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Josep Pla.—Fixeu=vos que parlo com l'Evangeli.
Josep Canfelluf.—Si, però no sé si 4'has $xai que el mirall és

una paella...!
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El reial decref del día 9
no és més que un acfe
de necessáría reparació
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Romania ja tenia rei, un nen petit de
vuit o nou amys, que ja en feia uns quants
que era rei, i que anava creixent i ja salu-
dava militarment com un home gran, es dei-
xava dir «Sire» i besar la mà.

Aquest petit rei ha estat destronat pel seu
pare, el príncep Càrol, que ara es diu Cà-
rol II. I els romanesos no hi han trobat
inconvenient, i novament han
volgut lligar la seva sorf a
les vel•eïtats d'una família
regnant. No hi ha gaires po-
bles que puguin donar pro-
ves d'una vocació monàrqui-
ca tan ferma. El rei Miquel
era massa petit, no podia
portar un sabre de debó, i
en e] seu pit no hi cabien
gaires condecoracions. Ara
tindran un rei que porta bi-
gots i manarà, si no se'n
cansa i no renuncia per
quarta vegada els seus drets
al tron.

La història de Càrol II
és la més pintoresca del
món. Amb històries inferiors
a aquesta es fan grans films.

Càrol és fill del difunt rei
Ferran de Hohenzollern —
una branca dels Hohenzo-
]lern alemanys, avui destro- -
nats per la gràcia de Déu i
de la Constitució — i de la
reina Maria de Saxònia Co-
burg-Gotha, una senyora de
la casa reial d'Anglaterra.

Des de la seva adolescèn-
cia, Càrol II va demostrar
gran acció a les armes, als
llibres i a les dones, però
d'aquestes tres aficions, la
de les dones — l'edat s'ho
portava—és Túnica que s'ha
imposat Tins ara. Molt jove
encara — Càrol va néixer
l'any 1893—es va enamorar
de Zizi Lambrino, filla d'ua
coronel romanès. 1 com que
no està bé que un príncep
s'enamori de la filla d'un coronel, la
família reial romanesca es va oposar al
festeig, però, aprofitant un viatge a Odes-
sa, Càrol es va casar amb Zizi. 1 fent-se
càrrec que això de casar-se per amor és
una estranyesa que els prínceps no l'han de
fer, va renunciar els seus drets a la corona.
Càrol i Zizi van tenir un fill. Van passar
un parell d'anys, i en 1918, el rei Ferran i
la reina Maria, suposant que el seu fill ja
podia haver-se cansat del matrimoni, van
fer gestions perquè Càrol deixés la dona i
el fill i tornes a casa. Càrol va contestar
renunciant formalment els Jets al taran.

L'ex-rei i actual hereu

L'any 1919 ja feia prou temps que Càrol
era casat. Es va cansar de la dona i el
fill i va tornar a casa. Als seus pares, gent
d'influència, els fou molt fàcil fer anullar el
matrimoni allegant que havia estat fet en
condicions irregulars per un pope complaent.
Després d'un llarg viatge, Càrol es casà
amb la princesa Elena de Grècia, filla del
rei Constant(, que va morir destronat, i
germana de l'ex-rei Jordi, també destronat.
D'aquest matrimoni oficial va néixer el rei
Miquel, que ara ha estat destronat pel seu
pare. La ]luna de mel entre Càrol i la seva
segona dona va durar molt poc. Durant un
Viatge a Londres, on Cárol va haver d'anar
per assistir a l'enterrament de la reina Ale-
xandra, va conèixer la senyora Elena Lu-
pescu, esposa d'un capità de l'exèrcit ro-
manès. Conèixer-la i enamorar-se'n va ésser
tot u. Càrol no va saber dissimular, va ex-
hibir la senyora Lupescu pertot arreu, i,
naturalment, va 'produir-.se l'escàndol, Crol

la no va tornar a casa : es va limitar a
escriure: per segona vegada va deixar una
dona i un fill i per tercera vegada va re-
nunciar els seus drets a la corona, al seu
fill i als seus béns.

