
E1 matí deb dia de Sant Jordi és un deis
dies més bonics i més barcelonins de l'any.
Primavera, flors, roses, Sant Jordi, i aquest
any un Sant Jordi de Pasqua! Què voleu
més? Només cal que fadi bon temps. Però
tant si en fa corn si no en fa, surten de
casa les millors dones de Barcelona. Com-
prar un ram de roses, anar al palau de la
Generalitat, pujar aquella escala, entrar a

sis anys de viure concentrats hem imprès més
paper que durant tota la història del cata

-lanisme. I, malgrat viure en una època de
tivantor, ha sorgit una literatura completa-
ment normal, de la qual pot dir-se que, a
diferénoia d'altres temps, no és una litera-
tura que vagi dirigida a un partit politic.
S'ha après d'escriure per a un poble, a no
per a un partit.

La bandera regalada en 1922 a la Mancomunitat bels catalans d'Amèrica. (Foto. Serra.)

la capella de Sant Jordi i veure 1'incompa-
rabie pati deis Tarongers ple, de gent i de
flors és la promesa que ens fa eldia de Sant
Jordi, patró de la gentilesa.

Hem estat sis anys sense visitar el Sant
Jordi de la °Generalitat. Corn a compensa-
ció al favor de deixar-nos veure Sant Jordi
se'ns imposava contemplar el senyor Mimà
I 'Camps i els seus collaboradors, i, franca-
ment, la compensació era massa forta. Per
altra part el senyor Milà havia convertit
Sant Jordi en San Jorge, i aquesta disfressa
ens feia tan poc pes corn ,els uniformes ca-
vallerescos del primer comte de Montseny,
noble novíssim.

Aquest any, tot anant a veure Sant Jordi
veurem el senyor Maluquer i el felicitarem
per les seves gestions a favor deis catalans
perseguits i en honor d'ell deixarem una
targeta o una rosa. Ho ha fet tan bé corn
ha sabut. Es monàrquic i el seu nomena-
ment es de reial ordre, però el poble ha
ratificat el seu nomenament. Si es té en
compte quina mena d'idees tenen la ma-
joria deis monàrquics d'aquest país, convin-
dreu que difícilment s'hauria trobat un mo-
narquic que ho fes cam ell. Per altra part,
es comprèn que es pugui tenir alguna idea
anacrónica passant deis setanta anys.

Primavera i Pasqua, Sant Jordi, roses,
visita al palau de la Generalitat i al senyor
Maluquer!... Tot sembla fet a posta per
a l'engrescament. I no obstant, uns quants
crits i unes quantes garrotades o caps de
sabre ni decorarien el dia de Sant Jordi
ni prestarien cap servei digne d'agraiment.

t «.
Hem de ;procurar no tornar als pecats an-

tics : hem de procurar que el folklore no
se'ns mengi. Cal no tornar al catalanisme
floralesc. Ens explicarem. Quan aquest nú- i
mero de MIRADOR sortirà al carrer s'haurà
ja fet la commemoració de la festa de Sant
Jordi i haurem felioitat el senyor Maluquer
amb el doble motiu de la diada de Sant
Jordi i de la seva intervenció a favor de
l'amnistia i de l'indult de Garraf. T és de
esperar que ho haurem fet amb entusiasme,
però sense donar la impressió de que Cate-
lunva és un casinet de poble o de barriada.

L'ideal seria que una idea política pogués
viure nua i sense decorativismes, corn una
idea filosófica; però si 'la idea té una ban-
dera, un calendar  i una densa. Cal fer un
ús moderat de tots aquests benefiois. Exte-
nuar-se d'entusiasme pels signes externs
d'una idea porta a espectacles puerils i a
creure que l'engrescament uric és una força
que es basta sola.

Aquella mena d'emportament del catala-
nisme romantic ha mort durant els sis anys
I snig de portar una cotilla Directori. Du-
rant aquests sis anys hem embeinat l'es-
pasa de 'la lírica i en .aquest temps hem fet
més catalanisme que en vint anys. Amb sis
anys de quietud hem estabilitzat l'idioma
I, amb aquest instrument, la gent de lletres
ha fet una feina definitiva. L'idioma está
salvat i normalitzat. Li hem donat l'elasti-
citat de qualsevol deis grans idiomes eu-
ropeus ; n'hem tret els barroquismes i flo-
ralismes, i sense arcaismes ni retoricismes
d'abans hem let el miracle de parlar al po-
ble a través d'una censura molt severa. En

En el camp ,polític s'ha fet un sem-
blant a l'ob'tingut en el terreny literari: el
catalanisme deis catalans ja no és una ca-
racterística de partit. Ja no hi ha cap par-
tit que pugui atorgar-se la representació ex-
clusiva de 'Catalunya. Cap grup d'homes de
partit pot creure's que ells representen Ca-
talunya. El •catalanisme és ple de matisos
molt vius, i en contra d'ells no hi ha res
positiu, només hi ha •]'anti-país.

Durant aquests sis anys, amb el concurs
del general Primo de Rivera, hem interna

-cionalitzat el problema de Catalunya. Hem
enviat ambaixades a tot arreu, i avui tenim
en els hoes més estratègics del periodisme
europeu personalitats -que poden parlar amb
coneixement de causa i simpatia del nostre
problema. Durant la Dictadura la quantitat
de literatura que sortie generosament en els
periòdics europeus a favor nostre era supe-
rior a la que es pagaya el govern.

Devem tots .aquests guanys al fet que la
Dictadura ens ha let pensar que el que
se'ns deu, se'ns deu ,primer com a homes
que corn a catalans. A mesura que el cata-
lanisme ha deixat d'ésser una característica
de partit s'ha liberalitzat, i quan ha passat
a ésser el Ions comú de tots els partits, quan
ha perdut l'esperit de tribu, ens hem pogut
far entendre 'per iot el món. Si ens anqui
loséssim en les idees reaccionàries i dema
néssim .perquè sí» el dret a governar-no
d'una manera antidemocràtica i antilibera
no interessaríem a ningú. Quan horn dit que
corn a homes es deu respecte a la nostra
llengua i a les nostres característiques, tot-
horn ens ha entès.

Sis anys i mig de meditació ens han por•
tat a aquests resultats. Afinant la nostra
educació política farem una feina més po•
sitiva que cridant i corrent davant de la
policia quan no n'hi ha necessitat. Quar
arribi la temptació de cridar inútilment dE
paraula o per escrit cal pensar si ens hi hau
riem atrevit durant la Dictadura. El millor
sistema que no ens ,puguin tornar a fer ca
llar és no cridar per gust d'expansionar-se
Fa més respecte un poble que .acut en mass<
als llocs on es reclama la seva presènci<
que un poble que s'acontenta amb expan
lions estèrils. Una de les manifestacion
més impressionants que hem presenciat é.
el primer concert donat per l'Orfeó Catali
al Palau Nacional. Es tractava de 'la reapa
rició de la bandera catalana presidint l'Or
feó. Estiguem segurs que cridant corn ener
gúmens no hauríem donat una impressi
més convincent de força i disciplina.

Si ens hem estat sis anvs i mig sens
cridar ni de paraula ni per escrit, i si aquel
te •tàctica ens ha donat resultats excel1ent
I un prestigi de serietat que no tenfem va
més no rectificar-la. Els grups de baladrer
generalment només es proposen baladrejat
En lloc de consumir les vostres energie
cridant, seré més pràctic que us dmoeu d'a
te d'una organitzacïó polftua catalana i r^
publicana, que contribuiu a les subscription
de caràcter politic, que •protegiu amb la voy
fra subscripció o amb anuncis els periòdic
catalans, que compreu un ]libre català i
llegiu, o que aneu a veure una obra é
teatre catalana. Tot això seria molt gent
i ens acreditaria de gent que sap de què v.

VINT ANYS DESPRÉS

— Ai caram de Rafeques ! Conta... conta... Corn deu estar de canviat tot a11ò!

—No ho creguis... Encara hi ha censura!
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Amb motiu de la diada de Sant Jordi

felicitem tots els catalans, començant pel

president Sr. Maluquer i per tots els que

han resistit i sofert durant la Dictadura.
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Sant Jordi, Patró de Catalunya Els DíJous —
Blanes

MIRADOR INDISCRET
Sis anys sense Sant Jordi

Es pot dir que després de sis anys d'in-
terrupció es torna a celebrar Sant Jordi.

Les forces monàrquiques han encetat la Durant aquests sis anys de vergonya, ni
seva actuació de cara a l'opinió pública amb nosaltres, ni ningú no el celebrava. N'hi
un míting celebrat el Qassat diumenge a havia alguns que feien la festa de San Jor-
Madrid, a la plaça de braus. La grandària ge, que volien que fas un sant marcat aimb
del local va permetre, segons les noticies dues lletres: U. P. Als ulls del comte de
més fidedignes, que els espectadors s'escol- Montseny, Sant Jordi lela una lema que no
tessin dins el mayor confort les ¢araules deis és la que sempre tothom ha pensat que
oradors. Només un vent arribat de la tart feia. El comte s'havia equivocat de drac.
d'Aragó va exigir dels assistents un cert sa- El poble aquest any 'ha tornat a celebrar
crifici. Però llur entusiasme va saber su- Sant Jordi, amb ]'empenta continguda du-
portar aquesta ¢etita prova, que no va tenir rant aquests sis anys. No hem tingut temps,
més que un inconvenient: la major part del donat el die de sortida de MIRADOR, més
públic no va poder segur e cs discursos. El que per donar un cop d'ull al Palau de la
vent se'n duia les paraules. Tot amb tot, Generalitat que no permet més que dir una
essent els oients gent disciplinada i nes¢ec- cosa que sap tothom : que era pie, pie de
tuosa amb l'ordre constitult, ni tan sola- gent, de noies, de flors, d'entusiasme. I tot,
ment necessitaven explicacions i esperona- gent, flors i entusiasme, autèntic. Ningú
des per a perseverar dins llur fe política.	 no es pensava fer cap mèrit amb la seva

Això quant al públic. Pel que es refereix presència. I això tampoc s'estilava aquests
als oradors, només cal dir que procuraven sis anys.
no moure's deis tòpics menys sensacionals i
més corrents. Per exemple, el comte de Bu-
gcllal va recordar que Isabel la Católica. va
ayudar Colom al descobriment de l'Amèrica.
Naturalment que no va afegir que les co-
lònies es van perdre també sota el règim
monàrquic. Això hauria tret força a l'argu-
ment. AI contrari; va sostenir que si no
hagués existit Isabel la Católica les Amè

-riques estarien encara per descobrir. Exal-
tat ami, aquest pensament històric, va arri-
bar a l'afirmació que tota la històrïa d'Es-
panya estd engendrada pels monarques:
«España no existió mas que por el esfuerzo
Constante de los monarcas.»

Això equival a establir un dualisme entre
el poble i la monarquia perillostssim. Re-
duir Espanya a una arbitrarietat d'uns
quants monarques en pugna amb el poble.
El comte de Bugallal ha estat aquest cop
revolucionani sense pensar-s'ho i per excés
de zel conservador.

Però el plat fort de la diada va ser el se-
nyor Goicoechea. Si segles a venir en unes
excavacions es trobés l'original del seu dis-
curs, ets arquòlegs no vacillarien en datar-lo
4e meitats del segle XIII.

Justifica el seu monarquisme, ¢els seus
«juramentos », corn si fos possible, dins el
segle xx, supeditar la política i el benestar
d'una nació a les obligacions i els escrú_
fols del uvassallisme». Parla de I »amo a
quien serví con todo re.i eto v sumisión».
Nosaltres denunciem per anticonstitucional
aquest politic que creu que a Espanya hi
ha un «amo» que no és la Nació, l que d'una
manera gairebé explicita afirma que si hi
hagués pugna entre la Nació i t'eamon es
posaria al costat de l'aamo».

Veieu corn entén la Restauració. Parlant
de la primera República espanyola, glossa
cis desordres d'aquella època (callant, corn
és natural, que Espanya devia totes les se-
ves malalties d'aleshores a les arxi-monàr-
quiques guerres civils), i acaba dient: «Fué
preciso tener una espada que cortara e1 nudo
gordiano y que dijera a los hombres de la
República como a los libertos decían los
Romanos, cuando se hacían indignos de la
libertad otorgada : «Vuelve a ser esclavo, ya
que no has sabido ser libre.»

Es . a dir, compara la Restauració a un
retorn a l'esclavatge'. No es pot fer una apo-
logia més desgraciada. La Nació, als ulls
del senyor Goicoechea és un esclau collectiu.
Un esclau indigne que no ha sabut aQrofi-
tar l'estona de llibertat que Ii havien do-
nada. D'aquí se'n segueix, segons ell, que
ha de dur les cadenes per a sempre més.

A tot arreu del món els partidaris de la
forma monàrquica malden per a trobar una
defensa intelligent i raonada de la m'onar-
quia. S'esforcen a fer veure que és cornp.
tibie amb la llibertat, lx dignitat, els drets
de l'home.
En canvi els oradors de la plaça de braus,

del passat diumenge, van mirar d'esvair
aquest error. De provar de sentar una ve-
gada per totes que la monarquia ha d'ésser
una cosa absoluta, fatal, de dret diví. La
Nació és un infant, un esclau, segons la

s brillant i afortunada metàfora de l'anacrò-
1 	 nic senyor Goicoechea.

R. LL.
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One-step singular

La Punta, setmanari sitgetà, publica
aquest zo d'abril un one-step a 1a seva pri-
mera pàgina, que és potser el més notable
de tots els que hem vast i sentit a dir.

Es titula Grans mercès, noia formosa, i
presenta la particularitat de tenir corn a
autor de la lletra un prevere, mossèn Fran-
cesc Gay ; la música és d'un tal Josep Baró
Güell — que, no s'ha de confondre amb .1
baró de Güell.

Comença així :-
Del migdia fins al nord,
tota la terra vessa poesia.
El Redemptor triomfa de la mort, etc.

Aquest prevere rés capaç de .posar tota la
doctrina en balls moderns.

L'aritmética del Sr. Goicoechea

Els enemics del règim monàrquic a Es-
panya, segons l'eminent politic Goicoechea,
es divideixen en tres : els republicans, els
socialistes i una tercera agrupació formada
per parts iguals amb monàrquics que s'han
cansat d'ésser-ho i d'intellectuals que s'han
cansat de no ésser més que intellectuals.

La tercera classificació ens desconcerta:
¿per què no posa els intellectuals d'una
banda i els ex-monàrquics d'una altra? ¿Es
per a reduir el nombre d'enemics de la mo-
narquia?

Sigui corn sigui, la cosa ens recoma el
cas d'aquell professor d'una entitat docent
espanyola que ensenyava: «Historia univer-
sal y del Japón».

Un cas de valentia

Abans de entrar en matèria, en la res-
senya de l'acte d'afirmació monàrquica, La
Vanguardia es creu en ]'obligació de fer un
davantalet curt que sobreix de sana doc-
trina. Retreu l'heroisme deis que van anar

-hi : «ciudadanos, que sin temor alguno, iban
a demostrar su adhesión y su entusiasmo.»

Humorïsme ingènu i pròcer

Un dia d'aquests, cert aristòcrata barce-
lonf que respon al nom de Marqués de...
(ja ho veureu més endavant), referia als
seus amics de l'Eqüestre una conversa tin-
guda a propòsit d'un tema que no fa al
cas de repetir.

— Ell em va dir, escolti, senyor Mar-
quès..., perquè, senyor Marquès..., no es
pensi, senyor Marqués.

De sobte el nostre Marquès s'estronca I
diu :

— Es a dir, no ; eren deja senyor Garriga,
que en aquells temps jo encara no ho era
de Marquès...

De bones intencions:..

Dissabte passat; cam sap tothom, é die
en què hi ha estrena a tats els teatres.
Al Talia, corn també sap tothom, es va
estrenar Gardènia, del nostre company Jo-
sep Maria de Sagarra.

Al final, satisfent els desigs del públïc,
En Sagarra hagué de dirigir-li la paraula.
Però el públic no en tenia prou. Va dema-
nar que també parlessin els principals ac-
tors, l'Enriqueta Torres i En Caralt. La
primera es va limitar a donar les gràcies.
El segon, que devia estar emocionat, va
acabar dient amb tota la bona fe, que «ha-
via let tots els possibles per salvar l'obra».

Home, tanmateix cap deis espectadors no
havia tingut la sensació que l'obra s'ensor-
rés, però cal agrair-li la intenció.

El gat deis escenaris

L'ACTE DE lA P1J A DE BAOS DE MAulID

Finor de nas

Dimarts passat hi hagué una revetlla que
potser .amb el temps serà més ,popular : la
del dia de Sant Jordi.

Amb aquest motiu, s'organitzà una audi-
eió de sardanes a la plaça de Sant Jaume.

Les ovacions foren delirants. Tot s'aplau-
dia, sardanes i persones més o menys des-
tacades que el públic reconeixia.

Vàrem sentir un deis espectadors que deja
al seu company:

— No sé per què, però això em rejove-
neix. Sento una olor de cops de sabre...

Les coses, però, no van arribar a aquest
extrem.

L'accent

Durant el concert de sardanes que la vi-
gflia de Sant Jordi, la Banda Municipal
doné a la plaça de Sant Jaume, va parlar
don Santiago Alba.

Els assistents més apartats del balcó de
l'Ajuntament, van creure, en els primers
moments, que parlava l'alcalde senyor corn-
fe de Gilell. 'I en sentir que se'ls parlava
en castellà van iniciar un lieu rumoreig.
Desfet el malentès, tothom va aplaudir en-
tusiastament la presénoia de don Santiago
Alba.

Dïuen que l'alcalde, en assabentar-se, més
tard, d'aquesta anècdota que no ha arribat
a la categoric d'incident, recordà el dia del
seu primer dircurs a la Casa de 'la Ciutat,
i_ digué, inalterablement britànic :

— I això que don Santiago Alba no té
pas un accent towtosf.

Qui són els honorats?

En la visita deis peniodistes hispano-ame-
ricans a Sabadell, el senyor Abelló, que
feia, corn 1i ,pertocava, els honors del lo-
cal del Gremi de Fabricants, es desféu en
explicacions als periodistes. Els mostró l'ar-
xiu, i en .aquest, uns quanta deis llibres
guardats.

— Veuen, aquest llibre data del segle xv,
i hi consten la els .acords del Gremi que
ja existia en aquella època. Aquest altre
- elegí obrint-ne un de modern — és l'àl-
bum. Esperem de vostès que tindran l'ama-
bilitat de posar-hi les seves firmes, cam
acostumem a demanar a tots els que tenen
l'honor de visitar-nos.

Restabliment parcial

Un deis periodistes sudamericans del grup
que aquests dies ens ha visitat, va tenir
la desgracia de trencar-se una cama, pel
qual motiu s'hagué de quedar a Madrid.

En visitar Sabadell, una alta personalitat
d'aquesta ciutat prengué molt d'interès per
d'estat del lesionat. Acaba l'exposició deis
seus bons desigs amb aquest, tan ric de
bones intencions corn poc afortunat d'ex-
pressió.

— Hago votos por el pronto restablecí-
I miento de la pierna de su compañero.

