió, el tràmit de la cosa.

Si veiessis un infoli manuscrit que te-
nim a l'Arxiu de la Catedral, que és co-
mençat l'any 1473 i acaba en 1624, i 'es
titula Liber Reparationum domorum epis-
coporum et canonicorum, et convenceries que
d'obres, els canonges, en aquestes cases
sempre n'hi hem fet, o més ben dit, n'hi
van fer, puix que nosaltres, pobrets de nos-
altres!, no podfem fer ni el més just per
aguantar-les. Ja fèiem prou de •tenir-les.
Has de saber que aquestes cases els canon-
ges les havíem pogut escamotejar de la
desamortització. Es per això que la nostra
situaci6, en .l'aspecte legal, era bon xic equf-
voca. El Foment de les Arts Decoratives
ja volia comprar-nos-en una, i no la hi yam
vendre .per escrúpols de consciència. Quan
el senyor Miiá i Camps tractà de comprar-
les per a la Diputació, li yam exposar els
nostres escrúpols. Llavors ell se les arre

-glà per obtenir un Reial decret del 31 de
maig de 1927, segons el qual ,les cases deis
canonges de Barcelona eren propietat de
l'Estat i aquest les cedia a la Diputació de
Barcelona. Res, que amb un cop de ploma
perdíem bous i esquelles. Pensàvem acudir
a Roma, es parlava d'excomunió, etc. Pe-
rò En Milà ens va donar una solució per
arranjar l'assumpte á satisfacció de tots.
«Farem una cosa — ens va dir —. Vos

-tès, en compliment d'aquest Reial decret,
donaran possessió solemne d'aquests im-
mobles que fins ara han usdefruitat a la
Diputació de Barcelona. En compensació, la
Diputació votara c nt deu mil duros per al
Capitol Catedral, perquè , pugui fer les obres
que necessita la rostra Seu, tals corn el
trasllat del cor, restauració i embelliment
dele cínics mingitoris del claustre, instal-
lacib del dispositiu elèctric per a tocar les
campanes », etc., etc.

El que no va dir el nostre amic canonge,
encara que potser ho sabia, és que el Ca-
pito!, tot i no ésser l'amo de les cases, les
havia Vogat. Una, per exemple, a 1'anti-
quari Dalmau ; una altra, la més tronada,
al Foment de les Arts Decoratives, la qual
entitat esmerçà amés de trenta mil pessetes
en obres de restauració 2 consolidació; una
altra a En IBasili Nevot, que hi tenia aque-
lla botiga d'antiguitats anomenada eLIa Ba-
silican. I no ens va dir tampoc que les in-
demnitzacions als llogaters eren d'una quan-
tia tan ridícula, que, ara que han canviat
les coses, es parla d'un plet contra el Ca-
pitol.

xs^
Mentre els tres comissionats són a veure

i el comte del Montseny, els esperem que
tomb, tot vagant per aquelles cases.

No podem judicar corn han estat «restau-
rades» les del carrer del Bisbe, puix que no
les coneixíem abans, però el que ha estat
fet amb la que té la cantonada davant la
porta de la Pietat, no té fi ni compte. Quin,
en 192ç, el Foment de les Arts Decorati-
ves s'hi installà, féu obres per valor, corn
hem dit, de 30.000 pessetes. Aquestes obres,
però, foren realitzades amb una cura .i amb
un amor a les belles coses de casa nostra,
inigualats per cap restaurador deis nostres
temps. Mentre aquella casa fou estatge
d'aquella entitat benemèrita que En Milà
i Camps desallotja enganyosament, prome-

BRONQUITIS,
CATARROS,` ASMA, etc

La verdadera medicación balsámica
th encontrará con el uso de las

i1:»!II

L'APERITIIJ
19 1 5. — Vet aquí que aquest any I9í5.

es un any fatal. Algú es pensarà que ens-
referim a algun incident famós de la guer-
ra. Però ara aquest sentiment d'historiador
recau sobre una ampolla de beguda. Trági-
cament declarada indesitj able, calumniada
d'àna manera sagristanesca i pedant, i con-
demnada per un decret a evitar tota mena
de contacte amb el paladar de milions de .
senvors i de senyores.

Es tracta simplement del decret prohibint
la fabrïcacid i la venda de l'absenta en ter-
ritoni francès, donat l'anv 1915•

Això m'ho ha dut a 1a memòria un re-
' portatge que ha publicat aquests dies L'Il-
lustration amb una fotografia que trenca el
cor:

L'àbsenta, i això és un gallicisme, per
què en català se'n diu donzell, és una her-
ba de virtuts delicades, per la'qual els an-
tics- es tornaven folls. Aquells metges fa-
mosos de les cortnèdies de Molière, amb el
nas de cartó i un tros de ceba a cada gaita,
ï una xeringa corn un observatori sota l'ai-
xella, ja anaven per les cases deis malalts
amb un mocadoret pie de fulles de donzell,
i' si el malalt no tenia gana, n'hi bullien
un mïg vaset, i la víctima ebria els ulls i
es posava a devorar corn un lleó. Els culs. .
de cafè que jugaven a escacs i contaven
anentides en aquel! Iloc on el nebot de Ra--
meau dïssecava la vida privada de l'època,
d„1 donzell en deien la fada verda, perquè
era una herba plena d'encisos i perversitat&.
corn les fades de cabellera d'all i de llavis
de caramel de rosa.

Es canta que en els triomfs deis antics
generals, unes dames opulentes i d'un greix
de la millor qualitat, els servien un delicat
«vï d'herbes» fet de donzell, perquè en la
victòria sempre hi ha una punta d''amargor.

Els grans fabricants l'absenta sempre han
estat rarfssims i no se sap per qué. .Des-.
prés d'aquest gran Pernod, al qual no agrai-
ran mai prou els homes ]'immens favor
que els ha let, es citava corn importantís-
s m Monsieur Louis-Philippe Premier. Aquest
formidable fabricant franc és és gairebé dés-
conegut de nosaltres, i avui` és necessa ri
dedicar-li un amable record.

Sembla que cap allà l'any 3 0 del segle
passat, vivia a Grenoble un pntoresc repu-
blicà que es deia François Premier; aquest
xïcot menjacapellans i tarambana va posar
seny i va plantar una confiteria a Romans,
plaça Fontaine-Couverte, i amés a més de
tractar la confitura i el pa de pessic, es
dedicó a la fabricació de licors dolços,
aquells licors de fruita, que només en bevien
quatre gotetes els canonges artrítics i les fi-
nissimes senyores atacades d'erotisme senil.

Vet aquí que aquest gran republicà va
tenir un fill l'any 1836, i lï va posar el nom
de Lluís Felip, que era el nom del rol.

Aquest fill ha estat el déu de tots els
tepdres solitaris, deis lírics somiadors i deis
francs disbauxats amb un nas vermell corn
un pebrot a la brasa i una barba esqueixa-

da i francmaçònica. S'ha de saber que
l'any í88o el senvor Llufs Felip Premier
va començar a fabricar; amb un èxit boig,
l'absenta tal corn Déu mana. Sense ell és
ben segur que Verlaine no hauria pogut
acabar de convertir-se aI catolicisme, ni es-
criure aquells sonets que fan plorar, en els
quals entre alexandrf i alexandrí es deseo

-breix una camisa de seda volant sobre unes

cuixes. Monsieur Premier es va fer l'amo
de la situació i el príncep de totes les taver-
nes. La fada verda acompanvada d'un al-
cohol fo.rtet es bevia a raig. Era l'època en
qué els vasos d'absenta senee una gota d'ai-

gua entraven al fetge deis minvons de di-
vuit anys, un darrera l'altre. L'absenta feia
combinacions de gran melodrama. Aquests
bevedors tendres jugaven amb els ganivets
i les pistoles corn si fossin trenes de senyo-
reta de pensionat. Hi havia cada crim que

tallava l'aire. Els erudits de l'"Ecole des
Chartes» entre pergam! -i pergamí anaven
xarrupant unes copes temptadores corn un
òpal, i això donava una gran lluentor a la

històrià de França.
A Monsieur Premier, quan Ii deien que

l'absenta feia mal, es posava a renegar corn
una ratapinyada. S'ha de saber que els bi-

gotis de Monsieur Premier eren corn els de
Víctor Manuel, el de la Unitat Italiana.
Uns bigotis que fets amb pèl gairebé no es
poden aguantar a la cara. Es necessari que

siguin de bronze, o si més no, lets amb una
garba de filferros. Aquest bon senyor pre-

, sentava una barba semftica i un nas defor-
me, tot de fulles de rosa i de cireres aixa-
fades. El pas autèntic del gran bevedor.

El seu -.;entusiasme per l'absenta era deis
més patètics. Després de dir que tots els
metges eren uns pores, tractava la beguda
amb una correcció elegant, en, lela un elogi
de veil, verd i prudent, la seva paraula era
corn el pinzell de Degas repassant •l'esquena
de les ballarines.

Vingué l'anv 1915 i l'invent de Monsieur
Premier se'n va anar per terra; sort que
ell havia mort l'any igo8, carregat de me-
dalles i de diplomes.

Des que no hi ha Pernod, ni Premier, a
París els crims han deixat d'ésser espiri-
tuals, els pactes no acaben els versos en
cua de peix i les prostitutes ja no estimen
corn estimaven els concerts de piano i violi.

Quan algun franc és conegut meu arriba
a Barcelona, de seguida que el trobo, abans
de sentir les seves paraules sento el perfum
de uPernod» que Ii fa la boca. Es natural,

ESTAMPES DEL BARRI GOTIC

El senyor Milà i Camps, canone de la Sea
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L'amnistia i la revisió
deis procesos politics i socials

Sembla que el Govern està disposat a con- ha a la presó o a l'exili gent que ha co-
cedir una ampliaoió de ]'amnistia i la re- mès delictes de poca importànoia. De la
visió dels processos politics i socials. Fou banda deis sindicalistes hi ha a la presó,
un gran error excloure .els catalans de l'am- entre els culpables, anólts homes absoluta

-nistia. Aquesta particularitat reconeixia d'u_ ment innocents. I pels que hagin imaginat
na manera massa poc diplomàtica el nos- o executat atemptats d'estil balcànic cal
tre particularisme. Si l'amnistia havia de també una mica de pietat que no exclou la
compondre tota la gent que en una forma reprovació deis actes. La clemència serà
o altra varen protestas, alguns fins a la concedida segurament si es té en compte
sublevació, contra el govern illegal i arbi- que els governs d'aquests últims anys tam-
trari de la Dictadura, era just que els ca- bé eren completament balcànics.
talans no en fossin exclosos.	 Creiem que el Govern està disposat a

Valem fer notar que en demanar l'am- concedir 1'ampliaci6 de l'amnistia. N'estem
pliació de l'amnistia cal sollicitar també la	 segurs per la senzilla raó que una amnis-
revisiá deis processos polítics i socials. L'am- tia que exclogués tota una regió seria un
nistia ha d'afectar, doncs, els catalanistes error d'impossible rectificació i de liquidació
i els obrers. L'obrerisme és també un par- encara més impossible. Es ja realment ex-

traordinari que l'amnistia no fos completa
des del seu origen i no esborrés un deis

s	 errors ms grossos del governa anterior, un
(;.r	 dels que més va perjudicar la Dictadura

^.	 i el règim.
Creiem també que l'amnistia és próxi-

ma. En aquest afer hem estat de sort per-
què és humanament impossible decepcionar
'home que l'ha gestionada, el senyor Ma-

 luquer. Ja yam dir que tenim la sort que
el president de la Di'putaoió sigui monár-
quic. Però el ¢monarquisme de la gent in-

Y	 telligent és una afecció i les afecoions no
d

	

	 són mai superiors als sentiments. Es natu-
ml que el catalanisme del nostre president

	

`\. '	 tingui unes arrels molt fondes i sigui la

	

t' .	f°	 substancia d'aquest esperit selecte, mentre
. ,,	 el seu monarquisme n'és la forma acciden-

j	 'x	 tal que fa actualment viable el senyor Ma-
1	 luquer. Per això creiem que des del punt

 t	 I de vista 'de govern no és possible desillu-

f s	 siornhl
nar 

e
el senyor Maluquer i produir l'irre-

P
J^	 ^ '^	 Cal, dones, que el president de la Dipu-

ta ; .	 'f; ,-fl,;	 t	 1'	 t'

Jaume Compte, retrat /el seu company de
presó J. M. Rigol

ticularisme català, gairebé exciusivament
barceloní. Per consegüent, així corn el pre-
sident de la Diputació senyar Maluquer s'ha
interessat perqué fos concedida l'amnistia
i la revisió deis procesos politics, correspon
a l'Ajuntament .i particularment a l'alcalde
vigilar que elsobrers barcelonins i els pro-
pagandistes obrers no siguin els únics que
no es beneficiïn de les mesures de clemèn-
cia. Són el s obrers barcelonins els que han
fet (Barcelona amb una cooperació personal
més directa i dolorosa que la deis capita-
listes. "Es, dones, a l'Ajuntament a qui cal
demanar que es concedeixi als obrers bar-
celonins la revisió deis processos socials.

Tant de l'una banda corn de l'altra, hi

Els propietaris del Liceu volen fer estalvis

c "i;"i convençu que arams la ens
ha de venir de les seves mans. I en aquesta
obra ha de collaborar-hi l'alcalde de . Bar-
celona. Els afers socials, la liquidació d'una
època tràgica de Ja història de la ciutat,
és de la incumbència del senyor Güell; i si
no fos concedida la revisió de tots els pro-
cessos socials, és el senyor .Güell, alcalde
de Barcelona, el qui haurà de vetllar l'afer.
Com a barceloní, l'alcalde sap corn tots
nosaltres que els empresonats per afers so-
dais són víctimes, a vegades culpables, a
vegades innocents, d'una època tèrbola, i ell
coneix corn tots els mil i un incidents d'a-
quell període i sap que la culpa no és tota
denla gent que ha de lluitar per viure i que
per consegüent té d'aquesta vida tan dura
un concepte una mica dur.

L'afer està, doncs, en mans de dos ho-
mes ben intencionats i que tenen motius de
sobres per a demanar i si cal per a exigir.

Aquest número ha estat
passat per la censura

goVernatiVa

CALZADOS

MINERVA
Jocl.dad Andafma

'by

............

Via
Laietana, 30

Un article d21 Comte de Romanones
mirani_a

ora •

A Mònaco n'hi ha 750 d'enfadats
Fa temps que els habitants de Mònaco

estan ressentits contra la familia regnant.
Recents esdeveniments que atenyen la vida
privada d'aquesta han agreujat el mal i
un aire de revolució bufa entre els ben cui-
dats jardins de la bella ciutat.