Entretant, el rei Ferran, creient que la
seva fi era pròxima, va decidir resoldre el
problema de la seva successió. El dia 4 de

L'actual rei i ex-hereu

gener de 1926, l'Assemblea Nacional apro-
bava una proposició del Consell de la Co-
rona establint un nou estatut de família,
segons el qual la corona passava del' rei Fer-
ran al príncep Miquel. Ferran moria l'any
1927 i pujtva al tron el rei Miquel.

La llei de q de gener de 1926 creava un
Consell de Regència format pel príncep Ni-
colau—el fill petit del rei Ferran—el primer
magistrat de la nació i el cap de l'Església
romanesca. (Encara que sembli estrany, ni la
reina Maria ni la princesa Elena, l'esposa
oficial de Càrol, formaven part de la Regèn-
cia per evitar conflictes entre sogra i nora.
Durant aquest temps, la reina Maria s'ha
cregut víctima de moltes vexaciones i sem-
bla que més d'una vegada hi ha hagut con-
flictes entre ella i algun dels regents.

Mentre va viure i governar Joan Bratianu,
cap del partit liberal, no hi havia perill que
Càrol •tornés a Romania. Amb un rei petit,
Bratianu se sentia rei. Bratianu va organit-
zar una gran campanya contra Càrol i va
arribar a publicar fascicles reproduint cartes
d'amor entre Cárol, la seva primera dona
Lambrino i la seva amiga Lupescu. En certa
ocasió que es parlava de la tornada a Ro-
mania del príncep Càrol, va ordenar als
guàrdies de la frontera que si Càrol intenta-
va passar fessin foc. Durant el període del
Govern Bratianu el pare del rei Miquel era
considerat com un malfactor.

Mort Bratianu i governant el partit agra-
ri, o dels pagesos, ha estat fácil fer tornar
a Càrol. Maniu, el president del govern agra-
ri, no ha trobat grans resistències. La repre-
sa de la campanya dels liberals contra Càrol
va topar amb la resistència del príncep Ni-
colau, que ja estava cansat de fer de regent,
i que va fer observar que no es podia mal-
parlar del pare del rei Miquel. L'actitud
del príncep Nicolau va reduir l'oposició li

-beral i Càrol ha tornat i l'Assemblea Na-
cional l'ha proclamat rei. Moments abans
de la proclamació, el Govern Maniu, que ha-
via trobat certes dificultats, va dimitir i va
constituir-se'n un altre gairebé igual, presidit
per Mironescu. L'óniça dificultad de família
és la reconciliació de Càrol amb 1a princesa
Elena, mare de l'ex-rei Miquel, però Maniu
va obtenir que el divorci seria anullat i que
la reconciliació de fet era feina dels dos es-
posos. Sembla que quan Crol abraçà el seu
fill Miquel, estava present la princesa Elena,
i que, com al cine, es féu un grup de tres.

La situació política queda en la forma se-
güent: els agraris van votar a favor de Cà-
rol, els liberals i els socialistes es van abs-
tenir, i només va haver-hi un vot en contra.
Però l'arribada de Càrol ha motivat l'escissió
del partit liberal.

Potser estranyarà al lector que en aquest
afer no hi facin cap paper els militars. Cal
no oblidar que a l'aeròdrom de Cluj i a l'ae-
ròdrom de Baneasa i a la porta del palau
reia] de Bucarets hi havia tropes amb unifor-
me de gala esperant l'arribada de Crol,
al qual van presentar les armes. La major
part de l'exèrcit era favorable a Càrol, en-
cara que per dissimular-ho el cap del Go-
vern, Mironescu, no permetés l'entrada de
cap militar a l'Assemblea, perquè no es
pogués parlar de coacció.

¿Quines conseqüències tindrà aquest fet
en política exterior? Un diari vienès, parlant
de les probables repercussions d'ordre exte-
rior, ha dit que la corona reial de Càrol
podia convertir-se en corona d'espines. Cà-
rol és ]'home de l'exèrcit, però Romania
compta amb ]'hostilitat d'Hongria i de Rús-
sia.

EI decret de 9 de juny de 1930
Si el Decret de j8 de setembre de t923

va ésser anomenat de «repressió del sepa-
ratisme,>, en canvi, el de 9 de juny de 1930
podria dir-se de «reglamentació del cate-
lanismen. Un i altre posen fites; l'un a
imaginàries maquinacions del separatisme;
l'altre a les legítimes aspiracions del catala-
nisme. L'un diu als catalans uno res per a
vospltresu i. l'altre -as acontentarem amb
poca cosa». El primer és més vexant, però
el segon és més humiliant. En el primer, al-
menys, se'ns pren per una gent terrible
però en el que és en el segon, se'ns tracta
com a persones que no compten gaire. Aques-
ta és la veritat.