A tots els teatres hi ha, pel cap més babe,
Un gat que sol travessar l'escena en el
moment més culminant de l'obra. De ve-
gades, el gat surt de l'escenari a passejar
per les butaques del pati i per les llotges.
E1 dia de l'estrena d'En Sagarra, el gat

del Talia, molt eonvivent, feia una beca ina
tot cargolat en una 'butaca. Era la que ha-
via d'ocupar l'Estanislau Duran Reynals,
i quan aquest arribà el gat passà tot el pri-
mer quadro a la falda del nostre amic. El
segon quadro, el passà a la falda del seu
veí, En Cabot.

— Així — deien aquests dos — no tra-
vessarà l'escenari.

Però en el primer entreacte la bestiola des-
aparegué d'aquells voltants, però no traves

-sàl'escenari.
Segurament devia ésser objecte de sem-

blants atencions per altres espectadors.

Piquiponiana

El senyor Pich es torna a bellugar, amb
aquella diligència. Ara veu eleccions en pers

-pectiva i ces situa)). L'altre dia ho contava
a un amic que vol sortir diputat per la
«circumcisió» de Barcelona...

AI pròxim número començarem la
publicació de quatre articles de 6ASIEl,
escrits expressament per a MIRADOR.

Estudi original de

La Futura Actuació Política

!de Catalunya
que el notable escriptor ha rotulat:

Punts de Seny
0



_ DoreSO
lJ

III IIIIIIIIIIIIIII III Illiì iii IIIIUIIIIIIIIIIIIL

la Cafiaspírína no falla en mi mesita de noche,
pues tanto a mí como a mis familiares nos
prestó y sigue prestándonos verdaderos bene-
ficios. Yo podría llenar un libro de testimonios =_
favorables a esta bendífa combinación química,

E ya que estoy safíafechísima y agradecida a sus =_
indíscutibles méritos curafívos.	 _

_ Así opina uno entre tantos otros. Convénzase
Vd, mismo con una prueba puesto que la

CR FIRSPIRIN/4
además de poseer el efecto estimulante de la
Cafeína, despeja el cerebro, trae el bienestar y
no afecta el corazón ni a los riñones.
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lau Padellàs a la plaça del Rei, adossat a
Ja muralla romana tal com es presenta en
el pla adjunt. Amb aquesta disposició, el
primer pis del palau ve, gairebé, al mateix
nivéll de la part superior de la muralla,
de manera que aprofitant unes portes de la
torre antiga es podria establir un pas de
ronda damunt la muralla que comunicaria
amb el primer pis del palau Padellàs.

Un altre avantatge del canvi d'emplaça-
ment atanyeria al carrer de Mercaders, car
una vegada tret el palau Padellès es podria

mantenir la mateixa amplada .projectada,
la qual fa poc fou modificada precisament
per respectar la vida de l'edifioi gòtic. L'es-
trangu•lament, dones, d'aquest carrer, moti-
vat pel palau, desapareixeria,

Si 'la meya decidida opinió favorable
aquest trasllat algú la titllés d'irreverent
pel nostre patrimoni arquitectònic, potser
contestaria amb un altre sentimentalisme
més cerimoniós. Dina que 'havent, necessà--
riament, de. construir un edifioi a la plaça
per suplir 'les cases aterradas, seria una
blasfèmia barrejar uns llampants (arreus
d'avui entre aquellas padres venerables.
Consentim, dones, corn a solució eficient,
que un edifici medieval s'agenmani amb els
seus semblants. Parqué d'aquesta convivén-
cia n'estic sincerament convençut. I enca-
ra que amb la presència deli palau Padellàs
no s'augmenti el prestigi de la plaça del
Rei, segurament adquirirà una major dig-
nitat arquitectónica que amb aquellas qua-
tre casotes pintoresques d'abans.

En el cas de decidir-se pal trasllat es
presentaran, tot seguit, diverses qüestions
a resoldre. Sort tindrem que, actualment,
el nostre Ajuntament esté proveït de bons
arquitectes. E1 perill no és aquí, sinó en les
possibles indicacions i iniciatives deis seus
superiors jeràrquics. Seria, dones, conve-
nient atorgar una absoluta confiança vis
arquitectes indicats per la reforma esmen-
tada.

MARIVS GIFREDA
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Planta del Palau Padellàs Qosat a la llaça del Ref

antigues usances. La nostra Exposlcló sera
ara el que hauria hagut d'ésser des d'un Fa cosa de	 dos	 ans vaig acompanyar
principi I tothom es disposa a contribuir-hi. ! — conjuntament amb uns amics — el fa-
Mireu si no la nota publicada per 1'Associa- I	 mós	 arquitecte	 Le	 Corbusier	 pels	 carrers
ció de Ramaders amb motiu de les festes de la nostra ciutat.
de Pasqua, que retallem de La Nau : Quan fórem al carrer del Bisbe l'èxit de

((Per a facilitar l'assistència de les perso-	 I la tournée sofrí una greu ensopegada. Ve-
nes que no poden disposar del temps ne- níem de Pedralbes, havíem visitat les esg4é-
cessari en els dies feiners, s'ha acordat que	 I sies de Sant Pau i Santa Maria, la Llotja,
la fira de bens tingui hoc des del Divendres I la Seu,	 etc.,	 i (arquitecte suís sortia satis-
Sant fins el dilluns de Pasqua inclusiu. fet de tot arreu. El seu	 entusiasme per la

El caràcter campestre i	 atractiu de I'hu- I nostra	 arquitectura	 antiga	 hauria	 decebut
mil i simpàtic porc, ha de contribuir a la qualsevol	 d'aquells	 avantguardistes	 limitats
solemnitat	 de	 les	 actuals	 Pasqües,	 a	 la
Granja .» 	

IJa ens sembla llegir a les «Notas de So- ______
ciedadn de La Vanguardia, que «los nume-
rosos v distinguidos visitantes fueron	 aten-
didos por	 el humilde y	simpático puerco,
que con su carácter campestre v atractivo
hizo los honores de la Granja en Ía solemni-
dad de Pascua.

Pecadors frustrats

,En aquest món tot s'apuja i fins el pecat,
que semblava tan a l'abast de totes les for-
tunes, no el pot adquirir qui vol. I no par-
lam pas de certs pecats de preu que sem-
pre han estat pecats de ric; no, ens referim
a un pecat tan modest corn el de la promis-
cuació, tan modest que rés el que dóna més
a parlar quan els diaris es refereixen a la
qüestió de les barraques. Fins a les barra

-ques, les cofurnes més miserables, hi tro
-ben promiscuació. I no obstant, els lerru-

xistes es quedaren sense quan més en bus-
caven. Dijous al matí, i ja de dies abans,
puix que varen poder reproduir l'anunci
Las Noticias, El Progreso anunciava uns
grans àpats de promiscuació per dijous a
la nit ; és a dir, per Dijous Sant a la nit.
Se celebraren els grans àpats, s'hi barrejà
la camn i e1 peix, però en acabat els comen

-sale sentiren que els mancava alguna cosa.
Tots es ficaren al hit amb una preocupa

-oió estranya ; cap d'ells no tenia la eons-
ciéncia tranquila.

Què havia passat? Molt senzill : que mal-
grat de llur bona voluntat, cap d'ells no
havia pogut pecar perqué des de fa un
parell d'anys el Sant Pare havia tret l'obli-
gació de menjar de peix el dia de Dijous
Sant!

— Una altra maniobra d'aquests cleri-
cals! —dirà En Vinaixa quan ho sàpiga.

ha adreçat a diverses corporacions de pres-
tigi respecte la reforma de la plaça del Rei.

La qüestió és aquesta : Per desenterrar
I valorar la muralla romana s'ha hagut
d'enderrocar unes cases, s„nse cap interés
artistic, de la plaça del Rei. L'esvoranc s''ha
de tapar perqué tothom ha vist que no con-
v nia a la intimitat del lloc. L'alcalde pre-
gunta si creu convenient tapar aquest fo-
rat amb el Palau Padellas del earner de
Mercaders, el qual — com sabeu — pre-
senta un estat •uinós.

Els arquitectes de l'Ajuntament senvors
Florensa i Vilaseca ens han mostrat el pla
que reproduïm, en el qual podeu veure que
la casa gótica del earner de Mercadee (re-
presentada per línies de traços) ocuparia
gairebé el mateix espai que les cases enru-
nades. I, fixeu-vos-hi bé: les dues façanes
gòtiques del palau Padellàs — per una pro-
videncial casualitat — con servarien la ma-
teixa disposició, i semblen fetes a mida
per enllaçar el carreró amb la plaça.

Doncs bé, la meya modesta opinió, con-
traria, en principi, a tota mena de tras-
hats, és favorable en .aquest cas.

Sota un criteri histórico-arqueològic pu-
ritd hauríem de combatre aquest projectat
trasllat. Però, corn s'acabaria la reforma
de la plaça del Rei? Si horn deixa la muna

-ha romana' al descobert, l'encís de la plaça
queda malparat ; i si .per tapar l'actual es-
voranc es construeix — corn algú ha dit 

—una altra cosa més o menys gótica, 1'encfs
fugirà del tot.

El meu vot, dones, és pel trasllat del Pa-

!	 ^r

ArtAntic Archs, 6

i Modern , o Tel ^r22658

Per visitar les Exposicions de Barcelona i Sevilla
així corn Sarragossa, el Monestir de Pedra, Madrid, Écija, Córdova,

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

Pròximes sortides : el 25 d'abttil i i 4 de maig.

Pròximes Excursions en Autocar Pullman
(proveit de calefacció per aire) que amb tota garantia organitza

VIAJES MARSANS, S. A.

15 dies de deliciós viatge, comprenent-hi tota despesa d'allotjament i pensió
en els hotels citats a continuació, així corn propines, impostos, etc.

per Ptes. 775, per persona

LLEIDA: Palace Hotel.	 ANTEQUERA: Hotel Infante.
SARAGOSSA : Hotel Universo y Cuatro Naciones. GRANADA : Hotel Alameda.
ALHAMA DE A.: Hotel Termas Pallarés.	 BAZA : Rest. Queens Victoria.
MADRID : Hotel Nacional.	 MÚRcIA ; Reina Victoria Hotel.
VALDEPExvas : Hotel La Paloma.	 ALCOI : Hotel Continental.
CÒRDOVA : Regina Hotel,	 VALèNCIA : Palace Hotel.
EcgA : Hotel Comercio.	 CASTELLÓ : Hotel Suizo.
SEVILLA : Hotel París.	 TARRAGONA : Hotel París.

Totes les habitacions exteriors amb aigua corrent i calefacció

IMPORTANT. — Els turistes poden agregar-se des de qualsevol punt deis indicats.
Les Sucursals i corresponsals de VIAJES MARSANS, S. A., en les citades
poblacions, aáò1 corn les direccions deis indicats hotels donaran tota classe de
referències a qui ho solliciti.

L'APERITIU
Comentaris a dues estrenes. — Les

persones curioses que llegeixin la plana tea.
traí del nostre setmanari, o que hagin pas-
sat els ulls per la premsa que es publica
cada dia, s'hauran enterat o s'enteraran que
el dissabte de 'Glòria es varen estrenar dues
obres de teatre escrites pal que firma aques.
tes ratlles. A propòsit de la meya doble es_
trena, els crítics, amb una excessiva ama-”
bilitat, expliquen l'argument de les obres
I 'les judiquen cadascú a la seva manera
amb la recomanable intenció d'orientar al
públic. Jo he fet de critic teatral durant
deu anys de la nieva vida i sé que és una
feina antipàtica ipesada ; sé, dient-ho d'u-
na manera popular, el pa que hi donen.
Això és causa que jo sempre accepti les
crítiques que es fan de les nieves obres amb
una gran bondat de con i am'b una resigna_
ció franciscana ; no m'he barallat ni he Fl
tingut mai cap mena de polémica amb el
senyor que de tant en tant es dedica a do-
nar-me una bastonada a la meya esquena
literària o em vol fer empassar unes quan- ?.:
tes cullerades d'oli de fetge de bacallà. La
crítica és lliure i els autors són lliures de
posar-se malalts o de somriure naturalment;
lo sóc d aquest darrers, paré quan em cla-
ven una punxada justa, en hoc de revolter-
me, procuro aprofitar la lliçó. Això ho dic
perquè aquest comentani que faig sobre mi
mateix no té corn objecte contestar cap me-
na de crítica.

A l'hora de l'aperitiu no m'agrada teorit-
zar ni cercar quatrè péls a la gaita de la
]luna. Prefereixo el xafardeig i l'anècdota
viva. I ara explicaré el que no poden expli-
car els critics i els que sens dubte va me-
ravellar més els espectadors que van pre-
senciar El cas del senyor Palau al teatre
Novetats, i Gardènia al teatre Talia. Les
dues obres es començaren gairebé a la ma-
teixa hora, estaven dividides en tres actas, ; •"
i al final de cada acte el {públic, ajudat de 43à
la claque, o al revés si voleu, va tenir 1'a- r •.
mabirUitat de fer-me sortir a les taules. Es
a dïr, que. jo vaig sortir al final de cada
un deis tres. vetes en les dues obres que es-
trenava. ATú insinué que jo no era jo, .s,;
que era una falsificació molt intelligent, o
una ben triada suplantació de persona.
Dones no és cert. Puc donar paraula que
era jo en earn i en esperit. Sé que més
d'una senvora es meravellà del meu do d'u-

bicuïtat. Les persones més vives van ende-
vinar la trampa. Tot era qüestió de minuts, . .
pods .minuts, i tot era qüestió d'un taxi amb ° {.
un xofer carregat de bona fe i amb aficion s .

literànies que estava molt satisfet de poder á -
traginar d'un cantó a l'altre un autor tan •,

atrafegat. Algú jurà i tornà a jurar que jo
havia pactat amb l'alcalde senyor Comte
de Güell, i amb el meu excellent amic se-
nyor Riber, cap de la guàrdia urbana, a fi

I efecte que el sueu taxi fos tractat corn els
autos del servei de bombers, que se m'exi-
mia de respectar els senyals lluminosos, i -
altres coses per l'estil. Puc dir que tot això '
és fals. Em va sobrar temps per tot, corn-;
plint estrictament les ordenances ; i respec-
te a la suma fabulosa que s'ha anat aug-
mentant de boca en boca respecte al preu
que va cobrar el xofer per traginar me cd
mollament, dec dir que s'exagera molt Tot
plegat om va costar catorze pessetes amb-
vuitanta cèntims, que amb els vint cèntims
de recàrrec de l'Exposició fan quinze passe-

tes justes. 0 sigui la meitat exacta del que
acostumo a cobrar per un artiolet de les di-
mensions del present. Pot veure el lector
que ni vaig patir molt ni em vaig arruinar.
1 això ho explico perquè crec que pot ésser

útil als autors dramàtics que es trobin amb
un cas corn el meu i tinguin intenció de
queda- bé amb les empresas i anb el pú-
blic.

Un altre punt útil pels meus companys
comediògrafs és el que fa referència a 1'e-
mooió, al trae o als nervis de l'autor que
esta en capella. Sobre això també s'exage-
ra molt. Suposant que estrenar una obra
produeix un trae x, estrenar dues obres'

sembla a primer cop d'ull que ha de pro-
duir un trae zx. Dones jo puc assegurar tot
el contrari, perquè el trae de l'una destrueix_ i
el trae de l'altra. Es una mena de fenomen
psicològic una mica difícil d'explicar, però
que és així corn dic. No teniu temps de
posar-vos nerviosos ; ('anar amunt i avail
amb el taxi, i abans la feina doble de revi-
sar dos assaigs generals i fan servir el telè-
fon d'un teatre per parlar amb l'altre, us
dóna una activitat, una mena de treball
que us distreu I fa un efecte de droga. Per- als,
què podeu estar ben convençut que els ner-

vis ï la sobreexcitació vénen de l'oci, vénen
d'aquell moment que no feu res quan heu
acabat les feines preparatòries de 'l'estrena,
I sobretot d'aquelles hores interminables en
què us esteu dins de l'escenari i sentiu corn
els "actors us van fent la comèdia, i sentiu
d'una manera precisa •éom el públic va re- J
accionant a cada moment i aquestes rave- 1
(ions, per tranquils que sigueu, us van car-
regant el cor corn si fos una dinamo.

Jo aconsella als autors dramatics excessi-
vament nerviosos, que procurin estrenar
dues obres en una mateixa nit, parqué és
la manera més eficaç d'evitar trastorns,
que de vegades fins perjudiquen la pau d'u-

na familia.
Ana pordia explicar d'on he tret Gardènia,

per què he escrit .aquesta obra, i de quins
models m'he servit parqué tingués I'estruc-
tura que he servit al públic, però tot això

fóra ficar-me en el terreny dei meu xiroi
amid el senyor Bernat i Duran.

Josar MARIA DE SAGARRA

P,4 DE VIENA
ESTEVE RIERA

NOVETATS EN
PIJAMES

Jaume 1, ii
Telèf. I r 655

Les esplendors de l'Exposició

La revifalla de I'Exposició és un fet : "les
	declaracions de l'Alcalde publicades per tota	 a	 ofrna

	

la ,premsa tornen a aixecar els esperits de-	 e	 ¿.1	 a Ça
caiguts pel fracàs dels antics projectes i les 

ee
estética del de dalt és deplorable, en resulta
un daltabaix, lamentable com aquest.

— Però aquest earner està desgraciat per
a sempre...

— Qui sap ! Potser vindrà un dia que ens
portará un altre senyor a dalt, i se n'a-
donarà.

x +r it

Acostumats, doncs, a les arbitrarietats
milaicampsianes, confessem la nostra sor-
presa — ben agradable — en assabentar

-nos de la consulta que l'actual Ajuntament

"Saetas"
L'altre dia, en ,ocasió de certa processó

de Setmana Santa, va produir-se una pe-
tita alarma completament injustificada. Un
bon senyor, amb cara d'apenat, va ageno-
llar-se patèticament davant una imatge i
començà a proferir quoixes. Tothom s'es-
verá i horn acudí en auxili del dissortat. Va
resultar, però, que aquest s'entossudia no-
més a cantar una usaetan, a l'estil andalús.

Aquesta vegada no va passar res. Una
mica més avail, .però, el cas va repetir-se
amb un altre protagonista, i el rector va
voler-s'hi posar. Hi hagueren discussions
inacabables. A l'últim, corn que ningú no
podia ,privar aquell bon 'home de fer el seu
fet, la )saeta» fou cantada. Només que els
altres cridaven ms fort per tal de fer-la
inaudible.

"La Manxiula"

Uns quants metges de bon humor s''han
emprès la publicació d'un periòdic satiric
quinzenal, elprimer número del qual acaba
d'aparèixer. El sumari d'aquest, que tenim
sota els ulls, és prou divertit àdhuc per a
les persones ,poc al corrent de la vida mèdi-
ca barcelonina„però segurament no en serà
gaire per alguns que en diríem protagonis-
tes d'aquest primer número.

Paradoxalment, els animadors d'aquesta
publicació oferien, en el programa que en-
ca,pçala el número, la saya ploma a qui
vulgui comprar-la. Per la nostra banda, els
dediquem aquesta nota amb la millor in-
tenció del món.