L'ofinió corrent era que els habitants de
Mànaco vivien en el millor dels països pos-
sibles. Des de 1869 que no paguen impos-
tos, perquè el Casino de Monte Carlo és
una font de diners inestroncable, que bas-
tara der mantenir tot el país si el prince 
no se'ls quedés tots. D'això es queixen els
seus súbdits.

Ja en 1911 van comentar a rondinar,
però llavors tenien un príncep que feia que-
dar bé tot el país amb la fama de savi
que tenia: impulsor de l'oceanografia, mem-
bre de l'Institut de França, etc. A més a
més, va ter construir un port, molts jar-
dins i altres obres públiques. Es ciar que
això eren despeses generals per millor ser

-vir el turista que s'hi anava a jugar els di-
ners. I encara havia promès que cediria a
l'Estat les seves propietats particulars. Per
tot plegat, les coses es van arreglar fàcil-
ment.	 -

Però en rgaa el príncep A'bert va ésser
succeit f er l'actual, Lluls II, i les coses van
tornar a espatllar-se. Lluís 11 és un bon
home, que només pensa en la caça, que en-
tra al palau per la porta de servei, evitant
aixi que la guàrdia li rendeixi honors. Això,
però, el rebaixa als ulls del seus súbdits.

Els habitants del principat no estan con-
tents perquè són pobres. No paguen im¢os-
tos directes, però sí indirectes, principal-
ment la taxa de luxe, i si els terrenys del
país han pujat de valor, tant se'ls en dóna,
perquè són del príncep. Per afegidura, la
majoria d'empleats del Casino — n'hi ha
4.000, amb sous de 3.000 francs per terme
mitjà —, són italians o francesos.

En setembre de 1928, un gendarme, xiulat
i empaitat per la multitud, va engegar un
tret de revòlver en l'aire. Aquest esdeveni-
ment és conservat per la història amb el
nom de la Revolució de Mònaco. Corn es
veu, fou una revolució proporcionada a l'ex-
tensió territorial del principat. El poble,
exasperat, va enviar una delegació per ex-
posar els seus greuges al príncep, dema-
nant sobretot que es limités el nombre d'es-
trangers empleats al Casino.

A totes aquestes qüestions se n'hi acaba
d'afegir una altra de caràcter privat. La
princesa Carlota, fila del príncep regnant,
que es va casar amb el marquès de Poli

-gnac, demana la separació de béns i cossos.
Ella se n'ha anat no se sap ben bé on.

Entremig hi ha un senyor molt afecte
al Casino, favorit del príncep Lluís i con-
seller de la princesa Carlota, i al qual els
de Mònaco no tenen gens de simpatia. El
partit governamental — so adherits — està
contra el príncep consort, però el democrà-
tic -- 700 adherits — l'apuntala. (Els al-
tres 24.000 habitants de Mònaco són estran-
gers i no tenen dret afer política.)

Tot plegat fa una mica l'efecte d'una
d'aquelles pelllcules americanes en què els
actors porten uns uniformes llampants i pas-
sen en el regne imaginani de Boltàvia.

Tan feliços que podrien ésser els de Mò-
naco amb el 8 per roo que la Societat deis
Banys de. Mar, l'empresària del joc, dóna
al príncep, si aquest no es guardés tots els
diners! Mentrestant, encara tenen els car-
rers illuminats ami, hum de gas.

Els petits sfmpto-
me d'un gran mal
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De totes les incidències del discurs de
Sánchez Guerra, la més interessant és pot-
ser la confirmació que amb 11ur silenci
n'han vingut a fer ets santons de la polí-
tica. Hi havia un atacant, un atacat i un
cor de prohoms ex-ministres, ex-líders, que
podien testimoniar contra ]'agressor o con-
tra la víctima la veritat o falsedat de les
acusacions.

Entre els silenciosos hi ha el senyor corn-
te de Romanones. Afortunadament tenim
una versió autèntica del seu pensament en
un article que amb el títol de «Die Spani-
sche Diktatun, 'publica d fascicle de desem-
bre de la revista Nord and Sud, que diri-
geix a Berlín el professor Ludwig Stein i
edita la casa Carl Heymanns. L'article és

z
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Un Romanones de la bona època

prou ciar en l'aspecte que ens interessa i ve
a -corroborar les censures a la personificació
unitària deis poders de l'Estat. Per això
— que está obscurit amb llargues disserta-
cions avui ja ocioses sobre el que era la
dictadura —, i perquè l'article en qüestió
está tot ell .asnarat d'un veritable sentiment
liberal molt viu i coratjós, en donem un
ampli extracte amb traducció fidel deis prin-
cipals fragments.

**

L'article comença amb unes protestes de
sinceritat només velada pel fet de parlar a
un públic estranger.

La dictadura espanyola — deia el comte
de Romanones — no és pròpiament una dic

-tadura, el govern d'un sol home corn el
cas grec de Pangalos o el portuguès de
Carmona, ni tampoc el govern d'un home
corn a representant i personalització d'un
gran corrent d'opinió, corn Mussolini i el
feixisme.

((A Espanya no passa res d'això. Adí el
general Primo de Rivera, cam a president
del Consell de Ministres, está sotmès més
de dret que de fet a la persona del monar-
ca. Governa 'a base de la confiança régia i

de la suposada confiança popular. No sois
deoideix en nom del rei els afers, sinó que
per les decisions importants sotmet ]'afer a
la signatura régia... La força política, que
s'anomena Unión Patriótica no és una mi-
lícia en sentit feixista. Lluny d'ésser font
o sustentacle del poder del general Primo
de Rivera, s un conglomerat monàrquic
que ell ha reunit amb l'esforç directe deis
governadors de les províncies. Viu purament
de la bona gràcia del general i durará el
que duni la seva estada al poder.

aLa forma actual del govern no és per
tant una dictadura, sins una monarquia
absoluta, ja que en l'exercici del poder so-

birà a través del ministeri designat pel rei,
manquen el controle del Parlament i el de
la premsa, el primer dissolt i la segona sot-
mesa a prèvia censura. Amb aixa ha des-
aparegut, a més, la limitació prevista en
l'acte de legiferar d'ésser les lleis primera-
ment votades pel Parlament i després san

-cionades per la corona. Avui el rei, amb el
seu Gabinet, s'ha incorporat totalment del

poder legislatiu, sense immixtió de cap altre
organisme deje país. A més a més, el go-
vern s'ha atorgat autoritzaoions per a obrar

amb caràcter excepcional, ,ense submissió a
les lleis, dictant ordenances per als seus
propòsits i, encara més, s'ha 'autoritzat ell
mateix per a ignorar sentències proferides
pels tribunals en lihigis entre l'adminis-
tració i els ciutadans quan eren favorables
als darrers.

No hi ha, per tant, a Espanya un cas
pròpiament de dictadura exercida pel gene-
ral Primo de Rivera amb exclus ó de tot
altre poder, sinó un govern monàrquic que
s'assembla al practicat pels últims reis de
la casa d'Austria, sense la suavització que
en aquell temps portaven a l'exercici del
poder dues circumstancies de la vida social
la menor eficacia del poder públic i l'exis-
tència de poderosos òrgans consultius."

Segueix l'a rticle afirmant que la' causa
eficient de la creació i persistència del rè-
gim no és el cop d'Estat del t3 de setem-
bre de í923, sinó que aquest és la final eclo-
sió de causes molt més antigues. Radiquen
aquestes causes en l'augment de la massa

obrera antipolítica, poderosa i organitzada.
I en la manca d'una burgesia liberal, per-
què els homes de classe burgesa s'han in-
corporat al camp conservador i coquetegen
intellectualment amb els grups socialistes.
L'agitaoió obrera creixent suscita dificultats
i conflictes i la impotència del sistema po-
lític i parlamentani constitucional per domi

-nar-los que més o menys és comú arreu del

món, se suposa que tenia per causa la per-
sonal inèpoia deis homes polítics. L'agitació
obrera, l'agressió teórica al sistema cons-
titucional i parlamentani d'homes de tots
els camps, coincideixen amb la inassistència
de l'opinió i amb l'hostilitat de les institu-
cions que més haurien degut emparar-lo.
Llavors vénen les crisis, el terrible gastar
i consumir figures, la crítica de la premsa,
el sabotatge de les minories, l'hostilitat de
l'exèrcit contra el govern.

A les dificultas generals se sumaven la
guerra crónica al Marroc, el dèfioit de Ies
finances, les formes violentes que l'agitació
social anava prenent a Barcelona. La si-
tuació s'aguditzava, veus d'alarma definien
més i més el perill sortint deis regles de la
burgesia i de la clerecia, i amenaçant amb
la revolta. (Barcelona era l'indret més ade-
quat perquè els partits burgesos hi són en
franca oposició amb els del centre, perquè
la nombrosa guarnició hi era hostil al sis-
tema. Al seu cap Primo de Rivera, donant
al seu acte llargament deliberat un aire
d'inspiració, refusà francament l'obediència
al govern.

Els cercles militars del país seguiren el
general; el govern s'hi oposà, i fou decisió
reial, en hoc de donar-li mitjans per a es-
tablir la disciplina, retirar-Ii la confiança.
Triomfà sense violències el general.

No és Primo de Rivera una figura ba-
nal, i en el poder s'han acusat les seves dots.
Intelligent, comprensiu amb dots naturals
d'orador amb la riquesa, la gràcia caracte-
rístiques de l'andalús, treballador, ràpid a
decidir-se, enèrgic, la seva mentalitat cor-
respon ben be a la de l'espanyol mitjà. Una
part del seu poble — no de cart la majoria 
se sent interpretat per ell s sap maniobrar
en l'atmosfera canviable de l'opinió, corn si
fos un veil polític, curtit en l'aire d'assem

-blees i parlaments.
Un encert d'ell fou proclamar que seria

curt (de tres mesas) el seu govern, apagant
així recels i còleres i facilitant la calma es-
pectant.

L'article reconeix després i avalora els.
èxits deis Govern en la repressió deis atemp-
tats sindicalistes, en l'acció a Africa, i no
gosa a donar opinió sobre els resultats asso-
lits en la qüestió catalana. Resumeix els
motius d"hostilitat que, corn a liberal, sent
envers la dictadura, i acaba amb aquest
paràgraf:

cPer un monàrquic • corn jo, hi ha en-
cara un altre motiu per a ésser enemic de
la dictadura, i és el gran dany que causa
quasi inevitablement descarrega damunt el
rei, .la responsabilitat enorme de la dicta-
dura. Cert, •el general Primo de Rivera ha
pres cavallerosaanent aquesta responsabilitat
al seu damunt. Ho ha dit i 'accentuat man-
tes vegades amb paraules i ,gestos que algú
ha pogut gendre corn un senyal de vanitat,
però que no hi 'ha motiu per suposar que
no siguin l'expressió de lleialisme monàrquic.
Pert això no vol dir res. ;L'acceptació de la
responsabilitat pel Ministeri és peculiar i
exclusiva del sistema parlamentan. Aquest,
que té per origen la voluntat col.lectiva, en
designar els ministres per mitjó del Parla-
ment, fa que la nació a través deis diputats
porti la responsabilitat dels actes del rei,
ho i prenent-la normalment al seu damunt
els ministres. En un règim absolut això no
és possible l'autoritat del govern neix del
rei, i del rei és legal i virtualment ida ini-
ciativan. Si un ministre no hi està d'acord,
és rellevat del càrrec, i el substitueix al
seu bon plaer, sense explorar la diversa
opinió del Parlament o del país. Per això
aquella lògica immanent i inflexible que
informa la història i manifesta la conscièn-
cia popular trasllada la responsabilitat del
govern, en les monarquies absolutes, sem-
pre i segurament al rei. La veu que aixf
ho declami romandrà un cart temps, potser
molt de temps, muda penó sobtadament s'ai-
xecarà damunt les opinions, llavors la na-
ció diu el seu veredicte. Aquesta responsa-
bilitat reial, no declarada encara, será ma-
jor i farà més difícil i perillós el canvi de
govern corn més temps passi.»

L'article acaba amb uns mots sense in-
terés sobre el programa polític que al temps
en que es redactà tenia la dictadura.

Fa pocs dies es van reunir en assemblea
els propietaris del Liceu a fi d'examinar les
proposicions deis aspirants a Empresa amb
motiu de la renovació d'aquesta que té hoc
cada quatre anys.

Sembla que, tractant-se d'un afer d'im-
portància corn és aquest, els propietaris des-
prés d'examinar detingudament les propo
sieions, havien de decantar-se .per qui en
presentés unes de millors des del punt de
vista de posar més alt el nom del nostre
primèr teatre i de presentació i qualitat de
les obres.

Però es •eu que no va ésser així. Una
gran part de Ja propietat del Liceu, sense
arribar a ésser la majoria, es va decantar
per qui els ho feia més barat. La cosa és
un xic lamentable.

No volem insistir sobre una cosa passada
i, que encara té remei: Però sí que volem
fer 'constax que el Liceu, encara que de
dret pertany exclusivament a la propietat,
de ";fet: pertany a tota la ciutat, i que la
propietat hauria de tenir això en compte en
gendre les seves decisions.

No hem pogut examinar les condicions
que. presenten els. .aspirants a empresaris.
Però és un fet molt s gnificatiu que quan
el Liceu necessita importants reformes : la
propietat es decanta pels que Ii exige xen
menor esforç. Ens sembla que els que s'han
decidit en vista d'aquesta comoditat, obli-
den una mica alió que representa ésser pro-
pietari del Liceu.

Els actuals propietaris del Liceu repre-
senten aquells patricis barcelonins de mit-
jans del segle xix que van construir el
nostre ,gran teatre per dues vegades, corn
sigui que el foc hagués destruït el primer
edifici. Ells van voler que la nostra ciutat

tingués el millor teatre del món. Les rique-
ses d'aquests homes no els feien concebre
un desig immoderat d'apilonar estalvis su-
perflus, ni de malgastar fútilment en dis-
bauxes. Es sentien oiutadans. Sabien' que
la missió deis poderosos és de fer les grans
coses d'interès comú, i que sense aquesta
missió Ilur figura moral seria miserable. Sa-
bien que, sense respecte envers les coses de
l'esperït, corn més poderós •és l'home, s'a-
costa més a la bèstia. Sabien, en una pa-
raula, ésser senyors.

I l'actual propietat del Liceu ha de fer
honor .als seus avantpassats i tenir en comp-
te que la condició de propietari del Liceu
n vol dir solament poder escoltar òpera
per poquespessetes; sinó que és un honor
que crea tantes obligacions corn drets.

Ningú no pretén que els propietaris del
Liceu s'arruinm. D'altra banda, ells saben
tan bé corn nosaltres que una calamitat
així difícilment s'esdevindrà, i que si volen
poden fàcilment rescabalar-se de les quan

-titats esmerçades. Raó de més, doncs, per-
què en lloc de posar-hi traves, donin tota
mena de facilitats perquè el Liceu sigui
un teatre adaptat a les exigències moder-
nes. La seva obligació és exigir a l'em-
presari que porti a cap aquestes reformes i
que faci unes temporades dignes de Barce-
lona ; que exigeixin que els diners que es-
mercin eri bé de la ciutat no es perdin in-
útilment. Però mal conformar-se amb les
coses que surten barates per la sola raó
d'ésser barates.