Ja tornem a tenir respectada la nostra ban
-dera i reconegut oficialment el dret a parlar

el nostre idioma en aquelles circumstàncies
que mai na havia deixat de parlar-se, dins
la vida interna de les corporacions. Però els
llibres, els actes, havien d'ésser en la parla
dita oficial. ¿Quina raó pràctica existeix per
a semblant mesura? Cap raó. Es non*s un
signe extern de subordinació; d'aquest es-
perit de subordinació que, dintre d'Espanya
fa temps que ha informat la política i que
ha fet sempre impossible les coordinacions.
Perdem molt de temps i moltes d'energies
en meres qüestions de preeminències ; mal-
gastem bona part de la nostra força a ofegar
drets. Més valdria qué s'apliquessin a es-

torços més civilitzadors.
Igualment, pel que fa a la reglamentació

de l'ús de les banderes, tot i reconeixent la
bona intenció que anima el decret, no ens
sembla pas que el seu redactor hagi estat
gaire ben inspirat.

Es innegafrle%gue hi ha unobanJera que
és de tota Espanya i que, ber tant, ha di'és-
ser respectada arreu del seu territori. Però,
precisament per amor d'aquest respecte, s'ha
d'evitar que mai pugui semblar, ni de lluny,
que sigui posada en pugna amb la de cap
regió. Res més natural que allà on hi hagi
una bandera regional, n'hi hagi una de na-
cional. Però res més centran al prestigi de
la nacional que el fet d'ésser allí d'una ma-
nera obligatòria. Mentre que hi haurà la
bandera regional per grat. Això li donarà
sempre una preeminència moral ; efecte con-
tren al que el redactor del decret esperava
obtenir.

Però tot plegat no ' ié una enorme im-
portància. El decret del g de juny de 1930
és un pas més cap aquella normalitat que
prometé el general Berenguer en pujar al
govern. No és cap gràcia que ens fan, sinó
una reparació que acceptem.

De totes maneres, el problema és més pro-

frpnd que l'abast d'aquest R. D. Quan els
intellectuals castellans ens visitaren, es par-
là que Espanya tenia de començar una nova
vida de llibertat, i que el problema de Ca-
talunya anava inclòs en aquest problema ge

-neral. Aquesta és, per nosaltres, la veritat
que cal no perdre de vista. Agraïm al general
Berenguer aquest lent retorn a la situació art-
tenor a la dictadura. Però no podem oblidar
que els nostres drets els volem ben recone-
guts per un govern, i per un govern no
pressionat per Popinió pública, sinó emanat
d'aquesta dintre un ambient general de lii-
bertat. —R. LL

Els grans processos de la història

Dissabte passat va tenir lloc a l'Audiència
de Barcelona la vista del procés per injú-
ries que el senyor Viura seguia contra el
nostre amic Llates (per haver-li dit «rosa-
cruz con ofensa de sus creencias religiosas,
mágico en sentido despectivo y Pauletau).

!En la sala de passos perduts molta gent
esperava que s'obrís la porta per tal d'aga-
far bon lloc i poder seguir les incidències
de la vista. La personalitat del processát i
la dels testimonis cridats a declarar feia que.
s'hagués despertat una gran curiositat entorn
d'aquesta causa.

Perd tothom quedà defraudat. La vista es
celebrà a porta tancada. El públic se'n tornà
amb recança. Només el pati interior on s'es-
peren els testimonis estava .animat. Hi havia
moltes cares conegudes, i estranyades. No
s'havien trobat junts cap mati, i aquest es^
deveniment qui sap els anys que tardarà a
repetir-se.

E1 primer d'entrar a declarar fou el poeta
Viura. Segons referències, va reconèixer
que el Mirador indiscret escrit per En Llates
no deia cap mentida. El que ]'ofengué es
veu que fou e1 to humorístic.

Després, la desfilada de testimonis. Cada
un es veia, en sortir, el eehtre d'un atapeït
rotllo i, vulgues que no, havia de repetir la
declaració que acabava de fer.