Façana del Palau Padellàs

que anomésn s'engresquen amb tots els tou
-jours nouveau. En trobar-nos, doncs, amb

Un Le Corbusier de earn i ossos, sincera
-ment impressionat per l'excelléncia del nos-

tre gòtic, ens deixava satisfets i amb certa
dosi d'orgu1l barcelonf. Però en sortir deis
clastres de la Seu per as porta la Pietat
I abans de tombar pel carrer del Bisbe,
algú de la colla as llençar el crit d'alarma
ONois, estem perduts ! E1 Pont ! Ara hau-
rem de passar 'per sota el pont gòtic, ... una
onada de vergonya (corn s'acostuma dir) ens
cobrí la cara de tal cosa. Intentàrem, corn
últim recurs, desviar l'alta conversa estè-
tica vers l'acurada técnica dels nostres oira-
botes. «Fixeu-vos, Le Corbusier — bi
dèiem —, només amb les sabates deis via-
nants i haureu de convenir, si altra cosa
no, que anem bastant ben enllustrats.»

L'artifici; però, no reeixí. Per escamote-
jar-li aquella goticada, hauria hagut d^és-
ser molt curt de vista o que la Providència
ens hagués enviat una boira auténtica de
Londres. Le Corbusier va mirar el pont i
no va dir res... Nosaltres Ii agraírem tan-
ta gentilesa,' i apretàrem el pas per arribar,
ben aviat, a la plaça del Rei. L'endemà,
a'mb major confiança, el nostre visitant re-
marca :

— Però, corn és possible, que en mig del
vostre admirable gòtic hagi pogut sortir
aquell pont font, non i podrit...

— Amic — contestàrem —, som en una
època que tot és possible. Els de dalt po-
den fer i desfer sense donar explicacions a
ningú. I si, corn en aquest cas, l'educació

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



L'irritable Snowden

MIRADOR. PARISENC

El Món Poètic dels Neocis
Mme. Hanau Cs a les finances el que el

Dr. Asuero a 1'a medicina. Representa l'ele-
ment meravellós, poètic i providencial. Tots
dos corresponen a una època en què hi ha
moltes dictadures i tot va a la bona de Déu.
En el fons, un dictador no Cs altra cosa
que un home entestat a trabar el trigèmin
a un pob'e.

Mme. Hanau desjrés de detinguda

Mme. Hanau és una persona molt cone-
guda i sobre la qual s'han escrit -articles
estupends. Però les seves últimes peripècies
encara mereixen un comentan. Torna a és-
ser d'actualitat no solament per la seva
vaga de la fam, la seva fugida de l'hospi-
tal i la seva llibertat provisional, sinó tam-
be, i degut a una misteriosa relació, per
les notes que publica el senyor Calvo So-
telo sobre la situació financiera espanyola.
Les operacions bursàtïls que constituïen el
negoci de Mme. Hanau i que l'han duta
finalment a la presó, tenen una certa sem-
blança .amb aquella famosa operació de
«conversió» de què tan orgullós està el jove
ex-ministre d'Hisenda. Mme. Hanau es Ii-
mitava, en efecte, a canviar uns tfto's per
altres. I així arribé a arruïnar els seus
clients. El paraldelisme resulta, doncs, per-
fecte. Cal reconèixer, però, més imagana-
ció en la intrépida francesa que en l'nacor-
ralat» ex-ministre espanyol.

També en la polémica entre el senyor
Arguelles i el senyor Guadalhorce trobem
una fórmula que és tot el secret deis nego-
cis de Mme. Hanau. El ministre d'Hisen-
da de l'actual dictadura i el de Foment de
l'ante rior discuteixen el següent: «Aque-
lles despeses eren reproductives o no? Exac-
tament el mateix discuteixen Mme. Hanau
i la justicia francesa: eEls títols que vos

-té donava als seus clients, donaven alguna
renda o no?» Aquesta és tota la qüestió.

Els grans homes de negocis bursàtils del
nostre temps es desenrotllen en un món
irreal .i poètic. Darrera aquests constes des-
enfrenats i escandalosos que, sota el porro
de la Borsa de París, amb un quadern i
Un llapis a la mó, entonen la simfonia de
la baixa, el concertant de «a termo» i el
refilet de l'alça, no hi ha res. Mme. Ha-
nau ho comprengué perfectament i s'adonà
que els números que allí es fan no són
signes aritmètics — és a dir, exactes, sinó
algébrics —, és a dir convencionals. El
«crac )) de la Borsa de Nova York és una
prova del que diem. Si el senyor Calvo So-
telo hagués tingut la preparació tècnica que
té Mme. Hanau, hauria pogut realitzar una
obra financiera genial i no es veuria corn
es veu ara.

Després d'arruïnar els seus clients — ele
seus contribuents, podríem escriure - Ma-
dame Hanau ha tingut dosmoments es-
pléndids : el del seu apapusisme», amb el
final novellesc d'una fugida molt més reei-
xida que la de Léon Daudet, i el de la
seva llibertat provisional amb fiança.

El seu ((papusisme)), la seva vaga de la
fain, obtingué aquest resultat magnífic: que
la gent que Mme. Hanau havia deixat sen-
se menjar s'alarmà perquè ella no menja-
va. La seva llibertat amb fiança encara és
millor: la fiança l'han dipositada els ma-
teixos clients arruïnats per ella. Que provi
de fer igual el senyor Calvo Sotelo !

És consolador, però, pensar que Mme. Ha-
nau hauria pogut ésser home en hoc de
dona i espanvol en hoc de francés. El ge-
neral Primo de Rhera l'hauria nomenat,
sens dubte, ministre d'Hisenda. Que mono-
polis i que emprèstits que tindríem ara !
Ens hem salvat a mitges per una simple
qüestió de sexe i de nacionalitat. El seny r
Calvo Sotelo és un teòric sense imagïna-
ció . En realitat, amés que amb la illustre
hisendista francesa, se l'hauria de carnpa-
rar amb .aquest pobre general Póngalos,
Pex- dictador grec, que es va agafar els dits
per una senzilla compra d'automòbils sense
subhasta o la concessió d'una casa de joc.
infeliços !

C. R.
París, abrid.
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EL DEFENSOR DEL SENYOR VIURA
Heus aquí la carta que hem rebut de

l'advocat Andreu Sierra, de la qual parlé
-vent en el número del dijous passat:

Barcelona, 7 de abril de 1060. — Sr. Director de
MIRADOS. - Presente.

Muy señor mío: Publicándose en el semanario que
usted dirige y con fecha 27 del pasado mes de marzo
un suelto titulado tin collaborador amagat de la
dictadura — Xavier Viura, como abogado de este se-
flor, por él autorizado y haciendo uso del derecho
que concede el art. 789 del vigente Código Penal,
me interesa hagan constar:

Primero. Que en el suelto de referencia exiaten
en cada párrafo hechos, conceptos y apreciaciones
completamente inexactos, cuya enumeración seria
harto prolija y llegarfa la presente a das columnas
de esa publicación con una extensión lesiva para
ustedes y molesta para mf, que, ni aun haciendo
uso de un derecho que la ley me concede, pretendo
determinadas colaboraciones.

El senyor Sierra sap que és cert tot el
que vàrem publicar, transcripció literal de
coses dites en el procés Viura. També sap
que ens va fer dir per un amic comú, pro-
curador dele tribunals i federal de tota la
vida, que en aquest (procés obeïen ell i el
senyor Viura ordres expresses del governa-
dor Milans del Bosch. I també sap que si
el jutge va fixar una fiança de lo.000 pes

-setes és perquè e11, en nom del senyor Viu-
ca, en va demanar 25.000, rebaixades a dar-
cera hora a 6.000, iLa carta, doncs, no té
alive objecte que el d'acusar-nos pública-
ment de falsaris, tal com diu l'article que
invoca del Codi Penal, per haver dit la ve-
ritat, tot i sabent ell que és la veritat. En
ús del nostre dret n'hi demanarem comp-
tes.Segundo. Que en	 lo sucesivo	 sena medida de i

buen gusto no inmiscuir en dos asuntos del señor
*..* s

Viura el nombre de terceras personas. El Sr. Viura 
I

El cas és, • però, que el senyor Sierra ha
como agraviado, ustedes como inculpados y respon- I estat per nosaltres, amb aquesta carta, unasables pecuniarios y yo en la augusta misión de de
fensor, somos los únicos actores de este sainete, ara- I revelació sensacional. No es pot negar que
ma o tragedia, que el nombre es cosa que dejo a la I colli a politic és un bon número. Per pri-
aeertada elección de	 ustedes.	 I mera vegada ens topem amb un ciutadó queTercero. Que sabe muy bien la Sociedad propie-
taria de esa publicación, que nunca ha puesto precio va allunyar-se de la	 dictadura perquè es
el Sr. Viura a las injurias y no lo pondrá tampoco a I confonia massa amb el catalanisme. Quin
la que con esta gratuita e inexplicable apreciación le I home! Es veu que és tot d'una peça. No
hacen. contestado, sí, a estas agresiones con el ejer- I

se'ns havia acudit mai que Primo de Ri-
i	 Milans del Bosch es veiessin púb'li-verade	 derecho,cicio	 un	 habiendo sido, no el Sr. Viura,

sino el digno Juez de Instrucción del Distrito de la cament	 repudiats	 .per	 massa	 catalanistes.
Universidad de esta capital (y la Audiencia por ra- Havíem pees per altre a] senyar Sierra. Enstificación de lo acordado) el que con auto de fecha
7 de agosto del pasado año, ordenó la constitución	 I dolíem que s''hagués vist obligat, per corn-
de una fianza	 en cantidad de 10.000 pesetas (nada plaure el senyor Viura, a defensar ele pro-
de 25.000 ni 6.000, como ustedes afirman) a resultas	 I cediments de la dictadura contra	 Catalu-de las responsabilidades pecuniarias de un proceso;
fianza que tuvieron que depositar por orden ludicial,	 I nya, i resulta que s'havia quedat molt per
y en efecto depositaron, en ii de diciembre próximo I sota del seu pensament. La dictadura, per
pasado, segtin así aparece del sumario. 	 I ell, encara era massa amiga deis catalams-Cuarto. Que mal puede el Sr. Viura haber cola-
borado con la dictadura a base de unos escritos judi- I tes. Per aquesta franquesa,	 es mereixeria
dales de los que no puede ser autor, ni por otm I les pessetes que demana	 si no tinguessin
parte ha inspirado. Quien los subscribe responde de I d'ésser per al senyor Viura que no hi té

'Ylos mismos.	 dispuestos a tratar de colaboraciones, ca	 dret.Psepan que no pudo existir otra que la nacida de un
supuesto equivocado: Al conocer hace bastante tiem-
po que dictadura y catalanismo (catalanismo político -	 -desde luego) firmaba., pactos nupciales	 me olé é de

Stimson, Briand, Mac Donald, Wakatsuki i el feixista
Els protagonistes de la Conferncia Naval
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Quan es va reunir la Conferència Naval seqüència la de les antigues aliances mi-
a Londres el 21 de gener, vàrem tenir el Iitars.
propòsit de segur-ne totes les incidències França es va encarregar de fer veure
per la importància deis seus acords en el aquest aspecte de la qüestió. Va recordar
problema del desarmament i en el més ge- que els laboristes anglesos, amb el mateix
peral de la pau. Però als pocs dies de Mac Donald al davant, Thavien ajudada
donar compte de la primera reunió presi- a defensar el famós Protocol de Ginebra
dida per Jordi V d'Anglaterra, es va pro- de 1924 que organitzava el sistema mundial
duir a casa nostra l'esdeveniment tan es- de la pau amb els tres principis essencials
perat d'haver tingut una fi la vergonya de d'arbitratge, seguretat i desarmament, po-
la dictadura. Per molt transcendentals que sats per aquest mateix ordre; i donant én
fossin els acords de la Conferència no equi- certa manera per resolta la qüestió de l'ar-
va'ien per nosaltres a la liquidació d'un ( bitratge amb els darrers acords internacio-

període tan revoltant de la	 nostra història.	 I que permetés,	 no solament una limitació,
Més que els vaixells dels altres ens interes- sonó una reducció d'armaments.
saven els drets de la nostra dignitat retro- Però Nord-Amèrica no està .per brocs. Ni
bada. vol	 saber res amb	 les coses d'Europa,	 ni

Ara que la Conferència Naval s'ha aca- I accepta ti-aves en les seves. Ja en té prou
bat, 'be podem fer un parèntesi en les nos- I i gairebé massa amb haver signat el pacte
tres coses i registrar els resultats d'aquest" Kellog que l'obliga	 moralment	 a	 no	 fer
reunió internacional per a conservar a les i la guerra.	 Res d'o'bligacions materials que
nostres	 planes	 el	 valor	 que	 tenen	 d'una I no sigui lliure de complir corn 'bé ld sembli.
crònica del seu temps. Però Briand,	 representant de França, no

* * • va donar el seu braç a tòrcer. Es va voler
Els propòsits de la Conferència Naval te- entendre amb Les potències europees a base

nien una amplitud considerable que corn- dun acord per 1 estil de Locarno de mútua
prenia de fet tots els problemes pendents de assistència	 contra l'agressor eventual, a la

la pau universal. Perquè en el fons es trac- I Mediterrània, .acord que faria possible una
tava de l'acabament de l'hegemonia marfti- I reducció de les flotes europees dintre de les
ma d'Anglaterra ;	 i el trànsit d'aquesta si- I exigénoies d'Itàlia i les necessitats d'Angla-
tuació secular a un nou règim d'equilibri de I terra.	 Els laboristes, repudiant la seva an-
forces no es podia pas fer en un tancar i I liga	 adhesió	 al	 Protocol	 de	 'Ginebra,	 no
obrir d'ulls.	 I	 menys	 encara	 si	 es	 té en

i
varen valer acceptar perquè creuen que el
seu país ja no vol mes acords ni mes corn-compte que Anglaterra, potòncia europea

poténcia mundial, es tenia de !partir la vella promesos amb les coses dels abres.
hegemonia am'b Nord-Amèrica, que no vol Almenys — deia Briand — fern tots junts
acceptar compromisos amb les coses d'Eu- una	 declaració	 que	 faci	 aplicables	 entre

nosaltres els	 pactes	 de	 mútua assistènciaro.,pa,
La	 complexitat d'aquest problema expli- que estableix pel cas d'agressió el conveni

ca el fracàs de la Comissi-ó preparatòria del de la S. de N. El ministre Henderson, més
d sarmament,	 creada	 per	 la	 Societat	 de fi i més europeu que Mac Donald, hi esta-
Nacions, cada vegada que s'ha topat 'amb va d'acord en principi ;	però era necessari,

no exposar una trifulga euro-la qüestïó del desarmament naval. Els dos per	 -se que
pea entretingués les forces navals anglesesinteressats 'principals eren	 massa forts	 per i

a	 consentir	 que	 els	 altres	 els	 arreglessin disminuint de fet la situació de paritat amb
aquest afer. Primer s'havien d'entendre en- América,	 que els Estats Units s'avingues-
tre ells. Després, amb la base del seu acord, sin a donar la seva opinió,	 que els seria
la Societat	 de Nacions podria en	 tot cas consultada 'en cada cas, sobre I actitud que
construir un sistema d'interès general. D'a- I Iendrien,	 si	 venia	 un	 conflicte	 d'aquella
quí va néixer, després de molts intents sense rnena a Europa. Però els Estats Units, des-
profit,	 la idea de 'lm Conferència de Lon- I prés de rumiar uns dies, varen respondre
fires	 iniciada en unes converses entre Mac que no els amoïnessin amb consultes per-
Donald i Hoover. qué l'obligació moral del pacte	 Kellog	 ja

Tothom sap que fins ara no hi havia altre I
acord que el de la Conferència de Wàshing-.

era prou.
Quan sembIava que la cosa no tenia so-

ton sobre limitació de les grans unitats de lució,	 Briand	 va	 proposar	 que	 fessin	 un
guerra,	 cafital-ships.	 Les	 dues	 grans	 Po- I acord Nord-América,	 Anglaterra i el Japó,_
téncies anglo-saxones havien acceptat la pa- deixant per més endavant la possibilitat que
ritat entre elles,	 i les a'Itres	 una	 prop'orcib França i 'Itàlia s'arribessin a entendre. La

que corresponia a les seves necessitats de de- ridiculesa d'una po'Mtica de prestigi del fei-
fensa. Però no hi 'havia res establert sobre xisme italià,	 imprudentment emparada	 al
limitació de les unitats secundàries á auxi- principi ,per Mae Donald .amb la dèria d'a-
l'iars,	 especialment	 els	 creuers,	 que	 eren I

conseguir una disminució de les flotes euro -
amemotiu principal de la d'isebrdia ano--gl .pees, no palia ésser motiu del fracàs de la

Conferència,ricana.
Nord Amèrica necessitava per una acció
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de defensa o d'atac en els seus propis mars L'acord s'ha fet. Les dues potències an-
grans creuers de molt radi d'acció amb gros glosaxones han trobat la	 fórmula técnica
artillat, mentre que Anglaterra necessitava de la paritat i el Japó ha acceptat una pro-
molts creuers lleugers, 	 ràpids i de menor porció de grans creuers inferior al qo per
artillat per assegurar el	 seu	 propi proveï- I loo de la dotació d'Amèrica que havia de-
ment, 'la llibertat	 del seu comerç	 i la co- manat. Un 'pacte de vacances de construc-
munioació amb les seves colònies i els seus ció de capital-shi's	 fins	 al	 193á;	 un altre
Dominions que exigeixen bases marftimes I sobre regles m'és o 'menys humanitàries per
en les quatre parts del món. La dificultat la utilització deis submarins ;	 un altre so-
consistia a trobar una fórmula que, dintre I bre 'la substitució de les unitats de guerra
d'aquesta	 diferent	 necessitat	 d'armament; I inservibles,	 i	 un	 altre sobre la facultat de
assegurés	 la paritat entre les	 dues	 potèn- I traspassar,	 previ .avis i amb	 garanties,	 el
ties; però que .a la vegada aquesta paritat I tonatge d'una classe de va'ixells a la d'una
no perjudiqués	 la	 posició	 d'Anglaterra	 a altra,	 constitueixen la	 base de	 l'acord	 ge-
Europa, on necessitava mantenir una flota neral de la Conferència. Però corn que que-
que fos superior a les altres flotes europees da reservada a una gestió entre França i
reunides. Itàlia la possibilitat d'un acord sobre la im-

D'.aquí una nova complicació . França té portància	 de lea	 flota	 d'aquestes	 potències
colònies esteses a l'Africa i a l'Asia que Ii europees, Anglaterra ha exigit una clàusula
exigeixen	 bases	 marítimes	 en	 tres	 mars. per .la qual, segons quin sigui el futur pacte
Després	 d'Anglaterra és la primera potèn- fs-anco.italia,	 se Ii permeti revisar el	 com -
cia colonial. Per raons estrictes de defensa, promfs contret.
necessita una flota, encara que inferior, de La	 importància	 d'aquesta	 Conferència
naturalesa semblant a la d'Anglaterra. Però consisteix que ja per sempre més	 el prin-
ltàlia,	 per	 motius	 de	 prestigi	 politic,	 vol cipi de la solidaritat internacional crea una
que se Ii reconegui el dret a tenir una ma- situació	 d'interdependència	 jurídica	 en	 els
nina de guerra igual que la francesa,	 i si primers Estats del món. Ha quedat recone-
bé França acceptaria la paritat a la Medi- guda corn una necessitat de fet la impossi-
terrània, no admet una paritat absoluta que bilitat que cada país, fins en els problemes
la deixaria pràcticament desarmada en to- més essencials de la seva vida, prescindeixi
tes les altres seves mars.	 De fet,	 aquesta de la relació amb els altres, ïss molt ; però
disputa destorba el propòsit anglès de veure no tot el que s'esperava,
disminuides des	 flotes	 europees en	 fonma Corn han dit el famós escriptor Nonman
que no passin deis limits que ella pugui ac- Angell i el no menvs famós periodista Wick-
ceptar per la .pròpia flota en un acord de ham Steed, els laboristes anglesos han estat
paritat amb Nord- Amèrica. més	 nacionalistes	 que pacifistes.	 La	 por

Però, per si no n hi hagués prou, repre- d'Amèrica	 els ha obligat a repudiar el sen-
sentava una	 nova complicació l'actitud del tit constructiu de la política de pau d'Eu-
Japó, que reclamava en grans creuers una ropa.	 El's acords de la Conferència Naval
proporció del qo per ioo de la dotació deis secan sospesats a la S. de N., a la qual han
Estala Units, o sigui,	 una proporció pràc- d'ésser sotmesos. Potser Anglaterra es do-
ticament	 igual	 que	 Pacceptada	 en	 grans narà	 compte	 d'una	 disminució	 d'autoritat
creuers per Anglaterra. Així, aquesta potèn- moral.	 Diuen que França, amb	 les seves
tia es trobava, principalment en	 els mars proposicions de ,pactes de seguretat, procura
deis seus grans Dominions, que eren dues conservar la	 situació actual	 que és d'una
flotes i no una sola les que aconseguien una certa preponderánoia a Europa, moguda per
paritat amb la d'ella. la por que una nova guerra Phi prengui. No

Semblava natural que un problema tan és certament un mal per Europa voler arre-
ec!mplex fos transportat a un pla superior glar les coses de manera que no sigui una
al de le discussió tècnica d'un equilibri de guerra la que modifiqui el statu quo. En
forces,	 En realitat, totes les dificultats res- canvi, costarà de fer entendre que sigui un
ponien a la idea d'una possible guerra en bé atiar la passió de prestigis nacionals per
la qual cada potència s'hagués de valer per utilitzar-la	 corn a contrapès en	 la	 solució
si mateixa.	 Era la negació de tota l'obra de discòrdies	 europees.	 No	 valia	 la	 pena
de Ginebra i de l'eficàcia del pacté Kellog earregar als conservadors anglesos	 la res-
contra la guerra. La restauració de la vella ponsabilltat del fratás del Protocol de Gi-
polftica de l'equilibri, que porta corn a con- nebra per venir al cap de cinc anys a ne-
nals, va proposar una fónmula de seguretat gar-ne la lletra i a renegar del seu esperit.
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lá Imo y continué de] otro tan alejado como siempre
lo estuve.

