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La festa del Primer de Maig és una afirmació
de la dignitat ciutadana de la classe obrera,
i una afirmació de la seva voluntat de pau

i llibertat universal.

MIRADOR INDISCRET
La nit del dissabte darrer, Excellentíssim

Senyor, va començar a córrer la nova d'uns
desagradables incidents a l'arribada de
Jaume Compte. Poc després se sabia con-
cretament que els agents de la vostra au-
toritat havien dissolt per la força la mul-
titud de ciutadans d'ambdós sexes estacio-
nada al valtant del baixador del carrer
d'Aragó, escampant per altres carrers i
places la fúria d'un càstig incomprès con-
tra pacífics transeünts. I tothom foja el ma-
teix comentari: «Ja hi tornem a ser.))

Els uns deien que el poble, tot just alli-
berat, havia fet mal ús dels seus drets,
palesant una vegada més que no sabia és-
ser lliure. Eren el que enyoren el règim
d'opressió caigut. Els altres deien que l'au-
toritat una vegada més havia perdut el
cap davant d'un fet tan natural com el
d'un poble llibertat. De l'una o de l'altra
manera, tothom deplorava uns fets que res-
suscitaven de sobte i quan ningú menys
s'ho pensava, la història de les nostres típi-
ques turbulències. I és que el motiu d'a-
questa història persisteix com si res no l a-
gués passat i com si res no haguéssim après.

Aquest motiu és l'haver cregut sempre
que poble i autoritat s6n dues coses contra-
dictòries, dues forces en estat de lluita per-
manent. El concepte civil de l'autoritat és
el d'una emanació del poble per a garantit_
zara tothom el lliure exercici dels drets
públics. Poró quan aquest concepte se sub-
verteix i ]'autoritat esdevé una força que
consent o nega, segons bé li sembli, l'exer-
cici del dret com un privilegi, no té res
d'estrany que, sense donar-se'n compte, se
senti dfesa quan el poble s'atreveix a ma-
nifestar un pensament diferent del seu.
Una qüestió de llibertat es torna per ella
una qüestió d'honor. Ha de reparar el greu

-ge que li han inferit i ha de quedar ben
clar que és la que més pot. I, encara, fos
el mateix cap de l'autoritat qui executés els
seus propis determinis. Però les seves or-
dres van descendint a través d'una escala
de subalterns, i a cada graó acostumen a
perdre una mica de qualitat i a guanyar
una mica de quantitat. I el braç del subal-
tern de més avall les executa sense destriar
ben bé quina part hi té l'ofensa de l'auto-
ritat i quina altra el seu propi odi personal.

Aquest esperit d'hostilñtat s'ha vist ben
, clar en el cas concret del dissabte passat.

Es compendria que ]'autoritat, un cop sus-
pès per raons 'que creu d'interès públic el
dret de lliure manifestació, recordés que
ella és una força si una multitud sortís
disposada a desafiar-la i a disputar-li el do-
mini del carrer. Aquesta multitud sabria a
quins perills s'exposa amb un propòsit de

_revolta. Però els que varen anar a rebre
Jaume Compte, no hi anaven pas com a
un desafiament. La majoria dels assistents
no tenia ni volia tenir una idea clara del
passat judicial de Compte. Sabia només que
havia passat sofriments desproporcionats a
la mateixa culpa que li .atribuïen. De tots
els indultats que les presons tornen a la lli-
bertat, no -era per aquella multitud, ni el
més ardit, ni el més revoltat. Era senzilla-
ment el que havia patit més. Una autoritat
comprensiva, encara que es resistís perso-
nalment a oblidar tot el que l'indult havia
esborrat, hauria inclinat el cap davant d'u-
na multitud sentimental que, a d'hora de
voler esvair el record d'un sofriment, cla-
n.ava contra les injúries d'un règim que
el vostre govern, senyor Governador, vol te-
nir l'honor de destruir. I si el sentiment
popular no era ja per si sol prou respecta-
ble, devia ésser-ho l'ordre de la ciutat, que
no hauria patit de sentir passar pels carrers
l'emoció d'una llibertat retrobada.

¿Què perillava, que justifiqués cap alte-
ració de l'ordre? No res. Al contrari, aques-
ta alteració de l'ordre pot fer perillar co-
ses mols imés essencials al benestar gene-
ral que tot allò que amb aquestes repres-
sions broques s'hagi pensat d• fensar.

Actualment ens trobem dins un dels mo-
ments més interessants i crítics de la his-
tòria d'Espanya ; per primera vegada els
components de l'Estat espanyol es parlen
de cara a cara després de segles d'isola-
anent ; el 'que no podia el temps ni l'autori-
tarisme, ho ha pogut l'esperit de llibertat;
catalans i castellans ens .hem trobat dins
la llibertat ; des d'aleshores Espanva ja no
ha estat més una gàbia geogràfica de po-
bles mal avinguts : hi ha .alguna cosa que
ens junta : la mútua comprensió, el respecte
recíproc ; l'esperit franc i obert de la cor-
dialitat; el partit poderós de la intelligén-
cia que sempre ha vençut les tenebres.

Però per tal que hi hagi amistat, cal que
hi hagi confiança. I extralimitacions com
les del dissabte la comprometen greument.
Ja sabem que els que van carregar valent

-ment damunt la multitud indefensa no eren
pas els intellectuals espanvols. Però el cor
senzill de les masses no fa tan fàcilment
d tincions de matisos, i és probable que
més d'un que va anar a aplaudir l'arri-
bada dels emissaris de Madrid, en sentir-se
agredit pels vostres agents per aplaudir un
català que eixia de penes, devia reaccionar
dins seu d'una manera molt de plànyer per
als qué tenen sincerament un desig de con-
cbrdia — com, per altra banda sempre heu
VÓS exterioritzat, senyor Governador.

Per això ens juntem a la protesta que
avui fan no tan solament els catalans, sinó
tota l'opinió liberal espanyola, els nostres
hostes simbòlics d'uns quants dies ha. El
ncstre poble té ganes de cordialitat; però
per aquesta mateixa raó no pot tolerar que
li vulguin imposar determinats ajupiments.

Hem començat dient que la gent comen-
tava els fets ocorreguts n deia : «Ja hi tor-
nem a ser.n Perd cal no oblidar que han
passat set anys d'una dolorosa experiència
que fan creditor el poble a no ser mai més
tractat com anys enrera. Que al cap i a la
fi també les classes dirigents han de seguir
les lliçons de la història.

El dia de Sant Jordi tots els barcelonins
que tenen sentits van desfilar pel Palau de
la Generalitat. Una festa esplèndida. Do-
nes i flors, perfums que es mesclaven per-
fectament amb l'olor de santedat pròpia del
sant. Aparició de milers de minúscules ban-
deres que substituïen perfectament la ban-
dera grossa i eren colocades en llocs més
vius i significatius que una façana de pe-
dra. Dintre la Generalitat es repartien pros-
pectes de propaganda de l'estalvi amb una
gosa una mica estovada de
Joaquim Ruyra. Sembla que
tots aquests detalls són sufi-
cients per a demostrar que la
festa fou pairal i pairalista.

Un altre detall: hi havia
massa policia, que no servia
precisament per ordenar el
trànsit, sinó per crear expec-
tació. I això no està bé i ho
reconeixeran les autoritats si
saben distingir que no ks
igual honorar un sant i unes
autoritats populars o contri-
buir a l'exaltació d'uns regi-

des frustrats.
La gent anava al palau de

la Generalitat amb el propò-
sit de saludar Sant Jordi.
tractat de «Jorge» durant sis
anys, i de felicitar el senyor
MaIuquer, que ha contribuït
eficaçment a l'alliberació dels
presos catalans, mèrit que ce-
rà molt pur si no en vol treu-
re conseqüències apoteòsiques
per a la monarquia. Engres-
cava també a la gent el desig
de posar els peus al palau de
la Generalitat, tancat al po-
bie durant sis anys, Q de veu-
re com havia tractat aquelles
parets venerables un escamot
de gent indocta i de nobles
naus de trinca.

I mentre entrava a la Ge-
neralitat la gent sabia que el
comte de Montseny era a casa
seva, allà mateix a la plaça
de Sant Jaume, com un reu
davant el tribunal, sofrint un
atac de mal d'orella, motivat
pel fibló de la Santa Es¢ina.

tots els presidents de la Mancomunitat, i
durant la Dictadura tots els presidents de

gla Diputació, s'han sentit- representants de
tot Catalunya, o quelcom molt superior a
un president provincial. No tindria res de
particular que el senyor Puig i Cadafalch,
el segon president de la Mancomunitat,
s'hagués sentit el suprem representant de
Catalunya, però no negareu que és curiós
que els presidents de la Diputació de Bar-
celona que han actuat durant la Dictadu-

ra, els senyors Alfons `z.L i Milà i Cemps,
també hagin tingut consciència que eren
quelcom més que un senzill president de la
Diputació . Durant un cert temps ei senyor
Alfons Sala es va sentir president de Cata-
lunya. El qui escriu aquestes ](nies havia
escoltat d'un polític ja mort, .amic del se-
nyor Sala, que aquest senyor va sentir la
temptació de caure com a catalanista, com
a president de la Mancomunitat.

Desaparegut el senyor Sala va venir el
senyor Milà i Campc. Com que la capacitat
i profunditat política d'aquest senyor és in-
ferior a la del senyor Sala, no es va sentir
mai representant de Catalunva : en tenia
prou veient-se un president d'una Diputa-
ció superior, o de primera classe.

Es comú a tots els presidents de la Man-
comunitat o de la Diputació el desig que
el palau de la Generalitat sigui decorat i
enriquit perquè pugui ésser considerat com
la Casa dels Catalans. La diferència entre
el senyor Milà i els seus antecessors con-
sisteix que aquests creien que aquelles
parets ja eren prou nobles i que n'hi havia
prou amb un treball de restauració prudent,
mentre que el senvnr Milà opinava oue és
necessari ennoblir les parets de la Genera-
litat. ) s, doncs, comú a tots els presidents
el desig de donar al palau el màxim pres

-tigi.
Això explica tota :la nolftica del senvnr

Milà i àdhuc la seva dAria sumotudria. El
senyor Milà — ell no ens ho ner^arf — es
pronosava «fer en espanvol el oue Prat ,de
la Riba havia fet en catalán i denassar-lo
si era possible. Com tots cls altres presi-
dents, el senvor Mila ha sentit el miratge de
Prat de la Riba. En això consistia la seva
política i és segur aue amiesta tàctica de
donara la Diputació un prestlni m?uiic 1•1
hauria creat les matero dificultats amb
qué va topar En Prat i hauria estat repe-
tida l'acusació que es tractava de crear un
Estat dintre l'Estat.

Seria pitjor per al senyor Milà i Camps
creure que la seva mania sumptuaria no té
1'explicaci6 piadosa que li donem. El seu
títol nobiliari, aquells escuts gravats al mar-
bre i pintats als enteixinats, aquells salons
que ell devia creure regir, aquella vaixella
i aquella cristalleria, aquells galons teixits
a Lió i aquelles carrosses que s'anava a
construir, tot era destinat a rodejar del ma-
jor prestigi el president de la Diputació de
Barcelona. Si no voleu creure la nostra in-
terpretació i preferiu suposar que tota la
sumptuària decorativa havia de cremar en
honor del senyor Milà i Camps, serà igual
com si consideréssiu aquest senvor com un
rnalalt.

DEMÀ, DIVENDRES

SESSIÓ DE CINEMA

Un que ho veié clar

Durant les corredisses del dissabte a la
nit va tocar rebre a un murcià que passava
casualment.

Aquells cops de sabre van donar-li sob-
tadament una clara visió de les coses políti-
ques : va tornar-se més comprensiu que el
mateix Sáinz Rodrfguez.

— i Ahora lo veo claro ! — diu que deia.

Un que no ho va veure clar

Inversament, un turista alemany va arri-
bar a Barcelona dins el tren que duia
Jaume Comte. Venia suggestionat pels be-
Ilíssims cartells de propaganda de la nostra
Exposició i se sabia de cor allò de «Bar-
celona, archivo de la cortesía...)) (Cervan-
tes).

Però tot va ésser posar els peus a 1'ar_
chivo i rebre de valent. Contusions, equi-
patge perdut, emocions fortes, demaneu.

EI pobre alemany a hores d'ara encara
no entén com una ciutat guarnida de fes-
ta, que fa propaganda a . l'estranger de les
seves gràcies naturals i artificials, a fi d'a-
traure forasters, té una manera tan estra-
nya de rebre'ls.

Un senyor que cridava el vigilant...

Aquest bon senyor s'estava picant de
mans a l'entrada de casa seva. Retirava
d'hora i cridava el vigilant. Les batusses
eren prop; de sobte un agent va destacar-
se de la barreja i va dirigir-se cap al nos-
tre honrat ciutadà i vinga apallissar-lo amb
la major bona fe del món.
— ¡ Ya te daré yo aplausos ! — li vocife-

rava a compàs de la llenya.

Els que teníem deu anys

El fill d'En Miquel Utrillo parlava un
dia d'aquests de la darrera càrrega:

— Es una cosa esgarrifosa : t'estàs arre-
conat a la paret i veus alçar-se damunt les
potes del darrera els cavalls que se't tiren
al damunt, grans com unes estàtues eqües-
tres...

— Bé, home ; sembla que no te'n recor-
dis — li van respondre.

— Es que — feu ell — quan n'hi havia,
jo nomée_ftia deu anys.

Un pur entre els purs

A acomiadar l'Alba acudí, entre altres di-
guem-ne correligionaris, el marquès d'O-
Iérdola,

Lluïa una flor de taronger al trau de l'a-
mericana.

— Sempre jove, vostè 1 — exclamà algú:
— No ; aquesta flor és símbol de puresa

política.

Adeu, Continental!

Aquell Continental blavós, «modern estil),
successor d'aquell famós café de la canto-
nada de la Plaça de Catalunya que era
]'orgull de (Barcelona, s'acaba de morir:
vet aquí un altre nom tradicional que se'n
va a reunir amb els seus illustres avantpas-
sats. El Continental símbol de la Barce-
lona burgesa i epicúrea de finals del se-
gle xix, podrà saludar al fartaner «Beco
del recó, el qual havia ostentat la repre-
sentació de la nostra ciutatquan reia amb
En Pitarra, s'engrescava amb les lluites de
«liceístas y cruzados», o amb les bullangues,
era xarona i grassona i acabava d'empes-
car-se una de les més legitimes glòries del
barcelonisme: el llomillo amb mongetes.

Però el Continental ja no representava la
saborosa i un xic gruixuda «naïveté» folk-
lòrica. Era la cultura, la civilització, el to
internacional de la cuina francesa. Hi va ha-
ver un llarg temps que els nostres ciuta-
dans, cada cop que entraven al restaurant
d'En Ribes, sentien l'emoció de treure el
cap per una finestra des d'on es respirava
d'aire , de l'Europa : i quina Europa ! La de
l'avantguerra ; dolça, rica i mengívola. Ja
es practicava la higiene i encara no s'ha-
via descobert l'esport ; els cotxes de cavalls
havien trobat la seva línia més elegant i la
suspensió més flonja a ran de la mort pro-
pera. S'anava a poc a poc i bé; ningú no
s'adonava que amb aquesta còmoda tran-
quilitat ens acostàvem a un abisme. L'Eu-
ropa de finals del xtx ha estat un dels temps
més daurats que han existit, d'ençà que el
món és m6n.

1. a casa nostra, el Continental era el
més amable representant de totes aquestes
bones coses.

Per això demanem en honor seu que tots
els bons barcelonins, ara que s'ha mort, li
dediquin un minut de dejuni, en mig dels
seus àpats.

Música "da Camera"

Divendres yassat concert per la senyora
Anna Maria Biondi, mare de l'actriu que
tot 'Barcelona coneix anés per Nanette que
no pas pel seu nom.

Com de costum, el públic xerrotejava
amb aquella afició tan acreditada. Els més
conspicus xerraires d'ambdós sexes encara

no s'han explicat per qué aquell dia els
(furs)) no extremaven les reclamacions de
silenci.

Dimarts d'aquesta setmana, concert Pau
Casals. El famós violoncelista tingué dues
vegades la pega que se Ii trenqués una
corda. I aquest incident tingué feliços re-

sultats per tothom ; els apurs)r pogueren
sentir, a més a més del programa, dues pe-
ces que el concertista els regalà ; els xer-
raires fruiren de dos intermedis més que
tenien per afegidura la gracia de l'impre-
vist.

EI senyor Melquíades Alvarez
Fa bastants d'anys que en un míting

Melquíades AIvarez va afirmar seriosament
que ell havia estat republicà tota la vida.

No cal dir que l'audaç afirmació li va
valer el mateix escàndol que ara, amb mo-
tiu de la seva conferència li han merescut
les seves tímides i cauteloses tentines entre
la Monarquia i la República.

Lerroux va encarregar-se de calmar les
masses : signava al públic que callés i, amb
molta habilitat, insinuava una fraser tal
de despertar una expectació que produís un
silenoi.

«El señor D. Melquíades Alvarez di-
ce...» — anava repetint, i a mida que ho re-
petia el públic anava callant.

AI final va fer:
((E1 señor D. McIquíades Alvarez dice que

siempre ha . sido el mismo ; que no ha cam-
biado ; pero que, que..,))

I anava fent amb els braços el gest que
fan els equilibristes -quan passen la ma-
roma,

«pero quee... vamos, osoila», - va dir a
l'últim, en mig de les ovaoions i les rialles
del públic.
EI que és sqrprenent és que, després

d'un incident així, Melquíades Alvarez va
seguir com si res en l'ús de la paraula.

A 1a darrera conferència, Melquíades s'ha
tornat a presentar com aquell audaç oscilla-
dor d'adeshores. Però tot e[ seu domini de

q
la paraula no ha pogut fer feliç el públic,
ue tenia flam d'orientacions i no de pi-

nyols oratoris.
Algú, en sortir del míting del teatre de

la Comèdia (que mai havia merescut tant
aquest nom), va dir: «més que reformista,
resulta transformista.»

Aquell inefable Sr. Peray

Als passadissos que porten a les depen-
dències del Tribunal Suprem, a Madrid, es
troben dos advocats coneguts, el Sr. Puig
d'Asprer i el 'Sr. de Peray. EI .primer pre-
gunta al segon :

— I doncs, vostè per aquí? Què S'hi per-
ta?

—Pues mire, un consejo de familia.
— Será un consell de bona família, natu-

ralment?
•Peraué -tractant-se d'un. cavaller com el

de Peray no podia pas tractar-se d'una fa-
mília qualsevol.