Ningú, ni els amics d'En Viura que van
declarar, no trobaren que el solt fos injuriós
ni contingués inexactituds.

El defensor del senyor Viura, el lletrat
senyor Sierra, aquell que, tot i la seva res-
pectuosa amistat amb l'ex-governador Mi-
lans del Bosch, es va separar de la dicta-
dura perquè aquesta contreia «pactos nup-
ciales con el catalanismo», no va tenir, pel
que ja beco explicat, públic que escoltés els
seus refilets. Els entonava en veu tan alta,

amenitzada per algun gall; que els tafaners
escoltaven per la porta entrebadada. IEl
poeta Viura creia sentir-los millor aI costat
d'una de les finestres de la sala.

A dcspit de tot, la Sala ha condemnat
l'amic Llates :a sis mesos de desterrament
a 150 quilòmetres de Barcelona, és a dir, fora
de Catalunya.

Naturalment que no està dita l'última pa-
raula. Perd és de lamentar e1 criteri que
ha demostrat la Sala. La censura protegia
certs homes de 1.a situació. Només falta que
els Tribunals considerin injúria unes ratlles
que no perjudiquen en res la fama prou sò-
lida d'En Viura. Tothom conexia les seves
aficions a la dansa i a les investigacions
del més enllà. L'Enciclopèdia (Espasa, en
l'article que li dedica, diu : «ha abandonado
la poesía para dedicarse a los estudios teo-
lógicos y a las ciencias ocultas)). E1 mateix
Viura declarà que coneixia prou a fons les
danses hieràtiques de Caldea i d'Assíria per
poder-les ensenyar. Fins ara no s'havia ama-
gat ni d'estudiar les ciències ocultes ni que
li hauria agradat ésser mestre de ball del
Liceu, com la senyora Pauleta Pàmies.

Però ara resulta que no ]i agrada que l'hi
diguin. Ningú no diria que no pendre's se-
riosament una cosa així fos un delicte. Un
tribunal li dóna la raó. Ho deuen saber més
que nosaltres. Falta veure com pensarà el
Suprem.

Una altra causa

El públic de la causa contra En Llates, no
havent pogut entrar a la sala, i els testimo-
nis, per curiositat de saber el que havien
dit els altres, es quedaren al pati i buscaren
distracció en un parell de gitanos que com-
pareixien acusats, de robatori de setze pes-
setes a unes criatures que anaven a estudi.

L'entrada d'aquests gitanos causà un cert
interès. Un, en veure'ls a aparèixer al cor-
redor, preguntà :

--Què és això?
—Restes del Banc de Barcelona—féu iEn

Moraguetes.

Un dels gitanos era molt garlaire. Anava
emmanillat amb l'altre i, com a bon fill de
la seva raça, gesticulava molt. El seu com

-pany, amb paciència, deixava que el seu braç
seguís els moviments del braç de l'altre.

***
El gitano més orador duia una camisa li -

beralment feta tiretes.
—Es per rascar-se millor—fou l'explicació

que trobà I'Angel Ferran.

La popularitat guanyada

El radiant senyor" Olivella, pontífex dels
nostres mercats, repassa una gasetilla que
li dóna a llegir l'O'llé, el seu secretari, en
la qual es ressenya ':a visita feta a la bar-
riada de can Tunis.

—Només trobo — observa — que això de
el concejal señor Olivella queda potser una
mica fred...

— ?
—Home, podríeu posar-hi : el popular

concejal señor Olivella,

El "timo" de la guitarra (7)

Feia mitja hpra que, a l'avantdespatx de
l'akaldia, aquell flam enc 'es lamentava que
no podia tocar, per manca de guitarra, ni
podia menjar.

—Va-ja, compreu-li una guitarra—ordenà
l'alcalde, compadit, al personal de Secre-
taria.

Preguntaren el preu al flamenc. Deu du-
ros.

—'Encarregueu -la i que la portin. La pa-
garem ací.

—Val més que em doneu les cinquanta
pessetes.

—No, això no !
EI flamenc s'indignà i se n'anà sense res.
—Què tal?—li preguntà un urbà a la

porta.
—Mal. Eze Güel me ha chafao la guita-

rra.