Haurien de demostrar que ha perdut el
s,eu sentit aquell vers famós del Dant

L'avara povertà dei catalani.
V. LL.

Setmana Santa a Sevilla
Excursió acompanyada i a realitzar
en un magnífic Autocar Pullman
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Una de les armes contra les dictadures
ha estat en tots els temps la ironia. En
aquests moments seria poc humà retreure
les bromes que s'han Jet durant els sis anys
de govern del general Primo de Rivera.
Però tothom recorda prou bé — corrien corn
la pólvora —, i quan es faci la història
d'aquest període no se'n podrà prescindir
per saber quina era de debò l'opinió pública,
privada de manifestar-se obertament. La
pressa amb què corren, l'afany amb què es
divulguen i la satisfacció amb què es re-
ben, són un símptoma d'estar minat el Qo-
der autoritari que n'és objecte.

Per això molts règims dictatorials, apa
-rentment forts per qui se'ls mira des de

Jora i no pot saber sinó el que el mateix
poder deixa que se sàpiga, no ho semblen
tant a qui pot observar aquells símptomes.

Aquesta atmosfera que respiràvem quan
la dictadura, sembla que ara també es tro-
ha a Itàlia. En aquest mateix hoc ja vàrem
contar una anècdota que explicava Béraud
en el seu llibre Ce que j'ai vu a Rome.
En la mateixa obra, Béraud explica la po-
pularitat aconseguida per una cançó d'orti-
gen innocent però que després fou aplicada
als feixistes: No t'arrabiare, la vita é breve,
deja la cançó. Els feixistes no han Jet cas
d'aquest consell i s'hi enrabiaven de tal ma-
nera, que Mussolini prohibí la cançó amb
greus penes als que la cantessin.

Ara, amb motiu de la caiguda de la dic
-tadura esj' anyola, les bromes i les allusions

han recruat a Itàlia. Tant, que els camises
negres de Milà van assaltar un cafè d'una
penya del qual sortien moltes de les allu-
sions molestes al règim.
Però abans de començar a fer destroces,

els assaltants volgueren gendre la filiació
dels concurrents a la penya. Tots eren del
partit feixista, i ho van acreditar amb el
carnet corresponent. Alguns d'ells eren Qe-
riodistes que cada dia havien de cantar les
glòries de 'Mussolini.

Es o no és realment un símptoma?
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UN HOME. SOL ELS LLIBRES
Conte inèdit de XAVIER BENGUEREL	 '.;' R. L.. STEVENSON, La platja de Falesa (Biblioteca «A tot vent») ._ I

A Joaquim Horns

Estava cansat. No hi havia plaça ni car-
rer, passatge ni retó més o menys urbà,
que no fos pie de l'aldarull de la gent que
s'escometia quasi per proveir-se en les ten-
des de queviures. A cada passa l'empe-
nyien enormes embalums i cistells, sobre-
eixint de viandes. Als tímpans, li vibrava
encara, com al Ions d'un pou, el guirigall
fastuós deis crits ambulants i, ara, s'es-
tava assegut, pengim-penjam, malgrat el
pessic del fred, damunt la muralla del port,
amb el delit o la necessitat de buidar-se
d'aquell enrenou nadalenc que l'embriagava
tan estúpidament. Més que emmelangit, se
sentia enervat, no sabia ben bé per què,
qui sap si precisament perquè ho sabia
massa, diríem per sobreabundància física i
moral.

Escopí 1'escorrialla de tabac que li havia
quedat entre les dents i, cosa insospitada
en ell, es meravellà una estona, el temps
just d'inclinar el rostre per projectar la
saliva, del serpenteig que feien damunt
l'aigua les bombetes deis vaixells ancorats.

Es trobava en aquell moment dolç de
suspensió mental en què el cervell no pen-
sa o el que pensa no arriba a cristallitzar
la nostra atenció.

L'aire esmolat s'esmunyia pel garbell de
la seva indumentària excessivament minsa.
S'aixecà, s'espolsà d'esma el cul dels pan-
talons i seguí a la deriva.

—Quin fàstic!—digué en veu alta i, tot
seguit, per ell mateix i corn en repte, es
preguntà—: Per què?—Quedà uns moments
astorat d'inspeccionar-se després de tant
temps d'abandó. —Perquè sí!—, s'assegurà
radicalment, no sentint cap necessitat de
justificar-se i corn si això ja fos prou. S'ha

-via desentès completament d'ell mateix,
convençut corn estava de l'esterilitat que
proporciona la meditació sobre les lluites,
les febleses, les passions de la vida, de l'à-
nima... totes aquestes coses tan transcen-
dentalment buides que sonen a tant i no
sonen a res segons quan i segons corn se les
polsa.

De tard en tard, es valorava sarcàstica-
ment. Deia: —Avui vals dues, tres, quatre
o cap pesseta—i reja irònicament o per
força, i fins i tot corn un infant sorprès.

—Quant vals?
Aquell vespre, valia prou per inflar el pit

corn un d'aquells galls presumïts de cresta
i vius d'esperó que feien vinclar el tors de
les comares pels carrers i les places de la
ciutat.

Estava més tranquil d'ençà que s'havia
desentès de tot sentimentalisme inútil. Es-
pigolava jornals, treballava un dia per pas-
sejar-ne dos, posseïa tot el gust de la inèr-
cia i de seguir el corriol vellutat de la
ganduleria. De tan sedentari, de tan viure
enlleït dintre la seva closca, havia malmès
la bondat de les coses externes. Vegetava
més que no pas vivia. Semblava, a estones,
un rellotge antic i ensonyadís a l'ombra,
brandant un cor metàllic. Però una causa
excepcional l'engavanyava aquella nit. Duia
un fibló d'enveja arrapat al cor, llepant

-li les recolzades més antigues. Un fibló que
el pessigava obstinadament tot just es des-
entenia del món exterior per projectar-se
deis ulls al cor. S'arronçà d'espatlles —Ja
em passarà, això rai!—Reflexionà. Acabava
de dir: Ja em passarà. Es que realment yo-
ha dir que tenia o que li passava alguna
cosa?

A força d'isolar-se de tot el que tendia a
sensibilitzar-lo, havia arribat a un estat
de duresa cruel. Vela corn si tal cosa el be-
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llugueig del món, les curses de la gent que
passa amb el cor a la mà, les complica-
cions dels qui vesteixen de porpra les ape-
tències més baixes... Corn hi navia arribat?
El destí li havia espremut ]'ànima, Ii ha-
via posat una agulla a cada porus de la pell
i li havia fet donar tots els salts mortals
de la desgràcia.

No era precisament Nadal, amb les se-
ves evocacions d'àngels i pastors davant la
Coya divina, el que el penetrava tàcitament.
A11ò que l'enroentta d'enyor, era l'abundàn-
cia de joia que vessava de la veu i deis
ulls deis transeünts; una joia que es respi-
rava al cor, un perfum de llar tèbia, de
menjador endreçat, on es palpen les coses
amables i polides, de mil coses dolces que
saben torçar el cor i el pensament.

Es sentí avergonyit de trobar-se massa
sol. Sol volia dir de tant trobar-se en ell
mateix. Melangia? Enyor? Feblesa? Senti-
mentalisme?

S'espolsà les vespes que trobava pel camí
del cor i forçà le seva atenció sobre un ob-
jecte qualsevol on recolzar l'esguard. Un
fanal, un altre fanal, una corrua de fanals,
que vistos de lluny semblava que s'acosta-
ven per fer-se companyia per escalfar-se
una mica. La nit massa ampla, el cel pro-
fund allà dalt.•. tot afeixugant la seva so-
ledat.•. No passava ningú sinó ell, carregat
d'ombra, desdoblant-se grotescament sobre
l'empedrat. Comptava les passes per dis-
treure's, per concentrar la seva atenció ruti-
nàriament. Estava nerviós, accelerava el
ritme numèric i això l'empenyia a caminar
de pressa, de pressa. Sentia la badana de
la gorra encastada a la pell. Panteixava.
Fugir de què? Massa pressentia que d'on
fos que s'allunyés era sempre a ell mateix
que tornava. S'abandonà quasi al plany in-
terior, abdicava inconscientment, perquè
sentia que unes tenalles molt aspres se li
enroscaven per descargolar la càpsula de
la seva indiferència. Lluitava amb la seva
ànima, amb tot a11ò que és i no és la prò-
pia vida, amb allò que a un moment donat
es presenta corn a il•usió màxima i a un
altre corn a l'engany més cru, amb allò que
pels uns representa tota la veritat i pels
altres tota la mentida. Sense cap accident
previ es desfeia la boira que s'havia tei-
xit per anorrear-se i empresonar la seva vi-
da interior. Una bategada imprevista el
retornava tal corn era, sense pal•liatius, sen-
se cobrir ni velar cap detall, oferint-li tota
la seva vida tèrbola, dolorosa i vençuda•

Però ell es rebellava al seu destí, es rebel-
lava contra el mal que li produïa la seva
pròpia coneixença en contrast amb l'entu-
siasme càlid de la gent. I és que envejava la
tendresa que bleixaven les coses més insig-
nificants d'aquella vetlla. Retornà als car-
rers vivents, per contagiar-se de l'alegria
sana deis transeünts, per adonar-se ben bé
que tota la seva inquietud i la seva tristesa,
venien de no poder-se partir el pa i la sa]
amb aquells que hauria calgut que fossin els
seus germans.

»**

Una amiga? Li era imprescindible arrau-
lir-se vora el pit d'algú, adonar-se que unes
gotes de sang calenta cremaven uns llavis i
unes galtes i que una veu humana li pe-
netrava el cor. Recordà un número, trucà a
una porta i s'encabí dins un pis encongit.

Unes paraules buides, una mà anònima
que tenia més de captaire que de dona, un
cos amb fidelitats de gassa ensinistrada que
passa la maroma, mou les anques, fa l'ullet,
i quatre ximpleries i després, amb una mira-
da estúpida, passa la bacina abonyegada

No venia a satisfer cap desig, no havia
pujat els graons menjats d'aquella casa
empès per una esma tocatardana. Aquesta
vegada era ell qui captava una engruna de
tendresa, una mica d'amor que pagana amb
tota la seva misèria resignada. Entrà corn
sempre a una habitació que transrendia a
càmfora; a pólvors dolents, a colònia aigua-
lida. Era freda i inhospitalària. Però en
aquella cambra hi havia una persona, una
dona, una mica de camn tèbia, encara que
espremuda, els bracos d'algú que de grat o
per força sabien cloure's i descloure's, uns
llavis que besaven... no necessitava res més,
no fos una mica de comprensió per part
d'ella, que es desenganyés del costum quo-
tidià i que es fes pujar el cor a les pa-
raules si això era possible encara.

Ella amb una esma resignada, mecàni-
cament, oferia el que per oferir de millor i
pitjor li quedava: els quatre pètals marcits
de la seva earn que escampà damunt el blanc
càustic de la bànova. La pell fina d'una
dona. La resseguí molt lentament amb les
seves mans gelades, corn si Dolgués amo-
rosir-la, filtrar-hi a través la gema de ca-
da dit, el sentiment que dula a l'ànima, ar-
rabassar-li la impermeabilitat adquirida du-
rament, suavitzar-la i fer-la apta al seu de-
sig ingenu. Ella deixava fer amb la passi-
vitat que encomana adaptar-se al gust en
la mesura de cada passavolant, encara que
no estava acostumada a les carícies fràgils,
sinó trampeleig dels nervis i a la bate-
gada feudal del qui la comprava subreptí-
ciament. Per dir alguna cosa, amb l'evident
desig de no dir res, preguntà:

—Ja ho saps que avui és Nadal?
—Això és corn si em preguntessis quants

anys tine. Ho sé, però faig veure que no
me n'adono.

—Vols dir que no pots celebrar-ho?
—Qué et sembla? Amb tu, avui, ja fa

quatre que em feu la mateixa pregunta.
—I tu, sempre respons el mateix?
—Quines històries, fillet; que potser aca-

bes de llevar-te?
—De llevar-me, no; però de despertar-

me, sí.
Sentí que aquesta revelació era un doll

sentimental que sobreeixia i que es desfeien
totes les vàlvules de l'engany que s'havia

fet a si mateix. Contemplà fixament aquella
dona i s'avergonyí de trobar-la en una acti-
tud tan repulsiva. Era això el que havia
cercat. Aquest era el repòs que feia uns
moment encalçava. S'aixecà i anà a enfron-
tar-se despietadament amb el mirall del to-
cador. S'hi veia llunyà, submergit entre
unes bambolines de misten, però amb prou
precisió per trobar-se miserablement sol.
Resseguia els contorns del seu rostre. Son-
dava la superfície tan minuciosament pro-
funda dels seus ulls. Els cabells caiguts, da-
munt el front s'aclarien, feien d'esearpi-
dor a la corba eixuta del seu front. Es re-
posa un instant damunt el panteix del pit.
La camisa a l'indret del coil era una fila-
garsa plena de tristesa, traint la seva so-
ledat quotidiana.

Ella xiulava una tonada vulgar, amb una
incomprensió absoluta. Era inútil deixar-li
el cor a la falda: hi jugaria corn amb una
pilota. Esclarí amb els dits el bleix de la
nit als vidres del balcó i reüllà enfora no
sabent què, pel gust de distreure's i obli-
dar-se.

—I bé, què fern? Ja estic cansada de
comptar les bigues!

—Ah, sí! Què fern?... Que faig, vols dir,
perquè tu fas corn sempre i ni caldria que
ho preguntessis.—contestà nerviós i exas-
perat.

—Que estàs esmolat de llengua! Dones
mira, tu mateix, si no et faig gràcia m'ho
podies dir abans.

No podia aguantar més, l'aire d'aquella
habitació li encongit el pit, se'l sentia pe-
sant als bracos i als polsos.

—Jo sapigués què vull ! — es digué a ell
mateix.

—Tine fred.
—Tens fred? Dones mira, vesteix-te, ja es-

tic llest—. Abandonà unes monedes damunt
la tauleta de nit.

—Em sap greu que siguis així, però si
és el teu gust, corn vulguis; ub sé què dir-
t'hi. Quan tornis...

—Sí, sí, quan torni, ja ho sé, però ara
adéu, tine pressa.

—Espera't, home, que t'acompanyaré a
la porta.

—No cal; bona nit. M'esperen. Ja és
tard. Adéu.

—No siguis malagradós. Que no et tro-
bes bé?