Graf Hermann von Keyserling

El comte Keyserling, el nostre hoste
aquests dies, pertany a aquella aristocràcia
bàltica que sabé conservar tota la indepen-
dència que pogué sota el règim tsarista.
Acabada la guerra, Keyserling adoptà la
pàtria de la seva mare, alemanya, ti tin-
gué el coratge de dir algunes veritats una
mica cuentes. Perú, en el fons, havia llegit
massa Gobineau — com tots els ale-
manys — i havia tingut massa amistat
amb el gran teoritzador de la superioritat
alemanya, Houston Stewart Chamberlain,
per estalviar-se la qualificació de panger-
manista de postguerra que alguns li han
atribuït.

Però potser aquesta classificació no és
prou justa. El comte Keyserling ks un ho-
me incopsable, té la gracia de presentar les
qüestions per les seves dues cares oposades.

Una de freda i una de calenta, diríem.
Un traductor i admirador seu l'ha definit

com un «Realpolitiker» de la filosofia.

El Diari de viatge d'un filòsof fou l'obra
que li conquistà 'fama universal, fogosos ad-
miradors i la mà d'una néta del príncep de
Bismarck, que, si no fos una llibertat de llen-
guatge massa gran, diríem que en l'altra
mà duia el castell històric de Friedrichs-.
ruhe, on el famós polítichavia passat mol-
tes temporades.

Després de les seves llargues visites a
Orient, als països europeus i als Estats
Units, Keyserling es dedicà durant la guer-
ra a escriure el llibre a dalt esmentat, amb
el desig de mostrar als mortals que no han
tingut la sort de viatjar com ell, el venta

-ble camí de perfecció. Amics que poden
sostenen, amb cotitzacions anuals bastant
fortes, la famosa Escola de Seny, a Darm-
stadt.

L'ensenyament té punts de contacte amb
el dels bramans. Però els deixebles d'a-
quests passen deu anys aprenent el seny.
En canvi, a Europa, on tot va més de
pressa, els que volen adquirir el seny pas-
sen només de deu a quinze dies a l'Escola.
Després el comte els aconsella que, com ell,
donin una volteta pel món, entretenint-s'hi
tants anys com puguin.

Sembla, doncs, que el tan anomenat seny
català ds més econòmic.

No s'ha de creure que Keyserling desa
-tengui, com un budista pollós, les exigèn-

cies materials. Primer que ell arribà a Bar-
celona la fama que necessitava sis ampo-
lles diàries de xampany d'una marca deter-
minada. No sabem si això és cert, però sí
que ho és que té cura d'avisar que li cal
un bon hotel i que essent d'estatura ge-
gantina, és allí] que se'n diu un borne de
vida.

Poc després de la guerra, va fer una afi r-
mació paradoxal que ens sabria greu no

- recollir. Sostenia que Alemanya no és un
poble potític. La prova, segons Keyserling,
és que no volia la guerra i ha tingut tan
poca traça, que tothom li'n carrega les
culpes.



Badalona és a quatre passes de Barcelo-
na. Trens, tramvies i autbmnibus assegu-
ren la seva comunicacb5 més o menvs fàcil
amb Barcelona, però com que generalment
els de Badalona som el que venim a Barce-
lona, i els de Barcelona només vénen a
Badalona a banyar-se i menjar musclos, les
grans capacitats de pintoresc que conté la
populosa ciutat són gairebé ignorades.

L'alcalde Sr. Pere Sabater amb el vestit de
les solemnitats

EI barceloní sap que a Badalona hi viu
En Pompeu Fabra i hi van néixer els dos
(Borràs, però és hora que sàpiga alguna
cosa
t 

més, com que la Dictadura no va es-
1	 't	 d	 t	 ,, dèiem

dictadura, pronuncià una frase, que ha de-
vingut famosa:

— Aqueix és un pafs per a explotar.
El cop d'Estat el trobà al peu del canó,

disposat a sacrificar-se.
«*e

Nomenat alcalde, l'Ajuntament es llançà
de ple a la realització del programa de re-
formes que detallem més avall.

Per començar contracta un emprèstit de
sis milions de pessetes, distribuïdes en aques-
ta forma

Construcció d'un Escorxador, Grup Esco-
lar, reforma de l'Escola Elemental del Tre-
ball, construcció d'un Mercat a la Plaça
de Torner, adquisició d'un edifici destinat
a Jutjat Municipal, empedrat i cloaques.

Grup Escolar : 350.492 pessetes. L'Estat
hi contribuí amb la quantitat de 6o.000

Reforma i ampliació de l'Escola del Tre-
ball : 2 23•219 Pessetes. Fou qüestió d'ender-
rocar unes parets i pintar la façana.

Edifici destinat a Jutjat: 75.000 pessetes.
Era una casa particular propietat de la fa-
m (lia Barriga, jutge municipal de la Dic

-tadura i antic electorer, a les ordres d'En
Torras.	 ,-

Aquest individu, a més a més del càrrec
de jutge, aspirava a ésser nomenat presi-
dent d'un Comitè Paritari i gerent de la
sucursal de les Pompes Fúnebres de la Di-
putació, establerta a Badalona. Tenia uns
parents fabricants de gaseoses, i obligava

el 5 per loo restant. Els diners de I'Em-
prèstit s'havien acabat.
A conseqüència d'aquesta reforma, quan

plau els carrers i la carretera s'omplen d'ai-
gua. La circulació de tramvies queda inter-
roimpuda. Les rieres, en canvi, queden se-
ques.

Aquest regidor fou destituït i arreconat al
Dipòsit de Latrines.

Aquesta ds, en resum, l'obra urbanitza
-dora realitzada sota el control directe de Val-

calda. Manca completar-la amb uns quants
detalls, pocs, per tal de donar una idea de

la forma entusiasta amb què el secundaren
els seus addictes.

Un d'aquests, • tinent d'alcalde i delegat
de la Comissió d'Obres, feia pagar a l'A-
juntament les obres que havien de pagar
els particulars, mitjançant una gratificació
del propietaris. Si no l'hi donaven, les ha-
vien de pagar ells, però els costaven més
diners.

Un altre regidor, republica radical i pintor,
acaparava la pintura del poble. Era de la
Comissió d'Obres igualiment. Si no hi ha-
via pintura, no s'aprovaven els plans. Ho
feia per tal d'evitar persecucions als seus
correligionaris.

El delineant de ]'arquitecte municipal,
amb sou de l'Ajuntament, alhora cap de
(Bombers i professor de l'Escola del Treball,
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els amos del cafés, bars i tavernes a com
-prar-ne. Encara , avui, d'aquestes gaseoses

tothom en diu, a Badalona, gaseoses del
Directori.

Escorxador. Fou una de les reformes més
necessàries realitzades per la Dictadura. Ja
n'hihavia un altre, capaç per les necessi-
tats de la població, la qual cosa demostré
la necessitat de construir-ne un de nou.

Va costar 1.388.453 pessetes. Els terrenys
es pagaren a raó de 78 cèntims el pan.
Prop d'aquests i al peu de la carretera, n'hi
havia d'altres a 30 cèntims. En un costat,
a 50. El que negocié la compra d'aquests
terrenys per part del propietari, I'ex-alcalde
regionalista Pujol-Oliveres, es va fer sooi
de la U. P.

Es un Escorxador cubista, amb una xe-
meneia de fàbrica i rellotgeria aplicada ; d'a-
llò més grotesc. Fou ideat per l'arquitecte
municipal senyor Firadera, un catalanista
de Sabadell, que el dia 13 de setembre de
I923 es sent( tocat del cor i va penedir-se.
Precisament, quan l'inefable senyor Sala li
lliurà la credencial i el facturà cap a (Bada-
lona.

De la maquinària, de la casa Metzger,
se'n pagà m g milió de pessetes.

Cementiri Nou : Costà 43.778 'pessetes. Hi
ha uns quants nínxols construïts. La paret
que el tanca valgué 171.122 pessetes. Es de
maó de pda.

Mercat de la Plaça de Tornar : 576.167
pessetes. Sembla un suéter. Quan plou hi
ha goteres. Hom diu que val tants diners
perquè és de regadiu.

Mercat central del Peix: 149.918 pesse-
tes. Era una quadra de magatzem.

L'empedrat i cloaques valen tres vegades
el preu normal.

1 finalment hi` ha el desviament de les
rieres, reforma que va anar precedida d'un
gran reclam, d'uns viatges de l'alcalde a
Madrid, de la collocació de pissarres als por-
xos de ]'Ajuntament donant compte de les
gestions de l'alcalde, etc.

L'Estat hi contribuí amb el 45 per loo,
els veïns amb un 5o per toc, i l'Ajuntament

^

LA PÉRGOLA
es el Restaurant de moda a l'Exposició

Piquiponiana

Per excepció, aquesta fa referència no a
una d'aquelles combinacions verbals tan fe-
lices que ,posen el seu autor a un nivell de
popularitat que ja la voldria ell per a les
seves empreses, sinó a una confessió explí-
cita, precisa i que no destarotarà ningú que
s'atengui a l'estricte significat de les pa-
rau l es.

Doncs vet aquí que no fa gaires dies, en
una reunió a la Cambra de la Propietat,
algú va preguntar, de resultes de certes de-
claracions del Sr. Pich i Pon

—iBé, però vostè; Sr. Pich, de quins és
al cap i a la fi?

— Jo, sap — féu l'illustre major contri-
buient, per fer una agudesa —, faig com
els taxis : porto el ((libre», a la disposició
de qui em cridi...

Nom escaient

La Lliga és un partit de gent madura,
de gats vells de la política : és una mena
de tropa de caps sense exèrcit.

Per això fa estrany veure-hi tres o quatre
jovincels que s'hi belluguen activament.

Algú els ha tret un nom : (c els pro-nois».
La Lliga pot definir-se, doncs : « Un partit
de prohoms i pro-nois )) .

A la recerca de la paternitat

En el film d'avantguerra donat en la pas-
sada sessió cinematogràfiça de MIRADOR, va
divertir molt la concurrència un torneig a
la antigua usanza en el qual els cavallers
salten del cavall com els !picadors de tercer
ordre.

Tothom el va trobar molt bo. Tant, que
molts pensaren que En Joaquín Montaner
fou, potser, qui el posà en escena.

Res d'això. En l'època en què la pellícula
alludida va ésser filmada, En Montaner en-
cara només feia versos.

Que ja és precocitat.

Instruint-se sense gaire convicció

Divendres passat, el Prof. E. Claparède
donà una conferència a l'Ateneu sobre Le
sentiment d'infériorité ches l'enfant. Els
entesos en la matèria la van trobar digna
del renom universal de què frueix l'illustre
pedagog. Però, com en totes les conferèn-
cies, entre el públic hi havia simples curio-
sos que van haver d'aguantar fins al final
un tema massa poc divertit pel senyor que
només cerca de passar l'estona. Un d'a-
quests deia, en sortir

— Hem quedat acla^aredats.
go ar lCb capat ats	 e pm oresc q e
que té Badalona.

Ben informats, sempre A	 més	 a	 més,	 la	 política	 badalonina
. aquests darrers anys és una bona mostra,

En un moment de la seva conferència, gairebé diríem el tipus més reeixit, del que
el Prof. Claparéde va esmentar cuna obra ha estat la política en les ciutats i pobles
que segurament tots	 vosaltres	 coneixereu, catalans que ban fruït d'unes autoritats lo-
Poil de Carotte de Jules 'Renard...n cals cacíquejants que procuren remenar la

Llavors es veieren molts concurrents mou- cua en totes les situacions.
re el	 cap i adreçar somriures d'intelligen- Pensem que si fa no fa pertot ha passat
eia a d'altres oients que feien	 expressions d'una manera semblant, perd el cas de IBa-
semblants. Tots es morien de ganes de pom dalona és interessant perquè és una pobla-
der contestar que	 sí, que la	 coneixien de ció de tants habitants.
sobres. Però prou explicaoions i parlem-ne.

La situació de la política 1ocal badalonina

Consciència	 professional abans del cop d'Estat era la següent : D'u-
na banda, 1a Lliga. De l'altra, els republi-

No direm on això va passar	 encara que cans — nacionalistes i radicals — acoblats,
ales eleccions de regidors. A les de dipu-

e1 protagonista ja ha deixat l'ofici que exer- tats a Corts i provincials, s'hi ajuntaven els
cia, tan brillantment com les dues anécdo- elements polítics	 d'En	 Torras	 de	 Grano-
tes següents demostren. llers.	 -El local •era una llibreria. Un comprador Una aclaraciG. A Badalona, la Lliga són
demana a un dependent les obres de Mi- la	 gent de diners. El seu	 catalanisme és
quel dels Sants Oliver, I'ex-director de	 La molt diluït. Els republicans són els que no
Vanguardia	 i 'historiador de	 les	 relacions tenen diners.	 Si algun d'aquests	 arriba a
dels catalans amb	 els revolucionaris 	 fran- fer-ne, immediatament fa el tomb. Normal-tesos. Sigui que el dependent tingués man- ment governaven .aquells.
dra de consultar cap catàleg, o que pren- En unes eleccions de regidors, els republi-
gués el nom compost de l'autor pel cog-
nan i la consulta fos infructuosa per mal cans s apoderaren del	 govern de la ciutat

i van voler repetir la sort a les eleccions de
orientada,	 respongué displicentment: diputats, amb l'ajut d'En Torras.

— No les tenim. Aquests poetes sudame- En Torras se n'aprofità políticament i els
ricans,	 com	 que aquí a	 penes els llegeix republicans es desacreditaren.
mngu"`	* * * En	 produir-se el	 cop d'Estat,	 hi	 havia

El mateix dependent hagué d'atendre un un Ajuntament en el qual predominaven els
e ements d'esquerra, presidits per En Martí-

dia un	 bon client de la casa,	 un	 metge
barceloní molt	 catalanista,	 el	 Dr.	 Soler i Cabot,	 un nacionalista.	 El substituí un al-

Pla, que porta capa a l'hivern i és propie- tre Ajuntament de vocals associats. Fou el

tari de l'únic automòbil elèctric que encara primer Ajuntament de la Dictadura. Dura
el temps just per tal de poder estabilitzarcircula per	 Barcelona.	 L'aliudit doctor de-
el canvi de situació. Poc després fou nome-manà quines novetats acabaven de sortir,
nat alcalde En Pere Sabater.i el dependent li tragué de seguida Ies dar-

ceres novelles blanques i roses que havien Causes? L'amistat personal, molt antiga,

de 'fer plorar tanta gent sensible, amb	 Martínez	 Anido.	 Per .altra	 part,	 ja
feia temps que intervenia en la política lo-La indignació del doctor es manifestà en

una llarga carta que era tot un memorial cal. Començà a actuar-hi com a republicà,

de greuges, d'En Marcel( Domingo. (En Sabater és tor-
* * * tosí.) La U.	 F. N.	 R. el nomenà alcaide

Però de vegades a les llibreries entra cada de barri. Com que a les eleccions de regi-
comprador.	 En	 una	 llibreria barcelonina ds els nacionalistes no el posaren en can-
que no és la mateixa que fou escenari de didatura,	 va separar-se'n i s'afilià a la Lli-
les	 anècdotes	 anteriors,	 entrà	 un	 dia	 un ga, la qual el féu regidor i tinent d'alcalde.
bon home i preguntà : Se'n separà igualment perquè 	 aquesta no

— Escolti, la Filosofia quants volums té, va	 assistir en corporació a la processó de
El dependent li hagué d'explicar que en Corpus, l'any que Martínez Anido fou pen-

aquell moment disposava d'unes quantes en domsta.	 I seguidament s'afilià al grup del
un, dos o tres volums, reprimint les temp- I C ntro Monárquico, constituït per elements
tacions de dir-li : del	 Foment	 Industrial	 i	 caciquistes	 del

— Cregui'm, quan es fan preguntes d'a- temps d'En Palay. A l'Ajuntament va su-
questes, més val	 no voler-se dedicar a	 la

I
mar-se a la minoria esquerrana.

filosofa, Poc abans d'ésser nomenat alcalde de la
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Vladimir Maiakowsky.—Al segle XIII

poetes se'ls menjaven la pell. En aquella
época els poetes anaven sense mitges, duien

els jueus de Tortosa es queixaven que els

una gran cabellera pentinada pels polls, es '-
posaven terra d'escudelles als parpres i plo_
rayen amb una guitarra sota el braç. Els
poetes eren les bèsties negres dels camins,
que deien coses dolces a les senyores casa-

des i pintaven unes banyes verdes sobre el
front dels marits, que feien el comerç de
l'oli, el comerç de l'assassinat, de les es-
tampetes i de la màgia. Els poetes del
temps antic tenien una gana ocasional, men-
javen quan passava el menjar i feien net
fins del vernís de les cassoles. Quan arri-
bava l'hora de morir ensenyaven totes les
dents, i de vegades cercaven aquesta hora

amb un xarop de cantàrides i penjant-se de
la corda d'un pou, aquelles nits en les
quals la lluna era completament tèbia, una
mica peluda i una mica rosada com el bra-
guer de .les vaques holandeses.

El suïcidi i la poesia sempre han lligat
amb una certa decència, com el groc i el
morat en les crinolines d'aquelles actrius tan
dolentes que representaven la Dama de les
Camèlies en un café de províncies, davant
d'un collegi de nens i nenes que havien fet

Comunió. la Primera Com
Gerard de Nerval, un dels homes més

aguts i més desconcertants de l'època ro-
màntica, es, va penjar en un pis ple de te-
ranyines perquè no havia pogut pair els
ossos del Doctor Faust, i se li havien que-
dat tots al fetge.
Els dos poetes més grans de Rússia,

Púixkin i Lermbntov, van morir en un duel
a la flor de l'edat. Era l'època en què un yp
duel volia dir un suïcidi en tota forma, i la
gent anava a morir amb una corbata de
puntes i amb els llavis d'una dona pintats
al cor.

Aquests dies s'ha suïcidat un altre gran
poeta rus, i sembla que també ha estat
pels llavis d'una dona atravessats en eI pul-
mó , Es tràgic això que les dones no deixin

respirar. -
El poeta !suïcida del dia que vivim ha

estat Vladimtu Maiakowsky, el rossinyol
vermell de lao República dels Soviets. A
aquest sant home di havia fet una gran im-
pressió la bai t ja de la sang i 'la neu. Es
veu que és uiígobeguda que infla els nervis
com una dé ísa i" àcosta els ulls a les
constellaciofts`-^ iti3 's áphrtades. Maiakowsky
es va pendre :la revolució pel cantó líric.
Contemplava les criatures n les dones, unes
dones de cabell de blat que es dedicaven a

fer tota mena d'operacions quirúrgiques en

les persones dels sants de pedra de les es-
glésies, i Maiakowsky somreia com un lleó.
Va trobar que les bales, quan servien per
trencar alguna costella humana, temen
aquell to de llet platejada que tenen fes
perles més fines de la Polinèsia.