Quinto. Que nunca he estado a las órdenes del I
Sr. Milans del Bosch, ni hubiese consentido tal su-
misión en el Sr. Viura, .con relación a la querella
por inju rias contra ustedes deducida.

Suponen que este último señor (y por lo que a
mf se refiere lo afirmo) hemos estado a tan respetuo-
sa y cautelosa distancia del Sr. Milans del Bosch,
romo del Sr. Puig y Cadafalch, por ejemplo.

El Literary Digest ha obert una enquesta	 Ni a uno ni a otro hemos obedecido, ni aplaudido
er tota l'Amèrica del Nord sobre la ro_ 

nunca: siquiera en ocasiones, los ideales de ambos
hermanados, brindase oportunidad para hacerlo en

hibició,	 I nn solo acto.
Eli resultats de l'enquesta donaven un I	 Sexto. Que se entienda siempre queda a salvo

«ger avantatge als humits», ferò no en- cualquier otra ación que al Sr. Viura pudiese co-lleu	 rresponder con motivo del suelto de referencia.
cara. la majoria necessària her a la supressió	 De usted affmo. S. S. q. e. s. m. — A. Sierra
del rè,gim sec. Els partidaris d'aquest diun Valverde.
oue l'enquesta del Literary Digest és ten-
denciosa, Perquè els breguntats són en ge-
n.ewal homes — humits — i no pas dones,
sexe,que comfita amb moltes lartidàries de
mantenir el règim actual. Fneara més:
¢rofiosen als seus amics que no contestin
enquestes d'aquesta mena, Qerqui són fetes
amb la mala intenció, diuen, de crear una
agitació artificial i berniciosa. El beriòdic,
per la seva banda, protesta de la seva bona
fe i diu que esfera reunir vint milions de
resbostes.

Cal afeciir aue, des de fa cosa de dos m'é-

sos, les discussions al voltant d'aquesta
a2estió han tres molta virulència, tant al
Porlament corn al career, al mateix temas
que augmenta la feina de la. Qolicia, deli
magistrats i del tiersonal de presons, i airé
no solament a Chicago.

Aauest
-------------- _______, -_, !!

 número ha estat
nassat per la censura

El debat sobre el pressupost, que és tim-
,ortant en tots els Parlaments, agafa grans

praporcions a Anglaterra. El dia que es co-
mença el debat, que enguany s'ha escaigut
fa pocs dies, és el més solemne de la Cam-
bra deis Comuns. En un dia així, el Can-
celler del Tresor, sortós o desgraciat, ge-
nial o mediocre, es lliura a la posteritat.
Tots els que han ocupat aquest càrrec, i,
donat el tradicionalisme anglès, tots el que
l'ocuf aran, acostumen a isolar-se de tot-
horn uns quants dies abans. Desa¢areixen,
s'amaguen generalment a la seva casa de
camp, ben guardada ¢er fidels criats que
no deixen arribar ningú, ni els més pròxims
parents, al desQatx del Canceller. El ma-
teix president del Cgnse'll no coneix el dis-
curs del Canceller del Tresor fins dues ho-
res abans de començar el debat.

Aquest any tothom esperava el discurs
de Snowden. La Cambra era plena a ves-
sar. A dos quarts de quatre en punt, Snow-
den féu la seva aparició. Totes les mira-
des convergien sobre la figura állida del
Canceller, que avançava a froc a froc re-
penjant-se en els seus dos bastons, amb un
somriure nerviós que passava d'un costat
a l'altre deis seus llavis 5rims. Eli seus
amics li tributen una ovació. A la tribuna
de davant el banc ministerial, una altra
cara àAida: Mrs. Snowden.

Enllestides les qüestions del dia, el f're-
sident, amb la seva gran tierruca i les se-
ves vestidures imj5onents, diu senzillament:
((El Canceller del Tresor. El Molt Honora

-ble Philip fi Snowden.»
En mig d'una gran ovació, aquest pren

la fr'araula, A ¢oc a froc, sense cafr emoció
visible, desenrotlla l'exfrosició del seu fires-
sufost. Tot de cofi, unes frases seques,
agressives. L'orador ha vist en la cara de
Mr. Churchill, el seu antecessor, un som

-riure mofeta, i li ha dirigit una flpuxada,
que Churchill encaixa amb indiferència, sa_
bent que ja li tocarà el seu torn.

Acabat el discurs, Churchill i Lloyd Geor-
ge, seguint els usos de la Cambra, s'aixeL
quen a flarlar per donar les gràcies al Can-
celler fiel seu treball. Però els comf liments
de Churchill no han estat més que el salut
abran de començar fa llunta. L'endemò,
Churchill analitzà i criticà el pressupost de
Snowden considerant-lo un perill fier a
conomia anglesa. El fair play havia acabat.

Dos dies des¢ré's, Snowden, corn si es
trobés en una Conferencia internacional,
f romogué un gran avalot.

— Si l'honorable membre (referint-se a
Snowden) fos un comerciant... — va dir
el conservador Stanley en el sea discurs d'o-
fiosició'.

--i,s que ho sou vós? — l'interrompé
Snowden.

— No, Q'erò estic ficat en els negocis
— féu Stanley.

— Conill ferquí! — refrlticá Snowden.
No sabem ben b'® l'abast que en anglès té

aquest insult, però es veu que no és més
fort que dir grotesc i ridícul, Perquè el frre-
sident es va negar a demanar a Snowden
que retirés les seves fiaraules, considerant
cue les havia aflicat als negocis en general.

Pensant en altres Con ferències

Ara que es discuteixen els resultats d'una
Conferència naval de tres mesos, és curiós
de recordar les Conferencies de desarma

-ment que varen ésser celebrades abans de
la guerra.
. La brimera fou convocada fiel tsar Nico-
l'au ITT a La Haia, en 78oa. Desfrés de
llargs discursos, es va adonar una resolu-
ció en la qual es deja que ida limitació de
les càrregues militars era molt de desit jar
a fi d'assegurar el benestar general i reo

-ral de la humanitat».
Vuit a'nvs després hi hagué una altra

Conferència. Durà quatre mesos, i corn a
tota conclusió, adreçà als governs la se-
güent ïnvitació: «La Conferència confirma
la resolució ado¢t'ada en rSoo en el que fa
referència a les càrregues militars, i, tenint
en comfit' que acuestes han augmentat no-
tablement des .d'aleshores, la Conferència
declara que és molt de desitiar que els no-
verns refrenquin 'l'estudi d'aquesta qües-
tió.n

Naturalment, desbrés d'aquestes famoses
declaracions, al cab de set anys esclatava
1a. efuerra.

Encara són molts els sui creuen que les
resolucions de les actuals conferéncie.s tin-
darn la mateixa eficàcia que aquelles.

Però és d'es f erar que el temfis, i amb ell
una ?ran y+erra, no haurà basset en va.
Per això Ariand vol la seguretat, que eaui-
val a l'esfierit d'arrrélar les coses flaclfica-
ment , ahan.c oue el desarmament, que és
imboscihle sense am'esta nova idealitat en
vl Diet internacional.

El rèoim sec a!s EE. UU.
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UN TERRIBLE MALEFICI	 POESIA
Conte inèdit de JOSEP PICÓ

Un drama modern i el seu desenllaç:
L'Enriqueta Romeu i la seva mare vivien	 La Pepa del forn es comprometé solem-	 moni. Però, res, Ketty es feia cada dia	 Jules Supervielle

en un d'aquells barns on sembla que 1'es- I nement, davant d'un conciliàbul de dones I més bonica i segurament això feia que els	 Jules Supervielle és un poeta uruguai de
pent modern no hagi pogut penetrar enea- I de la seva confiança, a fer corsecar la floja.	 maleficis no li arribessin a causar ni una	 !lengua	 francesa.	 Hauria	 pogut	 ésser	 un
ra, puix conservava el tipisme adulterat .	 * * *	engruna de neguit. En canvi a la seva ma-	 poeta parisenc de llengua espanyola. No fa
propi deis suburbis de les grans ciutats,	 Ha passat temps. L'Enriqueta, almenys	 re, bona dona a carta cabal, la tenien an-	 gaire temps el vaig veure en el seu gabi-
la qual cosa feia que en la barriada perdu-	 quant al nom, ja no és l'Enriqueta. Ara	 guniosa, ja que temia el poder malèfic de	 net de treball, propi per a la filosofia, da-
rés un caràcter de poblet de mala mort, , és la Ketty, renom amb què es batejà ella	 la sinistra senyora Pepa, però procurava	 vant el Bosc de Bolonva. Em digué: «Me'n
tant pel que afecta a la manera d'ésser I mateixa, quan feia de modista, en compli-	 no donar-ho a compendre a la seva filla	 vaig, per tal d'escriure el meu pròxim lli -
de les gents com a llur manera d'apreciar	 citat amb les seves amiguetes de taller, per 	 perquè no s'hi capfiqués corn ella i perquè	 bre, a l'Uruguai.»
les coses i jutjar els fets. Degut, sens dub-	 la	 semblança	 que	 segons	 aquestes	 tenia I no s'ho prengués a la valenta i arribés a
te, a aquestes circumstàncies, des que la	 amb una "star" protagonista d'un film ame-	 esgarrapar-se amb aquella pell de Barra-
mare de l'Enriqueta enviudà, tenint de pu- ¡	 ricà.	 bàs.
jar pel seu compte cinc criatures, la dona ¡	 Quant a la persona, és la de sempre;	 La Pepa ja començava a desmaiar dels
era objecte de la preocupació del veïnat;	 conserva el seu caràcter enemic del xafar-	 seus	 propòsits	 en veure que	 malgrat el
no per ajudar-la, per cert, sinó per a es-	 deig, el	 seu bell físic	 i el seu tipus de	 temps que hi treballava no assolia encara
brinar d'on podien sortir les misses.	 noia barcelonina.	 l'èxit perseguit; però abans d'abandonar -

A mida que l'Enriqueta i les seves ger-	 Però el món i les persones donen tombs,	 los, sense dir res al ceguet anà afer-se
manes anaven fent-se, amb més intensitat	 Per una	 d'aquestes	 eternes	 històries de	 tirar les cartes per una pentinadora que
i atenció es projectava sobre la vida de la	 tothom sabudes: misèria de jornals, lamí-	 hi tenia la mà molt troncada.
mare la malícia de les desvagades del veï-	 ha malalta, joventut, el seductor, etc., Ket-	 Aquesta, després de barrejar ben bé els
nat. Ara que l'Enriqueta comença a pintar	 ty ha tingut d'abandonar el taller, i ella	 naips, escapçar i fer-ne cinc piles de lesÁ^^
Un xic, tot són suposicions, averanys i pro-	 sola ha de portar la casa, lent de model,	 quals la senyora Pepa trià una, els esten-
nòstics.., 	 I feina per la qual és sumament sollicitada. 	 gué amb atenció damunt la taula i donà

* * *	 I	 Podeu comptar que les comares encara	 la següent interpretació:
L'Enriqueta sortia fresca i presumida de	 s'ocupen de la noia amb molt més acarnis- !	 —Jesús, Maria i Josep, senyora Pepa!...

casa seva. Es trobava en l'edat en què la	 sament que abans, ja que "de ]'arbre caigut ! Que n'hi volen de mal a vostè! Fixi's bé
formosor i la joventut es disputen per veu-	 tothom en fa llenya ", corn diu la dita. Lai com li surten les cartes... Li han sortit tres
re quina serà la que donarà més bellesa a	 lomera i les seves filles són les que es	 asos de costat voltats per dues Botes. La
la persona que les porta damunt.	 veuen amb més cor de trossejar la fama ! primera, la sota d'espasa que ha sortit

Corn és natural, ella s'adonava de la se-	 d'aquesta "modelo ", corn Ii deien ruborit- . dreta. La segona, l'as d'oros cap per avail.
va presència agradable i n'estava força or-	 zant-se del nom que els acudia al pensa- ¡ Al costat el d'espases cap per amunt. A
gullosa, sobretot 'en veure que li captava	 ment.	 continuació el de copa capgirat seguit de
Un nombre de pretendents que moltes hau- I	 Però corn que les persones más gatamau-	 la sota d'oros dreta i desafiadora... Oh, se-
rien envejat per elles, però no tenir un ca-	 les tenon els seus copets amagats, un dia	 nyora Pepa, ja cal que es calci bé, això
ràcter	 massa	 expansiu,	 un temperament	 la filla gran de la fornera, noia rossa, rodo -	 son dues Bonotes que diuen molt mal de
massa fàcil a les amistats i franqueses de j neta, amb una piga prop de la barba i un	 vostè i fan treballs contra casa seva, ben
barn, feia que los tinguda per vanitosa i	 aire de congregacionista que trencava 1'à-	 dar ho diuen les cartes. Fixi's corn l'as
que les comares que tenien filles, per en-	 nima, en sortir de certa casa de platxeri i	 de copes, que significa casa, surt cap per
veja, la bescantessin i les que no en tenien	 discreció de bracet d'un galant jove, fou 	 avall i en canvi el d'espasa al seu costat
fessin el mateix tan sois pdl vidi de for-ho.	 vista per la Ketty, que s'esqueia passar	 cap per amunt. Això vol dir que han acon-

La noia començava a estar tipa de les re- I per aquells indrets.	 I seguit posar una burxa a casa de vostè i
tallades i de les murmuracions; ella no es	 Ketty sentí en el seu interior una gran	 que l'hi ha posat la jove, la d'oros. i que 
ficava amb ningú, sa mare tampoc, i en	 satisfacció d'aquella troballa,	 si no s'espavila li ennegriran l'estrella, per-
canvi a elles el xafarderam els tenia posat	 Arribant al seu barni entrà a la lleteria,	 què l'as d'oros li surt a l'inrevés...	 El darrer llibre de Jules SuPervielle s'a-el dit a l'ull.	 on precisament s'estava sedassejant a una	 —Ah.,.—exclamà la Pepa amb veu de go-	 nomena Le Forçat innocent. Si a propòsitEn el moment en què la veiem sortir,	 "artista ". Ketty que no es ficava mai en I la corn si volgués escopir una espina atra-	 d'aquest llibre	 evoco	 les	 dues pàtries del'Enriqueta no pensa en les bescantadores,	 res, interrompé la conversa per dir a la	 I vessada—, és la Ketty...!	 l'autor, no és pas per establir el recomptei	 corn poques vegades	 se li	 noten	 certs	 vaquera:	 La pentinadora l'agafà pel mot i com	 flcil de les	 inspiracions	 que Jules	 Super-signes de satisfacció que aneu a saber de	 —Sí, podeu dir mal de les artistes i de	 que les coneixia a totes digué:	 vielle, en els seus poemes d'una tècnica se-
què era... però la senyora Pepa del forn i	 les models; sabeu qui acabo de veure sor- I	 —Sí que ho és, sí; i la d'espases, la mala	 gura molt parisenca, deu als horitzons i a
la senyora Teresa, que corn sempre, bo i	 tint d'un "meublé"?	 llengua, és sa mare.,,	 la vida de l'Amèrica espanvola,
aturades	 dalt	 la vorera, estaven	 enrao-	 --A qui?	 La senyora Pepa es malhumorà, perquè	 Em sembla que Jules Supervielle repre-
nant, la interpretaren amb poques parau-	 —Dones a la gran de la lomera...	 totes les altres tirades li sortiren contrà-	 senta alguna cosa amés profundament orno-
les, encara que amb molta malícia, amb	 —O000h!... 	 I ries, pagà a la pentinadora, la qual Ii aeon- I cionant que un total de simples correspon-
una mirada de reüll i un somriure mofeta I 	 De seguida, una de les que ho sentiren,	 sellà que per evitar cis efectes d'aquelles I dènoies subequatorials i amèrico-llatines.
i llefiscós, dient a mitja veu i lent-se l'u-	 anà a portar la nova al forn,	 males voluntats cremés cada divendres tres	 El secret	 de l'emoció	 comunicativa deis
llet amb sornegueria: "Deu haver let bo-	 En assabentar-se'n la Pepa, que era la	 candeles blanques, tres de negres i una de	 Qoemes d'El Forçat innocent ve del Jet que
nes..."	 Però què varen dir! L'Enriqueta,	 que dula la veu cantant de la guerra a les	 verda ;a Sant Expedit i a Santa Rita, i	 el poeta dóna la transsubstància d'un estat
que,	 corn totes les dones quan estan de	 "qualaevols", i coure-li corn una llaga, no	 que no temés.	 •	 d'hipertensió sensible gairebé dolorós, aquell
punta amb les veïnes, de temps ha agudit- 	 el fet de la seva filla, sinó el descobriment I	 La fornera sortí tota moixa de la casa	 que tots hem exi5erimentat, els homes de
zava els sentits, arreplegà al vol les paran	 de Ketty, recordà que anys enrera, quan	 de la pentinadora i anà a la del ceguet	 lletres que	 teams dos centres diferents de
les insidioses i, corn si hagués rebut una	 aquesta encara era ]'Enriqueta, havia jurat	 sense perdre temps, a reclamar-li que multi-	 atria espiritual.
fuetada al mig del rostre, es girà sobtada	 fer-la corsecar.	 pliqués les forces perquè les persones que	 Els països d'una civilització mateixa, de
ment a la senyora Pepa i li digué:	 Aquella nova acabà en	 sec la guerra	 volia fer perdre continuaven tan trempa-	 raça idèntica, ofereixen a l'escriptor no so-

