
—Què pendrem?

—Jo no sé... com que m'he feE vegefarià...

—I què, li prova?
—Oh, demà començo.
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RL ofereix als seus lectors
una tercera ocasió
de v®far
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Qui votaríeu com a representants de Catalunya?

El concurs electoral do "Mirador"
rLMIuIetakiIiJF;!1Ml

nuncia com un resum bastant fidel de les
varies i complexes idealitats que conviuen
en el mostre públic.

En realitat, no som pas diferents dels
altres. A la llista dels nostres collaboradors
hi ha els noms que es troben en totes les
publicacions catalanes. Gairebé a tot arreu
som sempre &s mateixos. Això vol dir que
de fet estem incorporats com tothom al pen-
sament català del nostre temps. Perd és
una qüestió de to i de matís. El mateix es-
criptor que amb la seva ploma sosté !'interés
d'un partit o d'un corrent sentimental, sem-

La manera com es desenrotlla el nostrr
Concurs fa preveure que una prova com
aquesta, pensada amb modèstia i executada
sense soroll, pot tenir més transcendència de
la que nosaltres crèiem. El nombre de lec-
tors que en 'aquestes hores ja ens han adre-
çat els seus butlletins de vot és una indicació
suficient del que serà la importància del
plebiscit.

No creiem, naturalment, que els homes
que resultin elegits tinguin d'ésser els dipu-
tats de demà ; perd tots aquests homes tin-
dran una significació política dintre de l'opi-

nió catalana, i el que interessa saber és
quin dels matisos del pensament polític de
Catalunya té avui les preferències del nostre
poble. En aquest sentit, la votació del nostre
Concurs va prenent ja, des d'arca, un valor
considerab'.e com una manifestació de con-
junt de l'estat d'opimió en el nostre país.

Alguns lectors ens diuen que hauríem tin-
gut de fer dues votacions simultànies. Una
en la qual cada votant expressés 'a seva vo-
luntat personal, i una altra que servís per a
manifestar el que pensa sobre el resultat
del plebiscit, que és l'objecte principal dels
premis que hem ofert. Ja ens perdonaran
aquests amables lectors si no seguim les
seves suggestions. El que valem és fer una
consulta al nostre públic sobre l'estat actual
del pensament polític català, ï no hi ha
manera més clara de fer la consulta que la
d'invitar a tothom a dir el que desitja.
L'interpretació del pensament general no és
la feina de cada votant, sinó el resultat
de conjunt de totes les opinions individuals
que es manifestin. I creiem, sense immo-
dèstia, que la nostra situació dintre de la
premsa i de la política catalana és la més
indicada, per no dir l'única indicada, per
a l'èxit d'aquesta prova.

El nostre públic és molt barrejat i cada
dia més complex. Si aquest plebiscit l'ha

-guessin intentat els nostres amics de La
Rambla de Catalunya, per exemple, la can-
didatura triomfant seria francament almo-
gàver, una nova explossió dels sentimen-
talismes de Pavant-dictadura. I qualsevol
altra publicació, La Veu, La Publicitat,
La Nau, El Matí o L'Opinió, podria
preveure, també, el resultat d'una con-
sulta entre els seus lectors perquè res-
ponen en bloc .a un aspecte de l'opinió po-
lítica. Nosaltres no podem dir el mateix.
Amb molta o poca simpatia, sabem que ens
llegeixen capellans i gent que no va mai
a missa, castellans i catalans, monàrquics
i republicans, almogàvers i governamentals.
I és que MIRADOR no ha vingut a omplir
Un buit, com diu l'amic Ametlla que farà
el nou setmanari gràfic Imatges. Al revés.
Hem vingut, volent o no, a recollir el que
sobresurt o que es vessa de tot el que està
ple. Pel bon correligionari dels partits po-
lítics no som de la seva devoció ; però tots
els que, damunt de cada partit, senten la
inquietud d'un nou demà, troben en aques-
tes panes, unes vegades lleugeres i altres
ben serioses, una mena d'orientació cap a
possibles síntesis d'idea] que presideixin
l'estructuració d'un poble.

Si no tinguéssim por d'usar termes massa
pretensiosos, diríem que dintre els movi-
ments de l'opinió catalana, sense amaga
el nostre ideari, venim a lugar un paper
que recorda el d'un poder moderador que sap
o procura saber el millor que pot el seu ofici.
I una de les funcions principals d'aquest
poder és la de saber consultar totes les ma-
nifestacions del pensament popular en hores
de crisi i de desorientació. Heus aquí per
qué va prenent més volada de la que espe-
ràvem el nostre Concurs electoral, que s'a-

Els DíJous -
- Blancs
LA VALL DE JOSAFAT

Si no ens equivoquem en la interpretació
dels articles que han escrit darrerament Ga-
ziel i Valls i Taberner, i aixi mateix de les
converses recollides per diversos ambients de
casa nostra, potser ja és arribada l'hora que,
com a la vall de Josafat, els homes siguin
repartits en dues grans hosts, l'una a l'es-
querra i l'altra a la dreta, cadascú segons la
veritat del seu cor.

Que hi hagi unes dretes que posin a aixo-
pluc tothom que tingui sentiments dretistes.
I que a les esquerres hi hagi tai solament
aquells qua siguin homes d'esquerra de debò.
I que ambdós j5artits siguin ben forts i ben
netejats, de manera que sempre Catalunya
pugui beneir els seus amics i defensar-se dels
seus enemics «amb la mà dreta i l'esquerra».

Però si d'una manera imparcial encami.
nem l'actual distribució de forces polítiques,
ens adonem tot seguit d'un fet remarcable i
gens falaguer: que la banda esquerra està
plena d'elements de la dreta. I d'això es
segueixen dos mals : que les dretes es troben
thrivades d'unes forces que els són degudes
i que allí trobarien tota llur eficàcia; mentre
les esquerres es troben empantanegades i
embarassades 25els elements dretistes que hi
viuen de rellogats : aquests elements parasi-
taris es veuen obligats d'una manera contí-
nua a mantenir totes les qüestions dins un
bla teòric, acumulant doctrina damunt doc-
trina, i cercant totes les dilatòries possibles
per a no dur a compliment ca¢ acció. Car
si bé és possible, a base de teories, de trobar
una posició matisada, farcida de restriccions
mentals, que els permeti de cavalcar amb
una cama ací i l'altra allà, és moralment
impossible que un home de dretes actuï com
un honre d'esquerres. I la política, que con-
sisteix a fer la història d'un poble, només
vju de l'acció.

Una dreta afeblida i una esquerra lligada
heus aquí les dues mans de Catalunya tal
dia com avui.

Quin deu ésser l'origen d'aquest curiós fe-
nomen? Seria molt dificil de trobar, si no
seguíssim el rastre dels fets polítics, fins
arribar al període immediatament anterior al
Directori. Observarem que aleshores el ra-
dicalisme catalanista, per analogia, involu-
ciona en radicalisme (áeoric» en altres as-
jecéolties Com que ñó'^s tó áva'altra
qüestió que la catalana, es 15odia «en j,rin-
ciji» ésser allò que es volia. Perquè encara,
en el fons, l'ésser catalanista bastava.

Però avui tothom que compta n'és, de ca-
talanista. Ja tenim, almenys entre nosaltres,
resolta aquesta qüestió prèvia. Es inútil que
els d'una casa i els de la del davant facin
una subhasta a veure qui en dóna més,
com passava anys enrera. Llavors, com que
els partits, al costat de les qüestions que són
prèvies des d'un punt de vista doctrinal, han
d'atendre a les que ho són des d'un punt de
vista cronològic, ens trobem que dir-se de
dreta o d'esquerra ja no pot ésser una afir-
mació indiferent, feta a la lleugera. Hom
ja no pot arrenglerar -se dins un partit o
l'altre pel sol fet de tdnir -hi els seus amics
o els de la seva «penya» ; cal que els homes
de dreta siguin els de dreta, i els d'esquerra,
els d'esquerra, sense embuts ni vacillacions.

Aquest criteri ha d'ésser ben ficat cor en-
dins de tots els esquerrans de Catalunya per
una altra consideració, encara. Com que és
evident que avui, resultant de la reacció con-
tra el dretisme rabiós del directori del gene-
ral Primo de Rivera, ningú no dubta que
ha sonat l'hora de les esquerres, els partits
d'esquerra corren el risc imminent de trobar

-se carregats amb tots els oportunistes i ar-
ribistes, dels quals Déu nos en guard. Ac-
tualment hom pot ésser d'esquerra fer raons
interessades.

Però aquestes últimes persones són ben
fàcils de conèixer; són d'aquells que callen
quan hi ha perill i que piulen quan hi ha
lluïment o profit en perspectiva.

R. LL.

Canvi d'inpremta

Els més observadors dels nostres lectors
notaran una lleu variació d'aspecte tipo-
gràfic en aquest número de MIRADOR. Es
que hem canviat d'impremta. L'augment,
cada setmana més intens, del tiratge, és
l'única causa que ens hi ha obligat.

Sempre és sabent una mica de greu que
es deixen unes coneixences més velles d'un
any, una convivència de tots els dies en el
treball. A l'hora del canvi d'impremta, no
sabem estar-nos d'agrair a tots els elements
sense excepció de La Neotípia el record que
en guardem, ells que aportaren una colla-
boració que no agrairem mai prou, sobre..
tot en els temps difícils dels començaments,
quan niés necessària és la compenetració
dels elements de la impremta i de la re-
dacció.

Els grans processos de la història

D-errà passat, dissabte, a la Sala quarta
de 1'Audiènoia. de Barce:ona, tindrà lloc
el judici oral del procés que el senyor Xa-
vier Viura, aconsellat per l'advocat senyar
Sierra, segueix al nostre company Llates
per la pretesa injúria d'haver dit que 1'ex-
poeta floralesc pretenia la plaça de la se-
nyora Pauleta Pàmies al Gran Teatre del
Liceu.

Entre els cridats a declarar, figuren els
mestres Pahissa i Marqués, Josep Maria de
Sagarra, el doctor Josep Gifreda, els pe-
riodistes Manuel Brunet, Xavier Regàs i
Joaquim Ventalló, el crític Moraguetes, i
molts altres noms coneguts en els medis
intel.lectuals.

Mala sort
L'ex-diputat conservador senyor Fournier

està que no sap el que li passa perquè fa
temps que no n'encerta cap.

Quan va venir la dictadura, el varen per-
dre les primeres vacil.lacions. Es va decidir
massa tard, i tots els llocs ja estaven ocu-
pats. Això li ha costat sis anys d'oposició
que han estat mortals. Però tot ve que
s'acaba, i, amb la caiguda de Primo de
Rivera, va veure arribada l'hora de fer la
pau. L'endemà ja era camí de Torroella de
Montgrí, el seu antic districte. Una crida
a tots els amics del bon temps, un repàs a
la .11ista dels vells alcaldes, i tot seguit
mans a ]'obra per a refer el tinglado. Perd
el governador de Girona el rep fredament
i li fa saber que per la política dels dis-
trictes gironins s'ha de posar d'acord amb
la Lliga i no es pot refiar ni d'una alcaldia
pels seus amics.

Això no podia ésser. Ell no és home per
a sofrir aquesta burla. Ja el sentirien. Però
com més amunt duia les seves protestes,
més fredor i més indiferència. A l'últim,
aprofitant l'estada del Govern a Barcelona,
es va decidir a exposar la seva queixa a
un alt personatge de la situació. En forma
molt sentida, dominant cls nervis, va re-
cordar tots els seus serveis i el que ell en
diu sacrificis, que li permetien esperar un
millor tracte d'amic.

—Em vols creure? — li contestaven molt
amablement—. Davant de tot el que et
passa, fes-te republicà. Ara és la moda
de tots &s que no tonen sort. Veiam si
també faràs tard.
El senyor Fournier encara avui no pot

creure les seves orelles.

L'autor desconegut

Tot se sap. Aquell manifest que el comte
de Güell va enviar des de Madrid per a ésser
plantat a les cantonades la vigília de l'ar-•
Tibada del rei, era cosit amb un fil tan
gruixut, que ningú no hi veia l'esperit ni
l'estil d'un gentleman com el nostre alcaide
que parla tots els seus idiomes amb accent
anglès i porta sempre a la boca una pipa
apagada. Ara s'ha sabut que és obra del
director de la Banca López Bru. Vetaquí
aquell to de prospecte a la clientela que va
venir tant de nou a molta gent.

Un « truc» de Charlot

Durant la conferència que el pare Rodés
S. J., director de l'Observatori de l'IEbre,
donà el gc de maig al Palau de Projeccions
de l'Exposició sobre Una hora de exploración
cósmica, es valgué d'un truc que no hau-
ríem cregut, si no ho haguéssim vist, que
el pogués trobar ningú més que el geni de
C'haplin. Estava el P. Rodés parlant d'estre-
lles i més estrelles i projectant fotografies
que n'eren plenes, quan, de sobte, aparei-
xen a la pantalla uns quants clavells ver-
mells. tExpectació en el públic. Què serà?

EI Pare Rodés, S. J.
«Pero dudo que en ninguno de estos mun-

dos maravillosos se produzcan unas flores
como éstas, que yo humildemente pongo a
los pies de la Virgen del Amor Hermoso
hoy en el día de su fiesta.»

Aplaudiments ; els clavells foren guardats
perquè el P. Rodés els pogués posar a uns
altres peus, i tornàrem a les estrelles.

Ni poc ni massa!

Primer tot afalacs i esperances ; després
tot culpes. La Veu ho fa així. En el nú-
mero de dimarts de la setmana passada
portava el següent títol:

(Després de la Dictadura. Els aviadors
Burguete, Núñez i Ferrer han estat trobats
vius. Són al poblat marroquí de Er Guibat.a

I és que es pensaven que es tractava
de la Providència.

Les eleccions del

Coliegi d'Ádvocats
Dilluns passat tingueren lloc les eleccions

1e Junta de govern al Collegi d'Advocats
le Barcelona. L'acte transcorregué sense ni
el més petit incident. S'esperava veure si
sls membres de la Junta de R. O. acudi-
rien a votar. Només ho féu el senyor de
Peray, però a penes si promogué alguns
somriures entre els reunits.

Des de les deu del matí fins a la una,
els advocats desfi:aren davant de l'urna.
La nota animada la donà la senyoreta Car-
mona, que actuava d'escrutadora, i que era
admirada péls collegiats, per als quals cons-
tituïa una novetat veure una noia actuant
al Col.legi i com a col.legiat.
La candidatura en què figurava el senyor

Abat1al obtingué una important majoria,
mentre que la dels elements de la U. P.
es desinflava ràpidament : la seva passada
esplendor quedà reduïda a deu o dotze vots.
El resultat, en ésser proclamat, fou rebut
amb aplaudiments dels reunits.

—Ha estat un acte d'afirmació—digué un.
—1 també de negació—replicà l'altre.
En efecte, tothom interpreta el resultat de

la votació com un desgreuge als que foren
perseguits pel seu civisme.

Una maniobra esguerrada

En el Col .legi d'Advocats de Sant Feliu
del Llobregat, dilluns també hi havia elec-
cions. Allí les coses van més tramquilament.
Tots els col.legiats són .advocats residents a
Barcelona que difícilment es desplacen per
anar a votar. Així és que, després d'unes
quantes consultes amb uns quants colle-
giats, es va decidir que els que tenien de
cessar en el càrrec—degà, diputat segon i
secretari—fossin reelegits.

El dia de les eleccions, els senyor Roig
Boxeres, Coderch i Boxa, que havien d'és-
ser reelegits, es vam traslladar a Sant Fe-
liu, junt amb els seu company de Junta,
senyor Borrell. Arribats a Sant Feliu van
obrir la votació, van votar i tot esperant
l'hora reglamentària de tancar la votació,
que és les q de la tarda, es van entaular
per dinar amb l'advocat senyor Viscarri,
que es trobava casualment allí.

Però à mig dinar, cap allí un quart de
quatre, es va presentar don Juan Camín.
Els reunits es van sorpendre una mica
d'aquest fet, però sense donar -li importàn-
cia. !El van convidar a seure ala seva taula
i estigueren conversant llarga estona, quan
de sobte, faltant tan sols deu minuts per
tancar la votació, amb gran' sorpresa ve-
ieren arribar,. el «caballero» senyor Peray,
En Gassó i Vidal, un tal Via Ventalló, un
tal Lomba, delegat de la U. P. en aquell
districte, i els senyors Collado i Ariza. Venien
a votar una nova candidatura en la qual,
respectant el secretariat pel senyor Boxa,
figurava com a degà el «caballero» senyor
Perav i com a diputat 2 el sényor Ariza.
La jugada estava ben preparada i e1 senyor
Boxa i els seus companys no tingueren al-
tre remei que sotmetre's, però tirant en
cara as que havien arribat la seva manera
poc lleial de procedir.

*5*
Tancada la votació, es procedí a l'escru-

tini actuant d'escrutador el senyor Ariza.
El resultat fou de 7 vots a favor de la

candidatura del «caballero» Peray (tots la
van votar íntegra), contra 4 vots dels al-
tres, que van tenir la delicadesa de no
votar-se ells mateixos.
Però el senyor Boxa esperava precisa-

ment aquest moment. Va demanar la pa-
raula per fer unes manifestacions abans de
la proclamació oficial. Llegí l'article g5 de
la llei per la qual es regeixen els Collegis
d'Advocats tret dels de Barcelona i Madrid.
Segons aquest article, per ésser degà calen
sis anys de col.legiat, i quatre per ésser di-
putat segon. Ni el senyor Peray mi el se-
nyor Ariza no reunien aquestes condicions.