Maiakowsky bevia la glòria incandescent
de la revolució com una cervesa celestial,
després es trobava satisfet i el pols Ii anava
a l'hora. Era l'antípoda de Panait Istrati
i de tots els nostres vicaris rurals. Als poe-

tenia muntat un negociet de glans molt .pro- tes anés corrosius d'aquest país Maiakows-
ductiu,	 1 ky els hauria fet l'efecte d'un camembert

Un altre regidor s'havia especialitzat a irrespirable.
fer perdonar les multes imposades .als veïns	 La literatura d'aquest gran escriptor rus
que llançaven escombraries al carrer per anava tan despullada i tan injectada d'hor-

una quantitat mòdica. Hom suposa que les ror, com les anques martiritzades de l'im-
multes eren imposades per aquell mateix.	 peri dels tsars, i com les barbes dels frares
Abans de la Dictadura, el pressupost de moscovites, aquelles barbes brutes de ro-

l'Ajuntament era d'unes 600.000 pessetes.	 saris de caviar i que l'U. R. S. S. ha ore-

Ara és de dos milions,	 mat en nom d'una higiene que fa tremolar
El dels hoimenatges constitueix capítol a	 una mica als propietaris de les cases del

part. Se n'organitzaven molts. A sota de carrer del Bruch.
cada un hi havia gat amagat. La concessió Maiakowsky era el poeta oficial ; això Ii
d'un contracte de Tresoreria a un banc de- donava certes llibertats, com per exemple
terminat, per exemple, va pendre la forma maquillar-se la cara segons els últims mo-
d'un homenatge solemne a la Vellesa. Aquest dels de l'escultura australiana, amb els co-
homenatge l'organitzà un ex-alcalde popular, Tors groc, negre i vermell, i amb distribu-
regionaiista. EI més important fou el dar- tions geomètriques d'una .positiu efecte, El
rer. Hom féu ofrena a l'alcalde d'un álbum seu vestit era tot pie d'extravagàncies folk-
magnífic amb les signatures de les persona- lbriques ; acostumava a guarnir-se 'aquella
litats més importants i l'adhesió de totes camisa policolor dels mugits amb culleres
les entitats de la ciutat. Aquest àlbum féu ,i forquilles de fusta d'un gran valor anaera-
cap a Madrid, per tal de demostrar allà ole. Tenia entrada lliure a tot arreu, i els
dalt que l'alcalde no era l'home impopular seus versos de caserna, d'hospital i de pros-
i desprestigiat que algú, interessat a fer-li	 tíbul li donaven dret a la carn, al peix i
la traveta, havia tet córrer, sinó tot el con-	 als honors. En l'obra d'aquest gran poeta
trari,	 hi ha moments d'una ferocitat, d'una vida,

Fou organitzat per l'alcalde mateix amb d'una magnificència de color i de moviment
la collaboració d'elements regionalistes i al- que fan mal a les genives ñ fan plorar de
guns republicans. Un prohom regionalista pura emoció.
molt significat va dur la iniciativa de l'ho-	 Una xicota rossa, delicadíssima, flexible,
menatge.	 I es veu que no l'ha sabut compendie del

La collaboració de determinats elements tot, i Maiakowsky s'ha engegat una bala
amb la Dictadura mereix un comentari a als pulmons.
part.	 En una latitud molt més apagada, molt
Cal fer constar que Badalona és el poble més baixa de forma, jo sento tota la poesia

on va trobar més facilitats per desenrotllar- i tota la brutalitat de la mort de sladimir
se. Resisténoies, ni una, gairebé.	 Maiakowsky.

Molts dels que ara gallegen es passaren	 Josar' MARIA oR SAGARRA
sis anys fent acataments. D'altres en són
enemics perquè no van aconseguir d'ésser-
hi comptats.

Per una banda, un gran desgavell finan-
cier. Per ]'altra, la constatació de la ducti-	

Què és la neurastènia?litat de moltes consciències. Heus ací el
resum. Res més.

Els excessos de tota mena, els dis-
gustos i contrarietats donen iloc a
una debilitat del sistema nerviós, aue
es tradueix en insomnis, falta de ga-
na, vertígens, malestar, símptomes
tots de neurastènia, que són vençuts

amb tanta major rapidesa com més
de pressa és atacat el seu origen amb
l'enèrgic reconstituent FOSFO - GLI-
CO KOLA DOMENECH, que en
pocs dies torna el benestar i els desigs
de viure.
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LA COMPETENCIA NO TE ENTRANYES

Bon retrat, el de la reina governadora ' ell, .posava Déu davant de tat : com ell, ]lui-
raçat per 1a ploma del marquès de Villa- tava pel rei sense llei. Gran guerra, aques-
urrutia. El retrat recull les faccions de la	 ta ;primera carlista! Es lluitava per la le-
cara per mostrar-la tal com era ; guapa, gitimltat, i Carles, segons confessi6 de la
més guapa del que apareix en les pintures seva propia mare, Maria Lluïsa, no era fill
de Vicente López ; de Vicente López, que legítim ; s'empobria i es dessagnava el país,
seguint a Gaya, demostrà en les seves pm- i els uns ,per suspendre la Constitució, els
ures escassa devoció per a les persones 1 altres per mantenir-la, i per la Constitució
reials. E1 retrat recull també els impulsos	 sentien el mateix odi els cabdills de tots dos
del cor de la sobirana, i els dibuixa tal com	 partits belligerants. La guerra carlista, pel
fou : voluptuosa i )santurrona)), caracferís-	 que fou no en els seus motius públics, smó
iques que acrediten una casta que tenia en	 en els seus prinoipis fonamentals, degué

Maria Lluïsa un bon ascendent i que tin-	 sostenir-se, dins de la lògica, trobant-se en
Iria en Isabel II un descendent més típic	 u bàndol, amb Carles i Cristina al cap, els
encara. Però el més suggestiu del retrat és	 bisbes, els moderats, els ojalateros, eIs apos-
a revelació de la part insubornable de I'es-	 tòlics, tots els qui en el carlisme i fora d'ell

pugnaven per l'autocràcia, i a l'altra han-
d	 ]	 .	 1	 1a, e s progressistes I tots 1215 quI amb els
lluitaven per la democràcia. En lloc de guer-
ra carlista, hauria estat aleshores una re-
volució com la que acabava de complir
França. La revolució que necessitava Es-
panya per començar a ésser Europa.

La conducta de Maria Cristina en 1'exi-
li acaba de retratar-la. Abdica a València,
redactant un manifest que Cortina, ministre
amb Espartero, li demostra la necessitat de
rectificar, tenint en compte que si s'expa-
tria la mare, es queda la fil l a a la pàtria.
Maria Cristina s'acomiada d'Espartero amb
juraments d'afecte i respecte, en els quals
Espartero, sense subtileses ni reserves men-
tals, posa la seva fe. Però a Marsella, ja
redacta Maria Cristina el primer document
contra el Govern constitucional constituït.
No para ni un dia des de París la seva
campanya hostil contra els poders públics
que tenien la seva seu a Madrid. Organitza
i orea consells que 'a representin a Espa-
nya i s'aixequin com a únics depositaris del
poder. Amb O'Donnell, Borso di Carminatti,
Diego de León, Manuel de la Concha, Nar-
váez i abres militars, prepara pronuncia-
ments en unes i altres guarnicions, que
augmenten la indisciplina en què viu I'e-
xèrcit. Facilita diners — vuit milions de
rals donà per a un d'aquests co s — per a

La reina Maria Cristina, per Dévéria

perit de Mania Cristina ; el que un freudià
anomenaria el descobriment de les regions
semifosques, on ]'ànima cessa de mentir.

Dues disposicions de la seva vida mar-
quen aquest ímpetu íntim de 1a segona
muller de Ferran VII: la seva simpatia
per a la Constitució i la seva conducta en
l'exili. Maria Cristina, a la boda de la
qual amb el rei s'oposaren obertament els
absolutistes, fou l'ídol dels liberals, que cre-
gueren i esperaren en ella. L'aspiració dels
liberals en aquella època era aquesta : sin-
ceritat en el monarca, respecte a la Consti

-tuci6. Els liberals estaven tips de Fer-
ran VII, l'homementider que enganyava els
uns i els altres ; l'home deslleial que gas-
tava més que la mateixa Castella els ho-
mes que se li apropaven ; 'l'home sense pa-
raula que prometia sempre e1 que no esta-
va mai disposat a complir ; l'home que vi-
via sempre en conspiració contra els seus
propis consellers. ¿Era demanar molt que
qui arribés a Palau i s'apropés a qui ocu-

pés la direcció de l'Estat pretengués que
aquest no mentís en parlar, en convenir, en
comprometre's, en jurar? Maria Cristina en
aquest aspecte no superà Ferran VII, per-

què Ferran VII semblava aleshores que no
podia ésser superat ; però ella no fou molt
diferent d'ell. Les seves cartes als generals
Córdoba i Espartero, dictades contra els po-
lítics que aleshores constituïen el govern
el seu ,procedir amb els sergents de la Gran-
ja; la seva conducta amb Mend^izábal, en-
seny n com la mentida, •la fellonia i el do-
ble joc no acabaren quan Ferran VII tor-

nà a la terra, sinó que seguiren essent nor-
mes de la reialesa.

L'odi a la Constitució, per altra part,
fou tan viu en Maria Cristina com en el
seu primer marit. El seu afany era ésser
poder absolut, sense limitació legal de cap

mena. Acceptava la llei fonamental de l'Es-
tat quan un acte de força li ho imposava.
Però ho burlava tot seguit, i si 'trobava pro-

picis els elements, es disposava a governar
sense 1.a Constitució: conspirava contra
aquells que la hui 'havien imposat ; els feia
impopulars i acabava llençant -los del Poder
i del país. ¿Com és concebible que una dona
d'aquest temperament i d'aquesta sensibili-
tat 'histórica pogués ésser la bandera de 'des
forces que sostingueren per espai de set

anys unes guerres contra d'altres forces que

lluitaven per fer prevaler l'absolutisme?
Els cristins podien ésser antípodes deis car-

listes. iPerò Maria Cristina no es diferen-
ciava en res de l'anomenat Carles V ; com

i

tots els movisnents que es produeixin per
a restaurar-la en el tron... Tan intensa és
la seva acció, que l'ambaixador d'Espanya
a París, Salustiano 016zaga, arriba a sol-
licitar del Govern francés la seva expulsió,
sollicitud a la qual el Govern francès res-
pon per boca de Guizot, dient : uEl Govern
coneix els seus deures amb els governs
veïns amb què es troba arnb pau. Els ha
complert sempre escrupolosament, particu-
larment amb el govern d'Espanya. Pero el
govern del mi té altres deures a complir,
sobretot respecte al seu propi honor. La rei-
na Cristina, en sortir d'Espanya, ha vin-
gut a cercar un asil a França prop del seu
familiar anés proper, i més segur amic de
la reina, sa filla. La neboda del rei, la
mare de la reina Isabel, devia trobar entre
nosaltres l'hospitalitat ; aquesta hospitalitat
li serà conservada.» A París seguí, doncs,
Maria Cristina, i seguí des de París la seva
acció contra el poder públic espanyol fins
a obtenir el que fou el seu afany des que
s'exilià : que Espartaco, el cabdill militar
que .possiblement ha 'tingut més populari-
tat a Espanya, combatut pels partidaris i
els adversaris, i humiliat ,per la indiferèn-
cia de l'opinió, hagués d'abandonar da re-
gència i el territori del' qual fou indiscutible
senyor. Ferran VII fou l'ànima a Aranjuez
del primer pronunciament. Maria Cristina
seguí encoratjant o apuntalant tots els pro-

nunciaments que cregué necessaris per sa-
tisfer les seves ambicions personals, sense
importar-li el trontoll que aquests causaven

a una institució que havia de mantenir-se
sempre .apartada de 'la política.

Reina dels tristos destins fou anomenadá
I'abel II. Maria Cristina pot ésser anome-
nada la Reina-Mare, que per no saber ésser
guia dels bons destins, desencadenà els tris-

tos destins ele la reina-filla. Quan E ;,anya
sortí de Ferran VII tenia fàcils els camins
la reina governadora els anà tancant o des-

viant tots. Quan Espanya sort{ de Maria
Cristina no tenia ja altre camí que el mo-
viment del 68. Del 68, que es frustrà tam-
bé, per no llaver estat, en lloc d'una gran
espasa, un gran estadista qui l'acabdillés
en 4'a revolta subversiva de l'opinió i 'el re-
collís després en l'obra constructiva de go-
vern.

MARcELí DOMINGO

Aquest número ha estat
passat per la censura

i	 go^ernati^Ja

PunisdeSenymiran_a
La Jufura actuació polílica de Catalunya I0'a

Hem tingut molt de gust a poder oferir les nostres planes a
Gaziel. En els quatre articles, la Publicació dels quals comencem
avui, hi ha conceptes ¢oc falaguers 'er bons amics nostres i ju-
dicis sobre partits i homes polítics de Catalunya que no casen del
tot amb coses dites a MIRADOR. Però la claredat del pensament,
l'elegància de l'estil i el propòsit noblement intentat de situar en
una funció adequada les forces de la f olitica catalana, són quali-
tats que farien imperdonable privar als nostres lectors de conèixer
aquests articles en moments de tanta confusió com els d'ara. Nc
valdria la Lena haver bastit la nostra tribuna al marge de la dis-
ciplina dels partits, si no pogués servir per a fer sentir al poble
una veu de ¡anta solvència corn la de Gaziel, que representa en el
seu actual isolament una nova forma — i no de les menys impor-
tants — de la gran inquietud es¢iritual de Catalunya.

LA FAULA DELS CONILLS
Penso que avui els catalans ens trobem

en un instant de plenitud sentimental, i en-
sems, sense voler-ho, en una gman desorien-
tació 'política. La nostra plenitud de senti-
ment és un fenomen natural. Es filla de
l'esforç que hem fet, anima endins, per a
resistir durant més de sis anys la pressió
externa que es proposava anullar la nostra
personalitat collectiva. Un cop acabada la
resistència, morta la pressió, el sentiment
acumulat se'ns ha esbargit ànima enfora.

En canvi, la nostra desorientació política
actual prové d'una altra causa, d'una cau-
sa interna, i és filla de nosaltres mateixos.
Prové del fet que la Dictadura ens va sor-
pendre en el precís moment de trobar-nos
els catalans en mig d'una evolució interes-
santfssima, en el ple d'una gran batalla de
creixença. La Lliga Regionalista i Acció
Catalana •lluitaven per adjudicar-se la repre-
sentació de la majoria del nostre poble. La
Lliga, que l'havia tinguda vint-i-cinc anys
seguits, no la volia perdre. I Acció Catala-
na provava de gendre-li resoltament.

En aquestes, com en la faula dels co-
nills, vingueren sobtadament els gossos i els
agafaren pel clatell, a uns á altres. Així han
passat sis anvs, sense gosar ni moure's,
amb ]'ànima a les dents de l'enemic. S'han
salvat gairebé de miracle. I ara que tota
la canilla, en pagament de la cacera feta,
ha estat apallissada pel seu amo, els nos-
tres conills tornen a dreçar les orelles i es
guaiten interrogativament. Què han de
fer ?... Heus aquí el nostre dubte.

Sembla, pel que ha començat de veure's,
que els nostres dos bàndols estan disposats
a barallar-se altre cop, més que mai. ja ihi
bagué tot seguit les seves envestides. Ja hi
ha hagut, de banda i banda, queixalades i
esgarrapaments. Fins hem pogut ob ervar
una certa complicació en 1a baralla. Ara fa
sis anys, sols teníem la Lliga i Acció Cata-
lana. Avui ja hi ha un conill més: Acció
Republicana. Ara són tres a esbatussar-se.
Tres de grossos, però encara per casa
trobaríem alguns conillets. És de preveure
que, si tots es posessin a mossegar-se a1 -

hora, hi hauria feina per estona.
Mentrestant, i si tornaven el gossos ?...

JI
EL MONOPOLI DEL CATALANISME

Voleu que us parli amb absoluta fran-
quesa? Doncs, a mi, aquesta diversitat i
aquesta oposició són una cosa que m'en-
canta. No em sap cap greu que a Cata-
lunya hi (hagi dos, i tres, i quatre, i deu
partits catalanistes. Es una prova de com-
plexitat falaguera. Vol dir que la nostra
força política ja no és del tot rudimentària,
ja que va agafant complicació i matís. Vol
dir que la consciència catalana surt i es des-
lliura de la rigidesa dogmàtica, i s'huma-
nitza lentament. Vol dir, per damunt de
tot, que ningú ja no pot tenir avui dia
— lloat sia Déu ! — el monopoli del ca-
talanisme. I el que no pensa com un altre,
no per això deixa de ser tan català com ell.

S'han acabat per sempre, afortunada-
ment, els dies que el catalanisme, de tan
primari que era, necessitava encara ser unà-
nime. S'han acabat també aquells altres
temps, ja més propers, que .la política de
Catalunya; i la de Barcelona especialment,

prenia l'aspecte d'una lluita tan simple com
una cosmogonia asiàtica : una lluita entre
el principi del Bé i el principi del Mal, en-
tre Ormuç i Animan, entre autonomisme i
centralisme. D'ara endavant, el catalanisme
ja no podrà triomfar ni ser batut en bloc,
tot d'una peça. La victòria d'uns catalanis-
tes implicara forçosament 1a derrota d'uns
altres. I aquest sol fet, que hi hagi d'ha-
ver catalanistes entre els vencedors i els
vençuts, és un guanv considerable que hem
tingut en política. El catalanisme comença
de ser tan fort i complex, que ja es pot
permetre el luxe de guanyar i perdre, tot
alhora.

IIl
PERFECCIONAMENT MECÀNIC

Aquesta diversitat planteja, però, un nou
problema. Un grau major de consciència
pública, exigeix també una major finesa i
ponderació de les forces polítiques que la
representen. Avui el catalanisme counença
de ser un aparell enginyós. I un aparell
compost de peces diferents necessita que
cadascuna faci ben bé la seva feina. Si to-
tes pretenien fer-la tota, exclusivament, o
si l'una tendís a pendre 'la de ]'altra, hi
hauria un desgavell. Una máquina és per-
fecta, quan dels esforços paroials i fins con-
tradictoris de les seves peces n'ix com a
resultant un treball molt compost, que cap
d'aquelles no fóra capaç de rendir tota sola.
La màquina política del catalanisme serà
més admirable, més útil i sòlida, com més
peces tingui, que amb el contrast i la brega
dels partits en lluita, rendeixin una ¢nés
abundosa correntia de catalanitat.