En el plec d'aquestes paraules panteixa
una mica el cor, pensà ell, i se n'amorosí
corn d'una manyagueria maternal. Ella se
li acostà i li estufà els cabells de la nuca.
Aquesta caricia se la sentí per tot el cos
amb una esgarrifança profunda.

Es trobava al llindar de la porta. La
besà a la gaita i sortí al carrer• E1 fred
era allí esperant-lo, amb la tristesa, amb
el gust salat de les llàgrimes.

S'amorosí d'un repic de campanes foses
en l'aire eel. Corn si cada batallada fos una
pedra llançada a la llacuna de la seva vida,
sentia que a flor d'aigua deis sentiments
hi remuntaven sensacions noves, de tan
oblidades. Les comptava amb el cor, una a
una. Es refregà la mà pels ulls, es tirà la
gorra endarrera corn si es despertés d'un
somni. Havia perdut el domini de si ma-
teix, ja no era ell cui controlava els seus
actes. Una mà dolça i feixuga alhora l'es-
combrava interiorment, amb persistència.
Mirà al seu entorn per assenyorir-se del
terreny que petjava, corn si aquest li fos
desconegut• Somrigué amb un aire de su-
perioritat, de menyspreu per tot el seu ues-
ordre anímic. Respirà fondament, volent
dir: —Ara sóc jo qui mano! Ja n'hi ha
prou!— Encengué un cigarret i féu des-
criure un arc de paràbola al llumí, que
quedà encès, corn una ganyota lluminosa,
entre la cruïlla de quatre adoquins.
—Algú pensa en mi!
S'estremí d'aquestes paraules que acaba-

va de pronunciar inconscientment. Però se
les repetí lentament, corn recolzant-s'hi:
—Algú... pensa... en.., mi—. Mig gosà mm-
riure. L'esguard se Ii encantà en les lletres
sanguínees d'un cabaret.

Li arribava la rialla falsa d'un jazz-
band. Un so estrident li recordà una trom-
peta de fira que havia tingut de noi, un
any que els Reis•., després l'abandonà al
retó de la galeria, entre els testos i el
safareig, en aquell safareig on tantes ve-
gades havia bracejat el eel.

El vent, corn un esmolet, treia espumes
de foe del cigarret que dula suspès deis
llavis. Quan se n'adonà el prengué entre
les seves mans i s'aturà a contemplar el
caliu del foe que Ii dibuixava un nimbe
rosat sobre el palmell mig clos.
Però era un instant només: la roentor

vermella s'anava cobrint de cendra lenta-
ment. Per la seva imaginació, amb la fuga-
citat d'un bòlid, passà el pensament que
aquell cercle de foe era el seu cor. Alesho-
res, amb un menyspreu absolut el reboté
amb força contra l'empedrat, i encara gosà
trepitjar-lo brutalment.

Corn si acabés d'anul•lar-se, clogué els ulls
i deixà caure els braços al llarg del cos, en
un gest d'abandó definitiu, que tenia més
d'heroisme que de renúncia, més d'humili-
tat que d'orgull.

S'abismà al tombant d'un carrer obscur,
d'una obscuritat atzurada, somniosa, que Ii
endolcia la duresa de l'esguard i Ii desen

-teranyinava l'ànima. Veia entre ]'espai d'un
fanal a l'altre, l'ombra giravoltant entorn
seu, adés miniaturitzant-lo, adés afunat-lo
cóm un xiprer caigut. Encengué un cigarret
i es fongué carrer enllà deixant un rastre
de fum blavís, mentre sentia que l'aire
fresc Ii deixava una sensació de cam nova
a les galtes.

XAViEx BENGUEREL

Robert Louis Stevenson va néixer a
Edinburgh el 1 3. de novembre de 1850. E n.
deixar l'escala va fer, corn la majoria dels
qui estan destinats a seguir una vocació
inesquivable, una falsa sortida educativa.
També com en la majoria deis casos, en
el seu va ésser-ne causa el desig, més
menys espontani, de continuar una tradï-
ció de família. El seu pare, Thomas Ste-
venson, pertanyia a una nissaga de famo-
sos enginyers de fars. Stevenson fill, doncs
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durant un quant temps, va ocupar-se més
o menys d'enginyeria a la Universitat d'E-
dinburgh. L'avorriment i els trontolls de
salut derrotaren aviat l'enginyer possible,
al qual una vocació literària cada vegada
més fenma no havia permès mai d'ésser
gaire probable. Tanmateix, corn que el con-
reu de les lletres no era considerat corn
una solució del problema econòmic, Ste-
venson va deixar-se convèncer encara que
s'havia de dedicar a l'estudi de les lleis
escoceses.

L'any 1871, Stevenson abandonava l'en
ginyeria; llicenciat en Dret el 1875, aban-
donava el mateix any l'exercioi de l'advoca-
cia. Aquestes marrades eren potser méa
aparents que reals, perquè durant tot
aquest temps el novelista esdevenidor no
havia deixat d'esmerçar-ne la millor part
en un intens aprenentatge literari que des-
prés, en convertir-se Stevenson en un es-
criptor professional, no feia sinó continuar
amb la recerca d'un art satisfactori.

Aviat aquesta recerca havia d'aplegar-s
per a sempre amb una altra. L'any 1878,
duent als pulmons un carregament deis
microbis més enamorats dels artistes, Ste-
venson començava els seus vagabundeigs en
recerca d'una salut que fins a la fi se li
havia de fer fonedissa. An inland Voyage.
Through the Cevennes with a Donkey són
amables resultats literaris de les excursions
de l'escriptor escocès per Europa. Al cap
de poc, corn sol passar, a la malaltia s'a-
juntaren dificultats econòmiques, i Steven-
son s'embarcava corn a emigrant amb l'es-
perança de trobar la salut a Califòrnia.
Va trobar-hi, en una muller americana, un
gran conhort espiritual i els mitjans d'aug-
mentar considerablement el seu confort
material.
Aquest casament va ésser sortós encara

d'una altra manera, perquè Stevenson va
escriure Treasure Island per a complaure
el seu fillastre. Publicada en 1882, aquesta
deliciosa novella d'aventures (L'Illa del
Tresor, Editorial Mentora, trad. de Joan
Arús) va decidir ]'èxit popular de l'escrip-
tor escocès, que va afermar-se encara amb
la publicació successiva de Kidnapped, Ca-
thriona, Dr. Jekyll (novella publicada per
la revista D'Ací d'Allà, en la traducció
de Josep Carner), Prince Otto, The Master
of Ballantrae, etc. Amb la fama de Ste-
venson,la seva prosperitat assenyalava una
puja constant. Amb la mateixa constància
progressava la seva malaltia, i el 1887,
acompanyat de la seva família, Stevenson
deixava Anglaterra per a no tornar-hi.

Si l'Illa del Tresor obtenia el favor del
públic pel seu argument emocionant que en
fa encara un deis llibres favorits dels ada-
lescents anglo-saxons, es guanyava també
l'admiració deis entesos per la revelacio
que feia de l'art acuradíssim del seu autor.
"En tots els capítols, en totes les pàgines,
en totes les frases—escrivia Stevenson ms
endavant—la novella ben escrita es fa res-
sò del pensament creador que ha de regir-
la; cal que hi contribueixin cada incident
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i cada personatge; l'estil també hi ha d'é .
ser afinat; i si en alguna banda hi ha una
paraula que desdigui, el llibre seria més
vigorós, més ciar i, gairebé dina, més com-
plet, sense ella."
Un art tan exigent ha de témer els ris

cos que la seva mateixa excellència com
-porta, i horn ha acusat. Stevenson més d'un

cop d'haver deixat la frescor en la recerca
d'una perfecció inassolible. Per la meya
banda, no he ]legit encara cap obra de
Stevenson que desdigués de la norma que
aquest mateix. es fixava. Els lectors ca-
talans poden comprovar-ho en les quatre
narracions d'aquest autor que, en un vo
lum que porta el títol de La Platja de Fs-
lesa, han publicat suara Edicions Proa
dins la Biblioteca "A Tot Vent" (Històries
curtes). Horn hi pot veure l'avinença inimi-
table del to narratiu amb el tema narrat,
i la frescor natural que resulta d'un art
adreçat a la supressió de noses.

La Platja cte Falesa, El Follet de l'Am-
polla, Markheirrc, Guillem del Moll són les
quatre narracions seleccionades pel traduc
tom per donar una idea completa del geni
de Stevenson. Les dues primeres pertanyen
als amables Island Nights' Entertainments.,.
que són un deis bells resultats de l'estada
de l'escriptor escocès a les illes del Paci-
fic del Sud, entre les quals va viatjar llar-
gament fins que va establir-se definitivz-
ment a Samoa. Va morir-hi el 3 de desem-
bre de 1896, i la seva popularitat va aug-
mentar encara a mesura que se sabia la
lluita que havia sostingut amb el seu mal.

A la fi de la seva curta vida Stevenson
no vacillava corn al començament; servava
a la seva professió una fidelitat heroica.
Quan, amb l'avenç del mal, el cansament
ja no ii permetia de parlar, dictava amb
el dit en un llenguatge de senyals. I la
seva professió el socorria. L'esplend'or d'a-
quell món que la seva fantasia havia crest
va acompanyar Stevenson fins a la fi i,
sostenint-li, amb l'esperit, el cos turmen-
tat, Ii permetia fins a la fi de mantenir-se
fidel a la pregària que ell mateix havia
compost: "Concediu-nos que ens despertem
amb un somriure, que treballem somrient,
que la nostra afabilitat illuminï el nostre
estatge terrenal."

C. A. JORDANA.

Alois Jiraselt
L'endemà de la independència de Txe-

coeslovàquia, Alois Jirasek fou escollit per
saludar Masaryk a la seva arribada a la
pàtria ressuscitada. I ara, després de les
festes, a les quals s'ha associat tot el món,
amb què Txecoeslovàquia ha celebrat el
vuitantè aniversari de Masaryk, Jirasek,
el primer novellista txec, ha mort.

Havia nascut el 23 d'agost de 1851 a
Hronov. Jirasek hi velé, quan tenia quinze
anys, els regiments de Moltke camí de Sa-
dowa.

Debutà en la literatura en 1871 amb un
recull de versos, que fou seguit de les es-
cenes camperoles del seu país natal deis
Contes de les Muntanyes. Després es de-
cantà a la novella històrica, per a la qual
li serviren els catorze anys que exercí de
professor d'història a Litomysl.

Les lluites nacionals del període hussits
han estat el tema d'Entre les correnties,
Contra tots, La Confraria; la penosa èpo-
ca que seguí a la desfeta de la Muntanva
Blanca; el de Les Tenebres; el desvetlla-
ment de la consciència nacional, el de F. L.
Vèk. La seva obra més important, escrita
durant la seva estada a Litomysl, és Ele
Cats de Gos, epopeia camperola de la lluita
deis khodes contra ]'autoritat imperial.

La popularitat de Jirasek al seu país
no és purament literària. Els txecs vene-
ren en ell el seu novel•ista més popular
ensems que el patriota que en 1917, quan
l'emperador d'Austria acabava de convocar
el Parlament després d'un silenci de qua•
tre anys, va pendre ]'iniciativa d'adreçar
un manifest als diputats txecs.

Que sapiguem, de Jirasek només s'ha
traduit al català un conte, Ele Rosaris d'or,
que publicà La Nova Revista en la seva
bona època.

Temporada de Quaresma de 1930. 4
grans representacions de la

Passió, Mort i Resurrecció

de Nostre Senyor lesucrist
dies 23 i 30 de març i 6 d'abril, hores: 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.Otesa.

Feu fer eh vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
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((Broadway)) tal corn no l'hem vist a Barcelona
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La Setmana Teatral El cas del_"Broadway"
L'enemic amor, comèdia en tres actes

de MIQUEL DE PALOL (reestrena)

Hi ha comèdies tan discretes que, en un
terme mig amable, mantenen l'espectador
en aquell grau d'interès que no provoca
cap convulsió massa intensa ni deixa mas-
sa indiferent. El fluid que irradia de l'es-
c,na no se us atura a flor de poll, però
tampoc us penetra massa endins. Us pes

-sigolleja el cor, simplement. La simplicitat
de procediments, la claredat de les situa

-cions, la pulcritud del diàleg, tot plegat,
pren l'espectador i l'espectador es deixa en-
dur, sense exigències, sense estridèncïes. La
pell de la cara no se us arriba a contreure
visiblement ; ni el somriure arriba a con-
vertir-se en un riure franc, ni les llàgrimes
femenines arriben a aquell punt madúr del
relliscar gaIta avall.

L'enemic amor, de Miquel de Palol, per-
tany a aquestha classe de comèdies sentimen-
tals en les quals l'habilitat, la simplicitat,
la pulcritud i la sobrietat, no van mal in-
dependentment del mot . discreció.

La interpretació de L'enemic amor és dis-
creta corn la mateixa comèdia. L'aplec d'ac-
tors que, sota la intelaigéncia d'Enric Llue-
lles, han posat l'obra, imprimeixen a la co-
mèdia una lentitud que arriba a fer-se ob-
sessionant. Enric Lluelles en un paper de
yell i Elvira Coma en un rol de joveneta
ingènua, són els únics que escapen a la in-
seguretat i lentitud del conjunt.,

81 benefici d'1?n Ventaiols

De la frondositat, ni immensa ni minu-
ciosa, de les obres de teatre trasplantades
de l'escena francesa a 1a nostra escena,
LMrlesiana, de Daudet, amb les illustra-
tions musicals de Bizet, és, potser, la més
indicada per donar un petit úmpuls al pèn-
do! insegur d'una temporada oscillant.

E1 galant jove senyor Ventaiols ha triat
per al seu benefici aquest bell poema de
Daudet.

Es difícil, per no dir impossible, de tro
-bar una obra que permeti el més ample

desplegament de les facultats d'un actor
jove. Es evident, d'altra banda, que la tas-
ca d'una vetlla no permet a un actor de
mostrar-nos tots els matisos característics
del seu temperament. I menys encara si
aquest actor és jove, i, per tant, es trobi
en pie període de formació.

Els trets característics de la tasca d'un
actor no els trobem mal totalment compri

-mits en els tres actes d'una sola obra. Sinó
que els trobem disseminats en obres diver-
ses. I més rica serà la figura d'un actor
coal més repartida sigui, corn més obres
ens calguin per a recollir tots els fragments
dispersos que caracteritzen una personalitat
rica de matisos. Un bon actor de teatre
contemporani ha de saber jugar amb la
mateixa desimboltura una tragedia, corn una
comèdia, un drama, corn una pantomima.