—alés valdria que per comptes de cuí-	 d'estisorades sorolloses	 contra	 Ketty.	 La	 des com sempre.	 lament un	 material d'imatges	 d'expres-
dar-se de si faig bones, mirés de no fer-les	 murmuració ja no fou més una conversa	 El ceguet li contestà:	 sions tan seimblants i tan diferents alhora
portar al seu marit.., bruixa! 	 en veu alta. Les comares, tot al més, can-	 —Sí. Ja "ho he vist" aquesta nit quan	 que cavalquen 1 una sobre 1 altra, si 	 tam-

Era la primera vegada que l'Enriqueta	 viaven entre e11es un xiu-xiu discret, pro-	 m'he comunicat amb el gran boc, que m'ha	 bé una zona d	 sensacions d un mateix or-
es descarava a aquellos i ho féu amb tal	 curant, això sí, evitar totalment la proxi-	 dit que això és perquè per aquestes dones	 are q t,	 s imp

o
sen, en reco rd	 la pàtria

impuls que de moment les desconcertà, pe-	 mitat de la noia no los cas que també les	 hi ha	 ui els fa grans treballs i els	 re-	 subm r en	 la	 pàtria	 en	 ng	 es	 troba,	 i
q	 q	 	̂ p	 bmegeixen l'escriptor bil

i
ngüe en un per-rò reaccionaren de seguida:	 descobrís sortint	 d alguna	 sagristia.	 Mes	 para una cosa que ho tiraran a casa teva,

—Deus tenir la cua de palla, que t'en- i contra aquella havia comen at una lluita	 i que si no t'es aviles a donar el que sigui	
Petu desarrelament.

q	 ç	 q	 p	 q	 g	 Es potser perquè Supervielle es sent ame-
cens, descarada, indecenta, tomàquet!	 sorda i tenebrosa.	 I perquè jo pugui fer el que dec abans que	 ricà del Sud en pie Parts, que visita, abso-

L'Enriqueta, cegada per la ràbia, i degut	 La Pepa del forn, que entre les qualitats I elles no ho tirin, estaràs perduda	 lutament corn un turista,	 el Museu Car-
també a la seva inexperiència en les bara-	 que li reconeixia el barni tenia la fama	 — uè s'ha de fer? Que s'ha de for? De-Q	 navalet, i que aixb ens val un poema. Per-
lles, no sabé continuar, se Ii enrogiren les	 d'ésser mig bruixa, s'navia emprès pel mu	 maneu.	 qué no es troben gaires poetes modernistes
galtes i sois fou bona per engegar aquelles	 compte la venjança de totes les comares;	 —En primer hoc, tens de donar-me una	 en els museus del París retrospectiu.
fúries	 amb el	 clàssic	 "Arri alibi".	 Les	 venjança que en realitat no era tal, sinó	 poca de 'roba, o un paper, en fi alguna cosa	 Horn sent que el poeta Cs constantment
plantà, deixant que s'esbravessin escanda-	 tan sois un desig aguditzat de fer mal per	 que sigui d'elles, al mateix temps em por-	 de viatge. Els títols de les grans divisions
litzant-la, corn ho feren fins que la perde-	 complaure's en ele seus estralls.	 • 	 tes vint-i-set duros, que són tretze i tret-	 del seu recull i Saisir, Intermiitences de la
ren de vista.	 * * *	 I ze més un que significa el Pare Poderós;	 Terre,	 Ruptures,	 Derrière le Silence,	 indi-

Aquells crits atragueren l'atenció del veï-	 Per més que les grans ciutats semblin I llavors, junt amb la poca que els hagis Po-	 quen aquesta recerca d'un absolut que re-'
nat; sortí gent als balcons; les desvagades	 xapes de cosmopolitisme,	 de despreocupa	 gut arreplegar, jo els tine de treballar, Po-	 sisteix als desplaçaments del tema, despla-
s'aturaren a les portes de les botigues; 1'a-	 ció,	 d'independència	 d'esperit, conserven	 sant-los una nit a. sol i serena dintre un	 çaments que el deixen tot vacillant àdhuc
droguer corregué a preguntar amb veu de	 encara un solatge força dens de morbosi-	 pot de vidre blau, amb vinagre, fel d'albat,	 quan s'immobilitza en una etapa de llarga
cometí 	 a la senyora Pepa què era allò; el I tas medievals, i per això podem trobar en	 aigua infernal	 i	 llàgrimes de eantàrida.	 durada.t	 1_-._,,.b	 'f	 d'h'	 or	 esa unao rd	 d'	 '	 1

Per això aquestes lluites de precedències,
I potser també d'existència, entre els dife-
rents jo de l'autor.

Es aquesta vida de pensament la que
comunica a Supervielle el seu temor de la
solitud vana. Recerca i defuig l'amor en el
sentiment que aquest altre escampament
i de vegades aquest rapte (el poema : Est -ce
encore moi malgré — Son visage en alié...)
Ii faran conèixer un nou i cruel exili.

La tirania no del record, sinó de la pre-
séncia del pals del qual soon absents, al
mig mateix d'aquell en qué ens realitzem,
es fa sentir en l'expressió, tornada així anés
difícil. Jules Supervielle pensa, vol expres-
sar-se, però aixa el fa sofrir: Tous les mots
sont ,'estés au loin, — Saisis par leus pro-
pre délire, ens diu en un crit esquinçador.

Aquesta distracció en el sentit etimològic
de la paraula, aquesta' crida de l'altra pà-
tria, de la nació complementària, les sen-
ten tots els llatins que freqüenten d'altres
llatins.

En Supervielle, adquireixen una força re-
trospectiva.

Un recull de poemes intitulat Oloron
Sainte Marie és talment marcat d'aquell
gust i d'aquella servitud acceptada d'una
absència, que el remunta en el passat, fins
en la interrogació deis morts, que troba
menys inactius, més alliberats que els vi-
vents. El poeta partit de peu ,pla s'eleva a
Poe a poc, i ateny les zones en què els
morts esdevenen els vivents d'un altre
món. Cree que la solitud deis vastos es-
pais, la mesura de les separacions amb els
éssers animats que el viatger rotatiu re-
prén i abandona periòdicament, han fet
accedir Jules Supervielle a les creences deis
antics indis. Però no s'ha impregnat de
llurs mitologies. L'ha redescoberta en ell,
pel joc alternat de la crida i de l'abandó de
dues pàtries.

Es un deis casos més curiosos, més mo-
derns de la nostra poesia actual.

II

El bilingüisme vist per Fernand
Neuray

Els llibres sobre Clemenceau són de ma
da. N'hi ha d'excellents, n'hi ha de qual
sevols. •

En tots els casos, un d'ells és curiós per
1'aproximaoió que permet de for entre la
Bélgica i la França.

Fernand Neuray dirigeix a Brusselles un
diari molt gran, el qual, encara que dient-
se La Nation Belge, o potser per aquesta
raó, és violentament partidari del bilin-
gü isme.

El centralismo francès imagina malament
una nació vivint unidíssima utilitzant co-
munament dues llengües. Amb tot, és el
cas de la Bélgica, fiamanda i francesa en-
sems.

Per aixa, dones, la personalitat de Fer-
nand Neuray era indicada per fer ¿'ell, al-
lora que un confident de Clemenceau, el
seu jutge. Els Entretiens anee Clemenceau
(Edicions Promethée) que Fernand Neuray
publica, expliquen el més gran escàndol de
la història interna de França, la qual n'és
responsable davant els seus aliats, a saber:
que el civil que guanyà la guerra no fou
dut a la magistratura suprema, la Presi-
dència de la República.

El liberalismo de Fernand Neuray deter-
mina també aquest misteni : que en Cle-
menceau hi havia dos homes.

I d'aquest petit llibre resulta que si Cle-
menceau, home honrat, home cultivat, gran
patriota, hagués estat doblat d'un regiona-
lista, hauria tingut la força de resistir als
ninots polítics, els quals, però els havia do-
minat durant l'acció de la guerra ; però el
Tigre tenia el prejudici del respecte deis
vots, forma agressiva de l'antifederalisme.

AnoLPHE Dc FALGAIROLLE
averner, ame om oci i poc amic	 is	 tal carrero un h	 aerbolari que cura de gra- Llvs, graci ao que ire a es

tòries, reja de tot cor amb els seus parro- I cia, en tal recó un cego que té especialitat dotze de la nit, es tornaran un fum que jo
quians. Això provocà que l'ira congriada a donar mal	 faré arribara 1'es erit amb qui em comu- I —Prova-ho — insistia ell— • ja veuràs
per aquelles contra l'Enriqueta la dirigís-
sin vera ell quan tot rient exclamà:
—Sembla que us les na cantados clares

la menuda... Ja us arreglaria ja, si los del
vostre home...! us clavaria cada cop de
samaler, que ja us estaríeu a la cuina tant
si volguéssiu com si no...

—Sí, abona-la, abona-la!—li contestà la
senyora Laia que s'afegí a la corrua de la
Pepa—; Ii deus servir d'alcavot que l'abo-
nes tant.

El taverner contestà alçant más el to,
augmentant el gruix de les paraules; les
marmanyeres no quedaren curtes. Sortí el
marit de la senyora Pepa, el fill de la Laja,

La Pepa del forn és parroquiana del ce-
guet i ja se'n val de molt temps. Gràcies
als seus serveis féu perdre una família
sencera d'un fern de més avall, tots els
membres de la qual moriren tísics; també
féu embogir el rector de la parròquia..
Ara volia fer perdre la Ketty i posava

tot el braó per aconseguir-ho.
Seguint consells del ceguet, durant una

novena la Pepa tirà des del terrat a la
galeria de Betty set grans de sal morra
xopa de tinta i ohi de confirmació. Li féu
regadetes i creus a la porta del pis amb
aigua infernal, consistent en aigua beneita
procedent de tres esglésies dedicados a

P
pico. Passes el dimarts vinent i et donaré
una boleta: tira-la al seu pis. Això sí, men-
trestant, no et descuidessis de for-los la re-
gadeta i les creus amb aquella aigua que
ja saps i no t'adormis, que treballen de va-
l ent...

La senyora Pepa, esverada amb el que
li acabava de dir el ceguet, li hauria donat
els vint-i-set duros si en aquell moment els
arriba a tenir. En sortir i reflexionar-hi,
ii començà a saber greu de despendre's d'u-
na quantitat tan respectable; peyó la rose-
gava el dubte: "I si ara no els hi dónes i
la Ketty et tira allò ?"

La mare de Ketty cada dia estava més

corn aquesta bruixa s'esvera i us deixa
tranquiles.
Seguint les precedents indicacions, la

noia arranjà un ceballot enorme i el deixà
anar dissimuladament al pati de la fornera;
la ceba caigué dintre una panistra plena
d'ampolles i paquets d'herbes i quedà mig
amagada.

Corn que l'home de la Pepa havia agafat
una calipàndria, ella encara no havia anat
a portar els diners al ceguet, però corn que
continuava resant i font creus tenia con-
fiança d'aturar els maleficis. Però, horror!...
Una tarda a entrada de fosc tanà al pati a
buscar el paquet d'espígol per a escalfar

el pare de la Tries, el noi i els parroquians	 sants barons, profanada	 per	 la	 saliva i	 I capficada, tant que cridà l'atenció de la	 uns draps per al seu home, i forfollant per
del taverner i s'armà un batibull que aca-	 certs "passes" del ceguet. També procurà	 noia, que taut sí corn no l'obligà a expli-	 la panistra de les herbes sentí una fiblada
bà a la delegació i al dispensan.	 I introduir a la casa de la noia uns pólvors	 I car-ne les causes. Quan la xicota les va sa-	 horrible a la mà, que li féu arrencar un

ilader, i hagueren de satifer la soya ira	 perquè 'aquesta no acompanyés les mania-	 ocasió al seu xicot, estudiant força tabalot 	 —Ai, ceguet, que estic perduda! Ajudeu-

l'Enriqueta, de la qual juraren venjar-se.	 ' cas i de les consegüents lluminàries al di-	 Aquest noi, aficionat a les lectures extra-	 D'aquest tropell se n'assabentà tot el eel-

Quan	 l'Enriqueta s'assabentà que	 per	 de cendres de malva de cementiri, falgue-	 ber, naturalment, féu la despreocupada i	 crit llastimós que es convertí en bram d'a-	 MITJONS
ella s'havia lliurat aquell sagramental, no	 res i ossos de carpó d'òliba,	 recomanà a sa mare que no s'amoïnés de	 terridora desesperació en veure que s'ha-	 1 MITGES
pogué contenir-se el riure.	 Però sens dubte, o la noia tenia molt de	 la bruixeria que els feien, que ja ho arre-	 via punxat amb una de les agulles de la	 A BON PREULes xafarderes, corn que foren castiga-	 ho entre els mals esperits o aquests s'ha-	 glaria ella pdl seu compte. Però se li ha-	 ceba malèfica que no havia descobert fins
des a pagar unes pessetes pel soroll armat, 	 vien tombat d'esquena a la senyora Pepa.	 via	 encomanat el neguit i, no podent-lo 	llavors. Tremolant i petant de dents excla-	 Jaume 1, ii
s'abstingueren durant uns dies de for mu-	 Les bruixeries no bien efecto i no era pas	 aguantar al pap, ho explicà a la primera	 mà:	 Telèf	 ír655

traient tot el vení pels ulls així que vejen	 byes de les oracions, salms i responsos del	 però viu de debò.	 me, Sant Ciprià! —i caigué en basca.	 --_L	 _ _ _ 	 _

vagants, s'havia empassat molts llibres de	 obert en pes i aviat tot el barn.
magnetisme, màgia negra, etc., i corn que	 La senyora Pepa hagué de ficar-se al lilt
sabia aue les persones afectades per les	 completament enfebrada. Desvariejant de
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losen Maria de Sagarra als teatros Talia Í Novotats I P R E S E N TA C I O N S ^, LA M_US I CA
Gardènia, poema en sis quadros

El cas del senyor Palau, farsa en tres actes

L'estrena de Gardènia ens ha semblat te-
nir un no sé qué de Batalla d'liernani.
Comparació inexacta, però amablement ob-
sessionant. E1 lector ja s'adona que no pre-
nem aquest símil en el sentit que els autors
del Parallel siguin uns clàssics decadents
i Josep Maria de Sagarra un autor verbal-
ment romàntic. Recordem que Josep Maria
de Sagarra mateix ha dit, referint -se pdn-
cipalment als coneguts autors del Parallel,
que gla nostra escena envaïda per l'a-
nalfabetisme aventurer. Així, doncs, aquell'
no sé què de Batalla d'Hernani se'ns con-
verteix en Batalla de Gardènia, en el sentit
de batalla decidida al teatre menys que
mediocre.

Gardènia és un poema realista, i horn hi
ha volgut veure una in fluència de Maya.
Una detinguda comparació d'aquests dos
poemes no ens donaria la més lleu sem-
blança interna. Només l'ambient és, en part,
semblant. La vàlua essencial de Maya radi-

F•

Sagarra, quan era estudiant

ca en el simbolisme deis seus ,personatges
i d'aquest simbolisme en pateix, en alguns
moments, el realisme de l'obra. Una bona
part de la poesia que irradia de les escenes
de Maya neix d'aquest simbolisme. La và-
lua essencial de Gardènia radica en la poe-
sia que flueix d'un realisme cru, descarnat,,
però plc de matisos i d'amples ressonàncies.
Gantillon fa de (Bella un símbol — per
aquest motiu Bella resulta, sovint, hieràti-
ca. Josep Maria de Sagarra no vesteix Gar-
dènia amb 1a túnica blanca d'un símbol,
sinó que ens presenta una dona de món,
humaníssirtna, amb tots els rampells i amb
tots els entendriments. Sagarra no ha fet
de Gardènia, volgudament, un símbol, però
Gardènia, ,plena de vida i de moviment,
dona completa, creació magnífica, simbolit-
za, sense que l'autor hagi de tenir cura de
dir-ho, totes Ses Gardenies que ateixen
fred de cor, que és fred que gela eles ossos.
Això no vol dir que Maya sigui inferior a
Gardènia, ni que Gardènia sigui superior
a Maya. Gantillon i Josep Maria de Sagar-
ra han contemplat les Belles i Gardènies,
des d'un punt de vista fonamentalment dis-
tint.

EI personatge central del ema, Gardè-
nia, és, amb 'Elvira de Fidelitat, la més
perfecta creació femenina del teatre del nos-
tre autor. Josep Maria de Sagarra ha res

-seguit les sinuositats, les ondulacions, els
moviments més imperceptibles, les concavi-
tats más abscondides d'un complex femení
situat en un ambient frenètic i ens presenta
una Gardènia sinuosa, múltiplement mati

-sada, rica de vida interior, rampelluda i
tendra, estripada de vida corporal i frenè-
tica de vida anímica. En Gardènia, Josep
Maria de Sagarra canta l'amor. Gs un cant
vigorós a l'aparellament complet, a la co-
munió de cors i a la conjugació de cossos.
Perquè la simple comunió de cors no sa

-tisfá l'home i el sol contacte de cossos ii
deixa buidor d'ànima. Gardènia, verge d'à-
nima, camina pel seu món mercadejant la
camn i a cada contacte la brasa del seu cor
s'abranda una mica per ofegar-se de segui-
da dintre l'aigua freda del desengany. Fins
que d'un contacte més plc en salta la gus-
pira inefable d'un amor. I més tard, en la
posta d'aquest amor, potser veuríem néixer
en Gardènia una veritable vocació de Maya.

Ben rics de vida són els sis quadros del
vigorós poema de Josep Maria de Sagarra.
Veiem descabdellar-se la vida interior in-.
tensa de Gardènia amb un ritme palpitant,
sinuós, canviant. Fastiguejada de viure,
amb bravates d'embriaga de vi i de set;
d'una tendra cordialítat a l'amiga menu-
da ; febrosenca d'estimar i saciada de brè-

TEATRE TALIA
Oren Companyia de vodevil I teatre modern

Avui, dijous, tarda, a les cinc:

Un casat que ha fet el salt
Nit, a les deu i quart. Clamorós èxit

del poema realista d'En Sagarra.

GARDÈNIA
creació d'Enriqueta Torres i tota la com-
panyia. Modern decorat d'En Francesc
Fontanals.

Dissabte, tarda. Reposició del grandiós
vodevil: «La dansa dels set veis», prota-
gonista Enriqueta Torres.