IV
TRES QUE SÓN QUATRE

Les peces principals del nostre mecanis-
me .polític, avui dia semblen les tres que
ja he dit: la Lliga, Acció Catalana i Ac-
ció Republicana. Però en realitat són qua-
tre, perquè a aquestes tres forces collec-
tives, de massa, cal afegir-hi una altra,
que és una pura força de personalitat. I
aquesta quarta força, té un nom d'home :
és Combó.

Es podrà dir que Cambó ha estat sempre
la Lliga. No és cert. La Lliga era un com

-post de Prat - Cambó. Mort el primer, Cam-
bó és Cambó, i en canvi la Lliga ha dei-
xat per sempre de ser el que era. Ja ho
veurem més endavant. De manera que les
nostres primeres forces polítiques, en rea-
litat són quatre : Cambó, Lliga, Acció Ca-
talana i Acció Republicana. ¿Com haurien
d'actuar totes elles pel bé comú, pel bé de
Catalunya ?...

V
LA VEU D'UN SOLITARI

Us ho dirà, netament, un català que no
pertany a cap d'aquestes forces polítiques,
que res no espera personalment d'elles, que
les respecta totes sense lligar-se .amb cap.

Ja sé que un català d'aquesta mena és
una cosa estranya. Fins potser us diré que
no fóra pas convenient que n'hi haguessin
molts. Ho reconec. Però també penso que
és útil que n'hi hagi: que n'hi hagi tan
SOIS un.

GAZIEL

(Seguirà en el número vinent.)

M

Bara/les pòstumes
Foch i Clemenceau sostenen a hores d'a-

ra una aferrissada lluitz pòstuma, gràcies
als llibres que tots el secretaris, amics i
confidents d'ambdós homes es tiren mú- t
tuament pel cap.

Fet i fet, la posteritat es divertirà amb
les manies de l'un i de l'altre i els fran-
cesos els les perdonaran perquè entre tots t
dos van guanyar la guerra.

El mariscal Foch tenia la innocent mania
d'afectar ignorància literària, es diu si f'er
esquivar els candidats acadèmics. Moltes de 1
les coses que se n'expliquen sobre aquesta
afectació, haurien provocat urpades del Ti-
gre si les hagués sabut.

Quan un perpetu aspirant a dur l'unifor-
me verd de la famosa corporació literària,
Dorchain, sollicità el vot del mariscal,
aquest demanà a un dels seus oficials d'or

-denança:
— ¿ Oi que aquest Dorchain és l'autor

de... Le Pot cassé?
— Voleu dir de Le Vase brisé, senyor

mariscal.•
— Pot cassé, Vase brisé, és igual. Quina

mania de precisió fer coses que no valen la
pena. Però, en resum, què, és l'autor o no?

— No, senyor mariscal; Le Vase brisé és
de Sully-Prudhomme, i no de Dorchain.

— Està bé. Però ja ho sabia.

El triomf de la joventut
Pierre Quesnay, : que acaba d'ésser no-

menat director de la Banca Internacional
de Pagaments, te actualment trenta cinc
anys. Es potser la primera vegada que un
càrrec d'una tan gran imfortàneia és con-
ferit a un home tan jove, Pierre Quesnay,
de totes maneres, malgrat la seva joventut
era ja un home conegut en els medis finan-
ciers internacionals, entre altres motius per-
què ocupà un lloc a la Comissió de Re75a-
racions al Secretariat de la Societat de Na-
cions, i ara no fa gaire, exercia un càrrec
al Ranc de França i va tenir una interven-
ció brillant en la reunió del Comitè d'Ex-
perts reunit a Paris per a la preparació
del pla Young i a la Conferència de La
Haia on aquest fila fou adoptat.

El fet de parlar perfectament l'anglès fou
una de les causes que el tingueren en con-
tacte permanent amb els delegats anglosa-
xons, els quals li van agafar gran estima.
A més a més era ell qui anava d'un hotel
a l'altre a parlar amb els delegats per po-
sar-los d'acord quan els treballs del Comi-
tè semblaven paralitzats. Quan la intransi-
gència del Dr. Schaltz feia rodar el cap de
tothom, Pierre Quesnay semblava divertir-
s'hi

— Si s'en fadá i se'n va —^ deia —, Pitjor
per ell. Quan torni es veurà obligat a fer
les concessions qeu ara nega.

Sense perdre la serenitat, fou un dels
grans factors de la Banca Internacional de
Pagaments. Et Iloc, doncs, li pertany de
dret. Els mateixos ulemanys, que es podien
sentir molestats de veure un francès ocu-
pant un càrrec tan important, només han
posat una feble ofiosició a aquest nomena

-ment, que té un caràcter personalment més
que nacional.

Pierre Quesnay, un dels grans partidaris,
des d'unj principi, de la collaboració dels
Estats europeus, hi posarà tot el treball .
que calgui a la realització d'aquesta idea.

Un carrer històric
A Paris, davant la casa del pintor Ar-

mand Leleux, un vell xofer de taxi la fa
tetar amb la Qorterd del 6, villa Miquel
Angel.

— M'ha costat de trobar la vostra casa.
¿És nou aquest carrer?

— No, ja fu cinquanta anys que existeix.
Sinó que no és gaire conegut, perquè el
confonen amb el carrer Miquel Angel. Així,
totes les cartes dirigides al 6 de la villa
Miquel Angel, acostumen a anar al 6 del
carrer Miquel Angel. Abans de la guerra,
no fallava mai; sempre s'equivocaven. Al 6
del carrer de Miquel Angel, és un hotel pe-
tit; un senyor vell de bigotis blancs em
venia sempre a dur les cartes equivocades.
Ens havíem fet amics. Era un senyor molt
ben educat; es treia el barret així que 'em
veia, per lluny que fos. Jo em pensava que
era el porter. Un dia vaig dir-li: eHaureu
de fer com jo, quan m'arriba una carta
equivocada a la meva porteria, la torno de
seguida al carter, avisant-li l'equivocació.
Tots els porters ho fem.» I ell que em res-
pon: (c gs que així surto a estirar les cames
i tinc el gust de veure-us. Però no sóc el
porter.» Llavors vaig preguntar-li qui era,
i em va dir: nSóe un llogater. Em dic Jof-
fre i sóc general))

—No pot pas ser!
— ja ho crec; no era pas gens orgullós,

i això que tenia setanta anys.
— No els tenia Pas en aquell temps.
— Es igual, els ha tintrut després. Sigui

com sigui, el que us exlAico és per dir-vos,
senvor xofer, que la villa Miquel Angel no
solament fa molts d'anys que existeix, sinó
que és històrica.

El japonès desesperat
A la sessió de clausura de la Conferèn-

cia naval, l'almirall Takarabe, amb els ulls

meva firma del dimarts equival a ensorrar
centenars de milers de tones de vaixells ja-
1onesos.

Els seus íntims eI calmaren, demostrant-
li que ell havia servit lleialment el govern
i no tenia per tant res a tirar-se en cara.
De totes maneres, els seus amics han )Sassat
uns dies d'angúnia, i encara més l'amo de
l'hotel, que arribà a saber els escrúpols de
consciència del seu illustre hoste.

RETRATS MESTRES

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

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

Pròxima sorbida : el 14 de maig.

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

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

en els hotels citats a continuaci6, així com propines, impostos, etc.

per Ptes. 775, per persona

LLEIDA : Palace Hotel.	
ANTEQUERA : Hotel Infante.

SARAGOSSA: Hotel Universo y Cuatro Naciones. GRANADA: Hotel Alameda.
ALHAM.A DE A.: Hotel Termas Pallarés. 	 BAZA : Rest. Queens Victoria.
MADRID: Hotel Nacional.	 MÚRcIA: Reina Victoria Hotel.
VALDFPENVAS : Hotel La Paloma. 	 ALcol : Hotel Continental.
CÒRDOVA : Regina Hotel.	 VALÈNCIA : Palace Hotel.
ECIIA : Hotel Comercio. 	 CASTELLÓ : Hotel Suizo.
SEVILLA : Hotel París. 	 l'ARRACONA : Hotel París.

Totes les habitacions exteriors amb aigua corrent i calefacció

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

referències a qui ho solliciti.

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
' ORTS, 481 t Telèfon 33421

fora del cap, tirat endavant de la taula, es-

- Sort ue no tots són fora i encara hi seré a temps.9
tova pendent de les paraules del president
Mac Donald.

Els escrúpols de consciència el torturaven
a. tal junt, que el matí mateix havia tramés............................	

,
un cable a Toquio gegant a1 seu govern

• Demà divendres què el cridés abans de la firma dels acords,

Sol sera el seu enes t o i es
hagués dea fique ell no els	 firmar, .perquè

els jutja incompatibles amb la seva dignitata
deix festejar les seves naces al
de

1	 •Sessio de Cinema d'almirall japonés.
Pérò el govern, inexorable,	 el condemnà

Restaurant del Parc . afirmar.
- Els meus avantpassats han fet haya-

'
' MIRADOR hiri pler molta menys cosa que això — ge-

'5 ......................................................: megava l'almirall Takarabe —. Només per
un sol vaixell perdut es feien jµstfcia	 i la

La Reina Governadora
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tingit i elegant, tampoc. Tots plegats han
passat una agradable vetlla.

***
La segona conferència devia tenir lloc

aliir, quan .aquest número ja era a la mà-
quina, i la derrera està anunciada per a
demà. — R. M.

Ja ens han tornat a descobrir

Montherlant ha començat a publicar la
seva descoberta de Montserrat al darrer nú-
mero de Les Nouvelles littéraires, Diu que
seguirá la setmana vinent. Però no ens sa-
bem estar de parlar-ne ja ara. Hi surten la
Cueva de San Ignacio, Juan Garin i la
Morenita. L'autor encara troba a Barcelona
andalouses au seïn bruni i petites infantes de
Casiille. En mig d'un daltabaix d'erudició
fàcil; de mites solars, culte de Mitra, i al-
tres tòpics de Montherlant, aquest home,
que es diu unit .per lligams de familia a la
terra de què parla, tradueix mayor per
mieux. I, a paret tot, no ds cap Stendhal,
com ho feia córrer un escriptor català.

portal Òvomct/tina'
tres qui malmeten llur salut per una	 •
alimentació imprópia o un génere de
vida irregular. • 'Ens emmetzinem
amb metzines cares, per curár-nos
amb altres metzines ', digué un lite-
rat. Si, enlloc d`aixó, preneu Ovo

-meltina, aquest fortificant naturat
concentrat e base d'ous. Ifet, malla
i cacau, us permetrà de soportar la
vostra tasca diaria, per feixuga qua
sigui sense fadiga, mantindrà
l'equilibri de les vostres fórces i
us preservarà de malalties per$i^s
tenis.

l'

La joventut creu que el gaudir
de bona sah l és una cosa ben na-
tural; els vells, en canvi, saben
apreciar-la. Perxó les persones ex-
perimentades dónen Ovomallina a
Ilurs fills o e llurs nets; car volen
veu els sans i forts i ben armats
contra les vicisituds' de le vida,
L'home fort és optimista i estima la
vida que és la dol dels qui tenen
bona salut.

EI nombre de les persones de
constitució malaltissa és ben petit,
comparativament al d'aquelles al-

Una tassa

d' OflN'
al desdejuni

crea sang, múseles i nirvis.

Llaunes de 250 i 500 grams a les farmàcies i drogueries.
Fabricants: Dr. A. Wander, S. A. - Bl;RNA (Suissa)

HOLDERLIN, per H. Hiemer

més. L'esperit de HSolderlin (divina aliena-
ció!) s'er.hala en fumera de mots que fan
un so sense sentit, però que són, indubta-
blement, una lírica closa i rígidament lògi-
ca. Aquests poemes són el "zero absolut"
del lirisme pur a ultrança, expressió dis-
solta en melodia. Si la matèria humana ve
d'un fluid primitiu, aquests versos són el
retorn al fluid d'on nasqueren, però portant
al llom la marca de foc i de follia del ter-
rible experiment efectuat i suportat per un
poeta que ha passat heroicament a través
del món dels homes. Surt del caos i torna
al caos: heus ací el circuit terrible de la
psicologia lírica de Hdlderlin. Veiem en
aquest fenomen un procés complet i tancat,
de conversió lírica tràgicament resolta, a
través del simple home instrument d'un
més enllà incomprensible. Caurà l'home ,es
dispersarà tot l'ordre fisiològic i psicològic
que l'aguantava, però com la llum davant
les cendres, se salvarà només del cataclis-
me l'aurèola d'harmonia que vertebra el lí-
ric, confirmant-lo i justificant-lo. Hom ar-
riba a creure que el fet concret de la follia
del poeta és un mer detall accessori, ben
al marge del fet, encara més concret, del
seu residu melòdic que palpita, sense cap
mena de sentit lògic, més enllà d'aquesta
simple música angèlica de signes verbals
incoherents. Com si fos un camp més alt
de la poesia, una mena de tercer cel de la
infinita harmonia del verb. Paraula, raó,
lògica, pensament, sentiment: tot caurà fet
a miques. Però damunt les ruïnes, seguirà
senyorejant el ritme absolut, coronat i au
reolat per un ample encaix interminable
d'altres ritmes relatius. Els homes podran
parlar de follia. Els lírics, en canvi, pe
amor al germà caigut i per pietat enver .
el confrare retut, no tenim el dret de pro-
nunciar la paraula tristíssima. Qui sap s'
més enllà d'aquest replà de follia, que el
versos afirmen i neguen, no hi ha una nova
regió de raó, més clara i més lògica que
la dels homes raonables. Pensem i sospesem
els mots de Bettina, la fraternal amiga de
Hdlderlin malalt: "Escoltar-lo quan parla
és igual que sentir els vents en llibertat, ca
dintre d'ell sonen i ressonen uns himne
que s'aturen de sobte, com l'oratge quan fa
torbellins. I és aleshores quan s'expressa
amb idees .més profundes, fins a tal pun
que ningú no gosaria creure que ha perdu
el seny; i convé escoltar amb molt de comp
te tot allò que diu de la poesia i de l'idio-
ma ; car hom diria que està a punt de pu
blicar el diví secret de l'expressió..,"
encara: pensem en les darreres obres, qu

alguns en diran de senectud, però que nas

altres en direm de plenitud, i de maduresa
i d'ultrapassament diví de tota mena de li
mits, de Shakespeare, de Beethoven, d
Goethe. Pensem en La tempesta, i en el
darrers quartets i en la Novena Simfoni
amb chors, i amb 1'oneig interminable d
figures i de veus humanes del Segon Faust
Es això follia? O no serà, per ventura, 1
creació d'esperit portada a un estadi su
perior invisible i incomprensible per als al
tres homes Aquests Poemes de follia de Hó1
derlin són com una. immensa cortina llu
minosa, al llarg i a través de la qual ser

Divendres,	 ___
2 ele maig

sortirà
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El Poeta_Hölderlin
La primera conferència del comte Keyser-

ling ha estat un èxit. A la sala del primer
pis del Círculo Ecuestre hi havia el millor
de cada casa. Un públic de conferència
d'Ortega i Gasset. Feia molt bonic. A un
sofà de la dreta, les dames de la Directiva
del Conferentia Club amb toilettes dernier
cri. Al sofà de l'esquerra, uns senyors molt
pensatius que feien costat al doctor Bellido,
distret, o potser abstret, de tan atent.

El comte Keyserling és un home alt com
un Sant Pau. Parla dret, amb fes mans po-
sades sovint damunt d'un faristol de fusta
blanca, poc decoratiu, on s'endevinen les
quartilles que li serveixen de guia. Parla
un francès correcte, amb una oratòria a cent
trenta per minut. Fa tot seguit la impres-
sió del que se'n diu un home trempat. Es
un filòsof alegre. Posa amb naturalitat el
concepte a l'abast de tothom i l'aclareix
amb ironies que té 1a bondat d'anunciar a
S 'auditori amb un somriure amable. El gest,
ample i en alguns moments convulsiu, com
si dirigfs un concert de totes les masses
que desfilen pel seu discurs.

L'oradonr ha parlat de l'acció de les mas-
ses a la societat contemporània. Totes les
masses revoltades han passat amb una ve-
looitat sorprenent per la sala de l'Eqüestre.
EI públic anb prou feina les podia seguir.
Els oients de les .primeres files i dels dos
sofàs ,laterals — Isabel Llorach, Pilar Mo-
raleda, Dolsa de Matheu, Soldevila, Estel_
rich, Vidal i Guardiola, Cambó — podien
veure les masses com corrien i s'agitaven.
Els altres a estones només en veien la pols.
Angel Ferran, que prenia notes en mig de
la polseguera, perdia l'esma cada dos per
tres. A una rengla a peu dret escoltaven
alguns representants de les masses nostres.
Campalans, el de les masses obreres ; Du-
ran i Ventosa, el de les burgeses ; Garf,
de las del diner. Quan KeyserIing deia que
l'aspiraoió materialista de la massa ha can-
viat l'eix de la vida pública i que els ho-
mes de la política han de deixar el lloc als
de l'economia, Duran s'encongia arrufant
el nas i els altres dos agafaven tot i'ahe
dels homes de demà.