TEATRE TALI A
Oran Como nyte de vosevh i tee+re modern

Avui, dijous, tarda, a les cinc. Ultima
representació de la formidable obra

MAYA
Nit i cada nit, el sorollós éxit de l'ale-

gre vodevil

Iescanðol del 22
(Une Ponle d'esses)

En estudi:
EL MISTERI; DE LONG-BRANCK

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, darrera Matinée infan-
til. Nit, tot e monumental programa
Exit de

GOLDEN
DANGER
SPADONI SISTERS, JOSEP BLANK

THE 4 MARIPOSA

Aquest es !'actor ideal de teatre. Però la
realitat amb uns actors intelligents i volun-
tariosos ja s'acontenta. A casa nostra, d'al-
bra banda, el teatre no és pas un mosaic
tan diversament colorit que exigeixi de par-
lar amb massa freqüència d'aquest actor
ideal. Ho deixem pels paisos que formen
l'avantguarda del món teatral. Amb uns
actors intelligents, estudiosos i entusiastes,
ja ens donem per ben pagats. Ara, un mi-
nim d'aquestes tres condicions, sf que el po-
dem exigir.

PERE VENTA IOLS

E1 senyor Ventaiols reuneix aquestes tres
condicions. Intelligent, entusiasta, el galant
jove del Romea a cada obra nova guanya
en aplom i en matisos. No és L'Arlesiana
l'obra més a propòsit per evidenciar aquests
guanys. Més aviat els trobaríem en la re-
sultant de la suma del protagonista de
L'home que faltava, el pintor de La sor-
fresa d'Eva i l'advocat Iegui d'El crim de
Vera Mirzewa. En L'Arlesiana, però, el rol
de jovenet enamorat encaixa perfectament
amb el caire més simpàtic de Ventaiols :
Un sincer abrandament interior.

EIl i ella, tragicomèdia en tres escenes i
un epíleg, de Josef LLEONART

El poeta Lleonart, la parisina silueta del
qual les aigües del Sena han emmirallat
cent vegades, rondant de nit del Pont de
la Tournelle al Pont des Arts, parlant de
la comèdia de Miquel de Palo!, en deia una
comèdia conservadora.

L'enemic amor és, evidentment, al costat
de la tragi-comèdia Ell i ella, una comèdia
conservadora. Josep Lleonart, però, en re-
ferir-se a teatre conservador, no es referia
al teatre que segueix els procediments tra-
dicionals d'escenificació, sinó a! teatre que
presenta un retall de vida diguem-ne quo-
tidianament vulgar.

Ell i ella, seguint aquesta classificació,
seria una obra revolucionària, teatralment
parlant• Però ens acostarfem més a la ven-
tat si diguéssim que L'enemic amor és una
comèdia simplement sensitiva d Ell i ella
una tragi-comèdia amb fortíssitnes preocu-
pacions metafísiques.

Eli és l'artista i Ella •l'ideal• Però l'ideal
no troba una coimpleta encarnació humana.
Si bé admet una possessió cerebral — per
tal corn és una elocubraoió racional — no
admet una possessió carnal. No obstant,
hi ha illuminats quecerquen aquesta pos-
sessió material. On és? I es corsequen i
solen morir d'anèmia.

Ell, l'artista, tan ho corn era — potser
]'únic mereixedor d'una corn Ella —, mor
anb un gest d'abraç al buit• I a l'altra
banda fa un fred de soledat que esborrona.
Persisteix el buit. I aquí es despleguen les
preocupacions metafísiques de Josep LIeo-
nart. S'estableix una comunió d'ànimes — la
d'Ell des de ]'altre món — i .la d'Ella — des
d'aquest món — per mitjà de la pregària.
I aquesta comunió és possible per la im-
possibilitat d'un contacte material. Aquest
contacte fa que, en aquest món l'home no
trobi en la figura femenina ja completa
encarnació de la dona ideal: en l'una hi
trobem la satisfacció d'un partit pres esté-
tic, en l'altre, el model de dona casolana...

Em sembla que és aquest el simbolisme
del poema de Josep Lleonart. La visió rà-
pida d'una vetlla, en mig d'un públic in-
quiet i desorientat, a través d'una interpre-
tació insegura, no ens permet d'emetre un
judici definitiu.

Ens felioitem, però, d'aquest intent de
Josep Lleonart de 'portar a l'escena un te-
ma de tanta envergadura.

R. P.

Gran Teatre del Liceu

Avui, dijous. Últim concert de la

temporada, baix la direcció de l'emi-

nent mestre

MOWINCKEL
amb la cooperació del famós tenor

ERLING KROG
Es despatxa a Comptaduria.

La Banda Municipal
L'Associació Obrera de Concerts ha vol

-gut donar un concert extraordinari, i a tal
fi ha demanat una audioió simfònica a la
Banda Municipal de (Barcelona. Ha tingut
una excellent pensada, cal felicitar-l'en. Era
natural que la Banda Municipal i 1'Asso-
ciació Obrera es trobessin. En l'actuació de
l'una i de l'altra hi ha un semblant aspecte
socialment transcendent que els dóna una
formidable raó d'existència i que havia de
fer fecunda la collaboració. Un productor
d'art — un públic autènticament receptor —
un acord operfecte major» : heus aquí un
resultat. La Banda Municipal: l'orquestra
de tots els barcelonins, de l'home del balcó
i de l'home del carrer ; l'Associació Obrera
un sector intelligentment organitzat d'aque-
lla massa amorfa de públic-poble que no
sap anar encara a una sala de concerts:
aquestes dues institucions porten un públic
nou a la música. N'hi ha gran necessitat!

Hi ha una cosa que està fent els últims
badalls arreu del món, és el concert indus.
trial i el seu públic obtús i blasé, pel qua!
el concert i l'òpera no són més que un fet
banal de vida de societat, un pur pretext.
Entre una producció d'art i un públic d'a-
questa qualitat, si acord hi 'ha, serà un
acord dissonant, «disminuït, o (calterab>.

No veig una altra posibilitat d'acord fe-
cund encara sinó entre una minoria d'espe-
nit obert, radicalment interessada a tots els
aspectes de l'evolució de la música contem

-porània, i un organisme que facilités sis
-temàticament l'estudi, la coneixença i la

discussió de tota la problemàtica que en-
clou la producció musical actual.

Però tornem al tema. El nom de «Banda
Municipal» encara suggereix a molta de
gent la idea d'aquells bàrbars acoblaments
estridents i desafinats que — en un record
de pesombre que en servem — encomanen
un aire desesperant d'idiotesa, de neuras-
ténia, de catàstrofe cósmica a la faç esllan-
guida d'una tarda de diumenge de capital
de provincia. L'Associació Obrera, però, ha
comprès que l'orquestra de vent que dirigeix
el mestre Lamote de Grignon és un mag-
nífic instrument d'art. I té raó. No és la
primera vegada que tinc ocasió d'expressar
la nieva gran admiració pel conjunt ancom-
parable que és aquesta orquestra de vent
en la forma en què la té constituida avui
el mestre Lamote. La vasta gama de sono

-ritats, l'agilitat figurada i el formidable po-
der dinàmic d'aquest conjunt el fan el dig-
ne rival de l'orquestra simfònica.

Ja veiem avui homes representatius corn
Florent Schmidt, el mestrè francès, i, entre
els joves, Paul Hindemith —el nom del
qual sonarà aviat a Barcelona — que escri-
uen obres simfòniques concebudes original-
ment per aquesta orquestra de vent. Això
vol dir que l'instrument ha arribat a la
seva major edat.

M".ha meravellat de sentir .la ductilitat de
la Banda en acompanyar la veu humana.
Val a dir, però, que era més gran meravella
encara la veu de la senyoreta Carme Gom

-bau• Heus aquí una nova contatriu el nom
de la Gual cal retenir. Una veu d'una gran
bellesa de timbre, una musicalitat exqui-
sida, intelligent, una at nació impecable, ser

-vides per una técnica d'excellent escola,
colloquen a la senyoreta Gombau a primera
fila entre les nostres cantatrius.

El programa del concert de diumenge ens
donava encara tres primeres audicions. Rhe-
né - (Baton : Pour les funérailles d'un manin
breton — instrumentat .amb gran perícia per
a l'orquestra de vent pel mateix mestre
Lamote — Lamote de Grignon (fill) :El rusc,
i Fiorent Schmidt: Dyontsiaques. Ricard
Lamote va dirigir personalment la seva obra
amb molta justesa i amb tota la vida que,
de vegades, l'autor més que ningú sap in-
fondre a la seva creació, encara que fos
amb un gest poc aroutiniern, però tant més
expressiu que tota gesticulació estudiada.
Aquest seguit d'imatges plaents amb les
quals l'autor illustra els moments •lírics d'u-
na comèdia-ballet de caràcter infantil, ori

-ginal de l'escriptora Dolors Anglada, evo-
quen fidelment, amb elements d'una ingènua
senzillesa, tota l'atmosfera de conte de fa-
des que banya ]'obra. L'instrumentació és
plena de fineses i revela una aguda repre-
sentació sonora que juga bé els valors co-
lorístics y dinàmics. De les Dyonisiaques de
F. Schmidt, obra escrita origin alment per
a orquestra de vent, el mestre Lamote en
dóna una versió magistral. L'orquestra ex-
cellent. Brilla de virtuositat i de disciplina.
Mereix tots els elogis. Aquesta obra del mes-
tre francés és un chef-d'oeuvre dintre del
tipus de poema orgiastic que alguns frag-
ments de L'ocell de for, de Strawinskv,
realitzen amb un prestigi modèlic. El pan-
teig rítmic i la fuga dinàmica de la compo-
sictó us «emporten)) físicament, sobretot vers
el final de gla dansa on el moviment i la
figuració són precipitades en una gradació
impressionant cap al climax assolit amb
l'últim compàs. Cal agrair al mestre La-
mote l'audició que ens ha donat d'aquesta
obra. Les grans dificultats que ofereix han
estat vençudes per una preparació acura-

dfssima i per una virtuositat d'execució i de
direcció exemplars.	 ROBERT GERHARD

Palau de la Música Catalana

Dia 25 març, tarda. Lis grans con-
carts

JOAN MANEN
amb la col'laboració de Joan Padró,
pianista i Orquestra de eàm.ra, de Sa
bade!!.

Estrena de dues obres per a violí i
orquestra de Beathoven i Manen.

Localitats: Unió Musical Espanyola,
Passeig de Gràcia, 54.

Broadway, el gran èxit internacional, l'o-
bra que s'ha fet unes quantes vegades cen-
tenària als teatres de Nova York, Londres,
París á Berlin, ha fracassat a Barcelona.
A (Barcelona va fracassar també Rose Ma-
rie, l'opereta que s'ha let milenaria als
cartells de París, Londres, Nova York, etc.

Qué vol dir això? Un esperit simplista
en treuria la conseqüència que el públic de
Barcelona no té Q•'estómac preparat per assi-
milar certes menges internacionals. Aquesta
versió, diguem-ho de seguida, és falsa. Veu-
reu : hi ha un plat que en diuen arròs amb

pollastre. Ara bé : figureu-vos que us ser-
veixen un arròs amb pollastre sense arròs
i sense pollastre. Què passa? Passa que el
comensal es molesta.

Aclarim la parabola : el públic de Barce-
lona no va pair Rose Marie, perquè no hi
havia ni Rosa ni Maria, i no ha paït Broad-
way, perquè no hi ha Broadway.

No hi va haver Broadway, perquè, de bell
antuvi, va haver.hi un malentès entre el
públic i l'obra. El públic, impressionat pel
cartel!, per la propaganda, es va creure
que anava a veure una opereta. Havia lle-
git : Adison and his collegians jazz, les Pa-
radise girls, mise-en-scène, décors et costu-
mes conformes a la creació de París. Tot
això havia disposat l'espectador en un sen-
tit d'eufòria espectacular. Creia anar a veu-
re una comédia musical, amb moltes ca-
mes de girls i molta fantasia de jazz, i es
va trobar que no hi havia tal aca ni tal
barraca. Broadway és un melodrama es-
quitxat amb quatre compassos de chàrleston
i encara gràcies • Si el públic hagués sabut
això abans, no hi hauria hagut l'escàndol
que va desencadenar-se. Perquè, ja ho po-
dem dir: la companyia que va presentar
Broadway al Novetats no és ms bona ni
més dolenta que la que va venir a fer el
Ti Toes, ni que la del Grand Guignol, ni
que la de Mme. Albany. I ja sabem que
totes aquestes companyies han desfilat per
l'escenari del Novetats sense el més lieu
incident.

El nostre món teatral és el millor deis
mons possibles.. No trobarlem cap deis nos-
tres autors i critics que un die o altre no
hagin fet l'aeritiu plegats. Això fa que
ens lligui una més o menys intensa amistat
cordial.

Aquest fet tan senzill — que amb més o
menys fregiiència passa a tot arreu, perquè
és una de les coses més naturals del món
en el nostre món reduit tren unes Qrof^or-
cions extraordinàries i té una transcendèn-
cia desproporcionada. Sembla que aquesta
amistat cordial involucri una amistat cere-
bral — que a una més intensa cordialitat
d'amic correspongui una més ampla comu-
nió d'idees.

Però des que al món hi ha gent de lie-
tres, la cosa literària no consisteix sinó en
quatre senyors que escriuen i . altres qua-
tre senyors Que ho comenten o critiquen.
I si aquest Jet és possible ho devem a la
gràcia mai prou entusiastament agraïda que
no tothom pensa igual ni amb la mateixa
clarividència. Si tothom ¢ensés el mateix
i amb la mateixa clarividència, amb hogar
un bon home que escrivís ja en tindríem
prou; però aleshóres la lectura fóra la menys
deliciosament inútil de les ociositats.

¿Per què, doncs, quan diem sincerament
que l'obra de l'amic Z..., ¢er exemple, no
ens agrada; i en donem les mons, l'amic
z..., en comptes de rebatre racionalment
les nostres afirmacions, prefereix fer -ho
amicalment i ens acomiada amb viòlència
del voltant de la taula de les seves amis-
tats?
Heus ad per què, procurant estroncar

aquestes filtracions eleglaques que emboi-
ren el cervell i deixaten la voluntat, tots dos
escrivim el Aòrtic d'uns comentaris a la crí-

Teatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. Capdevila

Avui, tarda. Especiaclos per a infants:

La Ventafocs
Nit, Tertúlia Catalanista, Sang blava.

Demà, divendres, estrena de la co-
mèdia d'En J. Pous i Pages

Vivim a les palpentõs
Diumenge, tarda a dos quarts de

quatre, La Ventafocs. A les sis i a les
deu del vespre

VIVIM A LES PALPENTES,
Es despatxa a Comptaduria.

Corn que anava a veure una opereta, I'es-
pectador va trobar que els invisibles Adison
and his collegians jazz tenien un nom més
aviat massa pompós vista la modèstia de
llur treball ; que les Paradise girls només
eren sis i per paradisíaques que fossin no
ballaven pas allò que se'n diu corn els àn-
gels ; que el galan jove oferia a l'atenció
de l'auditori una calvicie potser impròpia
del seu entremaliat temperament ; que la
localitat, fet i let, costava deu pessetes i
que per la meitat d'aquest preu al Paral-
lel han fet revistes molt considerables. En

vista de tot això, l'espectador va decidir
indignar-se i, des de la meitat del segon
acte, es pot dir que la representació va
quedar virtualment terminada.