—Esto no tiene importancia—deia el Via
Ventalló—, los colegiados podemos refor-
mar los estatutos.

—Es que no es tracta d'estatuts, senyor
Via—li respongué el senyar Boxa—, sinó
d'una llei.

Vulgues que no, els pupins hagueren de
cedir i tornar a Barcelona amb la cua en-
tre cames. Ni .anant de mala fe tenen sort.

—Ja veureu—deia algú—, de mala fe no
en té tothom que vol.

Bada, si et sembla

La premsa havia dit que el senyor Mateu
rebria visites importants en el seu Castell
de Peralada, a les quals oferiria un dinar
servit per la casa Llibre, de Barce'.ona.
«A tout• seigneur, tout honneur—devia pen-
sar tothom, en llegir-ho—. Aquest senyor
vol quedar bé.» Però un cop els hostes es
trobaren al Castell i fou començat de servir
el dinar, pogueren adonar-se que els únics
que menjaven el dinar de can Llibre eren

els de la taula presidencial. !Els altres co-
mensals, dins la mateixa sala del Castell,
menjaven un cobert servit per un restaurant
de Figueres.

Carles Esplà a Barcelona

A penes havia marxat en Xammar, ha
vingut a Barcelona Carles Espià. Tots dos
han fet el mateix viatge. Madrid, Sevilla,
València, Barcelona. Tant l'un com l'altre
han trobat l'acollida que els han guanyat
els seus mèrits i les simpaties que tenen entre
les persones com cal.

Si tinguéssim niés temps, omp:iríem amb
coses de l'un i de l'altre aquestes columnes.
Ho guardem per una altra setmana.

bla que quan vol expandir-se en aquestes
planes, deixa penjat el bagatge dels seus
dogmes per a tenir una major- llibertat
de moviment. En &s drames de la vida no
fem el galan ni, afortunadament, el barba.
1 això ens dóna, si no una autoritat a la
qual no aspirem, una merescuda reputació
de generositat que ens permet, com ara, fer
una crida a tothom.

Aquestes consideracions ens les ha sug-
gerides la lectura d'alguns butlletins de vot
que tenim rebuts. Però, encara que ens plau
haver tingut aquesta ocasió d'entreveure la
composició del nostre públic i de conèixer -
nos a nosaltres mateixos, hem de dir als
nostres lectors que convé mantenir secrets
els vots fins al dia de l'escrutini. iEns hau-
ran de fer l'obsequi, d'ara endavant, d'adre-
çar-nos els butlletins en sobre tancat i no
obert ; però no serviria de res cloure el so-
bre si no hi posessin la indicació que de-
manem de Concurs electoral, perquè, sense
això, la carta seria, naturalment, oberta en
arribar a les nostres mans, i el secret del
vot--indispensable per ]'adjudicació dels pre-
mis—quedaria burlat sense voler. Esperem
que els lectors voldran seguir aquestes ins-
truccions, que repetim en el lloc correspo-
nent d'aquest número, per a donar al re-
sultat definitiu de la nostra votació les mà-
ximes garanties de seguretat.



On s'ixpiiquen les raons per les quals
un home pof entrar i sortir vínf cops
al dia d'una Exposició Fíla4Mica, pa=
ganf cada vegada 1'enfrada corres=
ponent.

Durant la setmana passada, al Palau
d'Arts Gràfiques de l'Exposició de Barce-
lana, els profans en Filatèlia han assistit
a un espectacle curiós, i, per a ells, in-
versemblant. En un dels sa':ons d'aquest
Palau, hi havia installada una Exposició
Filatèlica—la primera, per cert, que es ce-
lebra a la nostra terra—. La majoria dels
visitants, a l'inrevés del que acostuma a
passar en tota altra mena d'Exposició, ana-

les oficines de correus que amb motiu de tal
solemnitat s'havien instal1at a l'interior del
saló on es celebrava l'Exposició Filatèlica.

Trossefs de paper que valen
pefífes iorfunes

¿Què diria el profà, que equipara la Filatè-
lia a '.a mania de recollir capicues o botons
d'armilla—d'aquests darrers vàrem veure, a
Limoges, una collecció curiosíssima — quan
sabés que l'import de les col1eccions que hi
havia en aquesta Exposició s'elevava a més
d'un milió de pessetes? Perquè els segells, a
l'inrevés del que passa amb altres objetes
de collecció, tenen un valor gairebé fix i

L'inauguració de l'Exposició Filatèlica, installada al
Palau d'Arts Gràfiques de l'Exposició de Montjuïc.

SOCIETAT DE FERROCARRILS DE MUNTANYA A GRANS PENDENTS
CONCITAS DE . C A R T E L L S ANiJNCIADORS
LA SOCIETAT DE FERROCARRILS DE MLINTANVA A GRANS PENDENTS, que f en consfrucció el ferrocarril elèctric
RIBES DE FRESER—CARALPS— SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE NÚRIA, la inauguració del qual Tindrà lloc pròxima
meno, obre un concurs públic entre arfisfes, per a l'anunci de la dífa línea i coneíxemenf del Sanfuari i de la Vall de Núria soles

les següuenfs BASES:
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L'afjció de la filafèlia L'APERITIU

Els estudis dels perits i especialistes en se
gelis de tal o tal altre país o època, la im-
portant quantitat de llibres que sobre Filatè
dia s'escriuen arreu del món, les nombrose
revistes que es publiquen sobre aquesta ira
teressant branca del colleccionisme—a Bar.
celoina sol se n'editen cinc—han elevat 1,
Filatèlia, de passatemps intranscendental qu
era en els seus començos, a una veritabl
ciència, derivada de l'Arqueologia, segom
molt oportµnament ha remarcat l'i•lustre es
eriptor En Francesc Carreras Candi en m

Sigueu bons per als animals
L'obra de ('«Asociación Protectora de

Animales, Plantas y Ancianos» té, com es
pot suposar, uns dins benemèrits. No arri-
ben el seus membres a menjar els ani-
mals quan ja son rósses, ni a esperar que
caiguin les fulles i altres coses dels arbres
per nodrir-se. Adhuc fan banquets en els
quals no hi manquen ni els animals, ni
les plantes, ni els ancians ; però els senti.
mer¡is de l'Associació són delicadíssims.
Dues mostres seran suficients: Fa uns anys
e1 Servei Antirràbic del 'Laboratori Muni.
eipaI va implantar 1a vacuna antirràhica dels
gossos. Els resultats foren excelaents ; però
calgué suspendre la vacunació, que hauria
pogut quasi fer desaparèixer el terrible fla-
gell, perquè els de la Protectora s'aixeca

-ren quasi en armes des d'El Diluvio perquè
sembla que les injeccions de Ia'vaQuna ie-
vtnti'va eren doloroses per als pobres gos

-sets.
Una altra protesta semblant, encara que

no tan eficaç, es produí quan foren substi.
tuïts els carretons dels gossos per automò-
bils, perquè els pobres animalons que ana-
ven en el camparttment més proper aI mo-
tor, calent per tant, podien, en sortir, po-
brets, refredar-se.

Per la concòrdia
L'Associació de Metges de Lengua Gata-

boa reüuarà els seus Congressos—el darrer
es celebrà l'any 1923—amb el que tindrà lloc
aquest mes de juny: Com de costum en els
altres Congressos, s'obrirà una exposïcid
anexa, convidant a la qual han estat circu-
lades unes invitacions prop de les cases in-
teressades, circulars redactades, naturalment,
en català.

Doncs bé, una casa madrileiya d'especia-
litats farmacèutiques ha contestat:

ven a la guixeta, prenien una entrada, cre-
uaven ]a porta del saló on s'exhibien les
colleccions de segells, i al cap de cinc mi-
nuts escasos tornaven a sortir, s'acostaven
novament a la guixeta, adquirien una altra
entrada i així, successivament, una o dues
hores, amb la mateixa regularitat amb què
va i ve una ilançadora.

Motius de tot això? Hi ha hagut una
llarga època en què als filatelistes se'ns ha
considerat un xic tocats del bolet. Al Pa-
ritu, quan el dirigia En Pujols, es va fer
un número dedicat als sants innocents, i
en Joan Misteri hi féu uns versos, descri-

A l'època en què Fontbernat cercava can- vint les diverses menes d'innocents, entre
tors per als cors òccitanis que organitzava els qual, segons ell, havien de figurar...
a Parts, • així que veia un natural del Midi
l'emprenia, li provava la veu 1 no parava fins
a haver-lo convençut que era un element
coral de primer ordre i haver-lo enrolat en-
tre els seus cantors.

. Un dia, esperant un comboi del Metropo-
lità, trobà un compatriota i començà la se-
va propaganda de reclutador fins a obtenir
que ]'altre es deixés provar la veu.

Fontbernat es tragué el xiulet que feia
servir en aquestes ocasions 'i bufà.

Per el so d'aquest estri, en aquell lloc,
provocà un desgavell: arrencada del com-
boi, crits duel públic, intervenció de la poli-
cia i conducció de Fontbernat a la comis-
saria.

El nostre músic, xiulet en mà, no planyé
les explicacions davant el comissari, el qual,
seduït per la vèrbola de Fontbernat, es con-
fessà occità. Ja van ser-hi. Fontbernat co-
mençà a fer servir el xiulet i el coimissari
a donar la veu.:

— Mais tout de méme vous ¿tes un su-
1'erbe baryton, M. le Comissaire ! — conelo-
gué Fontbernat.

Però, tout de méme, el senyor comissari
no volgué inscriure's al Cor Occità.

Acudits involuntaris
Retallem d'un article, signat per Joan

Puig i Pujol i aparescut a La. Publicitat del
23 del mes passat :

ccL'amor irregular ha produït casos d'una
fecunditat extraordinària.»

I el ;pitjor — nosaltres afegim — és que,
per més pena, han de pagar l'impost de sol-
teria.

Sobre l'esperança. — En aquests dies de
primavera francament impúdica, que en le::

Congrés Filatèlic que també ha tingut lloc festes populars l'aire queda una mica tenyit
aquests dies a la nostra ciutat, al saló d'ac- de pulmons castigats r de pintura de llavis,
fes del Palau d'Agricu'tura de l'Exposició. no se sap per què l'esperança es fa més
No menys que prop d'una columna sencera anguniosa, més apremiant, i agafa una for-
comprèn	 la part	 bibliogràfica	 de	 l'epígraf ma concreta de corona d'espines.
Filatèlia	 a	 l'Enciclopèdia	 'Espasa,	 la	 qual Esperança de què? Això es dificil de preci-
cosa prova palesament la importància que sar, perquè si ]'esperança existeix, clavada a
en els darrers anys ha adquirit aquesta pas- la cua de l'ull com un mosquit ofegat amb
sió. llàgrimes,	 l'objetiu	 d'aquesta	 esperança	 és

borrós i vacillant, és una de les coses agres
El mercat filafèlic de Barcelona i desmaiades que porta la primavera. A l'hi_

vera hi ha més vida privada, les ànimes no
Els	 que,	 passejant	 per	 l'Avinguda 	 dels9	 P	 1	 es senten tan espectaculars, no es donen tan

Camps Elisis de París, s'aturen prop del tea- a la llum, a la pols i a les begudes glaçades
tre de Marigny, tenen ocasió de veure, els com en aquestes nits de tèbia humitat, de
dijous i diumenges a la tarda,	 al mateix passions 'líquides, de barrets de color de man-
lloc on està installat a l'aire lliure el teatre Cega, i de clavells assassinats ; a l'hivern la
de putxinellis, el mercat o borsa filatèlica pa- pompa, l'enveja i les ganes de violar cons-
riseñca.	 Allí	 es	 reuneixen homes	 i dones, tellacions no es fan tan encomanadisses.
canvien,	 compren, venen, i, aquestes tran- Sobre aquesta greu multitud que es dedica
saccions tenen una importància considerable. a la droga macabra de les taronges indus-

A Barcelona, doncs, tenim trials, jo veig un desig que els va premsant
també el nostre «carré Ma- a tots, un desig que es converteix en espe-
rigny»,	 nom	 amb	 què	 es rança. Es evident que no posaré les man
coneix a París la borsa fila- al foc, ni juraré res que faci referència a la
tèlica.	 Es a la Plaça Reial,	 '` fe o a la caritat d'aquestes persones. Del que
els diumenges i festes al ma- estic	 segur,	 és	 que_ totes	 esperen	 alguna
tí. Cinouanta, seixanta, vui-	 ^^^ cosa,	 totes es pensen	 que un dia	 o altre
tanta filatelistes s'hi reunei- veuran satisfet el desig, que ara té la forma
xen i fan abundants transaccions. Els mate,- d'un vaixell esmolat de proa, ara té la forma
xas comerciants hi acuden i allí, en franca d'un llit invdlnerable de roses, amb no sé
camaraderia,	 s'inicien	 negocis.	 Alguns,	 els quina mena	 de dentadura	 blanca	 que hi
dies que no fa bo,	 s'acaben davant d'u:aa somriu al bell mig.
cerveseta, eh qualsevol dels cafès que volten Entre els motius de l'esperança,	 pot ha-
aquella plaça. ver-hi un poliedre metàllic amb els dintres

La Borsa filatèlica barcelonina data d'uns guarnits d'accions i obligacions,	 pot haver -
vint anys, però es va iniciar, no a la Plaça ]li fins i tot, una branca de llorer empunyada
Reial, sinó a la Ronda de Sant Antoni, on per un braç nu i amb els pèls socarrimats
llavors hi havia installada la fira de llibres per un incendi. Poden haver-hi objectius no-
vells. Els que s'hi reunien van acordar can- bles i celestials, en mig de la truculent ga-
viar aquell lloc, per un altre de més cèntric, cotilla	 que sols afectà a	 la bossa dilatada
fa uns vint anys de l'estómac, aquest sae de gemecs tran^-

No s'hi bit produït mai cap incident des- cendental que sap imitar les melodies ni
agradable. «La Fi'.atèlia une a los hombres», delicades del cor.
deia	 un	 cartell	 imstallat	 a	 l'Exposició.	 El Cert que a' la matinada, quan el cel 1^
que vagi a la Plaça Reial, se'n convencerà. ; com una infusió d'anís i l'amor va a la d -
La més gran democràcia hi regna, unida a viva, s'acostuma a veure un gos ó un ven:.
un gran respecte mutu. Al cap de dues vega- dar de dècims que no esperen res, absoluta-
des d'amar-hi, el nou «borsista» ja és amic ment res. Però això 'són excepcions, aquests
de tothom. Adhuc si en les seves operacions casos típics de filosofia i de despreocupació
es troba que ha anat mes lluny del que volia, nio compten al mig de la gran massa anò-
el venedor 11 obrirà immediatament el crèdit rima,	 vergassejada	 pels	 nervis	 de	 l'espr_
necessari,	 dient :

—Bé, home, bé! Ja ho trobarem diumen- rança.
Moltes vegades he volgut esbrinar què era

ge que ve. :• allò que	 un veí	 o una veïna desconeguts
esperaven amb	 tanta	 intensitat,	 desitjaven

Les sociefafs 11lafèlíques a Barcelona amb una contracció tan enèrgica i tan des-

Dues	 societats	 filatèliques	 existeixen	 a
vergomyida dels llavis. Confesso que m'ha
estat sempre impossible, perquè en realitat

Barcelona, agrupant cada una uns dos cents
ningú no sap el que vol i ningú no	 sap

socis.	 Es llàstima que aquestes. entitats no
s'hagin	 suficientment fins ara, depreocupat

el que espera.	 Un us dirà que és això o
de	 mig, us

la propaganda filatélica prop del profà. Cal- allò, però us enganyarà	 mig .a

i	 s'enganyarà de passada.	 Totenganyarà
dria crear colleocionistes. No participa del	 borrós,	 de	 l'inconfessable, 	 de
tan	 sols	 ,la	 Filatèlia	 pro-
porciona un esbarjo sa, sinó	 ] a

l'angúnia _sense	 motiu	 de	 la	 primavera.
Aquest .aire de felicitat, d'ulls lluents, de Be-

que és un important auxiliar raves glaçades i de barrets de palla, és 1a
de la cu'.tut t	 Quants xicots 
col•]eccstes	 -	 t 	 i',

ll	

de segells co bromera més tràgicà que es sol produir en
i de el vi turbulent dels anuncis lluminosos

que han estudiat francèsnec q les clavegueres.
i anglès porque el copeixe- Després dé	 tantes experiències fracassa -
ment	 d 'aquestes dues	 ]len-m des,	 després de confessar la meva inèpcia
ggües c el	

e leves
indispensable per descobrir el moll de l'esperança en es

per	 les	 relacions	 canvis	 amb dies primaverals, quan ja m'havia decidit a
els filatelistes estrangers!	 A quants aques-

ésser un home indiferent pe	 aquesta mena
ta	 passió	 els	 ha	 servit	 per	 a	 crear-se
bones relacions que més tard els han pro- d'especulacions, l'altre vespr

e
e vaig tenir una

visrb segura d'allò que era «d'única esperan-
porci.onat una collocació millor que la que

els	 seus	 afers
completamentcan	 de	 dues veïnes	 meves,	 compl 

tenien,	 una	 orientació	 en
i	 fins	 una	 ajuda	 material	 en	 ten	 negoci? desconegudes.