L'aixecament de les masses marca una
època que es pot dir nou període geològic

- — deia Keyserling. Està caracteritzat, com
cada període, pel predomini d'una espècie
d'animal. La d'aquest període nau és l'home.
L'home ha conquistat el planeta, i tota la
vella mística religiosa ha estat substituïda
per l'ambició materialista de realitzar el pa-
radís a la terra. De la nova vida se'n gau-
deixen milions d'homes desconeguts. El filò-
sof, que entén les coses, no les explica, ni
pot ,preveure cap on van. Però sap que les
noves masses, per a poder-se entendre,
obeeixen les directives dels homes selectes.
No n'havien mai sortit d'aquests tants com
ara. I com més extenses són les masses vi-
ves, més nacionalismes neixen. Perquè les
grans masses no poden pendre forma orgà-
nica si no és agrupant-se per les caracterfs-
tiques racials que ajunten els seus diversos
components,

El públic aplaudeix sorollosament. La
conferència s'ha acabat. L'orador surt de
darrera el faristol. Sembla encara més alt
i més cepat. Tanmateix és home de molta
vida. La gent surt satisfeta d'haver vist de
1a vora una celebritat mundial; I queda
a l'ambient una vaga impressió que tot
aquest remenament de masses haurà estat
un gran soroll per tornar a deixar les co-
ses de la mateixa manera. Una massa in-
orgànica, una selecció que pensa conduir-la,
uns nacionalismes. Keyserlmg fa tot l'efec-
te que no s'hi amoïna, amb aquella còr-
pora d'home que sap viure. I el públic dis-

La publicació recent dels Poemes de fo- l'home que en farà programa previ i,que
lisa de Hblderlin, el gran líric alemany, en ho menarà fins a les darreres conseqüèn-
versio francesa que acabem de llegir, posa ties. I les darreres conseqüències, terrible-
de nou en pla d'actualitat la figura i l'o- ment paoroses, són aquests Poemes de fo-
bra d'un dels més purs poetes autèntics del ll?a que acabem de llegir. La transició del
món. Damunt de i'home, com damunt dela món verbal al món musical, suprema aspi

-versos, ha pesat sempre un tràgic destí. La ració de la poesia lírica, la trobem ací re-
lírica de Hdlderlin, per un atzar inexplica- solta en música verbal pura. Aquests poe-
ble, ha viscut sempre dins un núvol de mes són ja més que un oceà musical de
penombra que l'admiració incondicional d'un mots sense sentit lògic. Són, puríssima .
nombre reduïdíssim de devots moderns no simplement, un xoc de paraules que sem-
ha pervingut a trencar i esvair. Històries i bien una orquestra de timbals. El "bé de
antologies de la literatura alemanya deixes la música" ha estat convertit absolutament
en un silenci discret, quan no l'obliden del en trofeu expressiu, però expressiu i res
tot, l'obra poètica de Hdlderlin. Sembla com
si calgués situar-lo una mica al marge de
la lògica tradició alemanya i com si la ven
pura d'aquest líric aïllat trenqués, amb un
excés d'harmonia nova, la ben organitzada
harmonia racial de la poètica germànica. En
realitat, però, potser convé que sigui així.
Hdlderlin, alemany per l'idioma, visqué to-
ta la vida en un món de somni i en una pà-
tria d'ensomni, que ell anomenà Grècia, per
a batejar-la d'una manera o altra, però que
no era altra pàtria ni altre món que la re-
gió estelar dels lírics purs. "L'esperit dels
poetes viu en el cant ", diu ell; "tota cosa
és ritme; i el destí de l'home és un ritme
còsmic; i tota obra d'art és un ritme únic."
I tot poeta que d'aquest ritme etern es no-
dreix fortificant-s'hi, afegiríem nosaltres,
paga amb la vida i la benaurança la divi-
na gosadia d'escampar les estrelles amb el
front i de negar-se a tocar de peus a terra
amb el mateix aplom dels altres homes. A
Catalunya, Hblderlin ha estat presentat i
interpretat, fa temps, a través de l'estudi
de Stefan Zweig i dels assaigs de Crexells
i Montoliu. Alguns dels seus poemes han
estat traduïts per Carles Riba. En conjunt,
però, l'obra de Hblderlin no ha entrar per la
porta gran en la nostra Pirita moderna.
Com Rainer Maria Rilke, Hdlderlin, a casa
nostra, és avui encara un autor mig cone-
gut, i al qual no s'ha donat la importància
que es mereix. Ara que l'error popularista,
dins el qual ha viscut durant anys i anys la
poètica catalana renascuda, sembla que va
disgregant-se i perdent terreny, serà bo d'in-
sistir sobre el nom i l'obra d'aquests poetes
puríssims. Avui, tot ]iterat català normal
té el deure de formar-se una constellació
preclara, sota la llum de la qual pugui viu-
re i produir, catalanament, amb una veu.
universal, ben lluny de pairalismes ridículs
i desviadors. La lírica eterna té noms que
són fites (els Salms de David, Homer, Pín-
dar, Sòfocles, Virgili, Horaci, el Dant, Gón-
gora, Racine, Goethe, Hdlderlin, Poe, Rau

-delaire, Mallarmé, Rimbaud, Valéry, Rilke)
i sense les quals cap jove poeta conscient no
té el dret de moure les mans i orientar-se
per a caminar sense por de perdre's. Si la
catalana veu lírica ha de cantar al to i al
so de la gran poesia lírica, convé que vagi
cercant el diapasó, cada dia més, al mig
d'aquella constellació de noms i d'obres...

Johann - Christian - Friedrich Hülder-
lin nasqué a Lauffeu el 20 de març de 1770
i morí i Tubinga el 7 de juny de 1843. Quan
era noi perdé el seu pare, i la seva mare
va tornar-se a casar. D'ací, malestar a ca-
sa seva i desig indomtable d'evasió. Per
tant, infantesa turmentada. Per a assolir un
punt d'eixida qualsevol, fingí interessar-se
pels estudis teològics i entrà a la Universi-
tat de Tubinga l'any 1788. La vocació del
noi estudiant, però, va decantar-se imme-
diatament cap a la literatura. Es proposà
com a ideal ètic i estètic, ï com a perfecta
pauta de vida futura, la vida dels grecs, o,
si més no, d'una Grècia més o menys ima-
ginària, elaborada per la seva fantasia de
poeta no esclatat. Féu professió de fe pan-
teística i es deixà bressar per les doctrines
del Contracte social de Rousseau i pels
vents de fronda de la Revolució Francesa.
L'any 1794 acabà els estudis i es féu pre-
ceptor, a Jena. Goethe, Herder i Schiller
foren els seus amics d'un instant. L'any
1796 entrà com a professor a casa del ban-
quer Inkensteïn, a Francfort. Hdlderlin,
psicologia trista .i reclosa, solitària i indi-
vidualista, avorrí de mica en mica la so-
cietat que el voltava i amb la qual es veia
forçat a alternar. Un moment cregué que
l'ocupació estable que li havia estat atorga-
da li portaria un repòs fructífer que li per-
metria pensar, llegir i escriure en pau. Htil-
derlin, al poc temps, s'enamorava de la mu-
ller del banquer i es trobava correspost. La
passió dels dos amants trenca pel mig els
bons propòsits del poeta, i HSlderlin fuig
de casa d'Inkenstein. Susanna, l'amiga per-
duda, serà la Diotima dels seus versos. Du-
rant l'estada a Francfort, Hdlderlin havia
compost la novella Hyperr'ion oder der Ere-
mit in Griechenland. Després de la fugida,
visqué a Hamburg i a Rastatt, cartejant-se
amb Susanna (lletres a Diotima) fins al
1800, i escriví dos drames Agis i Empedo-
eles, dels quals s'han salvat fragments, i
una peca en vers, Emilie vor ihrem Brat•
tag i altres poemes. Passà a Suïssa l'any
1801, i a fi d'any a Bordeus, com a pre-
ceptor. A desgrat del pregon menyspreu,
sovint disfressat d'indiferència, però també
ple d'esclats d'odi, que anava sentint cada
dia més per l'Alemanya, i lluitant amb la
profunda misantropia que li alterava el ca-
ràcter i li obscuria la raó, l'estiu de 1802
es resignà a retornar al seu país. Durant
dos anys, a Nurtingen, visqué al costat de
la seva mare, que curava d'ell com d'un
nen. Acceptà una plaça de bibliotecari a

Homburg i durant les hores de capclar tra-
duïa les tragèdies de Sòfocles. E1 seu espe-

ri, però, estava completament alienat. Cal-
gué recloure'l a una casa de salut de Tu-

binga, l'any 1806, i en eixir-ne, mancat de
l'ús de la raó i en un estat de completa
idiotesa, visqué Hblderlin durant trenta set

anys a la casa menestral del fuster Zim-

mer, on s'extingí en 1843, sense haver re-
cobrat el seny mai més, però venint-li de
tard en tard ràpids i esvaïdissos llampecs
de calma.

Hólderlin fou un poeta, més que no pas

de paraules, de ressons de paraules. Aquell
"pendre a la música allò que és botí de la
poesia ", tan car als moderns, troba en ell

pegen els ritmes fets a bocins, amb una
pompa nerviosa de llampecs de colors. Això
potser que sigui la follia total; però també
potser que sigui la rítmica absoluta. Es
evident que entre els poemes que podríem

dir-ne de salut i aquests Poemes de f ollio
hi ha dissemblances. Però potser votaríem
en favor del Hdlderlin autor dels darrers.
Car la lògica usual no té res a veure amb la
pura, simple i retallada estructura nua del
fragment rítmic. D'altra part: pensem que
la veu grega "idea" equival a "imatge ". A

un poeta, home que pensa essencialment per
imatges, no és gaire lícit demanar-li idees.
T en aquests Poemes de follia les imatges,
o els fragments d'imatges, és evident que
ocupen amb honor el lloc de les idees. Pen-
sem, també, en el fet que Píndar sigui la
bèstia negra de la pedanteria univeritària.

I Píndar, com tots els lírics sabem prou bé,
és un dels prodigis de la rítmica lírica més
formidables que s'han donat al món. I
pensem encara, finalment, i ja en un altre
ordre d'idees, en l'habilitat d'un Víctor Hu-
go, encunyant alexandrins com medalles, i
fent cabre a l'estoig d'un sol vers (i sovint
d'un sol mot!) tot un univers de ressons
rítmics i lírics. Jo no gosaria pas dir que
tot sigui follia en aquests Poemes de follia.
Preferiria dir que aquesta follia potser és

el trampolí sagrat que ens dispara cap a
una suprema harmonia verbal. I després
de llegir aquests obsessionants Poemes de
follia de Hólderlin, ,potser ens permetríem,
fas i tot, el luxe de demanar a Déu Nostre
Senyor uns quants granets de la magnífica
follia de Hdlderlin, que alterin i modifiquin
el "seny" tan covat i tan soporífic i tan

vulgaret dels illustres poetes catalans ac-

tuals, incloent-hi—ai las!—els pobres joves
poetes més o menys avantguardistes i so-
brerealistes.,. La lírica té raons que la raó

no pot entendre. Si els poetes a l'ús es-
criuen segons una lògica i una coherència

no ajustades a l'ordre líric, és evident que
faran prosa en vers. L'expgriment de la fo-
llia de Hdlderlin demostra, sublimitzant-la,
i pel costat contrari, la lògica d'aquesta afir-
mació. Separeu-ne la follia, o això que en
diem follia, i els versos de Hdlderlin us for-
niran una estructura arquitectònicament
rítmica, estricta i exacta. Na hi ha ni la
més mínima necessitat de salvar l'ordre lò-
gic i coherent (segons diuen) de la provatu-
ra lírica-rítmica. Hom pot aplegar, per
exemple, un feix de versos inconnexos, har-
moniosament perfectes cada u per si sol. T
el poema no tindrà ni la més mínima cohe-
rència. I el poeta no serà pas un foll. I el
resultat, aplec de fragments discordants,
serà un experiment rítmic perfecte. Jo,
pensant en aquest Hülderlin diví dels Poe-
mes de follia, he escrit, seguint aquest or-

dre illògic, els Ritmes núm. 26 que obren
el meu Segon llibre de ritmes. I he obtingut,
com és molt natural, l'efecte líric i rítmic
lògicament illàgic que em proposava. L'ex-
periment pot repetir-se; i estic segur que el

tema i la solució no les exhaurirà pas un lí-
ric sol, ni molt menys...

Hólderlin, romàntic que vivia de cara a
Grècia, trobà en ella la puresa d'ideal i de

vida que li calia ineludiblement per a ela-
borar les seves líriques formes belles. I al
cim del camí penós, trobà la follia en lloc de
laperfecció. Es un incident lamentable, però
un incident i prou. L'experiment, però, és
ben encarrilat. Home -líric, de fons entusias
ta i de forma estàtica, Hblderlin és un dels

n cànons del perfecte ordre líric etern. Ell
r comprengué com pocs el veritable concepte
5 del classicisme pur; i el pogué compendre

precisament perquè era un romàntic pur.
t	 Isolat, clos, voltat de silenci i tenebra, H61-
s derlin donà vida, en un país, un temps i
a un moment determinat, a l'ideal etern de
P bellesa pura que és l'única herència sal-

m ideal deu sser l tan1
f

ort, tan pur
 antics.

1 tan alt
1

que fins en la foguera de la follia va sal-
var-lo... Els poemes de salut de Hdlderlin,

s	 són bellesa pura. I eis seus poemes de follia,

u acuse paradoxa, també!
a	 Fa algun temps demanàvem si seria pos-
t sible tenir en català tots els Canti de Gis-

como Leopardi aplegats en un bell volum.
Tomàs Garcés féu viable la idea. Jo ma•

teix vaig tenir l'honor de traduir al català
alguns dels poemes. Però el volum no ha

I sortit encara. I no pas, segons tenim en-

e . tès, per culpa de 1'excellent Tomàs Garcés.
Ara demanem que siguin traduïts al cata-
là, i aplegats en un altre bell volum, tots
els poemes, de salut i de follia, de Hólderlin.

e	 E1 traductor idoni per a fer-ho, 
ja el te-

s nim. Es Carles Riba. I tots els poemes
a creiem que cabrien en un sol volum de no

e gaire gruix. Pensem que aquestes coses són

urgents. Són les úniques coses urgents del

a món. Infinitament més urgents, per exem-
ple, que totes aquestes pobres elucubracions

pseudo-polítiques que, en els dies que cor-

ren, ens estan voltant fins a esclat de fàs-

tic...	 A. ESCLASANS
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confessar-vos que la meva opinió d home ae
teatre no us és gaire favorable...

En Carrion havia promès ésser sincer,	 –.	 e-•-•
però la seva confessió era, potser, tan es-

b	 com el tema d 	 m, r quèsi	 ® j v , L 1 í
si bé, 
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fidels a la veritat

,
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o
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i
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estossegués, en canvi sabem que va titubejar

qui-sap-lo. A l'úttim es decidí:	 Companyia d'apereta italiana MILLY-ORSINI
— Senyoreta Carme 1'lontoriol: l'exferièn-

cia de la vida és una de les coses que sol
fallar més principalment als nostres autors	

Dissabte 3 de mai Presentació de ]a
de teatre. Sobretot als que comencen. Doncs	 g

bé, trobo que a vostè I% manca precisament	 companyia amb l'estrena a Espanya de
aquesta experiència. Ja veurà, vostè no h^	 l'opereta de gran espectacle, en tres ac-
viscut L'abisme, allò que se'n diu viure, oi.

I EnCarrion, triomfant:	 tes i quatre quadros:
— Aquest és el principal defecte de la seva

obra — conclogué.

1 amante nueva
Després de l'èxit del dia de l'estrena de

L'abisme, Carme Montoriol ens deja:
— Be, veuran : allò de l'experiència d'En

Carrion no m'ho vaig pas creure. 1 la raó
és senzilltssima ¿Potser es pensava En Car

-non que nosaltres ens creiem que ell ha vis-
cut, allò que se'n diu viure, la vida del pirata	 Es despatxa a Comptaduria.
de Pirateria? 0, potser, la vida de les dones
do Pirateria?

TEATRE NOU
Gran Companyia de sarsuela castellana

i catalana de G. Camarasa Sort

Avui, dia 1 de maig, en commemoració
de la Festa del Treball, dues funcions

extraordinàries. Tarda i nit:

La Legió d'lonor
i

La Taverna
d'En Mallo!

— Acabava de cobrar la mesada, i a la
porta de casa seva el 'va escometre i el va
robar una dona amb un vel tupit.

— I sospita d'algú?
— Pensa que era la seva dona.

(Le Matin,)

It&1Ifl.	 .- - 1

LES ESTRENES i NANETTE IBA MUSICA

estudiat l'obra amb bona voluntat. La se-
nyora Maria Vila va sabent cada dia una
mica millor els deures d'una actriu moder-
na. En el peper de Rosa, sòbria i expres-
siva. Pius Daví, en el de pare, ben entès
i sense exageracions. Cal fer menció espe-
cial de la senyora Guart : queda una xa-
fardera revoltant. Maria Lluïsa Rodríguez
i el senyor Amorós molt bé en l'escena cò-
mica. La senyora Ferrándiz, de mare, amb
la finor que li escau. Potser caldrà adver-
tir-li que en l'escena culminant del segon
acte llueix un rosat de galtes tan esplendo-
rós com fora de to per a una persona mo-
ribunda.

Es de censurar- que 'per raons d'estalvi
d'un minut o dos, la senyora Vila passi por
alt alguns fragments del diàleg final. Ens
dol perquè suprimeix la clau del pensament
de l'autor. Es estrany que Maria Vila s'a-
vingui a una mutilació tan exigua com in-
eficaç i que no fa gens de favor a qui l'ha
propugnada.

Val la pena que el públic de Barcelona
esmerci les tres hores d'una vetlla per anar
a veure un espectacle tan discret com ks
aquesta obra d'Elmer R. Rice.

La traducció d'El carrer, obra del nostre
amic Millàs-Raurell, ens ha semblat, en
general, justa. Sense concessions al popula-
risme, sense encarcarament, sap sostenir un
to literari tot a1 llarg de l'obra.

MIQUEL LLOR

–^

MIRADOR TEATRAL
Els nostres lectors ja saben que L'abis-

me, drama de Carme Montoriol, estrenat
aquesta temporada al Teatre Novetats, plan-
teja un conflicte d'aquells que hem convin-
gut d'anomenar escabrosos. Carme Monto-
riol el planteja amb una valentia inteUigen-
tissima.

Alguns mesos abans de lliurar-lo a la di-
recció del Novetats, la senyoreta Carme
Montoriol volgué saber l'opinió del conegut
autor i crític de teatre, Ambrosi Carrion.
Carrion, una vegada acabada la lectura de
L'abisme, anà a trobar Carme Montoriol.
I esdevingué aquest diàleg:

— Senyoreta Carme, sincerament he de

Romea; EL CARRER, d'ELMER L. RICE (Traducció de Millàs-Raurell)

Malgrat haver dit Elirner R. Rice que el no serveix per res ; ningú no en fa cas ni
teatre no li interessa, que en viu tan allu- sap que existiu ; pertot, només veieu opres-
nyat que ni sols assisteix mai a cap espec- sió i crueltat ; el món és un camp de saori-
tacle teatral, del primer que us adoneu en	 fiem, diu l'estudiant feble de cos i d'espe-
veure o llegir una obra d'aquest autor ame-	 nit malalt per totes fies interrogacions que
rica, és de la seva habilitat tècnica, pró- no tenen resposta. Ella hi oposa el seu
pia d'un home que coneix a ulls aclucats idealisme de dona, que es nodreix amb l'es-
tots els recursos i trucs per simular un con-
flicte, dramàtic en La màquina de calcular,
melodramàtic en El carrer.