Nit, i diumenge, tarda i nit. El formi-
dable èxit: «Gardènia».

tols que una vegada satisfets sembla que
fan olor de cementiri ; serena o embriaga,
tendra o cruel, sincera o pèrfida, passa Gar-
dènia a la recerca de caliu de cor. La soya
ombra esfuma les siluetes de la gent que
la volta. Les que es retallen més són la
senyora Marta, alcavota inconfusible, un
taverner, un pagès, la menuda tendra i
]'home que vol trobar el cor de Gardènia.
En ]'últim quadro, així corn en 'Maya, Bel-
la, símbol imperfecte, resta invisible, en
Gardènia la humanfssima Gardènia s'age-
ganta en ]'esbojarrada lluita sensual a la
recerca del caliu de cor i resta corn un sim-
bol perdurable. Aquest últim quadro és d'u-
na ampla volada lírica.

Josep Maria de Sagarra ha escrit Gardè-
nia en vers. I aquest fet tan natural ha
estatmotiu d'esquinçament de vestidures
per algun pseudo-critic que creu que els
versos únicament poden ésser aplicats a a11ó
de les flors i violes i romaní. L'ambient on
es mou Gardènia s'accepta o no s'accepta.
I si acceptem l'ambient cal acceptar-ne les
conseqüències. No trobem el llenguatge de
la gent de Gardènia massa cru ni massa
descarnat. El trobem simplement fidel. D'al-
tra banda, l.a poesia àcida que es desprèn
d'aquest ambiente prostibulari posa corn
una pátina que esmortueix la violència d'al-
gunes expressions. I aquest és potser el mè-
rit més gran d'aquest poema de Sagarra.
Sense aquest dring de poesia autèntica, l'es-
pectador és ben segur que no resistiria dos
quadros de Gardènia.

La companyia del Talia que ha jugat
Gardènia, ha estat, per nosaltres, una veri-
table revelació. Enriqueta Torres, en la
seva difícil creació de Gardènia, ha obtin-
gut, potser, e1 debut més triomfal de la
soya carrera artística. Crea una Gardènia
simplement insuperable, .amb una perfectís-
sima matisació de tots els seus defalIlments
i de tots els seus abrandaments. El senyor
Caralt, intelligentíssim en la direcció, si bé
el :personatge que encarna no ds deis més
apropiats a les seves condicions actuals, sap
donar-ii tot l'ensimismament que l'obsessio-
na. La senyora Pia, actriu de caràcter ex-
cellentíssima, crea un personatge d'alcavota
amb un verismo que enamora. Molt bé els
senyors Teixidor, Giménez-Sales, Sunyer i
Sierra. Justes les senyores López, Lliteres i
Morató.

* ,s *
Sembla que se'ns vulgui presentar la ge-

neració del vuitanta — la generació que féu
la primera Exposició de Barcelona — corn
un model de treball, de virtuts, d'austeri-
tats. Una estampa viva d'aquella generac!ó,
segons els panegiristes estusiastes de les
qualitats deis pares deis nostres pares, se-
cia una de les coses més ensopides del món
i per contrast divertides. Veúrfem les Ram-
bles plenes 3 'una gentada passejant silen-
ciosa, hieràtica, amb un pas gairebé militar.
Res d'esbojarrada al egria de les Rambles
de l'època de la segona Exposició. Però
aquesta estampa viva seria inexacta, per tal
corn seria una visió parcial de la vida deis
nostres avis. Hi ha qui dóna aquest argu-
ment : si els nostres avis no haguessin es-
tat una gent austera, virtuosa i activa no
haurien .pogut realitzar mal l'Exposició del
88. Argument fràgil, perquè, seguint 'aquest
punt de vista, un panegirista de l'actual ge-
neració els podria respondre: La disbauxa-
da generació del nos-anta ha fet l'Exposició
de Montjuïc. «Oh — dina el primer —, els
pares deis nostres pares no llegien el Pa-
pita.>) «Oh — respondria l'altre —, però Ile-
glen La Tomasa.» Desenganyem -nos ; per-
què el senyor Palau era un egoista, un ti-
tella i freqüentava un café de mala nota,
la seva generació no deixà de for la seva
magnífica Exposició. No ens ha de fer que
Josep Maria de Sagarra ens presenti el
caire grotesc d'una generació que diuen
que ha fet la Barcelona actual. Altres au-
tors de fora d'aquí han girat la mitja 'a
tradicions més glorioses, més respectables;
respetades i polsimades. A més a més, Jo-
sep Maria de Sagarra no ens presenta pas
El cas del senyor Palau corn un estampa
viva i completa del que fou la classe mitja
de la Barcelona deis volts de l'any vuitan-
ta. • .osep Maria de Sagarra si s'hagués fet
aquest propòsit és .probable que hauria es-
crit una auca, hi hauria fet sortir senyors
Esteves, hereus, ,pubilles, soldats, conse-
llers i municipals i tots plegats presidits per
la venerable figura de Rius i TauIet,

Però Josep Maria de Sagarra ha estat
més modest. I sense enamorar-nos de para-
doxes, més ambiciós. No ens dóna una vi-
sió ,primàriament fotogràfica, sinó una ca-
ricatura de la mesquinesa, l'egoisme, la
concupiscència amagada per un vel d'hipo-
cresia d'un bon 'burgès de la primera Lx-
posició. El cas del senyor Palau no és un
cas d'aquells que fan osoillar violentament
el pèndol de la vida normal d'una familia
precisament perquè aquest péndol ja no té
un moviment normal. Podríem generalitzar
el cas del senyor Palau a les tres quartes
parts de la burgesia del vuitanta, i la pri-
mera Exposició també 'hauria estat feto. I
és que l'aire que embolcallava les fam{lies
deis senyors Palaus és un aire enrarit. Ca-
liu de família, sinceritat, tendresa, amor al
pròxim I temor de Déu giravolten els se-
nyors Palaus sense deixar una esgarrinxa-
da molt profunda a la seva pell.

Les ,passionetes que mouen els personat-
ges de mirinyacs d'El cas del senyor Palau
són exactament les mateixes que mouen els
personatges de pantaló impecablement rat-
alat d'avui dia. Ara que la patina d'auste-
ritat que la tradició superficial posa damunt
les coses d'èpoques passades, fa que la sé-
tira sembli extraordinàriament inflada. D'al-
tra banda, corn que els personatges no fan
riure per les coses gracioses que puguin
dir, sinó .per llur situació grotesca, El cas
del senyor Palau sembla massa cruel. I no
ho és, ¿Com voleu que sigui cruel la visió
caricaturesca d'un retail de vida d'una gent
que l'autor converteix volgudament en ti-
telles? I noteu el fons humaníssim que dei-
xa traspuar els moviments grotescos d'a-
quests titelles.

RAMON PEI

De la reacció contra l'escenografia tradi-
cional — reacció iniciada l'any 5890 — temps
heroics del Teatro d'Art — dues tendències
generals caracteritzen l'esce iografia contem

-parània: D'una banda : el decorat pi tat,
espècie de gran fresc decoratiu i estilitzat,
realitzat dintre una harmonia volguda i li

-mitada de colors, susceptible, abans que
tot, de crear un ambient en concordància
perfecta amb l'esperit de l'obra a ilustrar.
D'altra banda : el decorat plàstic a tres di-
mensions que pot ésser una
arquitectura enterament cons-
truïda i convencional o encara
una mena d'esquelet arquitec-
tural, sense significació apa-
rent, la forma del qual, la
importancia i la collocació són
regides únicament per les ne-
cessitats de la mise en scène.

Ara, dintre aquestes dues
. grans tendènoies molt distin-
tos, hi ha una gran diversi-
tat de concepcions escèniques.
La diferència fonamental sub-
sisteix, però característiques
d'una tendència són aprofita-
des per l'escenògraf per com

-plementar o matisar les ca-
racterístiques de ]'altra.

Francesc Fontanals ha illus-
trat Gardènia, de Josep Ma-
ria de Sagarra, amb maque

-tes que participen d'algunes
característiques d'ambdues
tendències. Ha matisat 1'es-
quelet arquitectural amb una
harmonia limitada de colors.
I ha reeixit perfectament. Els
decorats de Francesc Fonta-
nals no detonen per excés d'o-
riginalitat ni resten massa es-
fumats per manca de perso
naitat. Diríem que es mante-
nen en el punt dolç de servi-
dors de l'obra dramàtica.

El primer parentiu que tro
-baríom a la mise en scène de

Francesc Fontanals seria el
de Gaston Baty, collaborador
de Gémier en la mise en scè-
ne de Le Simoun, l'obra mes

-tra, amb Les Ratés, de Le-
normand, al gran teatre Pi-
galle, de París. Segons Gas-
ton Baty, en el decorat no hi
ha d'haver res de pintor, res
de pintura, sinó de color;
r.s d'ombres sinó aquelles deis relleus ven-
tables. Baty no accepta cap principi ; cada
peça exigeix una presentació diferent. Cal
traduir plàsticament el pensament de l'au

-tor i sovint completar-lo. Francesc Fonta-
nauls trobem que segueix amb fidelitat el.
pensament de Goston Baty. I en ofegar tota
idea exclussivament original i nova, tot con-`
cepte susceptible de falsejar la visió general
del drama, no manllevant res a un partit
pres teòric, Fontanals segueix les idees de
Pitoëff. Una influència visible de Picasso
la trobem en el decorat del camerino d'un
music-hall pobre, d'un gran efecte. Josep
Maria de Sagarra ha trobat en Francesc
Fontanals un escellent collaborador.

El carrer, visió realista-naturalista de la
vida que es descabdella dintre i fora d'un l
barni obren de Nova York, ha donat motiu
de portar dalt l'escenari molts deis elements
que entren en la construcció d'edificis pú-
blics: ciment armat, vidres gelats, persia-
nes de guillotina i bananos de ferro. La tra-
ducció d'aquesta famosa obra del nordame-
ricà Elmer L. Rice per Millàs-Raurell és
fidelíssima i fluida, la mise en scène de fa
direcció del Romea és .fidel; també, a la
mise en scène que li donen els teatres nord-
americans on es representa.

La casa construida a l'escenari — corn
diuen els cartells del Romea — és d'aquell
realisme a ultrança que havia portat al fa-
mes director francès Antoine a mostrar da-
munt l'escena de 'pedres de debò i vianda de
debò. No som uns grans entusiastes d'a-
questes construccions corpòries fidelíssimes
a la realitat, però una bona mise en scène
de El carrer, creiem que no admet cap al-
tra presentació que no sigui aquesta. Els
interiors habitats, el constant passar i tras

-passar la llinda de la porta principal, la
gent que pren la fresca asseguda a la vo-
rera del canner, a les bananos de ferro de les
escales que donen al subterrani i als es-
glaons de la porta principal, tot plegat evi-
dentment no comporta un simple decorat

L'escena d'aEl carrera

Els sorolls del carrer troben una resso-
nància especial en els objectes. Els trenta
graus de calor inunden el canner i els ob-
lectes sembla que bullin i, instintivament,
l'espectador cerca l'ombra que s'endevina
una mica fresca] sota les motllures de la
casa corpòria. Els • rits, la hum, el fresseig
de passes, els tocs estridents de les sirenes,
les veus deis vianants i deis estadants, la
llenca d'ombra de la tarda i la tebior del
sol naixent, ressegueixen les sinuositats de
la façana, s'entretenen pels recons, penetren
per les finestres obertes, fan corn una lieu
esgarrifança a les cortines virolades i s'en-
devinen corn s'apaguen en la semi-obscuri-
tat tèbia dels .apartaments interiors. Es la
victòria del carmen, portada a l'escenari,

Al Teatre Novetats, El cas del senyor Pa-
lau ha trobat en els senyors Bathe i Ami-
gó unsfidels intèrprets de l'ambient fami-
liar on es' movien els nostres avis. L'inte-
rior d'estil deis actes primer i tercer és acon-
seguit amb una gran simplicitat, sense acu-
imulació d'accessoris ni profusió de colors.
Mobles, quadros i argenteria donen la im-
pressió volguda de trobar-nos davant d'un
departament senzill del pis d'una familia
de la petita burgesia de la Barcelona deis
voltants de la primera Exposició. El cafè
del segon acte, també escombrat de details
inútils, dóna la sensació volguda d un am-
bient amable i tebi. Polisson i mi-rinyacs
encaixen perfectament amb el to del decorat.

Si magnífica ha estat la inauguració de
la temporada de primavera als teatres cata-
lans, magnífica ha estat també la presen-
tació de les obres estrenades. Novetats, Ro-

mea i Talia diríem que han establert corn
una competència en I'excel•lència deis de-
corats. De la presentació de Music-hall o
l'últim amor de Marion, al teatro Espanyol,
no en podem parlar encara, perquè no hem
tingut avinentesa de veure-la. Però no
creiem que desentoni ni que sigui millor que

la deis teatres esmentats.
P. R. DESCLAU

Divendres,
Z de maig

sortirà

L,oPl N IÕ
SETMANARI SOCIALISTA

portaveu d'inteligència
republicana

Llits daurats i de ferro : Mobles de metall
Parasols, Cadires, Bancs i altres articles

per a Jardí i Platja : Material sanitari, etc.

COM ESCOLTEU MÚSICA?

Phèdre, — Je confesse qu'il
m'arrivait de me détacher sans
le savoir de la musique... Je me
distrais a partir d'elle-ni@nte qui
m'y invite. Puis je refire dans
son sein. (Valéry, Eupalinos ou
l'Architecte,)

Us haveu ,preguntat mal corn escolteu
música? Es una pregunta que m'agrada de
fen als amateurs de música amics meus,
que són gent de les més variades profes-
sions. Les respostes són molt interessants
per un músic. Li ensenyen, si més no, a
considerar l'obra musical des d'un punt de
vista ccprofán que no hauria trobat mai tot
sol. Es un punt de vista important. Cal te-
nir en compte que és el de l'aclaparadora
majoria deis seus possibles oients.
Doncs bé, la sorpresa del músic és gran

quan pot constatar que en la immensa ma-
loria deis casos, més que escoltar música,
sembla que l'amateur s'escolta sobretot a si
mateix. Es corn si la música danés ales al
seu monòleg interior, o corn si tirés un
material molt combustible damunt de les
brases de la seva fantasia, fent-ne sortir un
bé de Déu de llums de bengala i de focs
artificial  que l'encisen.
Una vegada provocat aquest espectacle,

la música mateixa passa a un discret so-
gon terme. De tot el joc delicat de les for-
mes que la música va dibuixant, de tota la
s va immaterial arquitectura, és difícil saber
el que n'arriba a la consciència de l'oient.
El seu vol imaginatiu segueix amb autono-
mia les peripècies de l'audició. Diríeu que
la música és només que el «pretexto so-
bre el qual l'oient absort va brodant un
((text), nou, 'I aquest text nou pot versar
sobre les coses més insospitades, pregunteu

ho si no als amadors de música!
Exagero, evidentment. Això és marcar, tal

vegada, la posició extrema de distracció d'ella
mateixa a qué sembla convidar-nos la mú-
sica. Sense valer escatir els graus de dis-
tracoió, és innegable de fet aquesta tendèn-

cia de l'oient — que la música sembla afa-
vorir singularment — a «extravagan,, a ré-
ver, o a deixar-se lliscar «par la plus douce
tente de sa duréen er din-ho encara amb
paraules de Valéry. Fs un let colpidor. No
cree que cap de les altres 'arts doni un ren

-diment tan elevat d'emoció amb una quan-
titat tan exigua d'atenció dirigida a l'ob-
jecte real proposat a la nostra contemplació.

Ve d'aquí l'encís superior de la música?
Es això el que l'ha fet considerar l'art més
accessible a la massa? Es per aixa que la
música seria 1a anés música de tes muses?

Vet aquí un problema delicat que dema-
na ésser tractat amb tota classe de precau-
oions. Caldria provar d'enfocar-lo també
des del punt de vista del músic. Trobeu que
Phèdre escoltava bé la música? Jo cree que
la majoria dels músics us respondria que no.
Corn hauria 'l'esooltar, dones, el vostre
oient ideal? Seria un tema d'enquesta lote-
ressant. Si us plau, en parlarem un- altre
dia.

ROBERT GERHARD'

Teatre Català Novetats•,
Millebert et Franch ;

Tournés del Theatre Mogador de París

Demà, divendres. La trepidant opereta:

NO... NO... NANETTE
Ses Girls, ses Boys, Chef d'orchestre.
Jazz i MARY MYRAM gentil i ideal in-
tèrpret de «No... no Nanette».

NO... NO... NANETTE
és l'espectacle de la BELLESA i de
l'ALEGRIA. Cinc únics dies de la triom-
fadora opereta

NO... NO... NANETTE
Es despatxa a comptaduria.

Demà divendres

Sessió de Cinema
MIRADOR

_-.._• _._..._	 -I-

Teatre Català ROMEA
Companyia VILA-DAVÍ

L'èxit formidable de l'obra realista f
d'E. L. Rice,	 á

EL CARRER
(traducció de Millàs-Raurel]).

Avui, dijous, i tots els dies,

EL CARRER
escenes de la vida moguda d'una casa de
dispeses de Nova York.

(Una casa corpòria construïda a l'esce-
narf.)

TEATRE NOU
Gran Companyia de sarsuela castellana

i catalana de G. Camarasa Sort

Avui, dijous, tarda. Reposició de

LA GENERALA

San Juan de Luz
Nit:

La Legió d'Honor
La Taverna d'En Mallo!

-
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de paper n de cantó. D'altra banda, en una
obra en el transcurs de la qual tenon una
importància capitalíssima el soroll d'una
capseta de tabac llençada al mig del carrer
i que la quitxalla fa servir de pilota de fut-
bol, el soroll d'una persiana-guillotina que
s'obre o es tanca amb violència i un vidre
que es trenca, evidentment és imprescindi-
ble que la persiana sigui autèntica, el vidre
no sigui de paper i la vorera tingui almenys
un centímetro de gruix de ciment.

Unic despatx de la Fàbrica:

Bal in es, 2. — BARCELONA



dfestes bullicioses e l'Assumpció, clou el
film amb una sèrie d'escenes conduides amb
un gran patetisme.

Potser no queda ben ciar el pensament
de l'autora, en voler relligar el pecat del
pare a tot un estat social detestable i que
la revolució soviética pretén haver anullat ;
ja que aquest pensament sembla ésser la
directiva del film : una acusació contra ('obs-
curantisme de la Rússia tsarista. Sigui el
que sigui, el film val per ell mateix inde-
pendentment de :la finalitat ideològica a qué
és destinat, perquè encara que l'artista tre-
balli sempre per dir-nos una intenció, el pro-
ducte que ell engendra té un valor intrínsec
que deu ésser jutjat per les regles de fa
bellesa i ]luny de tota preocupaoió apologè-
tica. Diem això porqué si bé la intenció pot
atemptar secundàriament la qualitat deis
films russos, tots ells servils d'una teoria
social, no per això veiem el valor artístïc
de tals films sota la dependència d'aquella
missió. Pudovkin per un comunista, Lu-
bitsch per un enmpresari, l'artista troba, en-
cara que cohibit, el secret de fer grans
coses.

encarnades per primera vega-
da en la persona de Francesca Bertini, la
primera actriu que des de la pantalla va
despertar passions tan serioses corn desper-
ta una actriu que es belluga 'en cam i
ossos i veu i gest corpori des d'un esce-
nari. Aquest fenomen avui dia és cor

-rent I ja ni se'n parla: tothom hi somriu
faceciosament. — Oh les petites vídues de
Rodolf Valentino! Que Déu faci bons els
tímids adoradors de Greta Garbo ! — Però
a la primeria, era certament una cosa que
no deixava de produir l'esgarrifor del mi-
racle aquesta snena de ràdio-enamorament
tan igual al que produeixen els efluvis d'un
cos que actua per presència.