No hi ha res pitjor que un públic arribi
a tenir la sensaoió que el volen ensarronar.
Es la gran manera perquè l'assemblea més
correcta arribi a fer veritables estralls. Ara
que, francament, creiem que la indignació
deis espectadors que varen rebutjar Broad-
way era, potser, una mica desproporciona-
da. Diem això en el sentit que, d'actuar
amb un sentit critic igual, no seria .pas pos-
sible l'aparició a il'escenari del Novetats de
la majoria de companyies franceses que hi
desfilen.

e•**
Aquesta moguda vetllada ha donat oca-

sió a alguns critics, especïalment 1'illustre
Carrion, de tornar a repetir aquelles tira-
llongues de penjaments contra el teatre
nordamericà.

Aquest Broadway que presenciàrem no de-
via tenir res a veure amb e1 Broadway que
varen fer ele seus autors. I, després, no cal,
tampoc, esgargamellar-se tant parlant de 1a
invasió nordamericana. Aquí ens hem pas-
sat tota la vida fent traduecïons franceses i
italianes i a ningú no se li ha acudit par-
lar d'invasió francesa o italiana. Fins ara,
portem estrenadas a Barcelona tres obres
americanes. No n'hi ha, ens sembla, per
posar el crit al cel.

J. M..

tica teatral de casa nostra. No és cap no-
vetat ni volem sor^endre ningú ni ens fro-
posem de ter blasenteries. Això no vol dir
que, sovint, no ens veiem obligats a trans-
criure coses d'una comicitat tan Pujada,
que semblaran Qlasenteries. Per exemple,
quan direm que el critic d'El Diluvio, se-
nyor Guardiola i Cardellach, ha escrit aques-
ta frase penetrant: el zarpazo shakespearia-
no de Alfonso Roure, 0 bé que el senyor
Bernat i Duran escriu que Molnar és un
autor que promete mucho. 0 bé quan el
senyor Povill s'esquinça les vestidures per-
què Bernard Shaw ha escrit una obra — El
capità Brassbound — els ¢ersonatges de la
qual, diu, no tenen psicologia.

Es evident que aquests exemples no ad-
meten un comentani sends. En aquesis ca-
sos encaixen perfectament dintre d'aquelles
1'etltes notes que la gent d'aquesta casa hem
convingut d'anomenar indiscrecions. '1 és
interessant de remarcar, de passada; una
particularitat curioslssima d'aquesles indis-
crecions. Si es refereix a un autor medio

-cre la indiscreció sembla cruel. En canvi,
la mateixa indiscreció referida a un autor
solvent no passa d'ésser una anècdota gro...
ciosa. Val la bena de meditar sobre aquest
let.

La fiossibilitat d'aquest mirador teatral
demostra que, corn dèiem al començament,
virim en el millor deis mons possibles. 1
permeteu-nos aquesta confessió: no creiem
que el problema de la crítica sigui un pro-
blema econòmic. La crítica és un plaer deis
déus; quan deixa d'ésser un plaer deis déus
deixa d'ésser cri tica.

Seria curiós que fessin dring de manifest
aquestes simples beceroles.

TOTS DOS

Teatre Català ROMEA
Compaxayia VI L. A.DAVÍ

Una joia del Teatre Català. L'excels

poema de Gassol:

La Dolorosa
Demà, divendres i tots el dies:

La Dolorosa
I'óbra mestra del vigorós poeta Venta •

ra Basso!.

MIRADOR TEATRAL



Fira de cors és un film de Richard Eich- per exemple, repeteix prou la seva darrera
berg. Aquest productor treballa indistinta- producció Or brut perquè això no los sen-
ment a Alemanya i a Anglaterra. Alemany Bible.
ell, transplantat als astudios» de la Bip, con- Solament en el marc d'una civilització
serva encara les seves característiques ge- oriental trobaria ella l'ambient perquè el
nuïnes, que imprimeixen a les seves obres seu joc es renovés en amplada i puixança.
un caràcter fàcilment identificable.	 La interpretació del film excellent, cosa

Per altra banda, Anglaterra no sembla que ens plau molt d'apuntar per tal corn
pas posseir un cinema nacional. Financiera- -- no volent ara retornar a les considera

-ment la British és un factor
considerable, però veiem ja
que quan es tracta de conso-
lidar artísticament el seu pres-
tigi no varilla a assegurar-se
la cooperació de elements teu_
tons, Dupont i Eichberg, per
exemple.

Cal reconèixer que un film
no neix espontàniament pal
sol fet de l'existència d'un
creador; més que cap altra
activitat artística, el cinema
sembla ésser cosa eminent-
ment social i la saya eclosió r
requerir una atmosfera pecu-
liar. Sense valer retornar a
teories un xic caduques corn
les que Tame exposava en la
seva Filosofia de l'art, devem
convenir que és a una raó
ben profunda i d'origen social
que cal recórrer per explicar'
el fet palès, que ]'América és
el país que té el sentit verita-
ble del cinema, i un altre fat
és la incapacitat de paisos
corn Espanya i Itàlia a pro-
duir res de semblant en
aquests dominis.

Els europeus que han emi-
grat a Amèrica han fat allí
millor tasca que a casa seva,
i és que sembla haver-hi a
Califòrnia, en ]'.atmosfera deis
seus studios, corn la intelli-
génoia latent del cinema. Així
veiem que moltes cintes eu-
ropees, malgrat la intelligèn-
cia la rofunditat sicolá ira
de què e s	 seus	 autors fan
prova,	 .resten	 feixugues,	 des- 4NNA MAY WONG
rordenades, antipàtiques. L'art,
un cent art particularment d'inspiració plàs- cions que fèiem al començ d'aquest comen -
tica, s'hi troba a dojo, però no obstant, quan tani — és aquest un element no pas sem-
després d'haver-vos capficat en la contem- pre	 solucionat	 en	 la	 producció	 europea.
plació d'una d'aquestes obres, podeu veure Manca d'entrenament? Tradició teatral? AI-
un bon film americà, o més pròpiament dit, guna cosa d'aixa deu haver-hi.
fet a América, tot seguit copseu una diferèn-
cia i entreu en la convicció que aquesta dar- J. PALAU
rera obra	 és 'més cinema que l'altra ;	 us
commou i penetra d'una faisó més distinta,
més original.

Aquestes reflexions ens acaparaven men- Ja L O 
Sabeu...tre assistíem a la projecció del film d Eich- ^l	 17

berg suara comentat.
Fire de cors és una cinta intelligent, per — que ja tenim un film sense dones, apte

bé que bastida amb un scénario pobríssim, doncs per associacions parroquials? Títol:
en la confecció del qual sembla no haver-se Men without Women.

buscat sinó l'avinentesa d'oferir-nos una ho- — que Sternberg ja ha acabat la presa
na quantitat de situacions melodramàtiques de vistes del seu film L'àngel blau i que ha
de brillant efecte. Es de reconèixer que Eich- començat ja el treball del rnuntatge que rea-
berg no ha perdut el temps i ha inserit en litza ell .personalment?
el	 film,	 sempre	 que	 Ii	 ha	 estat possible, — que la Universal s'ha assegurat I'ex-
aquelles	 atraccions visuals : festes populars, clusiva — de moment — de Paul Withe-
sales de joc, paisatges, dancings, i aquelles man i els sens músics? El seu primer (film
solucions plàstiques produiries per la presa El rei del jazz.
de vistes que contribueixen a fer estimable —que Denis King fora de François Vi -
un film, que ha de sobreixir pals seus va- lion en un pròxim film musical? Recordem
Ions cinematogràfics, ja que els anecdòtics que la vida del poeta francès havia let i'as-
són poc feliços. Les darreres escenes espe- sumpte d'un film de Barrvmore.
cialment les hem trobat	 reeixides.	 Hi	 ha
una continuïtat d imatges connectades amb que a tenim a Amèrica una associacióq	 1	 ,
un moviment panteixant i accelerat que s'en- patronitzada per Xavier Cugat,	 que s'ano-
filen mútuament amb rara precisió mena Hollywood Spanish Picture Company?

Anna May Wong és la avedettee d'aquest —que	 Griffith	 utilitzarà	 les	 revelacions
film.	 No cal senyalar el perill que consti- del cinema rus en el seu proper film sobre
tueix	 l'exotisme	 d'aquesta	 noia	 collocada Abraham Lincoln?
en els studios occidentals.	 Perill volem dir j ..que Els fugitius	 és una deliciosa co-
de monotonia. Aquell exotisme la classifica mèdia interpretada per Katy de Nage, una
I l'obliga a papers notament delimitats. Ara, nova uvedetten alemanya?

.MÚRICE CHEVALIER en la seva recent opereta cinematogràfica

William Haines

TIVOLI

GRAN EXIT de

Milton Sills i Maria Corda
en la pePlicula sincronitzada

Gran Luxor Verdaguer

EL AMOR

Y EL DIABLO
en la pePllcula sincronitzada ;Metro-Goldwyn-Mayer

UN HOMBRE
Un lamor a Venècia orlat amb la seva atraient poesia i voltat del misted

i la intriga d'una passió vehement.

COLISEUM
AVUI reapareixerà per segona vegada a

lapantalla, l'inimitable artista, el K chan-

sonnier A únic

Maurice Chevalier
amb leane `te Mac Donald
en l'opereta cinematogràfica

El Deslile del Amor
El millor film sonor realitzat fins a la data,

degut al geni de ERNEST LUBITSCH.

El film que obté els més sorollosos triomfs actualment al Criterion, de
Nova York; el Carlton, de Londres, i Le Paramount, de París.
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Opereta filmada
PARAMOUNT

v EL CINEMA v
El segon film de Maurice Chevalier Un film anloalemany

Per començar, podem dir que La parada
de l'amor és el film sonor i parlant ioo per
loo més reeixit que fins ara hem vist a
Barcelona. Amb aquest film, ja ens trobem
davant d'una veritable opereta cinematogrà-
fica ; per donar motiu a que els artistes
cantin o ballin, l'acció ja no s'ha de tras-
lladar forçosament a •l'escenari d'un teatre.
Ernst Lubitsch ha creat en Ja seva opereta

una sèrie de situacions musicals purament
cinematogràfiques. Ha deixat de banda la
preocupació de raonar una escena cantada.
Una cambra d'hotel, un jardí, el boudoir
de la reina serveixen perfectament de marc
per a un couplet de Chevalier i per una
romança de Jeannette McDonald.

The loveParade és un film lleuger, ama
-ble, pie de simpatia. Quina diferència en-

tre aquest film i el primer que va interpre-
tar. Chevalier per la Paramount! D'aquella
Cançó de Paris a aquesta Parada de l'a-
mor hi ha la mateixa distància que separa
Un film de 1915 a un altre de 1925. Sorto-
sament el cinema sonor Is un art que creix
de pressa ili és permès de donar-nos aques-
tes agradables sorpreses.

La parada de l'amor és, de fet, una ope-
reta vienesa, i fidel a 'les tradicions, la seva
intriga és molt tènue. Però això té poca
importància; ja que tota la nostra atenció
està per Chevalier, un Chevalier desconegut,
que fa prodigis de graoia i d'esprit.

La història, inspirada en l'obra El prfn-
çe consort, de Jules Chancel i L. Xanrof,
comença a París, un París que reconeixem
de seguida gràcies a la Torre Eiffel, pre-
ciós punt de referéneia. Però aquest petit

Les malalties i llur
convalescència

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

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

UTILITZI AQUEST CUPO

FARMACIA DOMENECH
.	 Ronda de Sant Pau, ql

Barcelona
Remeti'm gratis i sense coanpromís

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

Nom .............................................
Adreça ..........................................:

pròleg, que és dit en francès, dura poca es-
tona i de seguida som traslladats a un
reialme imaginan, el de la Reina Lluïsa,
sobirana de Sylvània. Aquí, ja entrem de
pie a l'opereta vienesa : un palau, una rei-
na jove i bonica que espera el seu príncep
meravellós, uns ministres fidels i empipa

-dors, uns batallons de soldats brillants i dis-
cip'linats, un cor de belles cameristes...

El Príncep Meravellós, està ciar, és Che-
valier. La reina se n'enamora. Es casen, i
ja tenim el gran Maurice fent el paper des-
airat de príncep consort. El xicot arriba a
cansar-se d'aquesta situació de zero a l'es-
querra i decideix d'abandonar la reina i
anar-se'n a París a viure lliurement. La
reina s'enterneix, l'orgull se Ii fon en llà-
grimes, i la noia fa concessions : d'imperio.-
sa sobirana esdevindrà una doneta gentil,
l'única preocupació de Ja qual serà d'ara
endavant de plaure al seu marit.

Heus act la fi moral, feliç i demooràtica
de The Love Parade.

Aquesta opereta de Lubitsch té, sobretot;
la gracia d'ésser una cosa amable. L',espec-
tador es troba submergit en una mena de
bany-maria. L'extraordinària souplesse de
l'art de Chevalier, la bellesa de Jeannette
McDonald, aquellas inacabables galanes
blañquíssimes amb els brillants parquets, als
quals Lubitsch és tan aficionat ; els solda

-dets de fina, la música tendra i gronxadora,
l'aire galant de tota l'obra, arriben a crear
una atmosfera plena d'un agradable con-
fort.

Jeannette McDonald, artista ben coneguda
de l'escena americana, ha fet un debut par-
ticularment sortós al cinema dintre La a-
rada de l'amor. En el seu paper de Reina
ens aporta, sobmetot, la seva delicada be-
ilesa, 'però hauríem desitjat una mica més
de gràcia, de tendresa, d'agilitat. Per tre-
ballar al costat de Chevalier cal més esprit
o bé més naiveté.

Lupino Lane, servidor fidel del príncep,
i Lilian Roth, cambrera d'opereta, porten
el seu treball de parella còmica amb molta
empenta, però la seva gracia és una mica
pesada. Diríeu que ens trobem davant d'u_
na farsa bavaresa i, encara que reeixida,
és llàstima que Lubitsch no hagi escollit
alguna cosa millor.

Però encara que en general, la raise en
scéne sigui una mica complaent amb els
afectes fàcils, cal saber agrair cordialment
a Lubitsch l'haver-nos revelat un Chevalier
inigualable. La pantalla és el censor més
despietat; si no deixa passar cap feblesa,
cap artifici, sense subratllar-los, permet
igualment d'amirar més a la segura, i el
métier de Chevalier, aquest métier tan tre-
ballat, tan àgil, que Ii ha permès d'adap-
tar-se en uns quants mesos a una llengua
estrangera, s'imposa a la nostra admiració.
En La ¢arada de l'amor Chevalier se'ns
presenta inimitable de joventut, de lleuge-
resa, d'esperit. Són aquestes unes qualitats
que veiem tan pee sovint, que gairebé obli-
dem llur existència. Hem d'estar li molt
agraits de fen-nos-Id creure de bell nou.