De totes les obres que Rice ha escrit de
1914 ençà, sense desdir-se a desgrat del seu
desmenjament pel teatre, potser cap altra
no pot igualar en bellesa i profunditat a
La màquina de calcular, drama expressio-
nista, del qual el crític Ludwig Lewisohn
va dir: cens procura el plaer de la poesia
i de la ciència, la càlida bellesa de la vida
i les delícies glaçades de les matemàtiques».
Els personatges són abstraccions, símbols,
tipus .més que caràcters amb el senyor Zero
com a protagonista. Es la tècnica de què,
en certa manera, s'han valgut Kaiser en
Gas i en Un dia d'octubre ; Gantillon en
Maia ; Lenormand en L'home i les seves
fantasmes. Dissortadament, tant per la pre-
paració actual dels actors catalans com (so-
bretot) per la desorientació del nostre pú-
blic, no és gaire probable que cap empre-
sari arrisqui l'aventura d'oferir -nos un es-
pectacle tan important com La màquina de
calcular, que ha triomfat en els grans es-
cenaris d'Amèrica i Europa.

El Carrer és tot una altra cosa. Per bé
que fracassà a París, el seu èxit de pertot
arreu no és degut a la bellesa literària ni
a ]'originalitat de les idees més o menys
profundes que pugui contenir, ans bé a la
seva simplicitat aparent. Es una obra que
pot arribar al cor del bon públic que va al
teatre a plorar o a riure. S'ha dit que les
arrels d'aquest melodrama provenen de les
obres teatrals de Txècof.

Sens dubte que ni per la intenció ni per
la forma és una obra estilitzada com La
màquina de calcular, ni els personatges són
la disfressa de cap símbol. Més aviat és de
filiació naturalista, d'un naturalisme ben
entès, que no cal confondre amb una re-
producció de les coses que la gent solem
dir-nos per estar per casa o quan ens tro

-bem al carrer. Rice és tan hàbil que arriba
a fer-nos oblidar la tria dels mots, natura-
listes, amb què suggereix aquell realisme
que vol afectar.

Es remarcable la justesa amb què ha
dibuixat els trets essencials de cada perso-
natge; no els aprofundeix gaire, però en-
certa el relleu que escau a aquelles anime-
tes tèrboles, empeses per una força que
elles no coneixen, a la qual han de cedir,
fatalment, com el ramat al cop de pedra del
pastor.

Es pot retreure a Rice que s'hagi valgut
d'una anècdota truculenta amb un parell de
situacions efectistes com qualsevol melodra-
ma desacreditat; perd aquesta tara queda
compensada per un primer acte excellent,
per l'art .amb què 1 autor sap fer moure
les figures, l'animació de l'escena que a
estones ens fa 1a illusi6 com si ens trobés-
sim barrejats amb les misèries d'aquell
grapat de gent que rua, viu i mor encon-
furnada entre les quatre parets d'aquella
casa, regalimosa d'humitat, escrotonada i
negra de pols dels suburbis de totes les
ciutats del món.

D'entre la munió de personatges n'hi ha
dos que manifesten l'intent de l'autor per
aprofundir-los : Rosa i Samuel. Ells ens
revelen el pensament de Rice. «El talent

Teatre Català ROMEA
CompanYia V1LA-llAVt

Avui, 1 de maig

FESTA DEL TREBALL

Tarda, 3 pessetes butaca i 060 general

El carrer
Teatre Català N ovetats

Avui, dijous. Comiat de la companyia
francesa. Tarda, popular.

NO... NO... NANETTE
Butaques a 5 pessetes. Localitats a 3 i 2
pessetes. Nit, adéu a Barcelona de Mary
Myram:

NO... NO... NANETTE
Divendres. Benefici de JOAQUIM TO-

RRENTS:

EL IMISTIC
Dissabte. Avelí Artís estrena

TANT SE VAL!

Pour étre heureux
çomme je veux @tre heureux
nous devons étre heureux
tous les deux.

Hem tornat a tenir No, no, Nanette a
Barcelona, i encara que la novetat d'aques-
ta opereta sigui ja una mica marcida, el
Teatre Novetats 'ha gairebé s-eflorit el gran
èxit d'ara fa un any i mig. En primer lloc,
el públic de Barcelona té unes ganes boges
de veure un espectacle de music-hall que
tingui una mica de cara i ulls, i això ex-
plica, en part, la bona acollida que s'ha
fet a aquesta segona edició de Nanette. En
segon lloc, hi ha hagut l'atractiu d'un nom
en vies de formar-se, a l'estranger, n ben
prestigiós, ja, a Barcelona: Mary Myram.

Per una d'aquelles curioses paradoxes que
de tant en tant ens ofereix la vida, resulta
que Mary Myram, artista italiana, criada
a París, és una vedette barcelonina per ex-
celléncia. Es en l'escenari pairal del carrer
de Casp, en el mateix medi on regnen els
gustos austers dela Tertúlia Catalanista,
que ens ha nascut aquesta delicada flor de
music-hall, destinada a triomfar sota els
reflectors de mil països. En certa manera
es pot dir que, des d'un punt de vista ar-
tístic, Mary Myram és un producte barce-
loní. Si Déu ens dóna salut i bon humor,
no desesperem pas de veure-la installada en
una torreta de Sant Gervasi i sentir -li de-
clarar que, fet i fet, en el món no hi ha
res millor que viure a l'ombra del Tibi-
dabo.

La gent de teatre de la generació del nou
cents s'ha trobat amb una dotzena d'actrius
de tots els països, auriolada amb una bri

-Ilant corona de prestigi, afermada per tots
els públics dels grans teatres.

EI primer terç del nostre segle ha vist
desaparèixer del món escènic; entre altres,
que no brillen amb tanta esplendor, tres es-
trelles — diguem-ho amb aquest snot cine-
matogràfic — : Sarah iBernhardt, Tina di
Lorenzo i Marthe Brandés.

Els diaris italians han dedicat llargues co-
lumnes de literatura a la mort de Tina di
Lorenzo. Apaivagades les últimes ressonàn-
cies d'aquests sepelis literaris, en comen-
cen a França uns altres : Marthe Brandès,
gran comedianta, na mort. I si bé és segur
que els homes de lletres de l'altra banda
dels Pireneus no empraran, en parlar del
traspàs de Marthe Brandès, aquella litera-
tura frenèticament lírica que els escriptors
italians han dedicat a Tina di Lorenzo, en
canvi asseguraríem que en parlaran amb
la mateixa extensió i emoció.

Els escriptors francesos que dediquen un
últim record a Marthe Brandès, no empra-
ran, coa» els italians, expressions com aques-
ta : el seu rostre, d'una pallidesa de santa
incorruptible. Però l'emoció que el lirisme
italià fa néixer d'un bell joc de paraules,
és tan auténtica com l'emoció que el lirisme
sobri francés deixa traspuar d'entre ratlles.
La mort de Marthe Brandés ha estat tan
sentida a França com gla mort de Tina di
Lorenzo ha estat sentida a Itàlia.

La gent de teatre italiana anomenava
Tino di Lorenzo gran signora de l'escena.
Els articulistes francesos i els habituals als
teatres de París, de la generació de Marthe
Brandes, .anomenen aquesta 'actriu gran
dame. Tina di Lorenzo ha estat anomenada
pels seus 'panegiristes la Sarah Bernhardt
italiana. Marthe Brandès és una de les més
magnffques artistes que ha conegut l'esce-
na francesa i, segons els seus panegiristes,
és l'equivalent de Réjane i de Sarah Ber-
nhardt. Sarah Bernhardt, creadora de Ham-
let i de Dona Sol ; Tina di Lorenzo, crea-
dora de les protagonistes de les millors
obres teatrals italianes ; Marthe Brandès,
creadora d'Amoureuse, L'Escalade, La Prin-

vol ritme de l'Irwing iBerlín, mentre la
noia assajava quatre passos de dansa.

Som dels que, des del primer moment,
vàrem dir que Mary Myram era una excel-
lent artista. Té una figura esplèndida, una
gran simpatia i una veu molt agradable.
Hem escrit en alguna banda, que era la
Nanette ideal. Ara bé; precisament per ai-
xa, ens agradaria poder-la veure en alguna
altra obra.

Perquè hem arribat a la conclusió que
per fer el rol de Nanette, Mary Myram no

cesse Georges i L'abri du soldat aveugle
heus ací les tres dames de l'escena del se-
gle pasat que el primer terç del nostre se-
gle ha vist desaparèixer banyades amb to-
tes les esplendors de la intelligéncia que
han sabut consagrar al món de l'escena,
amb el sufragi de la gent de lletres i amb
la llum més blanca de les bateries.

Marthe Brandés nasqué l'any 1859, a Pa-
rís — parisina del rovell de l'ou de París.
I ha estat una comedianta de talent. Mar-
the Brandés era una actriu instintiva, una
actriu-nada, una actriu natural. D'aquesta
manera va jutjarla el seu professor del

Conservatori, Worms. Worms féu de i'•alum-
na Brandés una gran actriu. Professor i
alumna es trobaren.

Marthe I]3randès portà al boulevard un
temperament aspre, una imaginació intelli-
gentíssima i un estil voluptuós. Parella ad-
mirable amb Luden Guitry, ferm i noble!
L'any 1915, en el punt dolç de la seva

carrera, Marthe Brandés, oruscament, deixa
d'aparèixer dalt l'escenari. I funda L'abri
du soldat aveugle — 1'últíma creació de
Marthe Brandés, com diu justament un es-
criptor. Marthe Brandés, actriu admirable,
és una dona de bon cor, noble, 'apassionada.
L'abri du soldat aveugle demana tots els
seus esforços i Marthe Brandès no els hi
regateja. L'any 23, amb motiu de la re-
presentació de Le signe sur la porte (de
Chamming Polleck), Marthe Brandès es-
crivia .aquesta lletra a Comcedia : «No ; jo
no poso pas en escena Le signe sur la porte.

El director de La Renaissance havia donat
la seva paraula per diversos treballs, i jo
el serveixo, això és tot. Es l'últim acte de
la meva vida artística. L'últim acte de la
meva vida de dona, .aquest serà la meva
devoció pels aveugles de guerre. 'A la nit
eterna d'aquests braus, correspon tan sols
el silenci •etern. Estimats amics, observeu-lo
davant meu. Que jo sigui una mica de llum
per ells bé val una mica de silenci per mi.»

Hem transcrit aquesta lletra perquè ens
mostra al nu de l'anima d'aquesta gran ac-

triu que fou en vida Marthe Brandès.

P. P.

COM ESCOLTEU MÚSICA?

dI

En matèria d'audició musical conten de
Mozart una història extraordinaria. Tan ex-
traordinària, que si no ens fos referida per
autors solvents, la pendrfeu per una de tan-
tes llegendes que la fantasia dels humans
es complau a ordir al voltant dels seus
grans homes.

A la Capella Sixtina de Roma diuen que
es guardava gelosament una cgmposició po-
lifónica d'Allegri, de la qual no s'havia per-
mès mai a ningú treure còpia. Mozart,
després de sentir-la cantar una sola vega-
da, va i la transcriu de memòria íntegra-
ment al paper pautat.

Aquest prodigi d'enregistrament — que no
se li podria donar pas un altre nom — seria
un cas tan fenomenal, que no em sé desfer
de la sospita que, en donar-nos Per bona
aquesta anècdota mozartiana, l'historiador
modern, per una vegada, fa una mica el
joc de la musa popular creadora de mites.

Perd àdhuc presa com un cas hipotètic
i fins i tot inversemblant, si voleu, aquesta
anècdota ens dóna una idea — portada, això
sí, a un grau extrem i absolut — del ca-
ràcter essencial de l'audició musica] ved-
table.

Escoltar música és percebre relacions ór-
gániques entre sons i ritmes. En la mida
en qué ]'oient és capaç de realitzar mental-
ment la sfntesi de les sèries de "sons oïdes,
de percebre la ((forma)) en el temps, és mú-
sic. Percebre la «forma» vol dir, primer,
discernir les figures musicals autònomes;
això és ja fer una síntesi rítmica de rela-
cions d'intervals. El primer acte intuïtiu
és la percepció del sentit musical de l'inter-
val, això és, de la relació entre dos sons.
Percebre la ((forma>) vol dir, en segon lloc,
sumar el conjunt d'aquestes figures musi-
cals autònomes dins el conjunt superior de
la frase musical ; és a dir, percebre l'articu-
lació, la puntuació, el ritme contractiu d'a-
quella. En tercer lloc vol dir fer la sfn-
tesi de les frases dins el cicle simfònic,
és a 'dir, percebre l'articulació, la puntuació,
el ritme arquitectònic del cicle. Finalment
vol dir, encara, fer la síntesi dels cicles
dins la forma simfònica total.

Aquestes operacions — excessivament es-
quematitzades així — les fa l'esperit. La me-
lodia és un fet purament spirttual que no-
més existeix en l'esperit de l'oient. En la
mesura en qué l'oient és capaç de recrear
»mentalment el melos (melodia, ritme i ca-
rácter) escolta la música. Per això necessi-
ta tenir fantasia recreadora, capacitat d'i-
maginació musical, d'audició in mente. En-
tre aquest oient i el compositor no hi ha,
tal vegada, cap diferéneia essencial, sinó
simplement gradual. .L'home musical està
datat d'aquesta disposició natural de com-
binació de formes sonores i d'intuició de
llur sentit musical intraduible. E1 plaer es-
tétic de l'audició ve, tal vegada, de l'acti-
vació i de la determinació concreta que
dóna l'obra musical a la disposició ]atent,
innata de l'oient, a crear .arquitectures so-
nores.

De` tan elemental que és, m'oblidava,
però, de dir la condició inicial del veritable
oient de música : Cal que no sigui sord!
Hi ha sords físics que han escoltat músi-
ques inaudites (Beethoven). Hi ha gent
d'oïdes ben despertes que no les han sabut
sentir encara. Les nostres sales de concert
són plenes de sords espirituals. I finalment
tots sabem que no hi ha pitjor sord... etc.

ROBERT GERHARD
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ji¿ ^	 ^'	 .' La senyora Anna Mania Biondi, a més
I

a més d'ésser la mare de la senyoreta My-

ELMER L. RICE, per Aline Fruhauf
ram, encara té el gran mèrit d'ésser una
extraordinària	 concertista	 de	 piano.	 (Els MARY MYRAM

amirs de la Música da Camera ens en sa-
pectacle d'un clap d'herba fresca, d'un ra- brien donar raó.)	 Però	 no era d'això del té cap necessitat de fer comédia. Tan Na-
mell de lilàs que mai no gosarà collir per que voltem parlar.	 Voltem dir que l'aco- nette la	 trobem	 a	 la llum de la bateria,
por	 de	 la	 policia,	 horrible	 com	 totes	 les blament d'aquestes dues dones marca un com en la intimitat del seu camerino o a

l'hora del ressopó, al	 Colon. Aquest feno-lleis dels	 que poden tenir	 raó.	 En	 canvi,
el xicot creu en la convivència dels éssers,

d'aquells casos típics de la nostra Apoca.
La	 amb unes adoracions musicalsmare

men no és rar entre artistes de teatre. La
en la perpetuïtat de l'amor, per alliberar-se  Liszt	 -de tot pimer ordre :	 Bach,	 , Beetho

-li

identificació de d'actor amb un personatge
arriba de vegades a uns graus de perfecoiédel sentiment de derrota. Perd la dona sap

ningú	 no	 a	 ningú ;	 laque	 pot	 pertànyer v e n... Mentrestant, a la noia ia doneu mú- Jaume Borràsinsospitada. Per exemple	 i:P	 P	 J
dependència d'un ésser a un altre ésser és cica de jazz i, de tant en tant,	 a„ na ro-

mança italiana, parqué no sigui dit. Davant
Manelic.

Per totes aquestes ,raons, ens plauria deorigen de totes les ficcions, de totes les tra-
I	 es	 separen ;	 ella deixa	 flotar	 elgèdies. d'aquest estat de coses, la que cedeix,	 na- veure Mary Myram ereant una altra he-

lligam invisible 	 d'una esperança;	 la	 sepa-
ració present no és pas la fi del món, però

turalment,	 és la -mare. 'Les seves mans de
pianista, avesades a les més nobles discipli-

roïna.
Els	 senyors	 Millebert	 i	 Frank tenen la

és la fi del món de Samuel.
1

nes, han tingut	 de	 saltar	 esportivament paraula.
J. M. P.amunt avall del teclat empeses per qualse-.* * *

Tothom que tingui la bona pensada d'a-
nar a Romea aquests dies,	 s'adonarà que
El carrer li és presentat amb el màxim de
bon gust i de disciplina que permet el nos- r t f% J a n d é s
tre teatre. Es un esforç lloable i un encert

^^^de la companyia Vila - Daví. Els actors han

PA DE VIENA
ESTEVE RIERA

TEATRE TALIA
üran Companyia de vodevil 1 teatre modern

Avui, dijous, l ar de maig. Festa del
Treball. Tarda, a les quatre i mitja. Nit,
a les deu i quart:

De qui és el fill
i l'exitàs d'En MARCELÍ DOMINGO

Els Prínceps Caiguts
amb assistència de l'autor.

Demà, divendres, tarda: «La Dansa
dels 7 vels», Nit, i cada nit, i diumenge,
tarda i nit: «Els Prínceps Caiguts»,



Parlem de Miss Lucifer, parlem-ne per- de constatar que un cop fetes unes quantes
què,	 el mateix que	 Captaires	 de vida,	 és conquistes primordials que de bon principi
un film probablement destinat a passar des- tant	 acceleraren	 el	 progrés	 del	 cinema,
apercebut	i	 restar	 després	 en	 l'oblit	 més aquest no	 marxa	 ja sinó	 lentament.	 No
complet. Val a dir que quan	 s'estrenà la volem negar la seva ascensió progressiva i
setmana passada fou sols exhibit tres dies. constant ; el que volem dir és	 que hi ha

No, Miss Lucifer no és de la talla de la immensament més diferències entre un film
cinta de W. Wellman que heim citat, però d'avantguerra	 i	 Flor	 d'amor,	 que	 entre
té almenys un punt de partida de gran yo- aquest i el més perfecte dels films actuals.
lada, que constitueix .per ell sol
un encert que justifica ]'aten-
ció	 que	 l'esmentat	film ens ,
mereix. "•!j	 v ".