Es tractava d'unes dames que havien tom -
A molts, a moltíssims. La Fi'atèlia és—que bat 1a quarantena, .amb una càrrega conside-
se'm permeti l'expressió — una mena	 de

Cable de greix i de brillants damunt de l'es-
'demaçoneria. 'El principi	 la mutua ajuda, q' relet.	 El seu vestit tenia tota la crueltat i

entre colleeciomstes	 de	 segells,	 constitueix
tota la indiferència	 e la modaestricta, sense

una cosa infrangible. 	 Entre filatelistes d'i-
dees polítiques oposades, no es parla mai de

ni una gota d'imaginació, sense un bri de
fantasia personal. Parlaven un francès con-

partits. Ni -de futbol, que avui sembla una estionat, .amb tots els	 tòpics de co'.or de
cosa més transcendental. I si el colleccionar 'osa que gasten les collegiales en el moment
segells ve a realitzar,	 en petit,	 una de	 :es

que es	 osen la camisa de dormir. Aquestes
tasques bàsiques de la Societat de Nacions, ones enyores havien fet gemegar molts
no n'hi ha prou perqué la mirem tots amb reumàtics, havien digerit motes llagostes a
profunda simpatia?

AcvsTI PIRACES l'americana, és possible que el seu païdor
fos un temps com el pedrer de les gallines.
Ara, però, no m'estranyaria res que tmgues-

s

a

e

e

s

"A. P. de A. P. y A."
Entre les entitats més simpàtiques i més

inútils hi ha l'anomenada «Asociación Pro-
tectora de Animales v Plantas», que el se-
nvor Isart Bula (el senvor Isart Mula li
déla un dia un conegut repòrter fotogràfic)
tan dignament presideix. La «Asociación
Protectora de Animales y Plantas» ha can-
viat el seu nom pel d'« Asociación Protec-
tora de Animales, Plantas y Ancianos».

invariable, establert pels catàlegs, dels quals
s'editen edicions anyals, i alguna d'elles acon-
segueix un tiratge de tres cents mil • exem-
plars. Segurament ja no somriuria escèpti-
cament i reconeixeria que la Filatèlia és al-
guna cosa molt més elevada i transcendent
del que ell es creia.

Un segell d'Espanya, • el z nals de 1851,
val, avui dia, de dues mil cinc centes a tres
mil pessetes. El segell d'un ral, blau clar,
de 1854, en val de mil cinc centes a mil
vuit centes. Una colleeciócompleta de se-
gells •d'Espanya val més de quinze mil pes-
setes, i encara en aquest preu no estan com-
preses les varietats cercades pels especialistes,
algunes de les quals, gairebé úniques, val-
drien—si poguessin trobar-se al mercat, co-
sa que no passa sempre—de deu a dotze mil
pessetes.

E1 tèc€ d de preu obtingut per un segell
fou el de 352,000 francs per l'un cèntim de
Guayana anglesa dé r8^6, únic exemplar co-
negut al món. La transacció tingué lloc en
abril de 1922 : el comprador fou el famós
colleccionista nordamericà Mr. Hind..El se-
gell procedia de la colleeció Ferrari, la venda
de la qual, feta a París en pública subhasta,
va produir uns quinze milions de frares.

Illustrem aquest article amb la reproduc-
ció de dos segells famosos. El de dos penics
de l'Illa Maurici de 1847 i el de z cèntims
d'Hawai de r8,çr. El valor de cadascun
d'aquests exemplars .avui, en cas que sor-
tissin al meecat, puix, com és natural, els
deu o dotze exemplars que existeixen es tro

-ben .actualment en mans dels grans colleccio-
nistes, seria, segurament, de cent a cent vint
mil pessetes.

La Filafèlía, ciència

«Associació de Metges de Llengua Gata-
laua.-Barce'ona.

»Muy señores nuestros : Acabamos de re-
cibir una circular suya fechada el ao del

' corriente, escrita en un idioma que no com-
prendemos.

»Por si acaso pudiera sernos, de algún in-
terés el asunto de que se trate, rogamos a
ustedes tengan la bondad de reproduc rnosla
en ESPANOL (les majúscules són de 1'origi-
inai), francés, inglés o alemán», etc., etc.

Occitanisme coral
davant un comissari

els que van en bicicleta
i es fan uu tip de suar;
els que colleccionen «sellos».

i deixo així aquest mot respectant l'origi-
nal, perquè en aquell temps encara el terme
català segells no havia estat adoptat gaire-
bé per cap escriptor popular.

Per innocents devien tenir els filatelistas
els profans que els veien entrar i sortir sen-
se descans, pagant l'entrada corresponent
cada vegada. Però en tot això no hi havia
innocéncta, sinó passió, i, en alguns casos,
una bona part d'esperit comercial. L'en

-trada costava una pesseta amb cinc cèntims
sense dret al segell commemoratiu de l'Ex-
posició, i - dues pessetes amb cinc cèntims
amb d:ret a l'esmentat segell, o, millor dit,
a un dels segells—car han estat dos—emesos
e,i commemoració d'aquest esdeveniment fi-
latè'.ic.

I el filatelista, sigui colleccionista pur o hi
faci un xic de negoci, no es contenta mai
amb adquirir un sol exemp'.ar de qualsevol
segell acabat d'aparèixer. En necessita uns
quants, sigui per guardar-los i vendre-se'ls
més cars quan l'emissió.està esgotada, sigui
per a enviar-ne als corresponsals de l'estran-
ger .amb els quals fa canvi de duplicats. 1
heus .ací per què tothom anava i venia i ar-
ribava satisfet a la nit perquè havia pogut
aconseguir deu, quinze, vint exemplars del
primer segell commemoratiu d'una ',Exposi

-aió Filatèlica celebrada al nostre país, segell
que ha tingut ús postal autoritzat oficialment
i que era anullat amb un timbre especial a

sin un peu dintre la misèria negra es vc-
gin obligades a fer un abús de les aigües
minerals. Tota la pedreria que duen, és po-
sible que sigui falsa, però els seus ulls en-
te'.ats, liquidant-se entre unes' volves micros-
còpiques de rímmel, són d'una veritat • àn-
dida, i és per aquesta veritat dels ulls que
jo he pogut endevinar l'única esperança de

les dues senyores.
Aquestes bones dames . un temps van de-

sitjar i van esperar, un pehinois de color de

—	 rovell d'ou, un oficial de cavalleria amb el
b • oti lleu esment cai gut una maragda de-

PRIMERA.—El present concurs compendrà dues classes de cartells, com segueix :
1. a CARTELL D 'HIVERN (o sigui cartell de paisatge nevat i per a anunci dels

esports de neu.
2. a CARTELL D'Esrlu (o sigui cartell amb el paisatge representant la dita

època de I'any.
SEGONA.—Els originals hauran de millar vuitanta centímetres per un metre trenta,

devent llurs autors dibuixar -los precisament en rentit vertical.
TERCERA. —Els dibuixos hauran de presentar-se precisament en tintes planes, el

nombre màxim de les quals ha d'ésser .quatre.
CUARTA. —Els originals hauran de portar en caràcters ben visibles la paraula

aNURIA», i en lletra menor «Pirineo Catalán-Españae, sense cap altra inscripció.
CINQUENA.—Els originals batran d ' ésser tramesos sense firmar, designats per un

lema, i a part, en plec lacrat i senyalat amb el mateix lema, serà tramès el nom de
l'autor.

SISENA.—EI termini per a la presentació dels originals acabarà a les 19 del dia 15
del mes de juliol vinent.

SETENA.—La SOCIETAT FERROCARRILS DE MUNTANYA A GRANS PENDENTS
concedeix el segiients premis, que seran adjudicats pel Jurat als treballs de major mèrit.

CARTELL D HIVERN.—Premi : Dues mil pessetes. Accèssit : Mil pessetes.
CARTELL D'ESTIU.—Premi : Dues mil pessetes. A ccéssít : Mil pessetes.

VUITENA.—Els senyors concursants indicaran, encara que la classe dels dos cartells
és diametralment diferent, en quin premi cal incloure el seu original.

NOVENA—El jurat estarà format pel Consell d'Administració de la Societat,
degudament assessorat pels artistes que designarà.

DEZENA. —Els treballs s'hauran de trametre a la SOCIETAT DE FERROCARRILS DE

MUNTANYA A GRANS PENDENTS, domiciliada a Barcelona, carrer d 'Aragó, número

279, 3.T
ONZENA.—Els autors de treballs no premiats podran retirar-los en un termini d'un

mes, a partir de la publicació del veredicte del Jurat. La Societat podrà adquirir

aquells trehalls no premiats i que consideri convenients per a la seva propaganda,
mitjançant conveni amb els seus autors. Els cartells no retirats dintre del termini indi-

cat, seran destruïts per la Societat.
DOTZENA.—Els originals premiats restaran propietat de la Societat.
TRETZENA. —La Societat es reserva el dret de celebrar una Exposició en una sala

de Barcelona, de tots els treballs presentats.
C4TORZENA.—El veredicte del Jurat es publicarà en la premsa de Barcelona.
Barcelona; 27 de maig de 1930.

El CONSELLER DELEGAT

J. Rogenl Pedrosa.

g	 g
liqüesc•ent d'un verd gairebé de pèsol, un
nen molt ros amb una piga sota l' aixella dre-
ta, un Hispanò model 5958, una carta d'a-
mor signada per un ministre, que deia tot
allò que' les gitanes creuen imprescindible
en una veritable carta d'amor.

Aquestes coses han estat esperades amb
una illusió boja, i totes han estat aconse-
guides, tot això i altres tortures que no
puc precisar, han viscut en les mans de les
dues senyores. Unes tristes mans de ju-
gador de pólcer jubilat.

Ara ja no desitgen res de tot .eixò, ara
només esperen ésser assassinades per una
mena d'aficionat a vampir, per un home
de mitja edat, pare de família, magre, im-
persona'. ; un home que les engatussi entre
les parets d'una cambra amorfa, que els
faci una declaració d'amor imbècil, i les
degolli a poc a poquet amb una eina que
no talli gaire.

Aquest desig és l'única esperança de les
dues bones dames. La resta es inexistent
per elles. I solament aquesta esperança de
les dues dames se m'ha presentat clara,
amb totes les modulacions, amb totes bes
delicadeses, en mig de les in finites esperan-
ces vagues, incomprensibles, inconfessables•

Toser' \Inxr,t be SAGARRA
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Fa unes setmanes reportàvem, aquí ma-
teix, els mals de cap del delegat japonès
a la Conferència Naval de Lo+idres. Encara
n'hi ha d'altres.

L'almirall Jamanacki, adjunt al ministre
de la Marina del Japó, i l'almirall Kato,
cap d'estat major general, han presentat llur
dimissió com a protesta del tractat de Lon-
dres.

Aix) no és més que un començament.
Durant la Conferència, un dels membres

de la missió japonesa havia assistit a la re-
presentació d'.un film britànic, Les quatre
plomes blanques, en el qual tres oficials an-
glesos trameten a un camarada, acusat de
covardia moral, tres plomes blanques per tal
de fer-li compendre que li cal desaparèixer.

—Al Japó—declarava el japonès a un ofi-
cial de la Marina italiana que l'acompa-
nyava—, en un cas així, us fan arribar un
punyal perquè entengueu que heu die fer
harakiri.

1 la vigilia de l'embarcament de la missió
japonesa, el mateix delegat deia a un com-
patriota seu resident a Anglaterra : -. .

—Ara comencen les grans dificultats per
nosaltres. No sabem pas què ens espera a
l'arribada.

No s'equivocava. Tot just desembarcats a
Sirnonos'equi, els oficials japonesos foren ob-
jecte d'una manifestació hostil per part de
les organitzacions nacionalistes,

L'almirall Takarabe, ministre de la Ma-
rina, rebé un punyal ; un oficial d'estat ma-
jor general, el comandant Kuzariki, es sut-
cidà sense esperar que l'hi invitessin, i les
dinaissions esmentades més amunt són la
conseqüència d'un mateix estat d'esperit.

—Però—deia un anglès que ha estat al
japó—si tots els oficials d'estat major de la
Marina japonesa fan harakiri, serà la que
desarmarà primer -que les altres.

Les "Precioses" de Ginebra

Al voltant de la Societat de Nacions pul-
lulen dones esnobs que segueixen amb més
o menys interès les deliberacions, procuren
fer coneixences amb el personal diplomàtic
i burocràtic i no deixen festa per assistir.
Són les conegudes amb el nom molierese de
les «Precioses»."

Diu que ara ja se n'han anat la majoria,
però encara n'hi queden.

Grandi, el delegat italià, en tenia una en
un sopar, que el confongué, com qui no diu
res, amb Gandhi.

Un cop alçats de taula, Grandi deia a
Marinkovitx : 	 -

—No sé què deurà haver agafat la meva
veïna, només em parlava de l'India.

Pel seu cantó, la ((preciosa: poc informada
deja:

—Però si no sap res del seu pals, ni el
significat de la 1'arauia ((mahatma)>!

Concurs electoral de MIRADOR

problema en el dia d'avui i els deures que
se'n desprenen.

--Creu que és indiferent la forma de go-	 1

vern per a la solució del problema de Cata- Conseqüèncíes a una conferència
lunya?

—Crec sincerament que la solució repu-
blicana és '.a favorable i adequada. Raó : la
cessació de la monarquia seria palesament
un desgreuge a Catalunya, a més a més
d'ésser-ho per a tota la resta del país. Els
vincles entre regions serien amb tota segu-
retat més lliures i més forts ensems sense
la intervenció interessada de la Corona.

En el moment d'escriure aquestes ratlles,
són ja nombrosos els butlletins d'aquest
concurs,degudament omplerts, que s'han
rebut a la nostra Redacció.

Fem avinent que en les Bases que avui
es reprodueixen, hem introduït una lleu

--gera ampliació, que és una major garan-
tia : que els sobres contenint els butlletins
de vot no seran oberts fins el moment ma-
teix de tenir lloc l'escrutini. Per tant, és
convenient que els nostres lectors esmentin
damunt el sobre la seva destinació al «Con-
curs electorale.

Recordem, també, que' els premis, a triar
en llibres a l'alhir dels guanyadors, són cinc

Primer premi 500 ptesr
Segon »	 200	 »
Tercer »	 150	 »
Quart »	 100	 »
Quint »	 50	 »

NICETO ALCALÁ ZAMORA

—A:1 seu criteri, quina és la tasca política
que cal empendre immediatament?

--No hi caben dubtes. La primera, esvair,
aclarint les intencions, fent palesa la noblesa
dels propòsits, la irritació sentimental mas-
sa evident i ben lògica. De seguida, en un
ambient de serenitat, dur el problema a • és-
ser estructurat i resolt en una • Assemblea
Constituent.

Com a final, em diu el senyor Alcalà Za-
mora, després de subratllar la sinceritat fer-
ma amb què ha parlat, aquestes paraules

—Li prego de fer públic que, com ja li
be dit, aviat penso anar adonar una confe-
rència a Barcelona, i com que és tàctica i
convicció meva en aquesta campanya d'ata-
car, a cada lloc on vaig, lla dificultat màxima,
aquestes qüestions que vostè m'ha plantejat
no seran pas esbiaixades i evitades en el
meu discurs de Barcelona. Tot el contrari,
pot assegurar que secan el seu tema princi-
pal. Jo podré fracassar personalment en la
meva campanya. Però ningú no podrà dir
que no he estat clar i sincer, per damunt
de tot risc. Tant de bo tots elsaltres .fessin
el mateix !

RAFAEL MARQUINA

Madrid, 29-555-30.

periodístic
informació de caràcter general, allò que en
diem «ambient», e! pintoresc i intervius.
Varen haver de donar la seva opinió sobre
el partit les personalitats més conegudes en
futbol, política i àdjiuc en literatura. En-
tretant En Zaragoza, redactor de Fabra i
àrbitre col.legiat, parlava amb Madrid i re-
feria el partit detall per detall. 'En acabar
la primera i la segona part i la pròrroga,
En Bernades, redactor de Fabra i crític

ñifestacions esportives. Em limitaré presen-
tant .algunes dades.

L'Agència Fabra de Barcelona va rebre
de 1'Assoçiated Press, de la que és corres-
ponsal, una carta de tres fulles espesses es-
crites a màquina amb instruccions. La car-
ta detalla el ((programa)> del servei i comen-
ça dient

«I) Historias de antemano desde Madrid
y Barcelona (por teléfono de Fabra Barce-
lona) •cada día.

Desarrollo : a) Probables componentes de
cada team.—Nombres de •los jugadores y
puestos que ocupan.

b) 'Estudios acerca de quién ganará. Opi-
niones de sporstmen importantes. Vaticinios
acerca de los resultados. Apuestas y cálcu-
los acerca de los totales de apuestas. His-
torietas acerca del interés nacional. Histo-
rias acerca de la venta de billetes. Cuántos
se han vendido y cuál es su importe. Bio-
grafías y anécdotas de interés humano acer-
ca de los jugadores más importantes. Por
ejemplo a fuano su esposa le manda un
bouquet de flores con un mensaje que dice:
«Vence o mo vuelvas a casa.» Opiniones de
jugadores y de sportsmen.

c) Una buena historieta preparatoria pa-
ra mandarla en el sábado por la noche
para usarla los periódicos de la mañana el
domingo en América.»