Piquïponiana
El senyor Pich, tothom ho sap, és un

home de grans recursos i sap que quan es
vol tenir influència cal posar-hi els mitjans.
Durant 1a passada situació, com en totes,
sentí el senyor Pich fretura d'aquost article,
i, molt diplomàticament, traspassà--in par-
tibus, naturalment—una relació íntima a
l'autoritat més primera i més enèrgica de la
nostra ciutat. Aquesta comunitat d'interessos

-facilité extraordinàriament les relacions de
!es dues personalitats, i, quan algú se'n sor-
prenia, el senyor Pich i Pon, molt seriosa

-ment, responia :
—Oh, és que som germans morganátics

Funerals
Amb un considerable retard ens ha caigut

a les mans un número de Vida y Luz, que
editen els germans de les Doctrines Cris-
tianos, en el qual es parla del difunt dictador.

L'article necrològic, precedit d'un retrat
i firmat per H. X., es divideix en dues parts
Qué han dicho de él los hombres i Qué
dice «Vida y Luz)).

Després d'avisar que la hora de la muerte
dicen que es la de las alabanzas, y en el
llorado general este dicho se ha cumplido
al pie de la letra, passa a recollir alguns
dels muchos elogios que a porfia le han
tributado los hombres más competentes y
sensatos de la sociedad.

Entres aquests elogis espigolem
Fué el salvador de España. Trabajó por

su patria como nadie. Los malos no qui-
sieron entenderle; los buenos no todos su-
pimos entenderle. Nunca saldarán los espa-
ñoles, por más que en su honor hagan, la
deuda que con él tienen contraída. Los bue-
nos españoles llevan su nombre esculpido
en su corazón.

Un romà, que per modèstia no deu donar
la cara, assegura (segons Vida y Luz) que
Primo de Rivera fué un talento político
superior a Mussolini (que aquest romà no
badi, si torna a Itàlia). Coincidint amb ell,
un altre valuós anònim diu que a Espanya
no hi ha hagut cap altre governant des de
Primo de Rivera. Un altre anònim, no
menys valuós que desolat, diu : Nunca debió
morir el que salvó a España ; porque ¿quién
nos queda?

Es curiós que Vida y Luz, tot i parlar de
la mort de Primo de Rivera, sembla no
haver-se adonat que, efectivament, el dic-
tador era mort.

HISTORIETA BALCANICA

Un poble que vol rei
Els DíJous --^ flancs rui ii iisi 1 II Iii	 i i



La nau vira i sé n'entra pel Golf d'Alger,
esplanada d'aigua tranquila que em deixa
amb la boca oberta i el desig agullonat.

No em sacio de contemplar aquesta ciutat
que, tenint, només, 250.000 habitants, es
perfila setze o divuit auilàmetres per l'es-
treta faixa litoral i s'esquitxa per la serra-
lada formant una simfonia de blanc i verd
que els sentits beuen goludament.

Cap .al mig, el caseriu s'espesseix, s'en-
fonsa i es fa més blanc. Es el punt ra-
biós 'de la blancor d'Alger 1a Blanca; és
l'Alger vell, la ciutat sarraïna que ara for-
ma, només, un barri d'atapeïdes casetes,
presidides pels murs de la Casba.

peix i preguntem qué volen. Diu que no
podem entrar sense un guia musulmà i en
prenem un que — naturalment — resulta
una bona peça.

Tenim sort. A la Mesquita hi ha I Assem-
blea preparatòria de la gran pelegrinació
a la Meca dels alauïtes, congregació puri-
tana a la qual pertanven — segons ens
explica un periodista àrab amb el qual fem
coneixença al cap d'una estona — molts an-
tics bandolers i criminals, convertits a mi-
llors costums.

N'hi ha uns quants centenars, ben de-
vots, per l'aspecte.

Vora la porta, descobrim una habitació

MIIAGDR

Quin caràcter

Perquè la propaganda en favor del con-
sum de bacallà fresc tingués la major efi-
caci,a, la casa importadora va enviar l'altre
dia un bacallà sencer a cada un dels re-
gidors i dels periodistes que fan informa-
ció a l'Ajuntament.

rebiaEl mateix dia, l'esmentada casa re
un cop de telèfon d'un dens agraciats:

—Sóc el redactor municipal de tal •diari.
—Ah, caram ! Vostè dirá.
—Escoltin : em pregunta la dona a veure

com es cou aqueix bacallà...
Una altra vegada, val la pena d'acom-

panyar instruccions. 0 enviar el bacallà
ja fregit.