Miss	 Lucifer	 (Mart' Astor)
és una	 joveneta que en un t<tx•"
music-hall roulant (sic) es de- gis•	 °a^
dica	 a	 la	 venda	 de	 petons.
Entre la clientela hi ha una 1	 '
remarcable escassetat de per-	

g^i€
áF	 t	

='sones	 decents,	 com	 declara	 ^ ^>I	 gis?,, F

textualment	 la	 protagonista,
fastiguejada del seuviure ri-
dícul i tan poc escaient a la
seva	 ànima	 novelesca	 i	 so- ^s e
miadora. La terrassa del mu-
sic-hall,	 installada	 en	 una
platja de moda, té una bella
vista	 sobre el mar,	 ñ	 allí	 la	 ,
joveneta es passa hores i ho-	 4 tt- f
res	 esguardant	 fixament	 el
refiex aoompassat i tranquil	

^^

del far situat cinc milles mar t'
endins.	I	 en	 el	 far	 viu	 un''
admirador seu,	 un home, el
fill del torrer, que l'admira en
el silenci, fins el dia que no re-
sistint la ponderació que l'em-

ïpresari	 fa	 de	 la	 seva	 atrac-	 A,z s	 ;
oió, ponderació subratllada pel	 ,` j	 t' 1	 a
somriure de Mary Astor, que
és	 tota	 una	 requesta	difícil
de defugir, el jove marí en-s;;
tra a la barraca en persecu-
ció de Miss Lucifer. Allí es co-
neixen, s'agafen de les mans,	 Miss Lucifer i el seu marit en el far
es prometen i es -casen — això
darrer no allí precisament —

La invenció del primer pla, del moviment
de . la màquina, del tancament de l'iris, co-
ses que trobà Griffith, són invencions d'una
fecunditat com des de fa vuit o deu anys el
cinema no n'ha trobat d'altres. El cinema
silent està doncs essencialment fixat? Per
avui abstenim-nos prudentment de respon

-dre a aquesta preg,'nta capital.
M. MARIBEL

interpretació matisada amb remarcable jus-
tesa, però en conjunt el film no es manté	

-

ni de bon tros en aquella puresa inicial. Ls
de doldre que imperi tan tenaçment aquesta 1 PANORAMAconvenció que. vol que els films tinguin un
mfnim de dos mil metres. La necessitat d'a-
llargassar la cinta obliga l'autor a recórrer
a incidents .poc inspirats que malmeten la

amb aquella promptitud que caracteritza els
successos cinematogràfics, i es traslladen al
far, on ella podrà oblidar tota la seva bar-
roera existénoia.

Tot aquest començ original és simple-
ment deliciós. Després el film marxa amb
gran seguretat ; les vistes sobre el mar, l'in-
terior de la farola, bells moments d'una

Ja ho sabeu...
—que Cecil B. de Mille ha començat ja

unanova cinta : Senyora Satanás? Un tí-
tal altament suggestiu, com podeu jutjar.

— que Josef van Stemberg retorna a Hol-
lywood, després d'haver acabat el seu atal-

kien, Angel blau, per compte de la Ufa?

Els dos protagonistes de «La Bodega»

Tots els dies en el

cinema París
La formosa`comèdia dramàtica en film sonor

i upÐì ;D)OcLt51
de VICENTS ,BLASCO IBAÑEZ, per l'encisera

CONXITA PIQUER
que balla, i canta en espanyol. —

1	 MIMI DR

o EL CINEMA v
LA BODEGA	 Un film cI'avui_1 un d'ahir

PULLOVERS
1 SUETERS

'	 Jaume 1, i i
Telèf. i i65B

ambient on aquestes coses semblen tan na-
turals com parlar o gesticular.

No volem dissimular que en la falaguera
impressió que ens ha produït aquesta obra
entra per molt, i perdó per la msistènoia,
la novetat. Quan esteu més que tip de veu-
re les ingènues americanes, esteu especial-
ment disposat a obrir desmesuradament els
ulls quan us presenten una Conchita Pi-
quer o una María Luz Callejo, particular-

La bodega és un film que pot donar la
volta al món amb la seguretat que no ha
de comprometre enlloc el seu autor. Heus
ací la primera vegada que ens és donat
l'avinentesa de veure una producció espa-
nyola que té no sols una certa dignitat
artística, sinó ei que és més, constitueix
una bella producció. Una producció espa-
nyola diem, perquè encara que feta amb la
collaboració d'elements estrangers, és un

espanyol, Benito Perojo, que l'ha realitzada,
és un motiu tfpicament espanyol el que ani-
ma la cinta i espanyols són quasi tots els
seus intèrprets.

Benito Perojo demostra amb La bodega
que està á la page, cosa realment prou
sorprenent 'tractant-se d'un productor ibè-
ric, per no constatar-ho amb entusiasme.
Tot el que en el cinema és ofici, procedi-
ments, Benito Perojo s'ho ha assimilat, •i
d'una manera prou intelligent. perquè él
seu film tingui una robusta unitat i senyali
la personalitat del seu autor.

No podem parlar de cinema espanyol, per-
tal com aquest concepte no respon a res
d'efectiu. No direm, doncs que La bodega
inauguri un estil naoional, és l'obra d'un
home treballant en un isolament quasi ab-
solut, isolament que s'evddencia en la fac-
tura i qualitat tan nova del seu film.

Es aquí que cal insistir ; amb un anàlisi
detallat podran ]loarse, o la inversa, cen-
surar-se; algunos coses d'*quest film, però
el que resta és que el film aquest és alguna
cosa original que no s^'S, sembla als estils
nacionals tan vigorosanlèpt definits avui:
cinema francés, alemany; americà, rus, etc.
Tot seguit de començat saboregeu la deli-
cada impressió d'entrar en un domini inè-
dit i us prometeu gustar en ell sensacions
genuïnes.

La qualitat imponderable de la fotografia,
ta presa de vistes quasi sempre original, la
selecció de •les dones rutilants d'una bellesa
càlida i sensual, -la igfç ga que té una in-
contestable consisténci^jt tots aquests ingre-
dients constitueixen utf 'espectacle irresistible.

L'adaptació musical, 'molt encertada, con-
tribueix no 'poc a crear ]''ambient, «el senti

-tnent tràgic de la v4da», que amb tanta
acuïtat dóna 1a música- andalusa, impreg-
nada de dolorosa mejapgia. Les atraccions
de cant i de dansa t1d desentonen en un

Les projeccions sonores son
efectuades per mitjà del nou
aparell CRONOïON OAUMONT.

Les Sessions MIRADOR

Davant l'èxit obtingut

demà es repetirà la Sessió

de la setmana passada

Podem felicitar-nos que el contratemps
que per a nosaltres representà la clausura
del Rialto ens hagi conduït a una solució
de la qüestió del local, tan exce}lent com la
que resulta de poder des d'ara donar les
sessions al Lido. L'èxit creixent de les ses

-sions ens obligava ja fa temps a procurar-
nos un cinema més espaiós, i ningú no ne-
garà que el Lido ofereix un marc molt
més adequat a aquell del qual fins ara ha-
vfem disposat.	 -

E1 local del Lido presentava divendres
passat un aspecte tan brillant com ben cert
ne l'havia presentat mai. Hi era tothom
d'aquella Catalunya, segons la fórmula or_
siana «que treballa i que juga».

EI públic seguí amb gran interés tot el
programa. Per començar, una mica d'histò-
ria natural, més ben dit, moltes miques,
ja que el film documental presentà detalls
de la vida de gran nombre d'animalets cu-
riosos, d'aspecte i costums pintorescos. Pe-
rò en quasi tots, ]'aspecte :pintoresc només
servia per dissimular la ferocitat amb què
es guanyaven la vida devorant d'altres ani-
malets més mal proveïts que ells de mit-
jans de defensa.

Després, el film de gran espectacle — en
l'època en què fou realitzat, naturalment 

—dels primers temps de Francesca Bertini
Marco Visconti, evocació històrica dels bons
temps de da antigua usanza», amb uns per-
sonatges que es movien comprimits en el
marc just de la pantalla i tot el film una
bella mostra del film dit d'avantguerra, ple -
d'aquelles característiques que diverses ve-
gades hem comentat aquí mateix

EI film La Perla es situa dins el corrent
sobrerealista, tal com explicava el nostre
clota orador Díaz Plaja en el programa que
es lliurà als assistents. No direm que fos
unànimement interpretat pels espectadors,
els quals, en cada moment del film, queda-
ven sorpresos de la seva continuació, total-
ment impensada.	 -

I per fi El Poble del pecat, que fou tan
ben rebut com Tem estat a l'Asia. La mi-
llor demostració de la bona acollida que tin-
gué per part del públic aquest film de la
Sovkino, són els aplaudiments que no es
va saber estar de dedicar a la bellesa de
l'espectacle que se li oferia.

La sessió, doncs, va ésser un èxit. Mal-
grat la major capacitat del local, molta
gent hagué de tornar-se'n. 1 molts dels que
hi van assistir ens han demanat de tornar
a passar el mateix programa. No era pas
aquesta la nostra ñntenció, però ens sembla

-ria una descortesia envers aquells que amb
tanta insistència ens ho 'han demanat:.Aixf
doncs, demà, al mateix local, serà íñtegra-
ment reprès el iprograma de la nostra dar-
rera sessió.

A més amés hem de donar als nostres
lectors la notícia que des d'aquestes ses-
sions el nostre amic Miquel Duran, direc-
tor i fundador de la sala especialitzada de
París Cinéma Latin, que ja havña col-la-
borat amb nosaltres des de París en les
sessions de l'any passat, .ara que resideix
a Barcelona ha reprès aquesta colaaboració
i dirigirà d'acord amb nosaltres l'organit-
zació de les sessions Mils no is .

ment aquesta darrera. No n'hi havia pas
prou amb presentar-les ; calia animar-les,
i això (Benito Perojo ha sabut fer-ho. La
tasca de les dones en aquest film és excel-
lent, animades elles d'una gràcia persona-
iíssima i vivacitat ñntelligent que tan radi-
calment trenca amb la manera americana.
Naturalment que una Sue Carol o una Mary
Astor — citem a l'atzar dos noms — estan
molt més avançades en la comprensió del
cinema que les protagonistes de La bodega;
però això no és sinó el fruit d'un llarg e 

-trenament i disciplina que manca ales eol-
laboradores de Benito Perojo.

La tasca de Benito Perojo ha estat aquest
cop excellent. Es la vida rural andalusa
evocada amb un gran verisme. Res d'es¢a-
nyolades, perquè tot és autèntic ; els camps
de conreu, el bestiar, les «ventas» blanques
com clíniques, tot un panorama d'Andalu-
sia, i d'una Andalusia que no sabeu per
què, però us conquista irresistiblement.

El cinema espanyol és possible. Els dub-
tes que podíem tenir-ne s'esvaeixen en cons-
tatar el que significa La bodega. Esperem
ara que Benito Perojo ens ofereixi un film
més sonor encara que aquest seu darrer. El
folklore espanyol mereix això.

J. PALAU

faula primària.	 King Vidor a Lleida

crics que ja no saben fer el pobre. Així
aquella atracció de Miss Lucifer està ins-
tal•Iada amb una grandiositat que val per
tot el parc d'atraccions sencer do la nostra
Exposició.

ha fet una breu aparició en els programes cinema de Lleida, feia bo de veure. Era una

gina ja es parla de La bodega, a manca ma, en la publicitat del qual el nom dels
d'altres estrenes a comentar, voldríem pa- autors es troba completament absent?

	

lar extensament d'un film de Griffith que	 El nom de King Vidor als pòrtics d'un

d'un -cinema popular, però no ho farem cosa d'estricta justícia.

Per cert que aquests americans són tan

Com que en un altre lloc d'aquesta pà- I es quasi increïble el que passa en el cine-

xa* 

ciat en dues pissarres al carrer seguit del
jectaven 1 el món marxa. El film era anun-

nom en caràcters ben gruixuts de King Vi-
dor. Es la primera vegada que veiem una
cosa semblant. Heus ací un empresari in-
tel4igent. Que aprenguin els de per aquí.
Ja sabem que insistir és inútil, pero ¿no

Per Pasqua a un cinema de Lleida pro-

extensament per tal com estem convençuts Els impacients

	

que segurament ben comptats lectors podran 	
Els que escrivim, sempre podem tenirsaber a què ens referim, el film en qüestió 

dubtes sobre l'eficàoia del que escrivim;essent molt antic.	
l'autor controla la quantitat venuda del seuEn aquest film retolat en castellà Flor 
llibre ; si pogués controlar el que importad'amor, 'la poesia nova que beco pretès des-

 als 'compradors el que ell diu en el llibre!cobrir en els recents films de S. Van Dyke I 
nosaltres ara estem convençuts de la ine-

hi és ja :a dojo. Griffith en aquellstemps ficàcia del que escrivim, però ho valem es-
havia corregut el Pacífic, hi havia copsat criure, volem dar-nos el gust de protestar .

	

i captat la intensa poesia exòtica d'allí i del	 contra aquests senyors, cada dia més nom-

	

viure primitiu i idíllic d'aquelles contrades.	 brosos, que al cinema, encara no preveuen
En aquest film veiem un home que fugint amb el nas que dóna una llarga experiència,

	

de la justícia s'installa amb la seva única	 la proximitat del bes final, se'n van, fan
filla en una petita illa del Pacffic, que for- la mar de fressa i sense cap consideració

ma part d'un arxipèlag veí. Allí, absoluta- per als que restem asseguts, s'aixequen i a
peu dret comencen el cigarret. Es el mateixment sols, menen la seva existència 

original problema que creiem que En Guansé dela-

	

en el si d'una natura luxuriosa i salvatge.	
tava a propòsit del servei de guardarropia

	

Griffith hi desplega tot el seu talent. La	
^(a domicilis, en els teatres.

	

presa de vistes al fons del mar per seguir	
Aquests impacients haurien de considerar

	

el joc ondulant de la noia que es capbussa,	
que si ells quan han endevinat el final jael paisatge sempre filmat amb una gran sen- 
en tenen prou, els altres no participen delsibilitat, i tants i tants moments de sorpre-

	mateix criteri i, tan vius com ells a ende-
nent veritat en les situacions dramàtiques 

vinar el que es prepara, som més curiososfan d'aquesá obra una cosa ben viva i ema 
de voler-ho veure, i perquè hem pagat ho

cionant a desgrat dels set o vuit anys que volem veure tot, i ens molesta que ens barri
deuen almenys haver passat des de la seva 

la vista la pressa dels que viuen amb mdi-
filmació.	 cacions metronòmiques.1 si ara comparem aquesta obra amb una
qualsevol d'avui dia, amb Miss Lucifer, hem

Segueixen ;més forts que

mai els altacs de riurle en el

Demà divendres, 2 de maig

a les deu de la nit, al Cinema

LIDO
per segona i última vegada

Marco Visconti

La Perla

El Poble del Pecat

FÉMINA

1

Vegeu
avui

al

TIVOL1 il

Pellícula roo per roo sonora, amb diàlegs en 
espanyol, cançons en anglès i abundants escenes en colors

\\'	 s

en la seva 30 á representació amb èxil iniguala
f

provocats pera $fan Laurel

i Oliver Harcl
en

1 a vida noclurña
totalment parlada en espanyol.

UN MAGNÍFIC PROGRAMA

Me#ro-Goláwyn-Mayer
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La Futura Barcelona bella

	

La nostra oiutat necessita, urgentment,	 ta Maria es procura deixar lliure l'absis

	

un pla general de reforma del casc antic.	 amb una petita plaça al darrera, per afa-

	

Per establir .aquest pla, ja sabeu que s'han	 vorir 'la visualitat del monument. I ara que
elaborat diversos projectes i sort beco tin- parlem de Santa Maria (església) crec que
gut que no s'hagi i realitzat del tot,	 s'hauria de modificar el pla vigent de re-

	

E1 primer projecte que tenim és el d'En	 forma, respecte al projectat carrer Baixe-

	

Cerdà, de I'any 1859, en el qual obria dos	 ras, amb el qual desapareixeria el suculent
carrers que unien el Port amb 1'Eixample, carrer de les Caputxes. En canvi, trobo
denominats Vías A i B, prolongació respec- molt ben pensat l'haver .salvat — amb el
tiva del carrer Claris i el d'Enric Grana-
dos; i un altre de trasversal, Via C, con-
tinuació del carrer Campo Sagrado. Es un
projecte dibuixat, més avia't, amb bisturí
que no pas .amb llapis i cartabó.

Després vingué el pla Baixeras, en el
qual subsisteixen les tres vies principals
A, IB i 'C de l'anterior, i a més a més — amb
un altre bisturí a 'la mà — s'entreté a mar-
tiritzar, gairebé, tota la ciutat antiga. D'a-
questes males intencions sols hem sofert
la ferida de la Via Laietana, la qual enca-
ra hem estat a temps de cicatritzar-la amb
seny, respectant la casa del Gremi de l'Art
de la Seda i les muralles romanes.

Amb l'aprovació, en 'l'any 1918, del pro-
jecte de modificació de les vies IB i C, del
pla Baixeras (obra de l'arquitecte senyor
Darder) el pla general de reforma interior
millora en gran manera. Es respecten els
edificis de valor, s'obtenen punts de vista
remarcables i en el traçat apareixen solu-
eions eficients d'urbanisme.

Però, en aprovar les modificacions del

(
la Darder, deixant el projecte Baixeras
en la part no afectada per aquestes modi-
ficacions), el problema de la reforma inte-
rior no s'acaba de solucionar d'una manera
global i coordinada.

Per aconseguir aquesta desitjada i defi-
nitiva reforma es convocà un (Concurs d'i-
dees per a la reforma del case antic de Bar-
celona» entre els seus ciutadans. Una ve-
gada fallat .aquest concurs, els .arquitectes
de l'Ajuntament senyors Florensa i Vilase-
ca es cuidaren d'estudiar i seleccionar totes
les iniciatives dels particulars per aprofi-
tar-les en 'la confecció d'un nou projecte de
Reforma interior i així establir, d'una ve-
gada, un pla definitiu.

Amb tots aquests antecedents, doncs, hem
arribat, .per fi, a tenir aquest projecte que
reproduïm, obra del senyor Vilaseca; el
qual està exposat públicament a la Casa de
na Ciutat, per així recollir totes les possibles
indicacions que puguin depurar el projecte,
abans d'aprovar-lo definitivament i entrar
en vigor.

*+x
Encara que no tenim prou espai per co-

mentar degudament aquest projecte, inten-
tarem descriure'n les principals caracterís-
tiques.