Les instruccions afegeixen
«Nuestro corresponsal en Barcelona debe-

rá de arreglarse para tener varios expertos
en footbal1 con mensajeros ciclistas, auto-
móviles o motos, o lo que mejor sea, desde
el mediodía hasta que esté terminada la
transmisión del juego. Barcelona deberá:te-
ner un teléfono lo más cerca posible del
lugar del juego y, si es posible, en el cam-
po mismo y deberá ars-eglarse para su uso
exclusivo,»

L'organització d'aquest partit va exigir
posar un teláfon a la tribuna de premsa de
l'Estadi. El telèfon va estar empalmat amb
Madrid durant prop de tres hores i mitja.
Cada conferència telefònica de tres minuts
val set pessetes. Abans i després del partit
es varen necessitar uns cent vint minuts de
conferències telefòniques.

A l'Estadi l'Agència Fabra va enviar-hi
un equip formidable. Em Joan Tomàs feia

esportiu de la Publicitat, passava per telè-
fon un judici crític. Acabats els tres re-
sums crítics d'En Bernades, el doctor Ca-
beza, redactor esportiu de La Vanguardia;
va escriure un article que també foupassat
per telèfon.

La conversa telefònica i els textos dels
periodistes, que segons la literatura en estil
americà de la carta de la qual hem trans-
crit uns trossos, són designats amb el nom
de «expertos», eren presos a Madrid per
dos taquígrafs. La delegació de 1'Associated
de Madrid tenia un telèfon en comunicació
constant amb '.es oficines de Ràdio, a les
quals s'anava passant la informació de Bar-
celona. Quan es feia un gol, Ràdio havia de
suspendre un moment la transmissió de la
informació general per passar un urgent.
La noticia d'un gol arribava a New York
al cap de dos o tres minuts d'haver estat
fet a Barcelona.

En rebre's la informació, era reexpedida
a tota l'Amèrica del Nord i •del Sud, per ra-
diotelegrafia o per cable.

Es incalculable dir el que va gastar
l'Associated Press per a fer arribar a Nova
York la informació del partit. Es possible
que les despeses de Barcelona i de trans-

missió pugin de vint a vint-i-cinc mil pes-
setes. Es encara més difícil de calcular el
que va gastar Nova York per a retransme-
tre la informació als 2,300 periòdics impor-
tants que té a América, i en aquesta xifra
no es compten els periòdics que consumei-
xen poca informació.

A més •a més Fabra de Barcelona va te-
legrafiar pel seu compte a Lisboa, Londres
i Paris, i; des de Paris, Hayas va telegra-

fiar als seus corresponsals de '.a resta d'Eu-
ropa.

La transmissió d'una noticia esportiva val,
doncs, una xifra impressionant de milers de
duros. També es pot assegurar que una no-
ticia política 'no té tant interés com un
partit gros de futbol ni mobilitza" tanta gent -
ni tants diners.

Cal tenir en compte que e1 partit fou
transmès per ràdio a Madrid. Això sembla
que hauria permès a Associated estalviar-se
el telèfon de l'Estadi, però les grans agèn-

cies volen la informació de primera mà.
M. B.
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el firme propósífo de evo ar, en lo sucesivo,las díf Pcul-
fades que como aquélla] pudíeran presentárseme.
La mala jugarreta que el Destino me jugó aquel
día nefasto, quedó resuelta mejor de lo que yo 3
esperaba, Y ahora con tener síempre en casa un
tubo de Ca f í a s p i r i n a portador de esas
mílagrosas tabletas destínadas a beneficiar la

E humanidad, estoy líbre de ínquíetudes y no puedo
més que exclamar: ¡ Gracías, divinas tabletas de
Cafíaspírína!	 =_
Así opina uno entre tantos otros. Convénzase
Vd. mismo con una prueba puesto que la

CR FIRSPIR!MR
además de poseer el efecto estimulante de la
Cafeína, despeja el cerebro, trae el bienestar y
no afecta al corazón ii a los riñones.
IlllIlllllillilllllllllllilllII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IlllIIlI Illllll

ENTORN DEL PROBLEMA DE CATALUNYA	 •	 !AL MARGE DEL CAMPIONAT D'ESPANYA

iran aL'AIcaIà Zamora i la república 	 un record
Un cert imperatiu de l'actualitat i la cir-

cumstància que l'Alcalà Zamora ha dedicat
sempre una gran atenció al problema català,
m'han decidit a començar per ell una sèrie
d'intervius que — si no hi ha entrebancs 

—pemso arriscar-me a fer entorn del problema
de Catalunya. Quan ho faig així avinent a
!'ex-ministre, ara republicà, em diu abans
que tot, emprant un to ple de sinceritat

—Amb molt de gust. Precisament sóc pot
-ser el polític de fora de Cata'.unya que més

s'ha ocupat d'aquest problema. He discutit,
he combatut, probablement hauré de discutir
i de combatre encara; però ho he fet i ho
faré sempre amb tota simpatia i respecte. No
se m'ha pogut acusar mai de manca de con-
sideració i estimació vers Catalunya i els
catalans. Tinc, demés, l'honor d'haver estat
el redactor de la ponència que, respecte el
problema, hauria tingut de discutir, segons
propòsit del govern de Romanones, l'anome-
nada Comissió extra-parlamentària i on crec
que s'ha arribat més enllà, en el camí de les
concessions, que mai no s'havia arribat...

Afegeix, després, accentuant un somriure
—A un dels meus discursos en què més

extensament vaig tractar el problema català,
crec que era l'any 1916, contestà Cambó i
digué que jo havia exposat l'argument de
més força que havia sentit en contra del seu
critéri• M'ha restat sempre 1a curiositat de
saber quin era aquest argument, perquè en
vaig exposar molts.

Insinuo jo aleshores concretament les pre-
guntes que desitjo fer-li, i el meu collocutor,
amb aquella veu seva pastosa, clara, alta i
neta, m'adverteix amb lleialtat : r

—De primer antuvi cal que li digui que,
com ja he manifestat altres vegades, aquesta
campanya que ara porto a cap, crec que no
seria completa i decisiva si un dia no anava
a parlar a Barcelona. Hi aniré, dones, en e'.
moment oportú, i parlaré extensament del
problema català. "Ja compendrà, dones, que
ara no puc Ini dce més que donar-li una sín-
tesi abreujada del meu pensament que, quan
parli a Barcelona, serà desenvolupat amb to-
ta extensió. Però ja, des d'ara, no tinc cap
inconvenient a avançar-li amb tota sinceritat
i en relació amb les seves preguntes, el meu
criteri.

Heus aquí ara les meves preguntes i les
respostes de l'Alcalà Zamora

—Quina és, al seu criteri, 1a situació ac-
tual del problema català?

—Evidentment, la política de la Dictadura
envers Catalunya ha causat a aquesta molt
mal. Ha estat un greuge i una estafa, per
tal com per a afermar-se va prometre unes
satisfaccions i un tractament que de cop i
volta, després del famós banquet de retorn
d'Itàlia, es convertiren en tot el contrari.
Són innegables els danys soferts per Catalu-
nya. Però, enfonsant la consideració del pro-
b:ema, gairebé podríem dir que tota la per-
secució intolerant i incomprensiva que ha
sofert el sentiment català durant la Dictadu-
ra, ha produït, en definitiva, un gran bé a
Catalunya i la reacció sentimental de la resta
d'Espanya, que mai no havia estat tan unà-
nime i afectiva i cordial com ara, davant
l'evidència del greuge.

La bona tasca consisteix, doncs, a apre-
ciar dues coses distintes : la reacció senti

-mental produïda a Catalunyamateix i la rea-
litat del problema segons la raó i la política
de govern. En el que es refereix a la diguem-
ne excitació sentimental, és evident que si no
està mancada d'inconvenients que cal tenir
en compte, ofereix el considerable avantatge
de palesar una més profunda i forta compe-
netració collectiva. Pot donar això una orien-
tació, una constatació exacta de l'actualitat
mitjançant la qual hom pot considerar les
rutes del- federalisme mundial per a resoldre
el problema segons raó política i de govern,
atenent els imperatius de la solidaritat na-
cional.

»Aquesta cm sembla ésser la situació dei

Aquest número

Un partit de campionat com el que va ju-
gar-se diumenge a ]'Estadi de Montjuïc tras-
balsà un gran sector del nostre periodisme,
i especialment els corresponsals i les agen-
cies d'informació. I com que tot progressa,
diumenge es va batre el rècord en aquest
ram.

Disposo de molt poc espai per donar una
idea al públic de l'esforç d'organització i
de les despeses que exigeixen aquestes ma-

ha passat
per la censura

RAMON BES & C."
Maquinària, Tipus, Filetatge
de bronze, Tintes i utillatge

per les erts Grafiques

Agdlsrs, t,1 VIa laletona, 4. BARCELIMA
Telèfon 15524	 Apartat 896
Direcció tele;rlffca: DANIBES

es el Restaurant de moda a l'Exposició

GRANS NOVETATS EN

1000111! INRBBNGABIES

É Jaume 1, 11

Telèf. 11655

AIVU de I aVf PG€
áeMONTSfRR^T
Reuma, ferides, contusions,.
grans A. picadures d'insectes

Una fricció després del banyés el millor
tònic
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1. La votació es farà mitjançant e1 butlletí inserit en la pàgina 8 d'aquest nú-

mero. Els votants ompliran les cinc ratlles numerades que hi ha sota el títol "Qui
votaríeu com a representants de Catalunya ?" amb els cinc noms que creguin més
aptes. Aquests cinc noms són els que es tindran en compte a l'hora de l'escrutini.

2. Els que vulguin optar al premi tindran d'omplir també les dues ratlles nu-
merades sota el títol "Qui sortirà per minories ?" amb els noms que després dels
cinc votats creguin que han d'obtenir major votació. AI mateix temps poden omplir
la ratlla número 8 amb el candidat de mínima votació perquè es tindrà en compte
sols en cas de desempat com s'explica en 1a base 6. S'entendran com a candidats de
menor votació aquells que hagin obtingut almenys 25 vots.

3. Els butlletins, degudament omplerts, hauran d'arribar a la redacció de
MIRADOR (Pelan, 62), per tot el dia 19 del mes de juny dins un sobre tancat amb
1a menció «Concurs electoral». El votant pot no signar el butlfetl. En aquest cas cal
que adopti un lema o contrasenya per justificar la paternitat de la seva votació en
el cas que li escaigués un dels premis que oferim.

4. El dia 20, a la redacció de MIRADOR, es procedirà a descloure els sobres
rebuts i a l'escrutini dels butlletins rebuts, tenint-se en compte tan sols els cinc
noms inscrits en les ratlles numerades sota el títol «Qui votaríeu com a represen-
tants de Catalunya?». El resultat de l'escrutini serà publicat en e1 número dei dia 26.

5. Portat a cap l'escrutini sortiran elegits cinc noms per majories i dos per
minories. Si un cop fet l'escrutini resultés algun empat entre els elegits, aquest serà
resolt atenent-se a l'ordre en què els noms siguin posats en els butlletins en què
hagin estat votats, sumant els números de les diverses ratlles on estiguin col tocats
i guanyarà el que tingui menor puntuació.

6. Publicada la llista dels elegits, serà guanyador del premi del concurs el
lector que hagi votat els cinc elegits per majoria i hagi encertat els noms elegits
per minoria. Si els guanyadors són dos o més, es tindrà en compte l'ordre en què
hagin col • tocat els noms en el butlletí i l'ordre d'elegits i si aquests també fossin dos
o més, guanyarà el que hagi encertat el candidat de mínima votació. En cas de
manca de coincidència absoluta, guanyarà la llista més aproximada. Els premis
segon, tercer, quart í quint seran atorgats seguint ]'ordre d'aproximació, de més a
menys, de la llista guanyadora.

7. Si malgrat e1 que s'ha exposat en la base anterior, hi hagués dos o més vo-
tants amb dret a premi, en idèntiques condicions, el premi que els correspongui
i els següents seran sumats i repartits per parts iguals entre els esmentats votants.

LA PASTA ROLLJ' SOLUCIÓ DE L'A AITATL'AIGUA



Per una literatura catalana
II

La influència francesa
En un meu article anterior he manifes-

tat la intenció de passar en revista una
sèrie d'escriptors, al meu entendre els més
grans de França, però que degut a no se-
guir els corrents ultramoderns de París,
els seus noms no irradien com els altres.

A París hi ha una sèrie de productes de-
dicats a l'exportació que es titulen "Arti-
cles de París" : lligacames elèctriques, bra-
çalets de canya, ulleres sense vidre, foto-
grafies "artístiques ", etc. Aquests articles
tenen certa originalitat i un subtil refina-
ment que captiva les multituds exòtiques
pel que comporten de vici i de reflex sen-
sual. Entre aquests objectes: Mistinguet,
Jean Cocteau, "La Petite Chaumière" Max
Jacob, Chez Chavaunais, Cécile Sorel..,

Hi ha una influència francesa i una in-
fluència de París.

La influència de París—un dels viatjants
més apreciats és Maurice de Waleffe—s'e-
xerceix gairebé exclusivament en els paï-
sos llatins i en les nacionalitats sorgides
del Tractat de Versalles. Exceptuant les
raons polítiques que determinen en aquests
darrers una preponderànçia francesa, els
països ]batins veuen en París la capital del
"bon viure ". En efecte, a Espanya, Itàlia,
Amèrica del Sud, per una sèrie de conjun-
tures religioses, climatològiques, psíquiques
que ara fóra molt llarg d'enumerar, "hom
no sap viure ". Els costums rígids, la man-
ca d'aireació social, la influència del cato-
licisme, han creat un sistema de vida mo-
ral i intellectual, mancada del més elemen-
tal confort. El problema de l'amor, sobre-
tot, que és una de les pedres angulars de
la felicitat, s'ha resolt d'una manera bàr-
bara.

A casa • nostra el problema de la lli
-bertat, del confort social, del benestar, sen-

se parlar de les garanties constitucionals
més elementals i els drets sindicals més
rudimentaris, són coses poc usuals.

Per una gent sotmesa a aquesta pressió
moral, la irradiació de París, és a dir de
Montmartre, ha d'ésser forçosament consi-
derable.

La influència de París, la utilitat de la

qual no vull pas desmentir, es cantona en
totes aquelles manifestacions que poden
donar més dolçor al viure: Concurs de be-
Ilesa — Festa de la Modisteta — Cinema
d'Avantguarda — Polèmiques públiques i
contradiccions — Reportatges irònics, su-
perficials.

Ara bé, jo crec, i són molts que ho
creuen amb mi, que la característica fran-
cesa no és, exclusivament aquesta "dolça
facilitat ".

Les valors literàries fonamentals són, en
aquest país, les que mostren, en una sínte-
si impressionant, les valors contradictòries
i irreductibles de la vida.

Sense valer fer escola, els escriptors tals
que Víctor Hugo, Flaubert, Balcaz, Zola,
Rimbaud, Baudelaire, Barres, Romain Rol-
land, Barbusse, que són els que han enlai-
rat més amunt el renom literari de Fran-
ça, què fan sinó extetrioritzar, en una sò-
bria gravetat, el fons tràgic de la vida?

La mateixa filosofia escèptica i somrient.
d'Anatole France, que ha servit a Josep
Pla de "nsatalàs" moral per protegir les
seves "clowneries" d'abdicació, tingué, en
ei moment en què fou promulgada, un alt
valor humà.

Davant la decadència d'una gloriosa ci-
vilització un somriure pot ésser, en efecte,
la manifestació més heroica d'una tragèdia
interna...

La valor per mi més estimable del so-
bre-realisme és la seva dolorosa impotèn-
cia. Es un crit tràgic i desesperat. El dar-
rer crit de l'home contra el convenciona-
lisme dels costums i del pensament.

Breton, en la seva gesticulació trans-
cendental, es debàt contra enemics de fum.

lo crec que és sota un angle tràgic que
cal enfocar els problemes de la vida si hom
vol treure d'ells l'ensenyament profitós.

França ha aportat a aquest patrimoni
pessimista i grandiloqüent, elements de
primer ordre.

En aquest moment de la renaixença ca-
talana, jo crec que és aquest element de
serietat que cal posar de manifest. Nosal-
tres som la generació que infantarem una
Catalunya nova. Prenem en els nostres ger-
mans de la França pagesa el consell i
l'exemple.