Actualment el bon gust s'ha .apoderat de
tots els procediments inventats pel geni fo-
gós de 'Francesca. La técnica fotogràfica ha
progressat tant corn la de la mímica i els
interiors són simplificats, corn els gestos i
les ,poses. Les perspectives són més sàvies
I els jocs de hum i d'ombra responen a un
sentit i no a un atzar més o menys feliç.
Però tots els cofoismes justificants del nos-
tre avui i les esperances del demà no ensOaldna	 ter unes	 observacions sobre	 la

retolació del present film. Comprenem que priven	 -ven de recordar amb respecte i de propo
evense1 senyor Piqueras ha volgut tenir en comp fer l'elogi de l'època romántica del

te un públic corrent, el qual evidentment
vol les coses ben especificades, però no obs-

cinema.
I potser diríem que, així corn en moltes

tant això, no sois hi ha una bona colla de coses hem guanyat, potser les nostres ac-

1	 títols	 inútils,	 sinó	 ,perjudicials	 a	 l'emoció. I torus femenines — a desgrat de la saya téc-
Ens referim, per exemple, als que fan do- rica perfeccionada — han perdut aquella fa-
ble joc amb les sobreimpressions. El públic ' cuitat d'encarnar heroines d'una carta com-
preveu el que la sobreimpressió no fa sinó 1 plicació psicològica i moral que tenien les
confirmar;	 l'explicació literària amb	 ante- dones de l'escola italiana	 d'aleshores.	 Les
rioritat a le visió en desfá la justa emoció. actrius	 del	 cinema	 actual	 s'han malvesat
Tan pròdig corn s'ha estat en aquest sentit, amb els arguments carrinclons de la majo-
trobem en canvi .a faltar alguna indicació nia de les obres que creen .personatges bons
sobre el fi de la .guerra i l'adveniment del dolents. Sobretot les dones: o bé la bona
la revolució ;	l'absència	 d'aquestes	 indica- noia — bona .per la casa encara que fadi
cions ens fan passar una mala estona; per- de girl algun temps de la seva vida — I la
qué sabem prou bé que el règim de censura vampiresa ridículament perversa, espècie de
que patim és moltes vegades el culpable de papagai decoratiu de taules de dancing per
portar la	 inintelligéncia	 a	 coses	 absoluta- a	 estupefacció I	 cobejança de fabricants i
ment clares. Quan comprenem la	 ituaci6 comissionistes	 una	 mica	 ctomàquetsn.	 Hi
ós ja un xic tard. Un curt rètol ens hauria ha poques «dones»; dones independents de
assossegat tot seguit. llur bondat, o malesa ; deis ingredients de

Ara el públic té la paraula. llur «áoiletten o del plec de llur ofici ; així
J. PALAU corn tenim homes que són »homes» inde-

Llençar el pa per la finestra
és elogiar la producció estran

gera tenint producció pròpia.
Vegi

L Perla
realitzat per

Georges Hugnet

¶ Un film de la Sovkino:

El Poble
dei Pecat

realitzat per

Olga Preobanyeskaia
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v EL CINEMA v
De la Sessió de demà

EL POBLE DEL PECAT FRANCESCA BERTINI
A PROPOSIT DEL CENTENARI DEL ROMANTICISME	

f 4 0 f A
Cinema sense música.

No podem dissimular la satisfacció que ' el cinema. Les festes populars, per exem-
tenim en poder demà presentar aIs nostres pie, son per ella motiu a un treball de	 Ara que es celebren els cent anys que fa
lectors i al públic de Barcelona en general,	 camera de primer ordre, i en la selecció	 del romanticisme a la literatura i a la mú-
el notable film d'Olga Preobanyeskaia : El deis paisatges revela una ànima que sent sica, també el cinehna pot afegir-s'hi, men-
poble del Qecat. Es el segon film rus que ñntcnsament el camp i la Natura. Els as tre redueixi aquest centenari a quinze anys.
tenim l'avinentesa de veure i no farà sinó tors — no professionals — la serveixen ad- Però corn que el temps és relatiu i va més
confirmar l'alt concepte que ens mereix mirab1ernent, i si la comparseria no assoleix de pressa al cinema que enlloc, ja no trobo
aquesta escola autòctona i puixant que és aquell gran relleu del film de Pudovkin, en inconvenient a proposar als amants de la
l'escola russa, en la qual ens inicià el film	 canvi els protagonistes són definitius, i reï- darrera de les arts en ordre cronològic, a
inoblidable de Pudovkin: Tempestat a 2'A- xen en la dificil tasca d'evocar natures sim- propasar-los que celebrin un centenari de
sia.	 ples i extraordinàriament promptes en l'ex- quinze anys que per a l'art de la pantalla

són un segle.
I si haguéssim de cercar

una figura simbòlica per a
aquesta commemoració, no
crec que ningú tingués cap

ç-\w

inconvenient a adoptar la de
Francesca Berbini, la primera
de les dones que va donar 'la
suavitat de la seva camn i la
salvatgeria de la seva cabe-
]leca a les pantalles, així corn

r	 les altres s'havien limitat a
°, inscriure-hi la silueta externa

de les seves persones. Ella,
per .primera vegada, amb un

z esfoarç de ,plàstica verament
magnífic, va fer viure en
blanc i en negre un cos amb
totes les palpitacions i uns

^'+ ulls que dintre de eles nines
contenien tot el món que
((passava)) al seu voltant. 'Fins
aleshores, actors .i actrius aju-
daven a tirar endavant l'ac-

ru - 
I;

^I. ^i -	 ció, com ]es peces d'un joc
^'^' `^	 n ^''7'E^l ^' 	 dtescacs accionen una partida.i

^^•	 L acció, la partida, a pruner
j

	

	 terme, -la plàstica* humana a'I^i
seu servei, alfils i peons, reis

	

j	 y	 i dames, cavaliers encarcarats1¡}1 i torres .inexorables, fortes ú
estúpides. L'acció, actuada
així, resultava gairebé abs-

Una escena bopular d'«El poble del Qecatn

	

	 tracta ; per a emocionar calla
fer passar coses truculentes;
coses	 -d'auelles que es arriL'escola russa es situa tot seguit pel seu pressió de llurs estats afecbius. Cada figura	 q	 q	 gfen encara que s esdevinguinamor a la veritat. Lluny d'afalagar els nos- pren així tot seguit una configuració mo- entre ninots de cera. En can -tres sentits amb objectes amanerats, no tern	 ral que es passa d'explicacions. 	 vi, el més lieu xoc, la tramad'encarar-se, amb una obstinació heroica, Quan la realitzadora ha presentat ja el més subtil ens esgarrifen quanamb la realitat, sigui aquesta la que sigui, su ambient, a la segona meitat ha sabut passen entre persones huma-per a donar-nos-en una versió minuciosa i animar el scénario amb aquella història a nes...

objectiva, sense atemperar per res la seva qué alludíem en començar. Aprofitant de Sensibilitat tremolor as-anomalia, i el film d'01ga Preobanyeskaia l'absència del seu fill que ha anat a la sió, humanitat un xic ' dsfe-és abans que tot un documental, un docu- guerra, el pare abusa de la seva nora. El ta, vida al viu, qualitats romental dun valor molt estimable sobre la retorn del marit, que coinoideix amb les mantiques. Elles van ésservida campestre russa d'abans de la revolu-
ció, vida ruda i ,primitiva que el cinema ha
fixat en una sèrie de visions impressionants.

La realitzadora d'aquest !film — que ella
ha sabut animar i coordinar amb una histò-
r Iia sLmple patética de factura netament
russa — no ha malgastat ni un metre de
cinta .amb coses indiferents, ans al contrari
cal reconèixer tot seguit la quantitat de
motius que, sense produir una mala impres-
sió d'enfarfec, ha sabut desenvolupar en el
seguit del seu film. Cerimònia nupcial, tre-
balls del camp, festes de l'Assumpció, de
mica en mica ens iniciem a la vida d'un
llogarret rus, vida sota tants d'aspectes odio-
sa, però quç l'autor fixa amb aquell amor
que tot artista experimenta davant la cosa
viva, la seva funoió no essent sinó aquella
que indicava Nietzsche:' etreballa a veure
les coses en bellesa».

Olga Preobanyeskaia, de la qual no co-
neixem altra cosa que aquest film, ni sa-
bem res de la seva carrera artística, coneix

Dimecres sant és l'únic dia que a Barce-
lona és possible còmodament de gaudir d'un
programa de cinema silent sense acompa-
n yament musical. Es una experiència que
recomanen amb la seguretat de reclutar
partidaris a la teoria que tants cops hem
sostingut, amb arguments apuntalant-la, que
cal fruir el cinema en el silenci, entenent
que un 'film és quelcom que es basta per si.

Naturalment que l'experiència sois és ac-
ceptable amb bons films, i aquest darrer di-
mecres sant els programes feien una cara
tan poc encoratjadora que per aquest any
hem hagut de prescindir de l'experiència, i
ens dol, porqué al pas que anem, l'any que
ve en aquesta data els films silenciosos pos

-siblement caldrà cercar-los amb el fanadet
de Diògenes.

Victor Sjostrtim

Heus ad algunes dades sobre aquest di-
rector suec esdevingut, a Hollywood, Vfc-
tor Seatstrot n.

Va debutar al cinema corn actor en un
film del seu compatriota Maurici Stiller, i
la seva actuació, tant corn actor corn en
concepte de director d'escena, és la flor més
neta del cinema suec. El seu cinema és
sempre impregnat de preocupacions morals
I is realitza en una atmosfera de rudesa i
simplicitat ensems, i resta sempre ben na-
cional.

L'any 1923 s'embarcà cap a América, sol
-licitat pels negociants d'allí, havent inter-

vingut fins aleshores en la creació de 25
films.

Ja sameb que allí la seva tasca ha estat
ben desïgual. No obstant, en dues obres al-
menys ha of rmat, i ben íntegra, 1a seva
personalitat : El Vent i La dona marcada,
en les quals es pogué associar la collabora-
ció de dos actors extraordinaris: Lilian Gish
i Lars Hanson.

Actualment té enllestit un film amb Vil
-ma IBankv ; segons referències, es tracta

d'una exaltació de la jovenesa i la simpli-
citat.

Lionel Barrymore, director

Lionel Barrymore, germà del gran actor
John Barrymore, sembla que decididament
es decanta pel treball de director d'escena,
després d'haver actuat llarg temps corn ac-
tor.

Ara acaba una versió monumental de L'I-
lla misteriosa, la cèlebre novella de Juli
Verne, versió en colors .i dialogada parcial-
ment.Mica més mica menys, dos .anys
s'hauran esmerçat én la realització d'aquest

film.
I a ;propòsit, és estrany corn la fantasia

literària de Verne no ha temptat més so-
vint els directors. Fóra una mina inexhau-
rible de temes cinematogràfics, que no tin-
dria sinó l'inconvenient d'haver de prescin-
dir de la dona. Però creiem que de tant
en tant el públic, a canvi de tants altres
atractius, no es planyeria d'aquesta ha-
Cu na.

o. W. Pabst parla deis fims
de guerra

G. W.	 Pabst, que filma actualment el
llibre	 Quatre	 d'infanteria,	 diu	 a	 propòsit
dels films de guerra:

»Fins ara els films de guerra s'han re-
partit en dues categories : documentals purs,
políticament neutres corn	 Verdun, i anee
dòtics,	 aiguabarreig de visions i de litera
tura dubtosa i sentimental, corn La Gran
Pa+'ada• Ara bé, jo crec que ni el documen-
tal pur ni menys el	 film d'aventures són
indica-ts quan es tracta de la	 guerra.	 No
m'amago de proclamar que el meu film se-
rà polític i francament antimilitarista	 Pre
sentaré,	 no la guerra vista per un soldat t
sinó la guerra vista per l'home, per I home
que pensa.	 No	 recularé pas	 davant	 l'en-
grandiment,	 l'estilització i 'la	 recreació dels
motius ; el meu film ha d'ésser el més vio-
lent acte d'acusació contra 1a guerra.»

Constitueix un
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Un èxit bomba
Un èxit abracadabrant
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-y--	 NIELS
Pel lícula 100 per 100 sonora, amb diàlegs en espanyol, cançons

en angles i abundants escenes en colors.

El Gordo de Navidad
pel lícula nacional en el

PRINCIPAL PALACE
i es sentirà orgu116s deis seus
artistes.

pendentment deis accidents de la seva ca-
racterització momentània. En canvi, en la
majoria d'actrius cinematogràfiques la ca-
racterització és el tot. Nines superfkials que
no viuen fora de la pantalla.

Per això, quan tothom es meravella per-
qué el cine ja parla, jo em permeto recordar
alguna cosa més prodigiosa al meu enten-
dre : quan el cine va néixer a l'existència
humana, deixant d'ésser una extensió del

teatre d'autòmates corn havia estat fins h a-
vors.

I si bé mireu observareu que aquest pas
correspon a .l'època romántica italiana ; ro-
mantica per l'esperit i per les obres adap
tades al cinema. Es llavors que yam veure
la veritable udama de les caméliesn i no en
les reconstrucoions històriques, històriques
de vestuari i americanitzades d'esperit. Es
llavors que assaboríem per primera vegada
al cinema .emooions una mica complexes i
tèbies corn els cossos humans ; mentre a
l'altra banda de l'Atlàntic feien encara peL
lícules de pells-roges i blancs, pueruós corn el
joc de lladres i serenos» que es jugava (no
sé si encara) a les hores d'esbargiment dels
collegis. El cinema actual, .let i fet, encara
vé d'Europa • I pel camí del Romanticisme.

RossErrn LLATES

Ja ho sabeu...
—que Eugeni O'Neill escriurà expressa-

ment per a Lilian Gish el scénario de la
seva pròxima pellícula?

— que (Buster Keaton treballa en una ver-
sió espanyola del mu film Free and Easy?

— que la Paramount ens enviarà també
films totalment espanyols? Aviat vindrà :
L'assumpte Benson, amb Antonio Moreno.

— que !Franz Lehar collabora en el oine-
ma sonar?
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 cascos
Pedro Flores exposa una trentena de

pintures a les Galeries Dalmau. D'aquest
artista sabíem que era company del grup
d'espanyols residents a París, però no co-
neixíem la seva obra. Aprofitant un viatge
a Cadaqués, motivat per l'execució d'un
film dirigit per Buñuel, Flores ha volgut
donar-nos a conèixer un recull de la seva
producció pictòrica, la qual — val a dir

-ho - ha estat la novetat de la quinzena.
Els nostres joves més assedegats de mo-

dernitat haurien de posar certa atenció en

PEDRO FLORES. -- Grup

aquesta pintura. No pas per seguir-la ni
imitar-la, sinó per treure alguna remarca
de la seva substanciosa qualitat.

En les pintures de Flores anotareu, que
amb tot i les llibertats i convencions re-
presentatives, l'autor no perd mai el con-
trol d'una intensa plasticitat.

Les tendències actuals sembla que bus-
quen l'expressió; ja sigui l'expressió anf-
mica o la còsmica, i tant en les formes
representatives com en les més apardades
de figuraoR. Cal, però, saber expressar,
perquè en altre cas la nova pintura acon-
segueix el mateix nivell de la passada i
blasmada fórmula Qompier. Per assolir la
desitjada expressivitat de la tela, tots els
mitjans poden ésser justificats, des de l'ins-
tint a la més raonada analitzaoió. Tot de-
pèn del temperament de l'artista.

Per les obres exposades diríem que el
temperament de Flores és instintiu. La part
representativa d'aquestes pintures és, gai-
rebé, sempre, tot lust insinuada, però llur
expressivitat està abundantment blasmada.

Josep Lluís Sert
Es l'única que pot satisfer .plenament les

necessitats de l'individu actual (materials i
espirituals) servint-se d'elements construc-
tius, generalitzats en molts països d'Euro-
pa i d'Amèrica, que facilita la indústria d'a-
vui (i). Ossatures .metàlliques i de formigó
armat, ,parets de poc gruix perfectament
isolants de 1a humitat i del fred, etc. La
moderna construcció tendeix a diferenciar
les distintes funcions de cada un d'aquests
elements ; així per als sustentants s'esmer-
cen els materials més resistents i queden
reduïts a suports isolats, i en conseqüència
desapareixen les parets de càrrega i es subs-
titueixen per parets de tanca, les quals no
han de reunir altra condició que la d'ésser
tan perfectament isolants com és possible.
La superssió de la paret de càrrega alleu-
gereix notablement la construcció i redueix
per tant el volum dels fonaments. La fines-
tra horitzontal compleix millor que cap al-
Fra la seva doble funció d'illuminació i vi-
sió. Sistemes fins fa poc desconeguts s'en-
carreguen de la renovació de l'aire interior
(aireació horitzontal i diferenciad de Kna-
pen, etc.). No voler utilitzar els avantatges
que ens ofereixen aquests elements és com
no volee servir-se del telòfon. Conseqüència
d'aquesta nova tècnica són les noves for-
mes, d'una lleugeresa fins avui impossible
d'aconseguir, aèries corn les que pintaven els
decoradors pompeians en 'les seves fanta-
sies arquitectòòniques, corn les que prodi-
gaven Giotto i els primitius, corn segura-
ment les haurien realitzades, a ésser possi-
ble, en la seva època, però que disfressen la
majoria d'arquitectes actuals amb elements
la conservació dels quals sols és justificada
per la tradició i la rutina ; vegin-se les fa-
ses de la construcció dels nostres grans edi-
ficis urbans, gruixuts murs d'obra que no
suporten res i que van revestits de pedra
artificial, recarregats d'elements que no te-
nen cap relació amb l'estructura que ama

-guen ; ,per exemple, coronises que estarien
molt ben aplicades a un palau florentí de
tres plantes, les trobeu ara corn a corona-
ment d'un gratacels neoyorquí, etc. En con-

Flores pertany a la nova generació alli-
berada ja del raciona'Lisme cubistic de igo8-
1914. Aquell gloriós cubisme, però, no ha
passat infructuós. Si les suggestions pic

-tòriques i les evocacions exquisides de l'art
actual ens mostren molt sovint — coin en
el cas de Flores — una consistència aqui-
ratada, ho devem en bona part a l'ortodò-
xia cubista.

En aquest art instintiu, cal també depu-
rar els perills de I'estil i el decorativisme.
En los teles exhibides a can Dalmau po-
drfem anotar alguns fragments aminorats
per .aquestes temptacions . Alguns coloris-
mes primaris i algunes accidentacions in-
justificades perjudiquen, de vegades, l'emo-
tivitat del quadro. Tot amb tot, cal subrat-
llar l'obra de Pedro Flores amb força sim-
patia.