JOSEP MARIA PLANES

Propaganda
En el número passat podien els nostres

lectors trabar un espécimen de la literatura
de propaganda d'una carta casa distribui-
dora de films, propaganda a propòsit del
film nacional: Viva Madrid que es mi pue-
blo ! En aquests assumptes aquesta ca a té
una especialitat. Ara, en anunciar el seu
nou film Egoísmo, que no hem anat a veu-
re, per la senzilla raó que la droga fatal,
és a dir, la cocaína, no ens interessa, hem
pogut llegir un manifest als caballeros d'Es_
panxa invitant-los a veure el film per a
confirmar si ells no serien capaços de far
per una dona, tot el que fa el protagonista
de la cinta en qüestió, que pal que es vea
en el camí de les ximpleries no es queda
curt. Tenim entès per això que no arriba
ni de bon tras a far el Werther, és a dir,
a suicidar-se.
Pensavem que la cavalleria ja no existia,,

els últims vestigis de la qual, corn notava
En Carner, podien veure's ja només en els
urinaris de les companyies de ferrocarrils.
Perd no és així, ja ho veiem.

Zoologia sobrerealista
Luis Buñuel tenia la intenció de decapi_

tar una girafa en el seu film La bèstia an-
dalusa. Tenim el sentiment d'informar-nos
ara que ha tingut de desistir d'aquesta pen-
sada, ja que la girafa més económica costa
65.000 francs, despesa massa considerable
en relació al pressupost de qué disposa el
cineasta aragonès. Si algú tingués, doncs,
alguna girafa volgués oferir-la al senyor
Buñuel, serviria eficaçment la causa sobre-
realista.

Esperem també que, orientats .pal títol
de la nova cinta, els critics francesos no
deixaran corn per la precedent, d'indicar la
influència damunt d'aquest nou film de Sant
Joan de la Creu i de tot allò del sombre
mystieisme espagnol.

De totes maneres, no ens estranyaria gens
que s'hi barregessin totes aquestes coses i
moltes més ben alienes a l'obra, que en
aquest cantó de Pireneu ens fan riure per
sota el nas.

Per la nostra banda, esperem ja amb la
natural impaciència poder veure aquesta
nova producció, amb la seguretat que no ha
de defraudar la confiança en el talent del
seu autor que Le chien andalou,:per si sol,
ens ha donat.

Un aparell sonor barceloní
AI cinema Kursaal va tenir hoc la prova,

en sessió especial, d'un nou aparell sonor,
inventat i construït a Barcelona.

En aquesta sessió de demostració, es va
passar part de pellícules sonares i també
Va tenir hoc una audició de discos. Tant
en l'una prova corn en l'altra, el nou apa-
rell va demostrar gran potènoia; perfecta so-
noritat i impecable sincronització.

Les nostres sessions

En e1 número vinent publicarem el pro-
grama i details de la próxima sessió MIRA-
DOR, que no podem donar a conèixer en-
cara perquè no ho permet ]'estat de les
gestions per projectar-hi un film que des-
vetllarà gran interés si des gestions reixen,
com esperem.

De moment podem avançar que la prò-
xima sessió compendià un film d'avant-
guarda de Germaine Dulac, cineasta fran-
cesa desconeguda encara a Barcelona, paré
que és un deis més sólids prestigis del país
vol.

PULLOVERS
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De l'art d'Enric Gal wey dèiem en
aquestes mateixes columnes, amb motiu de
la seva exposició del març passat, que uen-
tre els mestres de la vella generació vivent,
Galwey es fa estimar per la seva clara per-
cepció del paisatge. En l'actual exposició
de La Pinacoteca, aquest venerable artista
continua, sense decaure, el seu valuós mes

-tratge, injectant-li, a més a més, saba nova.
I aquest fet no és pas gaire corrent entre
els seus companys de promoció, alguns dels
quals continuen pintant amb una inèrcia
aclaparadora.»

Aquestes ratlles són avui igualment ade-
quades per a la seva exposició de pintures,
exhibida en el mateix local.

Per a obtenir una major valoració en les
obres d'art, cal no oblidar l'estat de la Vi-
sió estètica en el moment en què foren plas_
anades, Naturalment que, al capdavall, en
una pintura sols compta el resultat, però
sense una acurada inspecció dels diversos
vectors no és 'posible determinar la resul-
tant•

Davant de les 'pintures, d'Enric Galwey,
ben aviat trobareu que aquesta resultant és
força apreciable, però, ,potser, us costarà
més si intenteu justificar la dependència en-
tre els diversos factors i I'obra assolida.

Tots els elements emprats per Galwey po-
drien situar-se anteriors al fauvisme. Per
aquest pintor, que féu l'aprenentatge al
costat de l'exquisit Joaquim Vayreda, no hi
ha noves modalitats estètiques, ni Cézanne
ni Matisse, mi cap altre mestre modern han
influenciat la seva obra; annb les deixalles,
honradament assimilades, de I'impressionis-
me ja en té prou, i gairebé asseguraríem
que són suficients per expressar la seva vi-
stó realista del paisatge. _ I. com que nosal-
tres no ens acontentem amb .aquesta limi-
tada yisió, hauríem d'allunyar-nos d'aques-
tes pintures ; però com que una sincera ad-
miració ens hi apropa hem de reconèixer
1'excellència de l'art de Galwey, amb tot
i l'anotada manca de la moderna concepció
pictòrica.

D'això se'n podria treure una conseqüèn-
cia.: per damunt del concepte hi ha, encara,
el temperament de l'artista. I per això,
també, podríem assenyalarmoltes pintures
joves elaborades amb una bona dosi de con-
ceptualisme modern, però amb migrada
quantitat de temperament, que són, resolta

-ment,: inferiors a l'obra tradicional del con-
sequent i admirable artista Enric Galwey.

rra

Ernest Maragall exposa un recull d'es-
cultures a la sala quadrada de Can Parés,

Fa pocs anys que seguim, amb gran ^inte-
rés, l'obra d'aquest escultor, la seguim des
dels seus començos. El fill del poeta Mara-
gall és molt jove, si fruïm; doncs, de salut,
tenim molt temps endavant per admirar la
seva producció.

Des d'ara ens atrevim a assegurar que
ja comptem amb un altre bon escultor.

Una de les característiques més aprecia-
bles d'anotar — per tractar-se d'un artista'.
jove — és la de no preocupar-se de la có-
moda etiqueta de ]'estil. Això no vol dir
que hi arranqui, però almenys no és precon-
cebut.

Remarquem, també, una fogositat emoti-
va del model. En alguns moments semblà
que sentiu el verb apassionant del ,seu pare,
que — per arrodonir la frase — hauria d'a-
fegir : plasmat en la pedra, etc.

En l'escultura de Maragall el model és
gairebé un pretext per expressar la sensibi-
litat afinada de l'artista. L'emoció no us
arriba, per l'ajustada ex licació del model
(en aquest sentit hi ha alpgunes defioiéncies)
sinó per la conjugació 'harmònica de les for-
mes, al marge de tota significació.

Per això, ara com ara, considerem més
superior la seva expressió que la realitza-
ció. Maragall ha començat per copsar un

Ernest Maragall. — Baix relleu

dels elements bàsics de l'escultura ; el temps
dirà si obtindrà els altres.

*r^

Afarti LI8uradó presenta la seva pri-
mera expostió particular d'escultures a la
Sala Badrinás. Podríeu)) repetir el que hem
anotat respecte l'Ernest Maragall, quant a
l'aparició d'un altre excellent escultor en el
nostre mercat.

Però, en .aquest cas, la visió és tota una
altra. Llauradó mostra una certa tendència
a l'estilisme, però sense decaure tam oc en
aquella etiqueta de què parlàvem. No obs-
tant, hem de rerecomanar-li, si ens permet,
que procuri deslliurar-se d'aquesta seduc-
ció estilística perquè, podria cohibir les se-
ves evidents facultats i esdevenir un altre
seguidor d'un estil emmotllat.

Deixant de banda da manera escultòrica
per a sols fixar-nos en el contingut de la
forma, les obres de Llauradó són d'una
contenció expressiva de bona mena. AI di-
namisme d'Ernest Maragall, el nostre es-
cultor hi enfronta una estàtica assen yada ;
al romanticisme del primer, Llauradó pre-
senta el seu sentit clàssic.

En totes les esculture. exhibides anotareu
una probitat simplificadora en la descripció
del model, la quál determina i acusa la
seva expressió més essencial. En aquest sen-
tit Pelotari n'és una mostra remarcable. En
la Testa de terra cuita, pot apreciar-se que
modelant sense preocupacions estilístiques,
Llauradó ens pot donar obres ben substan-
cioses.

Per la bona qualitat de les escultures ex-
posades pressentim que l'avenir d'aquest
escultor serà' falaguer. No sera .pas per
manca de fe ni de coneixement professto-
nal de l'artista que ens equivocarem.

MAaios GIFREDA

Reproduccions cl'Arf Exulfòric
Invitem avisitar l'exposició d'art escultòric que aca-
bem d'inaugurar, on es t'oben reproduccions de tota
l'estatuària clàssica, grega i llatina i motius ornamrn-
tals de tots els estils i èpoques. Disposem d'extenses
col leccions de bustos, estàtues, imatges, relleus, làm-
pares, aplics, pedestals, etc., i articles per a la deco-
ració de jardins, tals com gerros, testos, bancs, brolla
dors per harmonitzar en cada cas amb l'estil del conjunt.

LENA, B. A.
Rosselló, 238 ( iuni P. de Gràcia ). - Barcelona
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]QUE PENSEU	 a=ECOS

DE l'ARQUITECTURA MODERNA? "LE SACRE DE PRINTEMPS"
L'edició feta per ((Regal)) de tot Le Sacre

de PrinterQs de Strawinski té tots els avan-
Antoni Puig - Cairalt Al meu temps (ara no sé pas el que pas- tatges que suposa recollir una audició di-

Arquitectura	 moderna? — Els	 uns	 diem sa en aquella santa casa) quan copiàvem, rigida pel mateix autor.	 I cal insistir amb

que sí i altres (molts més) diuen que no.., encara sort si els models eren escollits.	 El això	 per	 ésser	 precisament	 aquest	 autor

Hi ha qui la comprèn i també hi ha els que era realment esgarrifós era quan ens amb les obres del qual és difícil trobar un

que no la compendran mai. A aquests els feien	 inventar	 gòtics	 o	 renaixements més director	 que	 encerti	 llur	 interpretació.	 La
força personal de Strawinski només és sos-espanta, á per això l'odien tant com els al- o menys platerescos! Allò era una misèria,
tinguda en les seves obres quan ell les in-tres l'estimen. i viure d'aquella misèria no val pas la pena,
terpreta.	 En elles cal seguir tots els detallsPer	 aIs	 optimistes,	 per	 la

gent amb fe,	 sempre hi po- de la partitura,	 no	 hi ha anotació que'hi

drà haver un millor; per tant, sigui per demés.	 La seva	 música,	 t	 més
el	 Sacre,	 és d una	 estilització tant precisapoden creure en una bona ar_

quitectura	 moderna	 diferent que si res no hi . falta, tampoc hi ha res

de les consagrades i cataloga- que sigui inoportú ; amb això es fa neces-

des fins al segle passat, sària la submissió a la partitura,	 greu in-

Els pessimistes, aquells pels convenient per a molts directors de ((posen.

quals	 no	 hi ha	 ningú amb Le Sacre de Printemps clou un dels pe-

capacitat	 per a dir	 o repre- efodes	 constructius	 més	 intensos	 del	 seu
sentar	 la	 bellesa	 d'altra ma- autor. L'ocell de foc i Petrucha són els seus

nera de com la van plasmar antecedents,	 però	 Le	 Sacre	 sembla	 ésser
els	 altres,	 no	 podran	 mai

"'
l'obra	 definitiva.	 Després	 Sórawinslei	 ha

creure en el bon camí de la anat refermant-se amb ell mateix i reduint-

Nova	 Arquitestura. ^
,se a la .petita orquestra, on no s ha de cer-

Ara,	 els	 rebecs,	 que	 com r= car més que les formes més simples de la

l'austru	 sen	 el	 ca	 sotaell'ala per no veure-hi,	cor-
música :	 el contrapunt sembla ésser l'únic
element constructiu. Una de les seves dar-

^rent	 se'ls endurà	 sense estar
,v

reres obres, N'òpera Edip,	 és	 la manifesta-
previnguts i llavors vindrà el ció del seu pensament, que la música no ha
xipollejar	 i	 el	 debatre's	 per de	 manllevar res	 a les	 altres arts ; ha de

no naufragar i igual que sem- fer-se només que amb els seus elements i
pre seguiran	 esssent els imi- per això a 1 oient ha d arribar amb la me-
tadors	 sense esperit. Tindran
al seu arxiu un altre estil a r'

nor	 quantitat possible d'elements	 literaris ;I empra per aquesta obra un idioma, el llatí,
desfocar. i un llibre, l'assumpte de l'Edi¢, prou co-

De totes maneres el que no p;	 ,; neguts perquè 1 espectador nos hagi de cap-
s'hi entregui	 per passió,	 s'hi ficar i concreti 1 atenció solament a la mu-
agafará per moda.*..x *	 1'

! xica.
Referint-nos al servei del disc per aquel-

La Geometria. — Es reme- ta música i a l'edició de Le Sacre de Prin-

na en	 tots	 sentits	 la	 impur- temps en discos, ,hem de dir que si el gra-
mòfon necessita música que sigui tan netatdncia,	 la necessitat dels tra- com es pugui de barroquismes no hi ha res

çats reguladors:	 d'acord; pe- com aquesta música que és tot smtesi. La
uò	 el	 que	 cregui	 que	 amb música de Strawinski s'allunva tant del ro-
men	 quantes	 ratlles	 més	 o manticisme com de l'impressionisme. No és
menys	 inclinades	 i	 a	 egfarà
brodes	 distancies	 ja	 es	 far. tampoc música de programa. Es prou clara,

bona arquitectura, que plegui. s'abasta	 a	 ella mateixa;	 per a existir no
necessita	 ni	 el	 text literari	 ni	 un	 objecte

La geometria, control de l'es-
ara com sempre. Comperit, Le Corbusier i P. Jeanneret a descriure : només li cal contrapunt i poli-

a	 eina de creació d'arquitec-	 Construccions a Ville d'Avray, 1928 I fonia.	 La polifonia hi	 és	 com a ónic re-

tura bella...	 ni ara	 ni mai. sultat d una instrumentació a base de tim-
bres purs i això a estones dóna'a la audi-* s • t No obstant, quants n'hi ha que encara van, ció una cruesa a la qual no estém avesats.