JAUME MIRAVITLLES
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AMOR DE BARCELONA Gabriel Miró VARIETATS
loernand Pouey

sovint fan els crítics. Justament lo crec que	
Redactor de L'Euro^éen, secretari de re-

Gabriel Miró era l esperit e 
barroquisme dicció de Parys-Mili i de Paris-Soir, aquest

tima

Cap sorpresa. El concepte lè barroquisme home jove i simpàtic, autor de ]'article que
n sempre nt bri de violència. Una ín- encapçala aquesta página, és actualment hos-

tima rebellió interior de l'estatisme. ((Una
iinscripció del moviment en l'espai», segons te de Barcelona. Li agraïm doblement el seu

la recepta ordinària.	
article, com a barcelonins i perquè ha tingut

Res d'això no es troba en l'obra de Gabriel la gentilesa de triar MIRADOR per publicar-

Miró. Hi ha, és cert, un sentit minuciós,	 l'hi.

dets	
-

	

, precís, de 1a descripció. Però no	 altres
Desitgem

refer
que la

aquest
seva 

seu
estada

amor a
entre

la 
nos-

h 
ha m

	i ha mai Corrió, "violència,' antinaturalitat.	 Neta per la nostra ciutat.
El que fa Gabriel Miró amb els abjectes
del paisatge és subratllar -los. Donar a cada
un d'ells una valoració plástica i una inter-
pretació imaginista. S'entreté damunt de
cada objecte, damunt de cada horitzó. Acom•
pleix amb amor aquella norma—la novela,
género • moroso—de què parava Ortega y
Gasset. L'acció—l'argument—no té per a Ga-
briel Miró altra valor que la d'un puc pre-
text per a registrar emocions visuals. Per
establir una successió d'imatges esmaltades,
abrillantades, posades en relleu, acolorides.
Hi desfilen visions de la terra i de la vida ;
cases blanques, fresques, quietes; convents;
capellans que semblen extrets d'una icono-
grafia antiga. Sants d'estampa popular.

Pertot hi ha aquesta sensualitat de color
que les estampes populars tenen. Una sen-
sua'.itat que trobem a les Sagrades (Escrip-
tures, .a les imatges bíbliques de l'Antic Tes-
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Pel temps en què jo acabava a "Tolosa
un servei militar no massa lluït, tres ca-
nomers del meu regiment, un vespre, no es
van presentar a la llista. I això que no
constaven com a permissionaris. Em re-
cordo amb una sorprenent precisió d'aquell
diumenge de juny, de les seves turbonades
sucoessives, de l'olor de roba mullada que
sortia dels nostres vestits, de la nostra las-
situd comuna, d'una falsa nota que féu la
trompeta quan tocà silenci.

Sense semblar posseïts d'un gust apas-
sionat per les armes, els tres retardataris
no passaven pas per caps de trons. Fins el
nostre suboficial testimoniava a un d'ells
una mena d'afectuosa estima d'ençà que
('havia sentit cantar, a la festa del regi-
ment, una romansa de tendència moralit-
zadora. Vetaquí que llur absència es pro-
longà. Fet i fet, havia d'ésser definitiva.
Aquesta desaparició inquietà sincerament,
per altres raons que per senyalar-ne la il-
legalitat ; els reports enfocaven ]'hipòtesi
de l'accident o del crim, més nob'.es que
la deserció. L'afer animà alguns dies les
ensopides conversacions de la caserna; des-
prés no se'n parlà més, a causa de les
maniobres pròximes, que donaren un altre
curs als pensaments.

Perd m'havia arribat una carta de Bar-
celona. Em contava l'aventura d'aquests
tres fills de França, pels quals l'univers no
podia encabir -se en les parets estretes d'una
caserna o d'un estable. Acomplint els ma-
teixos gestos, tots tres havien tingut el ma-
teix somni : Barcelona ! Per ,què Barc&ona?
Perquè, senzillament, les coses hi són sense
cap ni peus. Cal admetre, una vegada per
sempre, que no s'expliquen pas. Doncs vet

-aquí que se n'havien anat—després d'haver
comprat una guitarra—, perquè cal obeir
cegament les llegendes que es creen.

Aquesta fou la primera vegada que em vaig
trobar amb Barcelona.

Havia de tornar-la a trobar després, a
París, en la tranquilla cruïlla de Saint-Ger-
main-des•Près i en un recer estudiós de
Montparnasse. Francesc Domingo i Josep
Fontbernat em duien l'eco de la seva veu.
De vegades m'estremia quan ells pronun-
ciaven el seu nom, com si haguessin acari-
ciat un ésser vivent que hagués estat meu.
No n'hi havia prou, encara.	 -

En realitat, no fou fins el dia en què
Teresina dansà al teatre dels Camps Elisis
que nasqué en mi ]'amor de Barcelona.
Amb lleure i amb sentit de l'anàlisi, potser
podria definir exactament per què. Deixem
aquest estudi per més endavant. L'esforç
repugna a l'amor. D'altra banda, quan dan-
sa, Teresina acompleix d'altres prodigis : es
fa un miracle que l'esperava a ella.

Doncs, dansà i vaig estimar Barcelona.lEn amor, fugim dels secrets o els forcem.
L'èxtasi sembla va. Barcelona, .he tardat
massa. A l'últim, aquí em tens...

Fet i fet, .no sé res de tu, ni tan sola-
ment el que n'expliquen les targetes postals.
No estaven en la mateixa ignorància &s
meus compamys que temps abans desertaren
per anar-se'n, ells també, cap a tu? Tu et
dius Barcelona, com elles es diuen Maria,
Marta o Teresa. Amb això n'hi ha prou.
Tu m'has cridat, i jo vinc.

...Arran de terra, l'ombra de l'avió corre
per les terres verdes, roges, brunes, i jo
en sento una alegria física, un tast del meu
bes a la terra de Catalunya.

Barcelona, vinc a estrènyer-te dolçament.
Escolta el meu cor. T'estima.

FBRNAND POUIEY

Us sobta una lleugera sorpresa quan us
assabenteu—arran de la mort de Gabriel
Miró—que aquest home vivia a un piset de'
passeig del Prado, n.° zo. Més aviat us
l'imaginàveu habitant una vileta llevantina,
blanca i blava i plena de quietud. Encara
més : sovint us el reflectia l'esperit com una
cosa incorpòria planant damunt terres ver-
des, roges, ondulants, terres d'olor de sal
i de taronja, plenes de llum.

Hi ha, naturalment, la intimitat, les anèc-
dotes, els intervius imbècils i el Diccionari
Espasa, que us mostren implacab'.ement
l'home de carn i ossos que era Gabriel Miró.
De vegades, fims i tot, l'home voltat de pe-
tites misèries i de passions abassegadores.
Perd sempre, sempre, Gabriel Miró ha estat
per a nosaltres aquest esperit vague, difós
i llunyanísim. Aquesta pura presència espi-
ritual damunt el paisatge alicantí.

La ciutat no existia per a Gabriel Miró.
Penso que a Madrid s'hi devia trobar ínti-
mament descentrat, materialment descentrat.
Dic materiaiment perquè el seu esperit era
sempre lluny ; allà on la seva obra era en-
quadrada: «Yo escribo a distancia de lo que
me impresionó)), ens explicava. Sovint diríeu
que els seus paisatges tenen la mateixa bri

-llantor dels paisatges albirats, de lluny, amb
prismàtics. Una concentració de llum i de
color.

La publicació dels dos volums de Figuras
de la Pasión marca un dels majors èxits
literaris de Miró. Però també, la naixença
d'una hostilitat per sempre d'alguns catòlics
intolerants i negats. Aquesta enemistat, que
es valia de totes les maniobres, li havia de
costar la pèrdua del premi Fastenrath, arran

de la publicació de Nuestro Padre San Da-
niel, una campanya baixa de sostre i ver-
gonyosa (que recrudí quan la publicació d'El

obispo leproso), i, endefi nitiva, que Miró no
ingressés a 1'Aoadòmia Espanyola, .a despit

dels esforços d'Azorín. El desig, reprès al-
gunes vegades, de fer - ingressar Gabriel Miró

a l'Acadèmia, fracassà sempre ; l'any passat
mateix se'm parlé. Miró digué llavors que
no tenia esperit acadèmic i que dintre l'Aca-

dèmia seria um home inútil com ho havia
estat en la vida,

Gabriel Miró havia viscut llargs anys a
Barcelona. El seu tarannà, poc amic, com
hem dit, de freqüentar massa lloes i d'agi-
tar-se, havia reduït les seves relacionis a ]es
d'uns quants honres de lletres, entre els,.quals
deixà un grat record.

Fem memòria que moltes primeres edi-
cionS dels seus llibres són de Barcelona, i
que així mateix a Barcelona està a punt de
sortir una edició de gran luxe de Semana
Santa, inaugurant la collecció de bibliòfil
que emprèn Gustau Gili. Aquesta obra serà
illustrada.

De bibliografia
Per Foment, un simpàtic setmanari que

reapareix a Reus, ens informem que està
en preparació una Bibliografia de la im-
premta a Tarragona fins al 1900, llibre que
sera publicat dintre les edicions del Centre
de Lectura d'aquella ciutat.

Ja existia l'obra d'Angel del Arco, La
imprenta en Taragona. Apuntes para su his-

toria y bibliografía, publicada en 1916, que
només arriba fins l'any 1 8vo i descriu 1 78
títols. Però aquesta obra, utilíssima, l'única
amb què s'ha pogut comptar fins ara, ne-
'cessitava ésser revisada i completada.

Amb l'exposició bibliogràfica al Centre
de Lectura, celebrada l'aay passat — comp-

tant amb la valuosa aportació de Pau Font
de Rubinat, el bibliòfil que segurament té
la millor biblioteca particular de Catalu-
nya—, 's'ha trobat el material per .a una
liibliopafia de la impremta a Tarragona

fins al 1900, obra en curs de 
preparació que

serà editada 'dintre la sèrie de publicacions
del benemèrit Centre de Lectura.
Per donar idea de com era necessària

aquesta obra, direm només que la de del
Arco comprenia 178 títols, i per a la que es
prepara ja hi ha reunides 3$0 fitxes de

llibres i loo d'altres impresos, i aquestes
xifres encara són susceptib'.es d'augment.

EI Sol será el seu invitad si decir
deix festejar les seves noces al

Restaurant del Parc

Diumenge vinent, excursió inaugural de
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Dades biogràfiques

Gabriel Miró i Ferrer, mort a Madrid di-
marts de la passada setmana, havia nascut
a Alacant el 28 de juliol de 1879. S'educà
a Orihuela, al Collcgi de jesuïtes de Sant
Domènec. Tant d'aquest collegi com d'Ori-
huela es troben transposicions literàries en
moltes de les seves obres. Oleza, la ciutat
on es descabdella l'acció de Nuestro Padre
San Daniel, El obispo leproso i que serveix
de marc a alguns capítols del Libro de Si-
güenza, és Orihuela. No exercí mai la car-
rera de Lleis, que cursà a València ii a
Granada.

A vint-i-un anys escriví la seva primera
novella, La mujer de Ojeda, que esborrà
després de la .11ista de les seves obres com

-pletes. Del vivir i La novela de mi amigo
seguiren, sense fer soroll. En ocasió de pre-
miar-li El cuento semanal, en . un concurs
disputat, el seu conte Nómadas, el nom de
Miró assolí celebritat. En i9it publicà Las
cerezas del cementerio, i, més tard, El
abuelo del rey, Dentro del cercado, El libro
de amores, El libro de Sigüenza, El humo
dormido, El ángel, el molino y el caracol
del faro. Sigüenza, el protagonista del

llibre del seu nom, és una figura que té
molt del seu autor, esperit contemplatiu,
malencònic i amic de la vida retirada ; és
una figura que ha de reaparèixer en altres

obres seves.

LA JORO CATALANA
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(Historial gràfic de la Joieria Catalana antiga i moderna) per J. MASFERRER 1 CANTÓ
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"Per una 1iEerafura ca4alana"
En rebre l'artic'.e que publiquem sota

aquest títol, no tinguérem temps d'atendre
una recomanació que ens feia l'autor: que

canviéssim el títol del primer de la sèrie—
Per una literatura comarcal —pel que porta
ara i hi afegíssim com a subtítol La inf luèn-
cia comarcal.

L'article, doncs, que avui publiquem amb
el títol Per una literatura catalana, és el se-
gon d'una sèrie que s'inicià, amb un títol,
com hem explicat, lleugerament diferent, en
el número 67 de MIRADOR, corresponent al
dia 8 de maig proppassat.

Una edició de "Dominique"
Un 'bibliòfil eminent, L. Carteret, anun-

cia la pròxima sortida d'una nova edició
de luxe de Dominiques la famosa novella
de Fromentin, aquell pintor el nom del qual
sona més en la història de la literatura que
no pas en la de la pintura. (Recordem, atot
passant, que ha estat publicada, dintre la
collecció A Tot Vent, la traducció catalana,
per A. Esclasans, de l'esmentadanovella.)

Doncs bé, tots els illustradors de les di-
ferents edicions de luxe de Dominique 

—Leheutre, Vibert, Soulas, etc. - han topat ir
amb la prohibició dels hereus de Fromentin, d
de figurar personatges en .les illustracions.
Tant l'editor, ja esmentat, d'aquesta pròxi-
ma edició, com Henri Jourdain, el seu illus-
trador, han respectat la voluntat dels he-
reus de Fromentin.

En què basen aquests llur prohibició?
Dominique és una novella autobiográfica
però els erudits — la xafarderia queda en-
noblida al cap d'unsquants anys —'han
descobert la clau del llibre, gels amors del
seu autor amb Léocadie Séché, que, en ve-
ritat, no foren tan retinguts com vol fer
creure la novella, però foren desgraciats.

Pecó dintre 'vuit o nou anys, Dominique
caurà en el domini públic i els hereus de
Fromentin no podran fer valer la prohibi-
ció. Cal dir que no la deuen mantenir gaire
rigorosament, perquè l'edició Cyral be con-
té illustracions amb personatges.
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"Martina" a Barcelona El llenguatge Present Í esdevenidor del teatre
a l'escena

la Confederació internacional_le Societats d'Autors

Aquest mes de maig passat ha tingut lloc
a Budapest un Congrés de la Confedera-
ció Internacional de les Societats d'Autors
i de Compositors. Hi eren representades di-
nou nacions, amb cent cinquanta delegats.

La qüestió més important que s'hi ha
debatut ha estat la lluita per la defensa del
dret d'autor. Denys Amiel, secretari de la
Confederació Internacional, puix que l'any
passat, al Congrés celebrat a Madrid, li
fou demanat de seguir ocupant el càrrec,
ha exposat la qüestió en un report.

Segons els estatuts, la Confederació té
per objecte, en resum
r. Millorar i unificar tant com sigui

possible l'organització de ,es diverses so-
cietats adherides, notablement en vista d'as-
segurar una protecció més eficaç dels drets
morals i materials dels autors i compositors,
deixant a cada societat obrar al seu gust en
la seva organització interior.

z. Trebaillar concertadament per fer re-
conèixer la propietat literària i artística en
tots els països en què encara no està reco

-neguda, i millorar les legislacions existents.
3. Crear un centre de documentació, d'in

-formació i de control que permeti proporcio•

Teafre Català Novetat
COMPANYIA CATALANA
Direcció C. CAPDEVILA

Avui, tarda, popular. La millor comèdia
i la més ben interpretada

MARTINA
Protagonista : Pepeta Fornés,

I

L'AIGUA MIRACULOSA
per la Fornés i En Gimbernat.

Nit : Tertulia Catalanista:

L'AIGUA MIRACULOSA
IMARTINA

Dissabte, estrena de

EI gendre del Senyor Perera
arranjament de S. Vilaregut.
Es despatxa a Comptaduria

nar a les diverses societats ,adherides les ga-
ranties més eficaces pel que fa a la repre-
sentació, traducció, adaptació, etc., de les
obres de llurs associats a l'estranger i as-
segurar la propagació d'aquestes obres sota
totes formes.

I, en general, tots els problemes referents
a l'art dramàtic, líric o musical 'són abjecte
de l'interès de la Confederació.

Aquesta entitat, doncs, realitza una tasca
que, com la de l'Institut de Cooperació In-
tellectual, estreny i unifica, en les qüestions
en què la unificació és beneficiosa, els vin-
cles intel•lectuals entre els pobles, sumant -se
així a les diverses temptatives de l'esperit
dels temps actuals en vistes a una major
compenetració a través de les fronteres.

Entre les activitats a què es dedicà el Con-
grés, hi ha la qüestió dels films sonors i
parlats i la de la revisió dels contractes an-
tics en re'ació amb les noves utilitzacions de
les obres (utilitzacions cinematogràfiques i fo-
inogràfiques).

La Confederació publica d'ençà' d'aquest
any, un butlletí mensual, que és l'òrgan
d'enllaç entre les societats dels diversos paï-
sos adherides a la Confederació.

Demà divendres

dia 6 de juny

Sessió de cinema

MIRADOR

La qüestió del llmguatge a l'escena és
una qüestió que ha preocupat sempre els
autors de tot arreu. Hi ha en primer lloc
la necessitat d'arribar al públic, d'ésser
natural i viu. Hi ha també la necessitat
ineludible de restar artista: que, miri's
com es vulgui, el teatre és una art essen-
cialment literària Aquells que creuen que
el llenguatge escènic hay d'ésser una còpia,
una fotografia del llenguatge usual, cauen
en un absurd perillós. No hi ha autor,
pqr realista que sigui, capaç de portar a
l'escena unes còpies semblants. Presa ta-
quigràficament, la conversa més espiritual
esdevindria allargassada, plena de repeti-
cions, d'assonàncies i de cacofonies, de girs
lents, ineptes, mancats de sintaxi. Aquestes
rèpliques vives, fulgurants, que són la il-
lusió de tot bon comediògraf, enlloc no es
donen tant com en el teatre. En canvi, res
no dóna tant al teatre una impressió de
manca de vida, com els mots, com les ex-
pressions inútils, parasitàries que abunden
en el llenguatge vulgar, com les falles in-
voluntàries de sintaxi, com els grumolls
que resten fluïdesa al diàlec.