Josep Puigdengolas ha celebrat la
seva exposició de quadros a les Galeries
Laietanes. El mestratge d'aquest jovenís-
sim pintor ens mostra una categoria prou
agresolada per acostar-lo — en els mo-
mnets més feliços — a algun pintor d'ano-
menada. Contemplant els seus paisatges
se'ns acudí, per exemple, el nom d'Enric
Galwey i — en certs fragments — el de
Joan Serra. Aixà ho diem sense insinuar
cap retret. En el fet pictòric són inevita-
bles certes coincidències, malgrat les quals
l'obra pot viure igualment. Puigdengolas
sap construir i matisar aciençadament el
model; els tons són ben ajustats i el di-
buix correcte. Quant a técnica, hauria de
procurar, però, despendre's de certes seque-
dats inexpressives (particularment en els ar_
bres de primer terme) i també enriquir la
gama cromàtica, la qual és, de vegades,
massa uniforme. Aquestes reserves no són,
d'altra banda, prou importants per mitigar
la nostra confiança per l'obra d'aquest do-
tat pintor. Del mestratge de Puigdengolas
n'esperem una venidora i remarcable. co-
llita.

FI Reial Cercle Artistic ha començat
a exhibir diverses escultures i pintus-es en
una sala reservada de les Galeries Laieta-
nes. La primera exposició és d'obres selec-
cionades, propietat del Cercle, entre les
quals hi ha signatures prestigioses de la
nostra producció, ,que no detallom perquè
són de sobres conegudes i la major part
exhibides en l'estatge de la societat. No-
més remarcarem que la iniciativa de l'ac-
tual junta en reservar una sala d'una gale-
na pública per a celebrar-hi exposicions suc

-cessives és més encentada que la d'habilitar
un espai del ,propi local. D'aquesta manera
el contacte amb el públic és més efectiu.

M. G.

junt, una sèrie de còpies dolentes de mo-
dies i amb la moderna tècnica constructiva,
litzables actualment per estar en contradic-
ció amb el principi d'economia deis nostres
dies i amb 'la moderna tècnica constructiva,

ALFRED FISCHER. — Celobert

que passaran amb aquesta època burgesa
l'agonia de la qual s'inicià en acabar-se la
gran guerra; època que es caracteritza per
una arquitectura individualista, els resul-
tats de la qual es veuen ben clarament en
els nostires carrers i en general en totes les
grans ciutats d'avui dia.

(i) Això no vol dir que no degúin con-
servar-se alguns sistemes tradicionals que
lliguen perfectament amb la construcció
moderna, corn són, per exemple, les admi-
rables voltes de maó pla de la nostra terra.

II i darrer

SECCIÓ CATALANA

El Palau de les Arts Decoratives era el
hoc que els moblistes catalans tenien desti-
nat per a exposar. De fet, perú, només
mitja dotzena de cases del ram hi són pre-
sents.

Això és molt important i es pot explicar
de moltes maneres.

L'ebenisteria barcelonina, que té una tra-
dició d'intelligéncia i perfecció, i de hés a
més un absolut do-
mini de la tècnica,
és escampada en pe-
tits nuclis: D'a-
quests modestos
obradors, tallerets
quasi ignorats, sur

-ten la major part de
les feines més ben
deixades de casa nos-
tra.

La raó d'aquest
fraccionament i de ]a
inhibició sostinguda
i remarcada ara amb
motiu de il'Exposi-
ció, ve principalment
de 'a preferència que
atorga el públic a les
cases que es dedi-
quen al comerç del
moble de les fábri-
ques de València i
de les fabriquetes del
Poble Sec.

Sembla així doncs,
que són motius ès-
trictarcnent espectacu_
lars — ja que no de
qualitat ñ perfecció 

—la causa d'aquesta
preferència. El Re-
naixement o el Chip-	 VIUDA DE JOSEI
pendale de la Ronda
de Sant Anton, i el
Lluís XVI del carrer de Pelai, són tan fan-
tàstics i extraordinaris, tan superestil ; i els
nostres conciutadans, també, tan amants
deis amoblaments oregis a bon preu, que
malgrat la discreció del gremi d'ebenistes,
la fama deis interiors barcelonins arreu del
món podria ésser més considerable encara
que la deis edificis de l'Eixample.

Els mobles de les cases Horns i Ochoa,
de llurs stands en el Palau de des Arts
Decoratives, serveixen especialment per a
illustrar l'exemple precedent.

IBenlloch, propietari d'una manufactura de
les menys inferiors en gènere per a botiga,
fent un esforç semblant al de l'Exposició
Internacional del Moble, en 1923, ha anat
a cercar a França uns models de mobles per
a menjador i dormitori, que interpretin la
modernitat.

El gest, noble d'intenció, no ha pogut'
reeixir • Els mobles, visiblement, amb tota
llur modernitat són lamentables. No tenen
pas més defectes que els d'altres falsos es-
tus que són de sortida corrent per al co-
merç ; sinó que la retina menys sensible
acusa perfectas rent, en .aquest cas, unes de-
ficiències vulgars i molt generalitzades en
el nostre moblatge manufacturat.

E. I A. Climent ,presenten també mobles
modernitzants amb un instint molt més
segur, la valor constructiva deis quals és
ben digna de considerar. Un despatx molt
hen concebut, amb influències de l'estil Im-
peri, és realitzat molt notablement i aimb
gust ben actual a base de les fulloles d'arrel
de tuia, i amb talles en fusta de bands. Fa
costat un menjador de xicaranda filetejat
de von', amb algunes peces menys encerta

-des que les altres; per exemple, les cadi-
res, molt inadaptades i poc sortoses, i en
part el bufet.

Aquests mobles, corn els de la casa Ben-
hoc, fallen en Ilur modernitat per l'excessiva
valoració d'elements rics i perfeccionats, en
algun cas, perú inútils i que carreguen la
importànoia I brillantesa natural de les fus

-tes i el vernís.
Llorenç Casas exposa un menjador de

roure. La valor d'aquests mobles és, no-
més, en la importancia de lla talla, obra de
força mèrit.

J. Pallarols té unes mostres de molt pres
-tigi per a l'amoblament de castells i palaus,

i susceptibles de fer una mansión señorial
d'un pis de l'Eixample•

M. Pons és qui fa la presentació 'més
digna d'aquest Palau. Aquesta antiga casa
reforma el seu prestigi amb una aportació
m nima : una arqueta i una caixa de re-
llotge amb marqueteries, tot amb una ma-
durada tècnica i perfecció minuciosa, n una
tauleta en llimoner i banús, molt afinada.

Si entre aquests elements que hem es-
mentat, no hem trobat importants caracte-
rístiques a remarcar que permetin de creure
en la possible renovació de l'art mobifstic,
en realitát aquesta possibilitat existeix en-
tre molts dels absents i els que han pres
part en la installaoió del Pavelló del Ar-
tistes Reunits.

A ]'hora actual, ja hem fet tard per a
descobrir la valor importantíssima que en-
clou el Pavelló; però és útil de tenir en
compte — ultra la magnífica presentaci6 i el
caràcter de modernitat de cada amobla-
ment — un excellent esperit de part deis
moblistes que hi collaboren, que 'ha fet pos

-sible d'anullar i superar en llurs obres 1'ar-
tfstica banalitat, encara que moderna, i l'ex-
cés d'expressió lírica.

La collaboració de la casa Vda. de J. Ri-
bas ha estat ben important, decisiva i esti-

i— Mira : un músic !

mable, sobretot si es té en compte que
ha deixat al mange tot un prestigi, veil de
dotzenes d'anys, amb la reproducció i re-
creacid deis estils clàssics anglesos. Hi ha
fet el parament d'un vestidor, dormitori,
biblioteca i sala.

En aquest vestidor amb l'armari, el di-
van i el pentinador encastats als murs, ha
simplificat l'àrea de l'habitació — servint

-se de les idees preconitzades pels arquitec-
tes d'avantguarda — i ha aportat nombro-
ses solucions de primera mà, d'acord amb

un control rigorós en
ordre a la sobrietat,
al bon gust i a Ies
necessitats. La cons-
trucció de l'armari,
especialment, és una
labor delicada i pul-
cra a1 fi d'evitar el
reinflament de les
fustes, provocat per
llur contacte amb l'o

-bra. En totes les pe-
ces hi ha la sensa-
ció d'una feina ben
deixada. No hi ha
en les portes de ]'ar-
mari—citem un Gas-
tan extensas i llises,
cap senyal d'enguer-
ximent i són ben ne_
tes de petites altera-
cions o depressions
que, sota la capa de
vernís, es farien en-
cara més visibles.

La sala i 1a bi-
blioteca, de roure,
són una clara bar-
monja de qualitats,
on cap element no
aspira a sobresortir.
El moble es fon en

RIB4S. — Vestidor	 l'arquitectura, d'una
manera natural i
raonada.

El dormïtori és d'una estilització moder-
na de temes llunyans i amb variació de re-
cursos d'innegable efecte. El moblatge, a
base de freixe d'Hongria, dóna el màxim
de rendiment que podíem sospitar de la casa
Vda. Ribas en collaboració als plans de
Jaume. Marco, que ha estat e1 qui ha donat
forma i vida a tot el conjunt.

Cal citar unes butaques en el hall, obra
plena , d'exigències, admirablement servides,
per J. Campanyà.

Antoni IBadninas exposa a la galana su-
perior dos bells mobles ; una calaixera de
xicaranda, 'i una altra amb vitrina al da-
munt, de banús macassar.

La posició d'aquest artista rés singular.
Del camp de la pintura es passé al conreu
del mole ; i si bé sempre ha seguit les mo-
dernes tendénoies; els seus mobles eren no-
tòriament influenciats per algun llarg so-
born  a Alemanya. Home de fe, Ii haurá cos-
tat poc de resseguir amb humilitat les ca-
racterístiques constructives de tots els temps,
i ara triomfa amb mobles moderns que són
moderns de totes les èpoques.

No sabem com : perfilant curosament una
motllura ; potser distribuint els elements,
base de d'estructura .i les proporcions : o
fent un xamfrà al Caine del moble, que
serà un nou pla on la hum es reflectirà.
Però en les creacions d'avui hi ha una
suma d'imponderables ètnics i tradicionals,
i amb la seva obra senyala un ample camí,
obert als nostres moblistes massa preocu-
pats pels temes estilístics i ornamentals.

Aquesta exhibició al Pavelló d'Artistes
Reunits fa veure corn a casa nostra no
manca l'estat d'esperit que convé a la re-
novació de les arts decoratives i la capaoitat
tècnica, digne de totes les exigènoies.

La modernitat, com adí ha estat inter-
pretada, no será, però, per als ebenistes ca-
talans un salt en el buit ; més aviat és un
retrobament. La interpretació deis darrers
estils clàssics francesos a casa nostra en el
segle passat, és una font a penes estronca-
da, car la lógica i la sobrietat predominant
són avui, tant corn una lliçó, el punt de par-
tida.

Envorem només la manca permanent d'un
museu i d'una escola d'ebenisteria.

Aleshores el camf fóra més pla.

Jowl' MAINAR

BRILLANTS
TOTS TAMANYS
QUALITATS

R61a. del Centre, 33

Passage Bacardí. 2

EL JAll EN DISCOS
A L'Edition Musicale Vivante — una de

les revistes més serioses que es dediquen
a la música enregistrada — apareix un ar-
ticle signat per H. Panassié, dedicat al Jazz
I a les seves variants.

Després de defensa,- el Jazz corn a ma-
nifestació musical nova i d'un valor evi-
dent, estableix la característica especial del
jazz, que el diferencia de] fat amb música
música fins ara. En els altres gèneres mu-
sicals, l'executant ha de limitar-se a seguir
la línia que ]i ha marcat abans l'autor ; no
té, doncs, cap funció creadora i la bondat
de l'obra depón de l'autor i no pas de I'in-
tèrpret. En canvi, en el jazz, l'autor no fa
sinó oferir un tema, a estones força banal,
que dóna lloc a que les orquestres li donin
vida i el desenrotllin de tal forma, que la
feina a fer queda per l'intèrpret, el qui es-
devé el creador de ]'obra.

Ara be, aquests temes en cortes orques-
tres segueixen una cursa recta, sense va-
riants i són animals només amb orquestra-
cions ampulloses, que recorden les grans or-
questres simfòniques. Es el cas de Paul
Whiteman, Jean Goldkette, Jack Hylton i
d'altres, anomenats Jazz simfònics • En al-
tres orquestres, e1 tema pren variants ins-
trumentals insospitades i .l'orquestra es re-
dueix a set o vuit professors i aquests han
d'ésser veritables virtuosos en llurs instru-
ments, però ]'audició no dóna sensació de
conjunt, ja que no hi són els acords a tutti
i la melodia va seguint una línia ondulada
en els diversos instruments, però sempre és
confiada només a un instrument : això es-
devé en el jazz de Sam Wooding, Arms-
trong i molts altres. Els americans designen
la primera manera ' de fer, interpretació
«straight , que vol dir anar dret, i la sego-
na, «hob», que significa interpretació fan-
tasista.

Entre els editors de discos es poden se-
nyalar determinades cases que semblen se-
guir exclusivament aquestes tendències. Ai-
xí, referint-nos als discos que més sovint
comentem en aquesta secció, es nota en els
de la casa Gramòfon el desig de recollir no-
més les creacions de les grans orquestres
Jack Hylton, Pensylvanians, Víctor, etc.
En canvi, la marca Odeon ens ofereix so-
vint llurs enregistraments de Frankie Trum-
bauer, formada a base de virtuosos del sa-
xofon.

Ara be, l'articulista de ]'Edition Musicale
sembla decidir les saves preferències per a
la interpretació ((hot)) en graoia a una sim-
plicitat que llevará barroquismes al jazz.
Es clar que les formes puras en música sem-
pre esdevenen resitjables, .però en el jazz
la simplicitat de ritme porta sovint a la
monotonia, el greuge més fonamentat que
s'ha fet a aquesta forma de música coreo-

gràfica• A més a més, corn que des d'aquí
coneixem aquestes orquestres només per
mitjà del disc, hem de confessar que les
variants instrumentals, a través de la placa,
per no reproduir-se amb igualtat de timbres,
fàcilment perden de valor per no diversifi-
car-se. La funció creadora que hem de re-

conèixer ala ciChefs,, de jazz, més es pot
fer evident en les grans orquestres que en

les formadas a base de solistes, ,puix en
aquellas la tasca d'orquestració, la de més
valor tècnic, té la màxima importancia, i
això comporta un valor més positiu per al
jazz que les filigranes i dibuixos d'execució

d'un instrumentista.
J. G.

El Desfile del Amor
EN DISCOS

BROADCAST
EL DISC QUE;; MILLORA ELS APARELLS

(Insuperable impressió

El més econòmic: A 5 i 6'50 ptes.
Preus únics

CASA ALEMANY
Secció de Música

Via Layetana, 39 - BARCELONA

iQUE PENSEU
DE [ARQUITECTURA MODERNA?

Vda. de Josep Ribas
MOBLES I DECORACIÓ

CASA FUNDADA L'ANY 1850

O000qj]ovo q
d

Consell de Cent, 327 i 329. Telèfon 14657.-BARCELONA

J. ROCA

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
' ORTS, 481 e Telèfon 33421

(Life.) .
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8	 MIRAIDD

a
_	 ^•	 — Corre, que em sembla que et volen— Doncs sí, ara hem comprat un billar.	 pendre el cotxe.— Però que hi juguen vostès?	 — Què espera aquest lleó? A veure si	 — Apa, digueu alguna cosa. No veieu que	 — Espera't que l'engegui. Tant que em— No, però ens agrada tant ajeure'ns so- seré jo el que m'hauré d' acostar !	 és era les actualitats arI nts?	 — Qui 'ho deia que la conversació és un costa de posar en marxa!bre el verd!	 p	 p	 art que s'ha perdut?
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AIGUA

DE ROCALLAURA

La deu més rica del mba

Si vosté pateix d'AlbertlefrL., LINisls
frleo (.el de padre), BronMlde Mre-
gsl.stoae, Netrllle eròulu, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

I en garrafons de vuit litres

Dlatribaidors jeearlJa

FORTUNY, S. A.
CAM•a HOSPITAL, 32, V SALMOIÓM, leg

Exposició de Barcelona

de 1930

OBERTURA DEL RECINTE

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

TANCAMENT DEL RECINTE

Dies feiners, a les nou de la nit Dissabtes, vigílies dies festlus

dies festius, a les deu de la nit

PREUS D'ENTRADA

Dies feiners, 1'05 ptes.	 Dies festius, 1'05 ptes.

NOTA: En aquests .preus va incÏÒs l'impost de Protecció a la Tnfànria.

Palau Nacional	 Pavelló Reial

Ober	 a, des de les deu O—cada dia, de deu a una del
del matí a les quatre de la tarda.	 mati i de tres a set de la tarda.

Entrada . I'05 Ates.	 Entrada gratuita.

Palau de l'Art Modern	 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'5o ptes.

Poble Espanyol

	

	El públic podra contemplar cada die
les fantàstiques diuminacions i els

Obert cada dia, des de !es deu del	 jocs d'aigua.
matí 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 tarda.

Entrada ordinària : I,05 Ates.
Brollador lluminós i cascades en coin-

Es altres Palates oberts al public Qo-	 binacáns alternades.

drdn ésser visitats cada dia, de	 Cada dia, de sis 	 a wit del vespre.
deu a una del mati i de tres a
vuit da ta tarda.	 Oran Parc d'Atraccions

ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECINTE

Dies feiners .	 .	 . .	 .	 .	 .	 . .	 . . . .	 .	 .	 ¢ pessetes
Dies festina .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 2	 a

NOTA : Ela pasais gratuita d'entrada al recinte són vàlids fins a nou avís.

Useu pel cap

i després d'afaitar-vos

Loción

El millor preparat
científic, per evitar la
calvicie i per treure la
cremor de l'afaitat.

Farmàcia: Escudillers, oil

Pastilles ASPAIME
Curen radicalment la TOS

parque combaten lea seves causes
• Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis, tuberculosi
pulmonar, asma, I totes les atecclons, en general, de la gola, bron-
qula, I pulmons. — Les Pastilles ASI-AIb1E són les recepta

-des pets metges. — Les Pastilles ASPAIDIE són les preferides
pels paclents. — Les Pastilles ASPAIME es venen a UNA
pesseta la cansa en les principals farmàcies I droguerl•t.

1specio 1itaf FormacèuIiea del Laboratoris SOXATARO,,
Carrer de! Ter, ro	 7etejon 60791 - BARCELONA

Societal Espanyola de Carburs MelaI'Iics

Gorrera: Apartat 19t	 Mallorca, 234	 Teutee ul+t
rated.: "CAe3UROS'	 BARCELONA

CARBUR DE ,CALCI, iFàbriques r Berga iBarcelona) i Cuw-
cubion (Corunya) :: OXIGEN qg % DE PURESA, Fabrique.
a Barcelona i València : ; ACETILEN DISOLT, Fàbriques
a Barcelona, Madrid i València ; : FERRO MAGNESI a
FERRO-SILICI :: SOCARRIMA'T i SECAT de fils i pesse.,
seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIO INDUSTRIAL
le laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS.

MANOMETRES, materials d'aportació per Is
SOLDADURA AUTOGEN'

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

IMP. LANIOTIPIAReufAUUnrvh116- B^+au or.
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