L'ar uitectura moderna actual està en unq fent• ^Estils.	 Estils,	 Tant. se	 val.	 Emocáona. iran valorDoncs bé, aquí ks precisament el n
,període de transició.	 D'aquesta, en	 sortirà

Altamira com emociona el Partenon, o la del disc, de reproduir sense perdre realisme
l'autèntica ar u.itectura d'a uesta è	 ca	 ueq	 q	 Po	 (q
no sabem guant durará) i que fixaré l'estil nostra Seu (amb chor o sense), com emu- totes aquestes sonoritats i sense que sem-

blin disperses i conservant el valor estruc-
s	 emodern que ningú no pot preveure cam cionará la nova arquitectura	 quan el que

la creí tingui el do de fer obra bella. farol	 l'obra. En	 uest sentit no és 4e-
aques t sentmerari afirmar qEnserà

Estem ,autènticament en el tems de Cli-p A més a anés, si el món hi va, per qué ens supera
a	 l'audició de concert.	 Només a	 l'escena

nina (aquest mot que han emprat tan so- at Dar-nos?
De totes les	 fes ajuntades	 en	 surtirá el

amb	 el	 complement	 coreogràfic pot tenir
vint els	 rebentaires .	 El malalt no vol	 so-

miracle. valor	 evocatiu	 dels	 ritmes	 de	 la	 Rússia
rol l 	 Després,	 quan	 vingui l'alegria d ' 	la primitiva que el seu autor va voler donar-li,
fortitud, és probable que senti pruïja d'em- pamon Pui Gairaltg'

però en el concert, desprovista de la plástica
polainar-se.	 Si	 és	 assenya^ada	 (i	 aixa	 Fo i restant només com a obra musical, cal day
esperem del dejuni que s'ha imposat), amb Sembla estrany corcn hi hagi encara qui nor-li un altra forma fifer-hi una adaptació
poques	 joies	 autèntiques	 de	 les	 arts	 ger- no cregui bona l'arquitectura moderna, sols particular, que li lleva caràcter.
manes	 (no	 llegiu	 pas	 germàniques, per perquè ell	 no la sent ;	 no	 fixant-se quc 1i Aquesta edició superba de Regal, que nó
Déu!)	 tindrà prou. Si surt esbojarrada, passa com aquell qui només sent exercicis és	 sorollosa	 ni	 cal	 que	 ho	 sigui,	 permetar
es penjarà tot el	 que li vingui a anà: re- d'estudi en la música de ]Bach. seguir tot el conjunt de ,l'obra, fent-se sen-

unes magnífiques columnes que
verti

rá Avui dia,	 escriure articles en defensa de tir la rigidesa gairebé mecánica, d'una in-
verel Jo 	en	

me:
d'uns capitells	 me- l'estil	 modern,	 fa	 1'efecte	 mateix	 que es- terpretació detallista,	 d'aquesta música quen farà un

rovellosos	 es 	fora	 uns capitells,	 es	 posarà criure'n en defensa de l'aviació. hom ha qualificat de científica, i que, avui
uns frontons per diadema, i unes ménsules és l'única que .animada per un ritme ferm,
rissades a tall de randa i com que tot s'a- Albert Carbó té molta vida per afer-nos oblidar les çm-

eaguantará encara millor del que s'ha aguan-
Crec en I esdevenidor d aquesta arquitec- rinmolta•vi aoman ag f e - la dbria del er	 -

tat fins ara, tornaran a estar...	 erduts.
p turc,	 eliminant els apoucils„ de l'Exposició sal de molts imestres germànics, sense cau-

* * *
S	 t'	 t	 d'	 '	 1	 L'	 't	 t	 1

d'Ats	 Decoratives de París i les composi- re tampoc en 1'impress onisme subjectiu de'Is
,darrers musics francesos.en at ra krona . — esperi nou ac ua

és el mateix a tot arreu. Cada país, en
projectar, l'expressa a , la seva manera.
Aquesta manera d'expressar-se és el verita-
ble sentit tradicional ; no copiant el que els
passats van fer bé, sinó sentint l'esperit
actual tal oem l'haurien sentit ells si ara
hi fossin. Per això les manifestacions de
1'arqu^itectura nova són tan diverses penqui j

sap mirar. Aquesta arquitectura ja és una
cosa prou forta perquè cada u pugui dir-la

a la seva manera. Per això hi tenim fe.
Si l'Escola d'Arquitectura n'hagués estat

una d'escola, ara no caldria aquesta en-
questa de MIRADOR. Anirien formant de
mica en mica a la croada i cada any se-
rien més al sacrifici fins que tots fórem a
la brega, tal com va passant en altres paï-
sos més afortunats que el nostre.

cions futuitstes, t com és convenient o ave-
sar la gent a1 confort i costums que perme-
ten les noves plantes; tot això entenc que
s'hauria de construir en'^noves urbanitza-
cions perquè no fallés la prova.

Mirant gravats de cases fetes a l'estran-
ger, veiem com quasi sempre resulta més
reeixit un conjunt d'arquitectura urbana se-
gons la nova orientació, que l'edifici afillat,
així un cop acabat el pla Cerdà amb el pa-
tró que li donaren els mestres d'obres de
l'any qo, hi hauria lloc de desar definitiva-
ment l'ornamentació de pedra artificial, i
la de guix dels interiors d'ara, per a dei-
xar jugar els volums, els buits i els plens de
les noves estructures amb la Ilum i vegeta-
ci ó dels espais lliures a preveure, però mai
introduir una varietat més en la sèrie de
pensades i estils dels carrers de Barcelona.

J. G.
a**

Le Sacre de Printem^s (Strawiski). Or-
questra Simfònica de París. Regal, D t5z13,
15zí4 , 15215, ^szt6, tsztfi.

MOBILIARI D'ART

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

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

Passeig de Gràcia, 36. Telèfon 16285
BARCELONA

Art Antic
M

Y E I n N
(`!J v

Archs	 6
,

Entressnl

i Modern Tel. 22659

Aparell cinema sonor Orpheo-Sincrò nic
Cap de tanta potència i claredat en els seus sons

EMPRESARIS:
Demaneu totseguit condicions i equipeu els vos-
tres salons d'espectacles amb aquest aparell per

fer grans recaptacions.

Màximes garanties de funcionament

Condicions assequibles a ,totes les Empreses

Les demostracions efectuades al Saló Kursaal, de Barcelona, han convençut

als més exigents, reputant-lo com el millor aparell europeu presentat fins avui.

Agents exclusius: CINEMATOGRAFICA ASTREA, S. A.

Rambla de Canaletes, 6. - BARCELONA. - Telèfon 12833
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Pastilles ASPAIME
Curen radicalment la TOS

perdue combaten les Leves causes
• Catarros, ronquera, engines, laringitis, bronquitis, tuberculosi
pulmonar, asma, I lotes les atecclons, en general, de la gola, bron-
qnls, i pulmons. — Les Pastilles AS1AIME són les recepta

-des pels metges. — Les Pastilles ASPAIME són les preferides
pels pacients. —Les Pastilles ASPAIME es venen a UNA
perneta la capsa en lea principals farmàcies I droguerteA.

. Fspeciatilal Fo'mctutioa del Laborator, SOXATARG
Carter del Ter, Jo	 Tele/on 60791	 •	 BARCELONA

8	 M1RAI )R

— A quant va el rácium?	 .
— A sis centes mil pe ssetes el gram..
— Doncs posi-me'n deu rals. 	 — Alto, Manel ! El meu barret !

(Passing Show.)	 (London Opinion.)

/`	 1

ÅPs

I 	A- 

El nou estadant. — Per què aquests bar-
rots? Que teniu por deis lladres?

(London Opinion.)

i 

J

La força de l'habitud o el jardí de l'es-
patllacarrers.

(Ric et Rac.)

_'^	 ^z¡ L2.

Lamo. — Un passeig en cotxe obert és
tan ho corn una ampolla de tònic.

El passatger. — Potser sí, però voleu dir
que no preneu massa al peu de la lletra allò
de «sacsegi's abans d'usar-lo»?

(Passing Show.)

i^

Qe ^ -

® N/STORL1 DE LA ^ 	 _________

MANIDRD
i'	 UNA OBRA

 /^ MAESTRA

II/i/fl DE ÉXITO
^^°"^	 ^^^u^^. MUNDIAL®	 O^Pfr.	 .m.,,

JIHïNDRIK VAN LOON

BABY— LAX E1 millor
LAXANTaPURC^ANT

Exposició de Barcelona
de 1930

OBERTURA DEL RECINTE

	

Dies feiners, a les den del matí	 Dies festius, a les nou del mati

TANCAMENT DEL RECINTE

	

Dies fellners, a les non de la nit	 Dissabtes, vigílies dies festlus
I dies festius, a les den de la nit

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

Palau Nacional	 Pavelló Reial

	Obe cada ia, des de les deu	 Obert cada dia, de deu a una del

	

del mati a les quatre de la tarda.	 matí i de tres a set de la tarda.

	

Entrada . 1'o5 ptes.	 Entrada gratuita.

Palau de les Missions

	

Obert des de les deu del mati fins	 Obert cada dia, de deu a una del
a les quatre de la tarda.	 mati i de tres a vuit de la tarda.

	

Entrada gratuita.	 Entrada : o'So ptes.

Poble Espanyol

	

	 El ¢iíblie podrá contemplar cada din
les fantàstiques iUuminacions i els

	

Obert cada dia, des de les deu del	 loes d'aigua.

	

mati a les nou del vespre. Dissab-	 Dies feiners, d'onze a una del ma-

	

te, vigílies de dies festius i dies	 t(i de quatre a sis tarda. Dies

	

festius, obert fins a dos quarts de	 festius, de deu a una del matí i
deu de la vetlla.	 de quatre a sis Lirda.

Entrada ordinària : i,o5 ptes.
Brollador lluminós i cascades en corn-

	

E's altres Palaus oberts al públic po•	 binacions alternades.

	

drdn ésser visitats cada din, de	 Cada dia, de sis a vuit del vespre.
deu a una del mati i de tres a 

aran Parc d'Atraccionsvuit de la tarda.

ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECINTE

	Dies feiners . . . . . . . . . .	 . . . . .	 4 pessetes
Dies festius .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 2	 n.

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

Socîetat EspaDyola de Carburs MetI'Iics
Crrrsue Apartat IN	 Mallorca, 234	 Tdlba 7IS
Teas/.: "CABBUROB^	 BARCELONA

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Coe-
cubion (Corunya) :: OXIGEN gg % DE PURESA, IFàbrique.
a Baroelena i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques

a Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i

FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SEGAT de fis i pesses
crust, cotó i altres teixit. :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL
de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS.

MANQMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA A'UTOGENA

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

Subscriviu -vos a M I R A D O R
SETMANARI CATALA

Pslai, 62. • BARCLLONA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

En

que viu a ..__

carrer ."__	 _..__.-_ n. • 	se subscriu a MIRADOR

pel preu fixat de 2'50 Ates. trimestre.

de.__-- de 19—

Blgnatws

AIGUA

DE ROCALLAURA

La deu més rica del món

8i vosté pateix d'AIbuminúrla, Lltl*sls
irleo (mal O path's), Bronquitis paren-
gBlmaloses, Nefritis crònica, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

I en garrafons de vuit litres

bis!ributdors gese►rir

FORTUNY, S. A.
CANNER HOSPITAL, 32, Y SALYEN6N, 153

1	 ^

Laietana, 18, pral., B

Director

Caries Ossorio

Autoritzacions per

a noves indústries

Noves instal'lacions

canvis i trasllats

Certificats de

productor nacional

Contribució industrial

territorial, utilitats

Expedients de protecció
de l'Estat

Representant especial
a MADRID

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

`'	 Unic despatx de IalFàbrica:

Balmes, 2. • BARCELONA

HISTORIA DE LA

HUMANIDAD
POR

HENDRIK W. VAN LOON

Un volumen de 508 páginas, de 26x 18 centime=
free, con 17 láminas en colores, y 142 grabados
y mapas, lujosamen4e encuadernado: 30 pese£as

E
S esta una obra rara y admirable. Originalísima
por su concepción, está expuesta en forma clara,

viva y concisa. Huye el autor de los relatos hisfó•
ricos, que tarde o temprano se olvidan. Toma los
momentos culminaries de la historia humana y los
presenta de fa! manera resumidos, casi condensados,
en una fórmula sorprendente o en una fase fan pin>
foresca, siempre científicas en el fondo, que es impo=
sible olvidarlos jamás. Los sorprendentes y al
mismo tiempo evocadores dibujos originales del pro=
pío autor y la intención crífica que, con sobrio
humorismo, tale en el fondo del fexEo, atrae y esti=
mula la inquiefa imaginación del esfudianfe, a la vez
que obliga al hombre docto a meditar sobre la infen=
ción alfamente intelectual que avalora iodos los pá=
rrafos. Ello hace que no sea posible leer este libro sin
gran deleite y seníír la inteligencia enriquecida y libe=
rada de la apatía y prejuicios culturales que nos
aquejan.

[In éxito inmenso ha alcanzado la HISTORIA
DE LA HUMANIDAD en los países a cuya len=
gua se ha traducido (Inglaterra, Alemania, Rusia,
Japón, Hungría, Holanda, Suecia, hnlandia, etc,),
bastando decir que sólo de la edición norteamericana
se han vendido ya más de 200.000 ejemplares.

Pide el prospecto explica*ivo grab.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Yo, el abajo firmado, declaro comprar a la EDITORIAL
LUIS MIRACLE, de Barcelona, la obra HISTORIA
DE LA HUMANIDAD, por Hendrik W. Van Loon,
compromefíéndose a pagar su 4oEal importe de 35 pese-
as en seis plazos mensuales, el primero de 10 pesetas y

los resLanfes de 5 pesetas baria su complefa liquidación,
considerándose la obra en calidad de depósito míenfras no
haya safísfecho el flrman£e el importe Eofal de la misma y
sometiéndome a la jurisdicción de los Tribunales de Barce-
lona para ventilar cualquiera cuesfíón que pueda derivarse
del incumplimiento del presente contrato. — Precio al
confiado 30 pesetas, pagaderas a la recepción de la obra.

Firma,

Nombre y apellidos
Edad .............. Profesión ..............................
Domicilio .................................................................... 	i	 Labre
Dirección ele la colocación ...................................	móvil i

de 15 cfa i

Provincia ..................................................................... 	i

Lleee boy mi.mo y remito el boletín de suscripción a 

Editorial LUIS MIRACLE
Calle Urgel, 155 : BARCELONA

Palau de I'Art Modern

Sep. UNÉOTIPIAIiel4CArALUMYA.ná'Bu+cELeIM
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