Això vol dir clarament que la natura-
litat del llenguatge escènic no és obtingu-
da més que a força d'artifici. Potser amb
el anés difícil de tots els artificis. No menys

-preem, però, l'observació del natural. De
la conversa sentida a un bar, d'una bara-
lla de xofers o de noies alegres, etc., po-
drem extreure uns quants mots, unes quan-
tes expressions característiques, unes fra-
ses plenes de color, incisives o gracioses.
Res més. L'autor podrà 'manipular amb tot
això en els seus diàlegs. Però la majoria
dels ingredients seran de la pròpia colli-
ta. Serà de l'autor tot el teixit de la sin-
taxi, la gràcia de la majoria dels girs, el
mateix ritme de la prosa: que no hi ha
en realitat bon diàleg teatral sense un
cert ritme. I això no li lleva naturalitat,
sobretot si no li dóna un èmfasi excessiu
o innecessari. Fixem-nos ai no en la na-
turalitat, en la frescor que tenen algunes
peces còmiques malgrat d'ésser escrites en
vers.

Tot això és elemental. Gairebé fa ver-
gonya repetir -ho. Però el que assisteixi ha-
bitualment als nostres teatres podrà con-
trastar com encara hi ha autors catalans
que no se n'han adonat. La majoria dels
nostres sainetistes actuals són afectats,
precisament, perquè els manquen aquests
artificis literaris, perquè manipulen el llen-
guatge d'una manera inepta. De molts us
adoneu que no coneixen a fons el nostre
idioma literari, cosa que és un absurd, na-
turalment; però tampoc no coneixen el llen-
guatge popular, cosa que sense ésser tan
greu, és un altre absurd per qui vol fer,
precisament, escenes populars. La natura-
litat consisteix, per alguns d'aquests sai-
netistes, a portar a l'escena no tot allò
que da viu, de graciós i d'intencionat hi
ha en la parla habitua] dels nostres esta-
ments populars o menestrals, ni el vera-
ment pintoresc o el verament àcid que pot
recollir-se en els nostres barris suspectes,
sinó tot allò que hi ha de vulgar i de gro-
ller. En lloc d'una escuma, que cal sempre
ésser artista per recollir sense apagar-ne
les bombolles i fer-les guspirejar després
a la claror de l'escenari, en recullen un
pòsit, un llot, allò que pot recollir qual

-sevol amb una escombra.
La manca de subtilitat en l'observació

ve empitjorada per una manca del sentit
dei l'idioma. Cert que en gran part l'argot
català és fet d'expressions castellanes. Pe-

rò una orella fina, posada a l'aguait de
les converses del carrer, dels tallers, de
les botigues i fins potser dels bars i dels
prostíbuls, percebria expressions pintores-
ques i gràfiques, d'una catalanitat insu-

bornable, que molts del nostres comediò-
grafs populars, saturats de sainets i de
sarsueles castellanes, no tenen prou finor
per a percebre. I d'ací aquests diàlegs

teatrals en els quals molts castellanismes,
que no tenen res de vivents en la nostra
parla popular, alternen amb arcaismes flo-
ralescos.

Com a resum podria dir-se que el saine-
tisme i realisme castellans (gènere ja en
ell mateix sovint una mica grosser) en
entrar ala nostra escena degeneren en pura
grolleria i buidor. Hi ha autors catalana
que han acreditat la seva genialitat a base
d'un naturalisme que consisteix a passar
escenes senceres donant el "bon dia ", par-

lant dels temps, de les collites o de la
salut dels veïns.
I bé: cal pensar que al teatre un hom

hi va per alguna cosa més que per sentir
vulgaritats o banalitats sense gràcia; i molt
menys encara, per recollir detritus de llen-
guatge. El llenguatge teatral és, abans que
altra cosa, el llenguatge del cor i de l'es-
perit, del sentiment i de la intelligència.

Potser el millor bé que podria fer-se
al nostre teatre, és fer-lo renunciar a tot
aquest infra-realisme i la banalitat d'un
naturalisme sense justificants. Aleshores
tindríem, entre altres guanys, que el tea-
tre, en lloc d'ésser com és avui encara en
gran part per al públic una mena de Babel
confusionària, esdevindria—que prou falta
ens fa!—una escola de bon gust i d'ele-
gància idiomàtica.

DOMÈNEC GUANSÉ

L'amenaça del cinema
Hi ha la creença relativament estesa que.

l'art dramàtic és a les acaballes. La gent
simple—i a estones ximple —sol contraposar
el cinema al teatre, i en veure les enormes
disponibilitats americanes, sol decretar, per
a un avenir immediatíssim, la clausura de
totes les sales de declamació o llur conver-
sió en sales de projecció animada i sonora.

La primera cosa que caldria dir, tanma-
teix, és que una part del cinema, precisa-
ment la més moderna i la que agafa als paï-
sos anglosaxons una empenta més promete-
dora, no és altra cosa que teatre. E1 fet que

la representació hagi estat fixada en una
cinta de celluloide i sigui -reproduïble un
nombre de vegades, no és su ficient per can-
viar la substància d'un gènere. Per ventura,

¿una poesia lírica deixa d'ésser poesia lírica
pel fet d'haver estat registrada en un disc
de gramòfon? ¿Per ventura una melodia
cantada per Tito Sehippa sobre un escenari

de teatre és una cosa essencialment diversa
si ens és donada per la conjunció dels sons
i les imatges? No. La ciència del nostre se-
gle ha trobat un procediment per editar el

complex espectacle teatral, com la ciència
del quatrecents va trobar el sistema de re-
produir copiosament la literatura escrita. Es
una revolució de conseqüències incalculables,

però no pas la mort d'un gènere . Al contra-
i 1 De la mateixa manera que ha estat la

impremta la qui ha produït la prodigiosa
invasió de la literatura, serà el cinema par-
lat el qui produirà una immensa difusió de
l'art dramàtic.
Una revolució! Una revolució en la qual

6a sola cosa que no es troba en perill , és
la divina Talia. Un hom pot preveure que
la prosperitat de molts autors, avui afalagats
i ben nodrits, acabi amb la victòria de les
versions cinematogràfiques ; serà una crisi
equivalent a la que passaren els copistes en
les albes de la impremta. Un hom pot pre-
veure igualment que nombre de comediants
i d'empresaris i d'atrezzistes, etc., hagin
d'emigrar o de canviar d'ofici. Tot plegat
tindrà un cert paralle'isme amb la crisi que
degueren passar els convents i llurs biblio-
teques de manuscrits quan elg Aldus Manu-
cius, els Elzevir i els Plantisi varen començar
a escampar Ihtrs edicions impreses. Perd
l'art dramàtic, el geni de la figuració escè-
nica, el do de reproduir o de recrear la vida
sota la dictadura d'un idea'l estètic, per quins
set sous ha_de trobar-se en perill? Podrà
passar, i potser ja s'hi troba, una crisi de
creixença. Es inimaginable que entri en una
agonia de mort.

Sens dubte, aquest optimisme fonamental
que tracto d'encomanar als amants del teatro
en general, pot topar amb determinats in•
convenients per encomanar-se als amants del
teatre català en particular. Si la popularit-
zació, tot just iniciada, del cinema sonor i
parlat imposa, a països de literatura pode-
rosa, de teatre florent i arreladíssim, com
França (i), una evident supeditació ,a un idio.
ma estranger, ¿no será temerari de descomp-
ter altra cosa que la imminent ensorrada de
totes les escenes en llengües d'àrea reduïda?

No vull que resteu sota l'amenaça d'aques-
ta pregunta, que pertainy a aquella mena de
preguntes oratòries que semblen impacients
per deslliurar una resposta afirmativa. En
el plet que pretenem jutjar hi -ha molts més
documents que els que descobrim a primera
vista. Sempre que ens emboliquem a fer pro-
nòstics hem de recordar ,amb l'auxili de :a
història que no sempre han prevalgut les so-
lucions que 'semblaven més òbvies i que tot-
hom anunciava amb major assegurança.
Qualsevol factor psicològic, econòmic o at-
mosféric que no s'havia tingut en compte,
o que s'havia menyspreat o'.ímpicament, ha
estat suficient per donar la victòria a una
hipòtesi indefensa.

No em faig pas la illusió d'haver tingut
la suprema perspicàcia d'apoderar -me preci-
sament d'un factor d'aquesta mena. Faig no-
més la provatura d'oposar als arguments
que semblen més feixucs i incontrastables,
alguns que no sento invocar en les converses,
ni veig retrets en els raríssims articles que
els nostres diaris dediquen a aquestes qües-
tions tanmateix palpitants. Dic la meva fe i
els suports racionals en què reposa.

No crec en . la desaparició més o menys
pròxima dels teatres nacionals sepultats per
l'onada dels talkies americans. Per què?
Deixeu-me arrenglerar les mevs raons

Primera.: Passada la fallera de la novetat,
e1 públic exigirà peilícules parlades em una
llengua entenedora. Només l'opereta i la
revista podran subsistir indefinidament en
llengua estrangera, i en això el públic no
farà sinó persistir en la seva actitud tradi-
cional. Allà on hi ha música, la lletra passa
a segon terme. Aquesta exigència inevitable
podrà ésser satisfeta a base de films fabricats

(t) A França, malgrat la protesta d'al-
guns escriptors, secundats per minúsculs
grups patriòtics, el públic ha començat per
tolerar els films parlats en anglès.

Teatre Català ROMEA
COMPANYIA VILA ` DAVÍ

Gran esdeveniment, la farsa en 3 actes de
BEN JONSON:

VOLPONE
( El cau de la guíneu )
adaptació catalana de MANUEL FONT-

DEVILA I SAMSÓ
Decorat de Morales i Asensi
:-: Vestuari de Malatesta :-.
Segueix a les tardes l'èxit

EL CARRER

aquí o fabricats a l'estranger, 'però la rena-
ctonalització de l'espectacle vindrà de pres

-sa. Ja s'ha iniciat per al castellà...
Segona : La perfecció técnica farà possible

primer, i fàcil després, la creació d'indústries
:le producció cinematogràfica parlada. 'No
basta d'invocar els repetits fracassos de les
nostres temptatives, per suposar que, sota
l'estímul creixent de la necessitat, no s'arri-
bi a produir films decorosos en català. Men-
tre e] cinema ha estat silenciós, la qüestió
idioma tenia una importància secundària;
3'ara endavant tindrà una importància cab-
dal. Cap poble realment viu no deixarà de
compondre-ho.

Tercera : Les edicions cinematogràfiques
donaran al teatre una difusió immensa que
no ha assolit en cap època de la història.
La hi donaran amb unes garanties de qua-
litat i d'excellència que no tindran res a
veure amb les llargues pelegrinacions dels
cómicos de la legua, ni amb les dels
bolos o tournées actuals. Això és evident.
Peró no m'ho sembla menys que en les grans
capitals persistirà, no sé si pels segles dels
segles, però almenys prou temps perquè ho
vegin els nostres fills, l'escena on actors de
carn y ossos creen a cada representació llurs
personatges. Serà probablement un teatre de
luxe, el súmmum de la distinció i del refi-
nament, com si diguéssim ]'edició original
al costat de les edicions corrents... Però per-
sistirà.

La presénci.a real de la figura humana,
per molt que arribi a perfeccionar-se la re-
producció mecànica, tindrà sempre un pres-
tigi especial, una força magnètica difícil de
reemplaçar. No crec que la humanitat es
resigni a renunciar hi completament.

Trobo un indici d'aquesta adhesió a l'es-
pectacle que podríem anomenar directe 
creat cada dia de cap i de nou, amb tots els
riscos i emocions de la creació—en el que
ocorre a Nordamèrica. IEs indiscutible que
en les petites ciutats, i àdhuc en les que ho
són només relativament a les enormes, no
existeix altre teatre que el dels aficionats—
més pròspor, això sí, que el que suposen
alguns comentaristes. Però a Nova York i
a Chicago no sols hi ha una vida teatral
i^ntonsa, sinó que han esdevingut centres
d'una extraordinària activitat dramàtica. De-
terminats autors europeus, com per exemple
Feren Mamar, és a Nava York on fan for-
tune ; les obres s'aguanten als cartells anys
sencers ; el teatre és un afer considerable...
i temible! Els magnats de Hollywood pro-
curen contro°.ar, lo perquè no faci ombra a1 ci-
nema popular, i si bé respecten la comèdia

de qualitat i el drama psicològic, seguen
l'herba sota els peus al melodrama que és
sucéptible encara de portar la multitud al
teatre.

Crec, doncs, en la persistència dels tea-
tres no nacionals o vernacles, no sols a tra-
vés de les versions mecàniques, sinó en la
forma tradicional que tots coneixem.

Algú trobarà que la meva fe no ha estat
prou explícita pel que fa al cas concret del
nostre teatre—del teatre català—. Tindrà
raó ; els meus arguments han pogut inclinar
algú a creure que els francesos seguiran te-
nint teatre francés i els italians, italià i els
hispano-americans, hispano-americà.., Però
és inútil que vulguem negar que el nostre
problema peculiar és una mica més com

-plex i no consent un optimisme incondi-
cional.

Em un altre article provaré de fixar les
condicions sine qua non del meu optimisme.

CARLES SOLDEVILA

TEATRE TALIA
Gran Companyia de vodevil i teatre modern

Primera actriu: Enriqueta Torres

Ultima setmana d'actuació
Avui, dijous, tarda a les 5, programa es-
pecialpopular: TOT PER L'HEREN-
CIA, TARARÍ...! EL SENYOR JOSEP
FALTA A LA DONA. —Nit a les 10'•:
TARARÍ..1, TRES MARITS A COLL
1 BE, ELS POLVOS DE LA LLUISETA
Dissabte, tarda, a les 4 i mitja, i nit a les
10. Es dos èxits, comics: TARARÍ-.1,
TRES MSRITS A COLL I BE, ELS
POLVOS DE LA LLUISETA.— Diu

-menge, tarda : TOT PER L'HERENCIA,
TRES MARITS A COLL I BE, EL SE-
NYOR JOSEP FALTA A LA DONA.—
Nit: EL SENYOR JOSEP FALTA A LA
DONA i TRES MARITS A COLL 1 BE.
— Dilluns, comiat de la Compaynia. Tar-
da, a les 4 : TOT PER L'HERENCIA,
EL CAMÍ DEL VICI, per Enriqueta
Torres.—Nit, a les 10: NO JUGUIS
AMB LES CASADES, TRES MARITS
A COLL I BE, EL SENYOR JOSEP
FALTA A LA DONA.

TEATRE NOU
Gran Companyia de sarsuela castellana i

catalana de G. Camarasa Sort

Avui, dijous, tarda

La gLe i o
d'Honor

Nit:

La Revolta

((Una manera directa de compendre les
coses sense explicació.., el llenguatge d'allà
que no s'expressa... moltes coses que no
s'expliquen i que cal compendreu, diu un
dels personatges de Martina. I aquests mots
tan simples enclouen la idea de la fórmula
posada en ús per Jean-Jacques Bernard en
totes les seves obres. Es el famós recurs
dels (silencis» de què es val aquest autor
per provocar el sobreentès, suggeridor del
drama interior de les figures que passen per
les seves comèdies. I el miracle és que
aquestes figures queden teatrals, malgrat no
gesticular gaire, ni entretenir-se a analitzar
llurs sentiments amb tot de paraules, que
en la vida real mo diem mai.

Bernard intenta defugir la declamació de
paràgrafs més o menys sonors o impor-
tants, que sols serveixen per diluir l'evocació
dels estats d'ànim. Perd amb aquest pro-
cediment dels (silencis» no vol pas suprimir
la paraula, •ens bé, l'estalvi d'exterioritza-
cions verbals falses o innecessàries.

L'autor fa servir els silencis a la manera
d'un llum situat al darrera la trama de
l'acció que es desenrotlla a ulls dels espec-
tadors ; de tant en tant, s'encén amb molta
delicadesa, just per fer sensible una segona
acció, més profunda, per transparència, sug-
gerida i no gens comentada. Aleshores aquell
silenci és més eloqüent que el comentari
més ben estructurat, sense perill d'evaporar
l'emoció.

Per aconseguir aquesta naturalitat, i amb
el daler .de simplificar la tècnica teatral,
Bernard tampoc pot fer enraonar els seus
personatges tal com solem per anar pel
món ; per cercar la simplicitat, a més de
comprimir les idees, li cal una tria dels
mots, sospesats d'un a un, i eliminar els
que no creu essencials. Això fa que el seu
.11enguatge, tot el que guanya de temps •i
netedat perd de fluïdesa.

Sort que Jean-Jacques Bernard és prou
hàbil i prou artista per fer que aquest tre-
ball d'esterilització no es ressenti mai de
pobresa ni sembli eixut. Per contra, ell prou
intenta separar-se de l'artifici literari, però
cau en l'artifici de deixar traslluir, a grat

-cient i d'una manera constant, aquella se-
gona vida que tots els homes ens afanyem
a recatar, els uns dels altres, mal sigui a
preu de totes les ficcions, perquè no ens
traeixi mai oap gest ni cap tremolor d'ulls.