1. En el pla de Reforma vigéilt (projec-
te Darder) la via C en arribar a la plaça
Nova es subdividia en dues rames: una de
30 metres d'amplada que seguia pels car-
rers de la Portaferrissa i del Carme, i una
altra de menor amplada que passava pels
carrers de la Palla i Sant Pau. En aquest
projecte d'En Vilaseca es prescindeix de la
primera i es dóna una major importància
a lla segona. L'amplada d'aquesta nova
via C •és de 25 metres, els quals són sufi-
cients per a set línies de circulació pels
vehicles i dues voreres de quatre metres
cada una. La mateixa amplitud s'adopta
per a 'les vies B i D.

II. La via D enllaçarà el carrer Tama-
nit (camí de l'Exposició) amb la plaça de
Catalunya. Amb aquesta solució es descon-
gestiona el tràfec de la Ronda Sant Antoni
t carrer de Pelai. El cost d'aquesta vit seria
relativament econòmic, car atravessa la ca-
serna del Bonsuccés (que ha d'ésser propie-
tat de ]'Ajuntament), t perquè s'adopta tota
la façana de la Casa de Caritat com ai no-
va alineació.

Pels del MIRADOR, l'obertura d'aquesta
via D, ens obligaria canviar de local. No
cal dir - amb tot i trobar-nos-hi molt bé 

—que ens sacrificarfem cívicament per amor
a 'la ciutat.

III. Els carrers dels Archs i de la Cu_
curullaseran més amples, per així establir
una millor comunicació entre la Porta de
PAngel la via C.

IV. Avui dia per anar a l'Ajuntament
o a la Diputació amb cotxe s'ha de perdre
temps i moneda. Fixeu-vos amb el nou car

-rer projectat que uniria 'la plaça de Sant
Jaume amb la Rambla, el qual podria es-
tablir — amb L'actual carrer de Ferran — els
dos sentits contraris de circulació. A més
a més, amb la obertura d'un nou carrer
que comunica la via C amb la plaça es-
mentada es podria prohibir el trànsit de
vehicles pel carrer del Bisbe... i el barri
gòtic encara seria més gòtic.

Pel cantó de la Casa de la Ciutat, ano-
tareu noves urbanitzacions que uneixen la
plaça de Sant Jaume amb la via Laietana,
Correus i les Rambles.

V. En els voltants de l'església de San-

Reprocluccions^d'Arf Escullòric
LA VENUS GENITRIX i centenars d'altres
reproduccions directes de l'estatuària clàssica, grega o

llatina i motius ornamentals de tots els estils i èpoques,

constitueixen les nostres galeries d'art. Disposem d'ex-

tenses colleccions de bustos, estàtues, imatges, relleus,

làmpares, aplics, pedestals, &, i articles per a la decora-

ció de jardins, tals com gerros, testos, bancs, brolladors, &,

per harmonitzar en cada cas amb el caràcter del conjunt.

LENA S. A.
Rosselló, 238 Out P, de Gràala) - Barcelona

pacífic peató. Aquesta millora, potser qual
-sevol dia ens l'oferirà l'actual propietari i

alcalde de la ciutat sense esperar la realit-
zació de la Reforma. Les entrades de la
Portaferrissa i carrer del Carme seran ei-

 plaça de planta trapezoidal, on s'estableix
un pas porticat d'accés a la nova plaça de
Sant Pau.

direcció fins al carrer Muntaner.
Més amunt, la via B emprèn una sola

x.I. Si sou capaços de trobar en aquestaxamplades, i la casa de la Virreina 
tindria fotografia el carrer de Méndez Núñez (re-més visualitat. La Rambla de les 

Flors cordeu que és prolongació del carrer Giro-s'eixampla per totes dues bandes ; i el pro-
 na), anotareu i em sembla que aprovareublema de la circulació en la dels Estudis ha

s'hagi fet a Europa. El seu organitzador pintura que fa pensar més de totes Jes que

n'ha valgut excloure tot el que tingués al- teniu ; el gerro és a punt de rebre les flors,

gun regust europeu. El Palau d'Exposi- el pot és ple d'aigua tèbia per mantenir-les

cions havia estat decorat estil japonès; en- més dies; la nostra fantasia i el nostre

tre les columnes corínties de l'altri, hi ha- gust es complauen a pensar com disposa

-via paravents lacats, arbres més,o menys ríem harmdnicament les flors en el gerro.

nipons, etc.
El baró Okura ha proporcionat a Europa

una visió completa de l'art japonès modern.
En conjunt, els pintors actuals han abando-
nat la policromia tan en voga .fins no fa
gaire, per refugiar-se en un monocromisme
sobri el fonament del qual és la tinta xine-

1 sa. Llur intenció és, diuen, de tornar a les
fonts antigues de la pintura japonesa i co-

reana. Cadascú té la seva manera de tor-
nar-se clàssic.
Diu que un agregat naval tenia a Toquio

unes quantes pintures japoneses i les havia
penjat a les parets de casa seva. Tots els
japonesos que el visitaven les admiraven,

b sobretot una era la més o,ntempiada.
i-"-

 r r n 1¡ Archs, 6e l v 1 v Entresol
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nou projecte — el carrer de 1'Espaseria i
les noves alineacions del Fossar de les Mo-
reres.

VI. Ara 'busqueu el teatre del Liceu. Si
ja el teniu, veureu — ben aviat — una nova
plaça limitada per la via C, els carrers de
la Unió i Oest i la part posterior del tea-
tre, en la qual s'afegeix una nova crujia
de set metres per a poder .adossar-hi una
nova façana a 'l'edifici. (Cal reconèixer que
el senyor Vilaseca pensa amb tot.) L'ob-
j ecte d'aquesta plaça s'endevina tot seguit: 1

ultra aurelar la barriada, situar un espai
pels automòbils dels senyors que van a l'ò-
pera.

Seguint la via C i passada la B, troba-
reu una gran plaça voltada per uns pro-

jectats edificis de planta en forma de U.
En mig dels jardins d'aquesta plaça hi hau-
rà la joia romànica de Sant Pau del Camp.

VII. E1 mercat de Sant Josep ocupa un
dels llocs més cèntrics de la ciutat. Espai
malaguanyat per un mercat. Doncs bé, el
projectista el situa en un altre lloc que tam-
bé sigui cèntric, comprès entre els carrers
Robador, Cadena, Hospital i Beat Oriol
(número 4 del pla adjunt). El nou emplaça-
ment queda suficientment enllaçat amb les
principals artèries de la ciutat. Els carros

trobat una solució intelligent en la nova
alineació del carrer de Xuclà de zo metres
d'amplada fins a la via D. Aleshores es po-
dnia establir una direcció única i descen-
dent pels carruatges en la Rambla dels
Estudis i una altra ascendent pel carrer
de Xuclà. 'Remarquem, també, la saluda-
ble desaparició dels carrers Jerusalem, Ro-
ca, 'Cabras i Morera.

IX. El carrer de Montalegre s'eixampla
i es prolonga fins a trobar els carrers de
Tallers, l'amplada del qual també millora
per així establir una convenient relació en-
tre la via D i la plaça de la Universitat.
No passeu ànsia per 1"admirable cúpula de
l'Hospital Militar (núm. i) perquè es con-
servaria intacta.

X. La via B assenyala la unió directa
de la Porta de la Pau i carrer de Munta-
ner. De la Bonanova fins al Port per una
sola direcció. En el traçat d'aquesta gran
artèria es dóna una punyalada en el barri
que — segons l'anomenada — se'n donen
amb més abundancia : naturalment, el bar-
ri xinès. Desapareixerien els canrers de l'Arc
del Teatre, Migdia, Porta de Santa Madro-
na, Cirés, Sant Ramon, Sant Olegari, etc.
En arribar al final del carrer Barbaré i
abans de creuar la via C es prójecta una

la projectada continuació d'aquest carrer
fins al de la Princesa. Aquesta alineació
descongestionaria el trànsit de la Via Laie-
tana, perquè uniria directament una bona
part de la ciutat amb l'estació de M. Z. A.
i el Port. A més a més, les diverses i con-
vencionals direccions del carrer de Trafal-
gar (que actualment sembla una via que no
vagi enlloc) s'unifiquen en una sola que en-
llaçaria 'la plaça d'Urquinaona i la via C.

...
Em sembla prudent — per l'extensió de la

matèria — continuar aquesta informació en
el número pròxim. La paciencia del lector
té els seus límits... que probablement tras-
passaria si intentés acabar avui. I també
— cal pensar en tot — dos articles es poden

valorar més que un de sol.
Finalment, els números del pla que re-

produïm indiquen els edificis següents:
r, Hospital Militar ; z, Casa de Caritat
3, Antic Hospital de la Santa Creu ; 4, Nou
emplaçament projectat del Mercat de San
Josep; 5, La Catedral; 6, Mercat de San-
ta Caterina ; 7, Palau de la Diputació;
8, L'Ajuntament; 9, Caserna d'A'tarazanes;

lo, Emplaçament del nou edifici pel Govern
militar ; 1 i, Casa de Correus.

Mimas GIFREDA

de proveiment tin dran una convenient en-
trada i sortida .amb el carrer projectat que	 mo_._1
aniria fins a la ronda de Sant Pau.

L'espai que actualment ocupa
r-se

 mercat	 La Pintura Japonesa a Roma
de la IBoqueria podria convertir-se en un	 ----
magnífic Square porticat, en el fons del	 Amb tots els honors oficials acaba d'ésser L'home no arribava a entendre per qué. E1
qual es situa l'entrada Ce l'antic edifici de inaugurada a Roma una exposioió d'art quadro representava un gerro de flors buit,
l'Hospital de la Santa Creu (núm. 3).	 japonès, organitzada pel baró Okura i a la un pot de ceràmica i un ram de fiors 'en

VIII. Donem ara un vol per les Ram- qual ha assistit, vinguda a Europa expres- desordre al costat. Un dia es decidí a pro-
bles tal com quedarien i desitgem. ve m sament del Japó, una missió artística presi- guntar a un japonès què passava amb
planta baixa del palau Cominos hi veiem dida per Taikwan Iokoiama. Aquesta ex- aquella pintura que tant agradés.
un pòrtic que facilitaria la circulació del	 p

posició és segurament la més important que	 Per nosaltres j aponesos, aquesta 1 és la

Les pellícules sonores es succeeixen amb
una prodigalitat gairebé aclaparadora, i sem-
bla que per afermar-ne els prisners passos
els editors del cinema es volen refiar de fi-
gures ja consagrades pel públic internacio-
nal, com és el cas de Chevalier. Referint-
nas al disc, ja ens era conegut aquest ar-
tista i havíem ponderat les excellents con

-dicions de la seva veu per a l'enregistra-
ment en la placa : vocalització definida, que
permet apreciar tots els mots, i una modu-
lació expressiva amb la qual es pot seguir
les seves cançons en forma que aviat us
en recorden fins la mímica. Això sí, aquest
artista ni en les pellícules americanes aban-
dona el seu ambient de Casino de París, i
per això amb un sol disc n'hi ha prou per
a conèixer-lo. En La parada de l'amor se'ns
revela Jeanette Mac Donald amb una veu
clara i extensa que en el disc sona amb
tota claredat i potència, tot i que a estones
vagi acompanyada de hors d'homes, com
s'escau a la marxa dels granaders. E1 frag-
ment del somni d'amor, que canta sola, us
torna a les esplendors de la finida opereta
vienesa amb les seves línies melòdiques ta-
llades en el ritme del vals. En aquesta ar-
tista s'endevina aviat la seva procedència
del teatre ; 'hom pot apreciar tot seguit la
seva habilitat per a treure profit de la seva
veu. En canvi, en els fragments de R.o
Rita que canta Bebe Daniels, a estones s'hi
nota una certa por a la qual la duu el no
estar familiaritzada amb el cant, i és que
el cinema sonor ha hagut d'improvisar els
seus artistes, i no totes les estrelles de l'art
mut tenen facultats per a reeixir en el ci-
nema sonor.

De les altres pellícules sonores aparegu-
des en aquest temps, de les quals s'ha,i
publicat en discos fragments musicals, Tra-
falgar contenia un vals dedicat a la Divina
Lady que vol evocar amb fortuna la noble-
sa de 1a protagonista i que en el disc és
oantat pel baríton Shilk et, a qui només
es pot fer retret de la seva dèria per can-
tar amb mitja veu cercant efectismes. De
la pellícula L'àngel pecador es publica un
excellent fox que interpreta l'Orquestra
George Olsen.

***
Tota la música que contenen les pellícules

sonores sembla no tenir més aguant que el
que li pugui donar l'anomenada dels artis-
tes de cinema que la canta, i això fóra ber
poc en passar al disc. Sort de la revifalla
que hi presta el jazz. Tot el que ha produït
en música el cinema sonor es decanta vers
la revista o vers l'opereta, i hem de confes-
sar que tots dos gèneres, almenys pel ,ue
es refereix a lapartitura, eren avui dia gai-
rebé esgotats. Els temes que formen els
fragments musicals d'aquestes pellícules són
sovint força banals. Només el jazz amb les
seves complicacions orquestrals i les seves
sonoritats ampulloses animades per varia-
oions insospitades, poden fer reeixir aques-
tes melodies. Així trobem fragments de les
pellícules a què abans ens hem referit, que
en passar al disc prenen un valor insospi-
tat : tal s'escau en els de La parada de l'a-
mor interpretats per l'Orquestra Jack Hyl-
ton i Hig'h Hatters i en els de .la pellícula
Rio Rita. Un altre avantatge és el de con-
vertir en música coreogràfica aquests frag-
ments, i aixf, a més a més d'animar-los,
aúgmenta la seva popularitat.

J. G.
k M k

El desfile del amor. Grey-Sehertzinger.
Discos de la Cía. del Gramòfon.

My .loro jiarade. — Nobody's using it
flore . M. Chevalier. AE 3063•

Paris, stay the lame. — You ve got that
thing. M. Chevalier. AE 3064.

My dream Jover. — Nobody's using it
n°7-e. Orquestra Jack Hylton. AE 3046.

March of the grenadiers. — Dream Jover.

J. Mc. Donald. AE 3065.
Rio Rita. Carthy-Tierney. Discos de la

Cia. del Gramòfon.
Vou're always in my arms. — If you'v'e

lowe you'il watts. Bebe Daniels. AE 2997.
Rio Rita. Fox. — The Kinhajou. Fox.

Orquestra Jack Hylton. AE 2996.
Trafalgar. Lady divine. Vals. Kountz,

t Orquestra Víctor. AE 2 995 . ,
El ángel pecador. — A ¢recrous litlle thing

called ¡ove. Orquestra G. Olsen.
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EXPOSICIÓ DE BARCELONA 1930
MARC DE MONTJUÏC

Avui dijous, dia 1 er de maig FESTA DEL TREBALL

A les onze del matí

GRAN F'ESTA POPULAR
Descobriment de l'estàtua, obra de l'il'lustre	 artista En Josep Llimona,	 que	 ha	 estat	 Erigida	 davant	 el Pavelló	 de	 la

Ciutat,	 simbolitzant	 el Traball	 i	 en	 homenatge	 als obrers de tots els rams que han cooperat a les obres dels	 esplÈr,dids

Jardins de Montjuïc, dels seus magnífics Palaus i de les diverses	 instal'lacions del Certamen.

Amb assistència	 de l'Ajuntament en corporació	 i ;del Comitè Directiu	 de	 l'Exposició	 de	 Barcelona.	 -- Amenitzarà	 el

solemne acte la Banda Municipal.

A les onze del matí, Audició de Sardanes a la Plaça de l'Univers, a càrrec de la cobla Barcelcna Albert Martí

i a la Plaça dels Reis, a càrrec de la cobla La Selvatana, de Cassà de la Selva (Girona).

A dos quarts de sis de la tarda: Audició de Sardanes a la Plaça Major del Poble Espanyol, a càrrec de la cobla

La Selvatana, als jardins del Palau d'Agricultura per la cobla Barcelona, i a la Plaça de les Diputacicns per la

cobla La Principal Barcelonina. -- A diversos llocs del Parc, Concerts per Bandes Militars.

Entrada al recinte : O'25 Ates.
La recaptació íntegra de les entrades es distribuirà entre les famílies dels obrers morts que participaren en els treballs

preparatoris del grandiós certamen.

En previsió de l'afluència de públic que pugui originar-se al Parc de Montjuïc, el Comitè Directiu ;de l'Exposició prega als concurrents a la festa

que compleixin estrictament totes les prescripcions d'ordre interior, i entre elles la que es refereix a la prohibició
de dinar o berenar als passeigs i jardins del Parc.

BARCELONA, com les principals capitals de l'estranger
des d'avui podrà comptar amb la millor LLET fresca, segons dictamen del LABORATORI

MUNICIPAL, que diu:

LA MILLOR LLET
PRIMER : Que la llet fresca de vaca "SILA" és del grau A, que, segons el Reglament

de Sanitat, vol dir la millor.

EL MILLOR ENVAS
SEGON : Que l'envasat especial de llet "SILA" pel qual cada ampolla serveix exclusiva-

ment per a una sola distribució, omple l'ideal h'giènic proclama't per a aquesta mena de serveis.

EXIGIU LLET "SILA" EMBOTELLADA, AMB LA DATA DE L'ENVASAT,

ALS PRINCIPALS COLMADOS, LLETERIES, CAFES I RESTAURANTS

Per a informes dirigiu-vos a S. A. LLET CONTROLADA — Telèfon número 13844

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

s	 ______	
per a Jardí i Platja : Material sanitari, etc.

Unic despatx de la Fàbrica:

Balmes, 2. - B A R C E L O N A

Subscriviu -vos a MIRADOR

IMP. LANIOTIFIA

R9 CATA Md,fl6-B^oütONA

Useu pel cap

LociónViVina
Tònic del cabell

No cura calvos,
però els evita.

Farmàcia: Escudillers, 61

Societat Espanyola do Cabus MetaI'Iic s
Cerreue. Apartat IIt	 Mallorca, 234	 Tellfee 71$1

Tel. c "CARBUROS"	 BARCELONA

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga IBarceional i Ctr.

cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 % DE PURESA, Fàbrique,.
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbrique
a Barcelona, Madrid i València .: FERRO MAGNESI 4

FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SEGAT de fils i pesee
seda, cotó i altres teixits :: CALEFAOCIO INDUSTRIAL
dp laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS.

\4ANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGEN 

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

AIGUA

DE ROCALLAQRA

La deu més rica d.I món

$i vosté pateix d'Albuwtleórl.., LUlisle
òrleo ( gel de pedra), iroagaINs perer
galaetoue, Nefritis eròeln, ea curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALIAURA

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

i en garrafons de vuit litres

Dttrrlbufdorj .yeierelt

FORTUNY, S. A.
CAlla/A HOSPITAL, 92, Y SALMamÓN, 183El recordman d'altura ha perdut el camí.

(Iudge•)
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