A Bernard, aquesta recepta maeterliniana
de l'inexpressat i del silenci, tard o d'hora
II ha valgut el triomf ; pel mateix horror
a la literatura, la seva literatura en surt
sublimada.

Una ,altra preocupació d'ell és no inter-
venir en la vida dels seus personatges, per
no deformar-los tot fent-ne una imatge seva.
Però té l'experiència de la guerra, i El foc
que revifa malament ens descobreix el pes-
simisme que n'ha dut ; els protagonistes d'a-
quella obra es debaten dins l'anell del pen-
sament de Bernard. A més, la seva visió del
món i de l'abast de l'ànima humana, es
manifesta per entre totes les seves comèdies,
malgrat les suggerències i els tons neutres
per dissimular-se.

A Barcelona sols han estat posats, El foc
que revifa malament, l'any passat, i Alar-
tina, aquests darrers dies. Martina és 1'anà-
lisi d'una ànima, en la forma més perfecta
de poema en prosa, puix que Bernard des-
cabdella l'anàlisi, en tocs de profunditat,
a la manera del poeta.

Era de creure que la fórmula teatral
d'aquest autor sols pogués reeixir en crear
tipus com el d'aquesta noia, simple i neta
de complicacions, que no sap ben bé què
li passa i que vibra sota una emoció que
ella no sabria explicar-se. Peró en La fe-
licitat dels altres i en El convit al viatge,
ha reeixit igualment, exposant el cas de
dues dones cultivades i intelligents.

Martina ha estat rebuda a Barcelona amb
aplaudiments amables de la majoria, i al-
guns de fervorosos. Pous i Pagès ha ajustat
la seva traducció a l'original, amb un català
llisquent i agradable de sentir, sense passar
per alt cap dels matisos ni cap de les in-
tencions d'un original tan compromès.

La senyora Formés, malgrat haver de
lluitar gairebé .amb la confrontació del ma-
teix paper amb 1a millor Martina de França,
que és Madeleine Renaud, va saber oferir

-nos una versió d'aquella figura, estudiada
amb .amor i sensibilitat. Cal felicitar-la,
més que més, perquè es veu en el cas
d'haver d'alternar algunes obres de bona
qualitat amb altres, més .a gust del públic
normal, que tenen la rara virtut de poder
desgraciar per tota la vida qualsevol actriu,
fins la més ben dotada del món.

La senyora Morera, bé com sempre, i la
senyora Jofre i els senyors Torrents i Gó-
mez, disciplinats i amb el paper ben après. .
La presentació, discreta i resolta amb gust
al primer quadra.

L'empresa mereix ésser felicitada, perquè,
amb l'intent d'oferir-mas comèdies tan be-
lles, de tant en tant ajuda a desensopir
els amants del teatre autèntic allunyats cael
plebeisme i de la nyonya que senyoreja
pels nostres escenaris. IEs un esforç lloable
posar obres tan importants com .aquesta,
que el públic, en general, no sap agrair, i
sabent que s'ha d'aguantar tants pocs dies
al carte'11. D'altra banda, pels habituats al
teatre, haver d'alternar Martina amb Por-
cells i garrinets o amb Maldita sea mi cara,
és arriscar-se a sofrir un xoc inteilectual
insuportable per a les bones persones que
no els proven els sotracs.

No cal dir que el nostre públic d'estrenes,
per bé que força barrejat, sol contenir prou
elements de crítica per discernir la vàlua
de les obres. Però la nit del divendres no
es varen veure moltes de les cares cone-
gudes en aquelles diades. La mica de pluja
que queia devia retraure la gent, i ja és
sabut que els barcelonins som molt espan-
tadissos davant la possibilitat de rebre el
contacte de quatre gotes, mal siguin les
més delicades de la primavera i els esperi
un espectacle tan noble com la història d'una
d'aquelles Martines, que ningú no s'explica
què vénen á fer al món.

MIQUEL LLOR

RESTAURANT - XARCUTERIA - GRANJA - GAFE - BAR
HA INAUGURAT LES REFORMES PER

AMPLIACIÓ DELS SEUS LOCALS



paper d'Ivan el Terrible

excelleix en aquests rols estilitzats com con
vé aquí; ja que som en un món màgic d
ficció, parió d'aquell en el qual es descorrer
les Mil i una nits. Jannings porta bé 1'obe
sitat moinstruosa, sobresurt en el rol d'his
trió de golafreria, i ens convonç millor aqu
que quan pretén encarnar personatges reate

En el darrer episodi, a càrrec de W'ernc
Fraus, Paul Leni anuncia el gènere amb r
qual més tard cultivà el seu talent : e
pressionisme del més • extremat, símptom
de la febre que commovia l'època.

L'assumpte del film, escrit especialmer
per Enric Galen, autor de L'estudiant e
Praga.

El gabinet de les figures de cera és l'es-
pècimen gloriós del somni heroic del cinema
alemany. Tendència' a Sa qual els temps
no són avui favorables, però tendència le-
gítima, sempre plena de possibilitats que
no demanen sinó intelligència creadora i

Ivan el Terrible. Veidt dóna en aquest film
l'exacta mesura del seu talent, que el posa,

A més a més del film de Paul Leni, L'ho-
me de les figures de cera, del qual parla
aquí dalt el nostre redactor cinematogràfic,
el ,programa de la sessió MIRADOR de demà
serà completat amb una pellícula còmica

SESSIÓ DE CINEMA

MIRADOR
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlhIIIIIIIIIII

Divendres, dia 6, a les 10 de la nit, al

LUDO
!.	 Un film de atan Laurel i Oliver

Hardy
Un film d'avant guerra

Am®r i llibertat

La a aqucsca pcni'u.a u , ^.
lent de compositor plàstic interessant. El
decorat en aquest film importa tant com
les persones, i la seva composició no és
incompatible amb la coherència 1 unitat vo-
luntària de què fa prova.

Els mitjans d'expressió estan aquí su-
bordinats exclusivament a qüestions d'estil.
Un estil que marca tots els components del
Mm, des de la ]lam fins al vestuari, pas-
sant pels gestos, les actituds, els decorats,
etcètera.

Aquest film de Pau'l Leni és la mostra
més significativa que coneixem del cinema
de composició, i això perquè aquí, la com

-posició, lluny d'ésser urna convenció, és una
necessitat artística. Cal presentar un uni-
vers deformat, puix que es tracta d'una fic-
ció, i cal accentuar la posició fictiva adop-
tada a gratcient pel realitzador.

Dels tres episodis que integren el film,
el més considerable •és l'episodi central, a
càrrec de Conrad Veidt, encarnant el tsar-'--	 _ --	 ,	 públic comprensiu.

J. PALAU

triada entre eles millors de la célebre pa-
rella Stan Laurel i Oliver, Hardy, i una
altra d'avantguerra, que suposem que serà
rebuda pels nostres amics amb l'acceptació
que solen tenir els films d'aquesta mena.

Completa el programa un film de G. Des-
law, Montharnasse, que reuneix alhora el
doble caràcter de film documental i film
d'avantguarda. E1 seu autor ens hi pre-
senta la vida del célebre barri parisenc que,
en franca competència amb el clàssic Mont

-martre, ofereix prou interés i prou pintoresc
per motivar un film en el qual es reflec-
teixen els diversos aspectes d'aquell barri,
una de les capitals de la bohèmia inter-
nacionaL

El film d'Iven, Pluja, que havíem anun-
ciat, no ens ha arribat a temps por ésser
projectat demà. De totes maneres, el tenim
en cartera per a sessions vinents.

Amb aquesta sessió es clou la present
temporada. El favor que ens ha dispensat
el públic ós per nosaltres un encoratjament
per a millorar 'encara les futures sessions
MIRADOR.

Mentre la ciutat dorm, és clar, passen
grans coses. Les veiem en aquest film no
pas millor de com les havíem vist en La
Redada, Sota el frac o La llei de l'hampa.
Aquest film repeteix, sense enriquir -los, els

lloc comuns del film policíac que Sternberg
i Cummings han concebut i realitzat - de
manera incomparable.	 -

Lon Ch-aney hi fa una mena de Hans
Sachs. De quan era molt menuda coneixia
una joveneta, per la qual cada cop més
sent una afecció que no és pas neta de
passió, perd a temps, ell, certament d'edat
madura, es retira per a no estroncar la
felicitat d'ella amb el que, a desgrat de la
seva vida desarreglada, ha estat sempre l'ho

-me a qui ha estimat.

J a
 ho sabeu...

— que L'àngel pecador passa a París amb
el títol de Somni immolat? Decididament tant
allí com aquí els títols - despisten ei més
viu, perquè ningú no pot suposar que un
títol tan pueril correspongui a un dels més
bells films de l'any,

— que David Golder, la novella amb qué
s'ha revelat Irène Nemirowsky, serà ob-
jecte d'una adaptació cinematográfica? Serà
un film parlant, i Duvivier, el realitzador,
ha promès a l'autora no modificar el final
de la novella.

.	 Un film documental d'avantguarda

MONTPARNASSE
realitzat per G. Deslaw.

Un film de Pau' Leni

L'home de les
figures de cera

amb Emil Jannings,
Conrad Veidt i Werner Kraus

El Desfile del Amor

no e's uno estrena.

E1 Desfile del Amor
és la primera opereta cmemato Tàffca
que es manté en cartell durant 11 set-
manes consecutínes....

i segueixen els èxits 1!!. - ^1M11^►1^a

NOVETATS
EN CAMISES

'	Jaume I, 11
Telèf.11655

Vegi-la avui al COL IS L U 1 W
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v EL CINEMA z .^
LA SESSIÓ "MIRADOR" DE DEMÁ

ji Lfigures home de les
Les estrenes ANTICIPACIONS

)EL CINEMA SONOR
Das 1Vachsfigurenkabinett—El gabinet de

les figures de cera—és un film que pertany

a l'edat d'or del cinema alemany, d'aquella
edat el cant de cigne de la qual és Variété

com diu excellentment Charensol.
Per mesurar tota 'la importància d'aquella

època productiva, no cal sinó considerar el
que ha esdevingut després. Els alemanys,
que han volgut renovar-se, han hagut de

traïr el seu geni propi marxant a Amèrica,
d'on ens ham tramès obres considerables,
-__,.	 ,^ +oms	 P1ç aue s'han quedat fa

al costat de Lars Hanson, com el més gran
actor europeu. La seva tasca aquí és in-
oblidable. Demà veureu el que no podem
transcriure aquí. L'episodi, encara, cal apre-
ciar-lo en conjunt, i les escenes del ball de
noces i la dels conspiradors són, al nostre
entendre, el millor que ha signat Paul Leni.

EI primer episodi va a càrrec d'Emil Jan-
nings en el rol del rajà Harun-al-Rasxid.
Jainnings, qui és, de tots els artistes, el
menys comprensiu d'aquell llenguatge rea-
lista a què suara ens referíem, en canvi

sm sembla que els senyors crítics, indub-
lement mot intelligents, que han defen-
a peu i a cavall el que hem convingut

anomenar «art mute o ((art del silencie
deixaran dir que estem assistináttglariomf
cinema sonor.

Zeconegut aquest fet, deixeu -me dir, ence-
que un pur espectador no podrà estar-se
fer dues observacions. La primera, adre-
fa als detractors furiosos d'aquesta iri-
vació, és demanar-los on han anat a

fou—naturalment !—Alemanya. La senyora
Hennv Porten que, com saben e's nostres
lectors, és una «star» considerable, en un
deliciós article publicat en una 'revista ale-
manva ens explica com anà la cosa. Fou el
papà d'aquesta senyora el que tingué la gran
pensada. Home decidit, no cal dir que de
seguida la posà en pràctica. Por veure cla-
rament una, cosa—ja ho diu Chesterton--
1'hem de girar del revés, lEs el que va fer
el senyor Porten. En'llóc d'aplicar unes pa-

Un Lohengrinu sonor

arar tota aquella bastida d'arguments que raules a un film—com feien els barcelo-

ls crítics de cinema més conspicus dre- nins—ell aplicà un film a unes paraules.

aves contra el cinema sonor abans de co- Veureu. Agafà una placa de fonògraf

lèixer-lo. No ho sé pas. La segona obser- l'arribada de Lohengrin, per exemple—i en

ració, és demarcar-los si es que creuen, construí el film. Collocà un decorat a la

;om sembla, que el cinema sonor 'sigui una	 paret, escampà uns quants comparses, i	 ,.

osa nova. Aquesta flamant meravella, aquest	 quan la seva filla, que feia d'Elsa, estigué

nvent sensacional fou, justament, '.a prime-	 a punt, i ell,.que fera de Lohengrin, hagué

a aspira-ció del cinema en néixer,	 pres damunt la barca arrossegada pel cigne

Í dic això perquè el dia que es faci una	 u_na actitud ben escaient, engegaven el disc '

història del cinema---i un dia o altre algú i, al mateix temps, l'operador -començava a

haurà de provar-ho—veureu com en els seus filmar. IEs tractava de representar el que
començos el cinema ens l'oferien sonor. Tots cantava la placa. Així, doncs, als primers

els de la meva edat-34 'anys—podem recor- acords místics dels violins la comparseria

dar-se des films 'sonors de Barcelona. Es	 adoptà una posició expectant. Després, en

clar que la paraula no procedia del film, començar al disc el cant d'esbalaïment amb

sinó que hi era sobreposada des de bes-	 qué la multitud acull l'aparició del Sant

tidors per algú de la casa, pero a l'es-	 Cavaller, els comparses s'agitaren i obri -

pectador,. imatge i so li arribaven en bloc,	 ren i tancaren la boca rítmica-ment. No -cal

i és per això que aquelles representacions dir que ham procurà que l'entrada de Lo-

poden considerar-se com anticipacions del hengrin coincidís amb el moment en què

cinema sonor. 'Eren films curtets, que no	 a bla placa es sentí la veu d'aquest i que ;;.

assolien de bon tros la categoria artística el senyor Porten aocionà adequadament i

ni la perfecció tècnica d'aquells films que	 obrí la- boca sempre que convingué i àdhuc,

ens presenta MIRADOR en les . seves ses- en un moment donat, avançà majestuosa-

sions com a pellícules retrospectives i, no ment dues o tres passes de •cara al pres

-obstant, ja anaven associats a la paraula i al sumpte públic amb una boca badada com

so. Eren films que presentava el ((Salón Na- un calaix, fent grans esforços per aguantar

po'eóri» de la Rambla de Sarrta Mónica, br	 el pinyol mut que, per ell, donava la placa.

((Sala Mercè», el ((Teatro Soriano», del Pa- Tot anà com una seda. Acabat e1 disc,

ralle] i el ((Diorama)(. En un d'ells—al aNa- acabat el film. Pot dir-se, doncs, que el

poleón»—sortia la Marieta em£arinada — no primer manuscrit del cinema fou una placa

recordeu aquesta precursora de ((la Mo-' de fonògraf. L'espectacle, naturalment, tin-

nyos?—pujant a un cotxe, i algú, darrera gué un gran èxit, i això els animà a filmar

la pantalla, estrafeia la seva veu que cau- tots els (duose existents i a organitzar

saya la hilaritat del públic. En un altre— «tournées» mot seriosos per totes les ciu-

a ((Diorama»—una minryona entrava can- tatx alemanyes. La funció era anunciada,

tant al menjador amb una -pila de plats i,	 poc més o menys, així : ((Arribada de Lo-

en caure-'i a terra, sentien le gran tranca- hengrin. "Monumental film sonor de 30 me-

dissa. Al vell teatre «Condal(( actuaven els tres (trenta!) de llargaca. Representat pel

famosos mímies Onofri, una mena de pie- senyor Portea i la seva filla Henny (Lohen-

cursprs del cinema que encara el feien, di- grin i Elsa), amb les veus del senyor Caruso

ríem, a la vista del públic, ensenyant les	 i la senyora Destinn, respectivament. El

cartes. Al -Soriano(( hi havia la companyia cor és format per alemanys de debò, amb

Ibàñez-Rodríguez. Aquests senyors, que eren les veus, però, del cor 'del (FMetro^olitan»,

de -carn i ossos idotats de paraula, feien de Nova Yorh.n Hom engegava la placa i,

un espectacle completament mut, la panto- al primer crit del senyor Caruso, la sala

mima. I un cop acabada aquesta, quan feien quedava,a les fosques i apareixia a la pan-

les pellícubes, quan en lloc d'homes de debò talla el senyor Porten vestit de guerrer, amb

dansaven per l'escenari quatre -fotografies, una boca de pam. La correspondència entre

pensant segurament que el públic acabaria el gest i el cant no era pas cap model de

per ensopir -se amb tant de mutisme, els, precisió i, sovint, s'equivocaven de disc,

mímics treien la veu.	 Aleshores, mentre a la - pantalla hi havia

Ara bé : si a Barcelona el cinema ja en	 una escena bucòlica, sorgia el bram d'algun

la seva infantesa esdevingué sonor gràcies baritonás que cantava 'l'Otello i feia els

a una aplicació, podríem dir-ne humana, no esgarips de la mort. Sort que els alemanys

hi hagué cap país que el fes sonor gràcies són gent de bona fe i tenen mota fam-

a una aplicació tècnica? Sí. Aquest país tasia!... —JoaN ALAVEDRA
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SI MONIZ

Per a mobles

Per a cotxes

Donarà nona brillan-

tor als nostres moblés

SIMONIZ SERUICE

Telèfon 75477

Avinguda Alfons XIII, .466

LES
APELLES_FENOSA

perar-ne aluna que n	 Oa	 oli arribava mai ;	 ITt 1111 Ca 1 0 Ii	 II1
quan amb la seva vèrbola emocionada i

	

explosiva ens parlà del que val el bean	 En el curs d'una visita recent a l'Hospital
Dieu de Reims i del que valen els Arxi- de la Santa Creu, ens cridaren 'l'atenció uns

	

pencos i Brancusis ; quan ens mostrà a:gun	 respatllers de rajola vidriada. No les sump-

	

cap de dona que havia , fet, algun tros	 tuosíssimes rajoles de la Casa de Conva-

	

d'una obra trossejada uns' dies abans, en	 lescència ni les que, germanes d'aquestes,

	

els quals una blanícia que s'anava perdent	 hi ha en algunes sales del vell hospital, sinó

	

deixava el lloc a una cenyida persecució	 els respatllers corresponents a una part de

	

de la forma, plena de sentit plàstic, veiérem	 les sales de dones, compostos amb els humils

	

aquest escultor com s'anava trobant as 	 cairons mig partits de blau i verd en dia-

UN LLIBRE CURIÓS	DZBCOB

rajola de Valeilcia

nefes primitives, que sembla del xvit, segons
la qual en uns targetons hi hauria hagut
noms de 'sants o números.

En veure aquestes combinacions tan va-
riades em va venir a la memòria un petit
llibre vell que moltes vegades havia fullejat
encuriosit a la biblioteca de T'Escola d'Ar-
quitectura. Aquest llibre és del igaz i degut
al Pare Dominic Donat, «religieux Carme
de la Province de Toulousen. IEl seu títol és
Méthode pour (aire une infinité de desseins
dífférens avec des carreaux , mi-partís de deux
couleurs.

Es tracta d'un llibre científic, que planteja
el problema com una aplicació de les teories
del càlcul combinatori. Encara que els cai-
rons sempre són iguals, segons en quina de

' les quatre direccions possibles es posi la
punta verda, resulten quatre cairons diferents
que poden combinar-se de moltes maneres.
El P. Donat designa aquests quatre cairons
per les lletres A, B, C, D. Aleshores fa veure
que només posant els quatre cairons en
filera :poden permutar-se de 24 maneres di-
ferents, entrant a cada una els quatre tipus,
ésa dir :

ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC,

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS

`ARTS, 481 I Telèfon 33421

Els qui coneixíem ja de temps l'esperit
abrandat i sensibilissim de l'escultor Apelles
Fenosa, érem ben lluny, en veritat, d'es-
perar-ne cap fruit de platitud o de barroe-

ria. Erem ben lluny, certament, malgrat
les seves múltiples i abigarrades teoritza

-cions, sovint agressives i heroiques, sovint
excessivament simpatitzants per la trucu-
lència i l'atabalament, d'esperar que pogues-

sin cristallitzar en una obra destarotada i
banal. Tot amb tot, hem de dir també que

APEL-LES FENOSA. — Cap

aquest artista ens ha fet passar alguna mala
estona en veure'l derivar, de vegades, em-
portat pel seu lirisme—per altra banda de
la més bona qualitat—, cap a una certa
expressió un xic massa apartada d'un sòlid
concepte estructural i massa, massa a la
vora de la pura poesia; aquella emoció que
creava les seves obres corria un seriós pe-
rill d'esbravar-se i de perdre's totalment
per manca de coherència de solidesa, d'allò
que n'era el vehicle fins a nosaltres, d'allò
que n'era el seu continent.

No gens menys, la confiança que teníem
posada en Fenosa, la garantia que teníem
del seu talent ben efectiu, ens en feien
esperar qualsevol dia una virada cap a
una concepció més escultòrica, cap a una
lleial i intelligent submissió ,a les lleis de
1a matèria—no un servilisme inert i encar-
tonat—, en la qual no hauríem de témer
que aquel! element inefable que és la pro-
funda intensitat de la seva escultura pogués
desaparèixer per falta de sustentacle.

Ja quan trobàrem Fenosa a París, en
aquella petita mansarda de Montpannasse,
en la qual si treballava en .alguna escultura
de gaire tamany tenia d'ajaure-la perquè
no hi cabia d'altra manera ; quan el veié

-rem esmicolant les seves obres bell punt'
acabades perquè no 1i satisfeien prou, deixant
que el markant es desesperés de tant es-

nades entre elles permeten formar un nom-
bre de dibuixos que, com fa notar l'autor,
és pràcticament infinit. Això no produirà
cap sorpresa als que estiguin poc o molt fa-
miliaritzats amb les fórmules combinatòries,
però sí als profans. E1 P. Donat ja fa avi-
nent als que trobin difícil de creure el que
ell diu, que canviaran d'opinió si llegeixen
els Elémens de Mathénaatique del R. Pare

Prestet, on apendran que els vuit mots lla-
tins d'aquest vers

Tot tibi suat dotes T!irgo, quod sidera calo

es -podeñordenar de a 4c,3zo maneres dife-
rents. (Aquest nombré es troba fent ixzx3
)< d x s x 6 x 7 x 8.) El mis curiós és que, se-
gons el P. Prestet, d'aquestes combinacions
n'hi ha 3,276 que guarden-la mesura d'un
vers hexàmetre! Sigui'ns permés d'envejar
la calma i la paciència del bon frare que va
comprovar la prosòdia de totes aquestes or-
denacions.

Dels innombrables dibuixos possibles, l'ai
tor en presenta 72, alguns ben interessants.

En l'anterior crònica fèiem esment dels
discos de música simfònica, que continuarem
avui per a senyalar la publicació de l'ober-
tura de Mende'.ssohn, El somni d'una nit
d'estiu, una de les obres més importants de
la música simfònica del període romàntic,
l'obertura de la qual no sovinteja en els
concerts malgrat la popularitat de que gau-
deixen altres d'aquest autor : Ruy Blas, La
Gruta de Fingal, etc., i el Nocturn i Scherzo
d'aquesta mateixa obra. Té aquesta obertu-
ra aquella distinció que encara que despro-
veïda d'idees genials, fa sempre elegant i
agradable l'obra de Mende'.ssohn. La direc-
ció detallista del Mestre Koen esdevé encer-
tada i més en una obertura com aquesta en
la qual ha de cercar-se més la bellesa dels
detalls, que la impressió del conjunt.

Un altre disc Regal porta l'enregistrament
de l'arranjament per a gran orquestra, de
Navarra, la vigorosa jota d'Albèniz, a 'la
qual l'orquestració de 1'Arbós ha sabut con-
servar tota la seva força. Es omplert aquest
disc per la mateixa Simfònica de Madrid i
per això ara té una certa oportunitat, puix
la propera excursió d'aquesta entitat a Ca-
talunya ens podrà fer constatar l'exactitud
d'aquest bon enregistrament.

La música instrumental del mes és servida
com és costum en els programes de discos,
pels virtuosos de tots els instruments, : a1
piano Paderewski i al violí Kreisler i el petit
Menuhin omplen diversos discos.

Kreisler fa una excellent transcripció d'un
fragment de La Vida Breve, Si aquest artis-
ta es decideix per la música moderna es-
panyola trobarà molts fragments que li es-
cauran, com foren les cançons de Falla i
Turma, de melodia prou seguida per a ésser
transportada al violí. Dobla el fragment de
Falla un altre d'Albéniz, escrit .amb el ritme
de tango, que Kreisler subratlla amb la seva
forma habitual.

P'adereweki esdevé el virtuós més .artista
de tots e lls pianistes. Interpreta amb una
fantasia plena de bon gust un conegut vals
de Chopin i un altre de -Rubinstein, i el disc
avui ja és prou clar per a contenir aquestes
subtileses de dicció que amb els procedi-
ments d'abans passaven desapercebudes.

^La sonoritat del violí de Yehudi Menuhin,
sempre ampla, s'avé com poques a les espe-
cials característiques del disc, i més en les
tonalitats greus, com esdevé em la introduc-
•ió de la melodia La Romhnesca, on dóna
una intensitat d'expressió poques vegades
obtinguda amb el violí. De pitjor gust que
aquesta obra és la serenata andalusa, de
Monasterio, que intitula Sierra Morena i que
només pot servir per a fer ressalti r	 r "
tuosisme de-1d: -Js veuá.

Un del	 nacional que
ha adçjp .' uíerpret.	 e Frederic
Momr Ï signes del valor mterxa de les se-

Fe . ^útrit l'obra pianística i.
„ ,,. ou és la publicació en disc ,despatx de

ves Ca^rfons i Danses. E1 catàleg d'aquest
mes porta els :números tres i quatre inter-
pretades al piano pel seu mateix autor. Heus
aquí un dels grans avantatges dels disc, de
poder contribuir á al coneixement de la in-
tenció del autor en la interpretació de les
seves obres.

J. G.
*5*

«El somni d'un nit ct estiu,» Mendelssohn,
obertura, Orquestra Simfònica, discos «Re-
gal)) : LX 88i i 879.

«Navarra», Albèniz, transcripció d'Arbós,
Orquestra Simfònica de Madrid, discos «Re-
gal» : KX q.

«La vida breve», Falla, Fritz Kreisler,
Cía. Gramòfon : DA 1009, tango, Albèniz,
ídém, íd.

o^ Vals en mi bemol mayo») (Op. r8), Cho-
pm, Paderewshi, Cia. Gramòf an : DB 1273
vals, Rubinstein, íd., id.

«La Romanescan, melodia de t600, Ach
ron, Vehudii Menuhin, Cia. Gramòfon: DB
1267; 'Sierra Morena, Monasterio, íd., íd.

«Cançó i Dansa n.° 3n, F. Mompou, Cia.
del Gramòfon: AA zqs.

eCaf¢ó i Dansa n.° q», F. MomQou, íd., íd.

EI Desfile del Amor
EN DISCOS

BIIOAD VAST

EL DISC QUE MILLORA ELS APARELLS

INSUPERABLE IMPRESSIÓ

EI més econòmic : a 5 i 6'50 pessetes
PREUS uNICS

CASA ALEMANY
SECCIÓ DE MÚSICA

que són	 tderar la sensibilitat i la intel-
voler cons, 	 ud^ní ten nóü^es^atuté 'tatsiütia,
ligèncla CO

t
i Úi.cn t"Uac^ U^o^au^s . ..1^.^'r

gòniques, Fenosa ens demostra com dins
una estructuració intelligent i apartada de
tot instintivisme pot bategar una vida for-
midable.

Manuel Brunet ha suggerit des de La
Publicitat la idea de collocar, executada en
marbre—hauria d'ésser en un tamany un
xic més gros que el natural—, la deliciosa
escultura de la inimfa ajeguda, sobre l'herba
d'un dels jardins del Parc Lariba1„ Si aquesta
idea fos recollida per qui pot portar-la a la
pràctica, es faria a la ciutat de Barcelona un
obsequi fi i delicat com fa molt temps ningú
no n'hi ha fet cap. Després de tant colos-
salisme i .afany d'espeterrar el món .amb
grandiloqüències prosopopeiques, ara que hi
ha força més sensibilitat—encara que sovint
s'eclipsi--en els indrets on es determinen
aquestes coses, el lleuger i graciós epigrama
d'aquella escultura sobre un tou d'herba
espessa i més aviat curta en qualsevol par-
terre ample i senzill—potser voltat d'aigua
i tot—, ens redimiria de molts pecats de
llordor espiritual comesos aquests darrers
temps i que, amb culpa o no, pesen sobre
tots nosaltres.

JOAN CORTES I VIDAL

gonal, tan vulgars i característics a casa

nostra.
Les a-ajoles no tenen res de nou : són, com

les altres, dels segles xvu i xvit, que hi ha
pertot. Perd el pàleta que les va colloear, o
qui el dirigia, va voler fer un punt d'ima-
ginació i va descompondre els respatllers en
camps o plafons, emprant per a cadascun
una combinació diferent. Aquests camps són,
en general, alternativafnent amples i estrets
els amples marcaven el lloc del llit i els es-

trets l'espai intermedi. L'altura aproximada
és de a'az m. i les amplades, respectivament,
O'96 i o'82 m. Els camps amples porten en
un cairó gran més modern el número del
llit; però hem trobat alguna peça de les sa-

Respatller de la sala de dones de l'Hospital de la Santa Creu

Altres coanbinacions del ntateix Hospital arnb elsmateixos elements

No és la nostra intenció voler suposar una
relació entre el ]libre i les combinacions dels
respatllers de l'Hospital ; aquestes semblen
menys científiques, i probablement foren tro

-bades només per tanteig. D'altra banda, n'hi
ha de molt curioses j d'aspecte, algunes, ben
modern. Avui, que tant es malda per produir
decoracions de tipus geomètric i amb mitjans
simplificats, creiem que aquestes combina-
cions de cairons tots iguals i que, malgrat
això, poden produir conjunts tan diferents,
poden ésser un exemple interessant.

Quant al llibre, avui a 'la biblioteca de
l'Escola d'Arquitectura, procedeix probable-
ment del fans de ]'antiga Escola de Bailes
Arts. «Soy de Thomàs Soler y Ferrer Argto.»,
diu a la primera plana en bella calligrafia es-
panyola. Aquest Tomàs Soler, segons dades
de l'Arxiu Històric de la Ciutat (on es troba
sempre allò que es busca i alguna cosa
més), fou, en 1803, arquitecte major de
Reials Obres en aquest Principat, i director
i arquitecte de la Casa Llotja. Aquesta dar-
rera circumstància i el seu cognom ens fa

creure que fos fill o pròxim parent del cé-

lebre Joan Soler i Faneca, autor del projecte
i primer director de les obres del bell edifici

etcètera, fins a 24.	
neo clàssic.

Si, ames a més, admetem que els cairons	
Agote FLORENSA BARCELONAVía Laietana, 39 = 

es puguin repetir, i per tant es puguin em-	 _ 	 _	 -
prar combinacions com

AAAA, AAAB, etc.,
el nombre de les possibles puja a 256, que
són totes presentades al llibre, no tan sols
representant els cairons per lletres, sinó tam-
bé .dibuixant 1'ès 256 disposicions possibles.
Aquestes 256 fileres de quatre cairons combi-"

RELLOTGES

Rbla. del Cenare, 33
Passat e Bacardí, 2

^ •	 1
raspalls per a tots els usos

articles de neteja — objectes per a presents

rambla de catalunya, 40 



La banyista en ple hivern. — Quina delí-
cia!... Però on dimoni són els fotògrafs?

(Saturday Evening Post.)

Oberta des de les 9 del mati fins a les 2 de la mafínada = Preu d'enfrada al recínfe :1`05 pessetes

Gran Pirc dI9Atricc©Th. 'OBERT FINS A LES 2 DE LA

PiDiu	 ca©r&
Díjous, día 5 de juny, a les 10 de la nif, tercer concerí per l'Orquestra Pau Casals,
dírigida pel mestre Lamofe de Grígnon, "sota el següent: programa : Símfonia heroica,
de Beefhoven. = Fausf, Ober€ura, de Wagner. = Daphnís á Cloe, de RaveI, = Primeres

audicions d'obres de Manel Martí í Joaquím Rodrígo

DES DEL PROXIM DIA 10, GRANS FESTIVALS DE LA SETMANA HOTELERA
Dia 15, Gran Bafalla de Flors. = Del 15 al 21, Setmana Andalusa

.	 ri-.;	 m nnri:l
Y

•IL Á\	 1 •1hFIÍ ONI u
Curiosa atracció en la planta baixa del Palau de Projeccions

lL°LMMM Dh °ACDOo If^l	 II	 LLMfMIll llO^C^

cIell c^apee^pn	 6U II	 ll ©Q °u dc^ D©	 O©a 6	 iFOR	 O©	 I©t © Dit

Useu pel cap

Lociõn ViVina
Enforteix e! cabell

No cura calvos,
però els evita.

Farmàcia ; Escudillers, 61

Concurs electoral de MIRADOR

Quin votaríeu com a representants de Catalunya?

Qui creieu que sortirà per minories?

—Nen, que tens un terròs de sucre per
donar-ui?	 (Saturday Evening Post.)

rUT
Mata los insectos

_ -.	 más rápido.

ELIT4 Desconfie de las
=	 imitaciones.

FLIT
Bidón amarillo-
franja negra

u

AIGUA
DE ROCÄLLÄURA

L deu mé rica 6.1 más

Si voeté pateix d'Alberlei	 LRtàIII
fria (W le Pedra), Wo	 a pïNM
pl.atous, Nefritis •rhlu, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA

S'expèn
amb ampolles de litre 1 de mig litre

1 en garrafons de vuit litres

Dlrfrló°idora jotirrali

FORTUNY, S. A.
CAARill HOSPITAL, 32, Y 9ALYI11^.I 153

Societat Espanyola do Carburs MetIhIics

Correus: Apartat 190	 BARCELONA	Telèfon 73013
Teler.;  "Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 0í' DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques a
Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i FERRO
SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i peces seda, cotó
i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de Iaboratoris
i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME-
TRES,materialsd'aportació perla SOLDADÜRAAÜTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS
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