EI viatger documentat

EV nostre collaborador Miquel Capdevila
és un heme apassionat per la història i
I'arqueologia d'una manera esfereïdora.
Abans d'empendre el seu acostumat viatge
anual, es passa onze mesos regirant llibres
i papers (té tot un pis pie de retalls sobre
totes les matèries imaginables), i arriba a
lloc sabent-ne més que els mateixos indí-
genes.

No fa gaire estava a la biblioteca de l'A-
teneu voltat de llibres oberts i tancats i amb
mitja dotzena de mapes estesos per la taula.

— En Capdevila deu preparar el viatge
d'aquest estiu — va comentar un davant
aquell espectacle.

— En Capdevila — féu l'enciclopedista
Tobedano — em fa l'efecte que arriba a una
ciutat, i encara no ha caminat vint passos,
s'atura, gronxa el cap fent aquell so que
en diuen tocar ]'.ase, i exclama : Aquesta
pedra me l'han canviada de lloc!..

d'on ve soroll d'aigua : en surt un jove amb
la xilaba i la camisa arromangades i eixu-

ra ot. Ve de rentar-se
gart-se amb un dperp P
apoder entrar a la Mesquita, ja que ha
freqüentat dones del carrer.

La nostra curiositat deu ésser excessiva,
car diversos fidels que roden pels voltants
de la porta ens increpen i assenyalen un
trébol que corre pels costats de la Mes-
quita. Feml'orni i el guia, veient-nos en-
curiosits per les escenes que podrfem ano-
menar secundàries del culte — ablucions,
purificacions, consultes als lletrats de la
secta — no va de pressa a traduir-nas les
invectives dels devots. Ja procurarà cobrar
la seva condescendència.

Per fi, un moro jove i ricament vestit
se'ns atansa i ens diu amablement ien ca-
talà: «Es que vosaltres no .podeu pas estar
aquí.,.,, Ensems un vell d'aire fanàtic ens
llença una expressió violenta que el guia
ens tradueix així: «Au, fora d'aquí) Cap
a dalt amb les dones!,..»

Què m'has dit ! Ja som escales amunt
sense ,preguntar al jove on ha après la nos-
tra llengua.

Aquí dalt fins hi ha cadires... Restem ben
quiets, car no volem incórrer en les male-
diccions d'aquests fills predil-ectes d'Ala, i
presenciem les cerimònies : recitacions in-
terminables de versets del Coran, dirigides
pels 'marabuts de barba i vestits blancs com
el Mïhrab revestit de guix ,alicatat des d'on
presideixen el culte, monotonia de eles pie-
gáries que deu ésser ben agradosa :a aques-
tes ànimes que saben recollir-se en el sida

=11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111^	 l'Unic i estan segures de posseir el secret
-	 E de l'Inefable. Després un sermó dit des de

= Festes de la Setmana Hotelera _ les escales del Minbar, o trona, tallada ar-
tísticament en marbre.

M'entretinc a examinar la Mesquita. Es
=igual que una església catòlica, de creu

organitzades per la JOVENTUT HOTELERA

	

	 _ llatina, tres voltes, cúpula i transepte. Si
el Mihrab fos més gran i més enfonsat,

q	 com un absis, 'la igualtat "seria absoluta,
_ EXPOSICIÓ DE BARCELONA 1930 _ Això ha fet néixer la llegenda d'un esclau

=	 cristià, qui dirigí la construcció coem ur

Del 9 al 1 5 de juny	 _ homenatge ala seva fe i al qual el Dei,
advertit de l'arriscament, hauria fet empa.
lar. La història es redueix a una imitack
de les basíliques bizantines de Constantí
noble.

Dia iz : A les quatre de la barda : Festa infantil a l'Estadi. Repartiment de _	 Al miz . sostinguda amb peus drets, hi h,

=	 berenar i de joguines a tots es nens i nenes concurrents. Nit, a dos
quarts d'onze: Festa dels Balls Chorejats. Jardins de la Plaça Reial.
Chors de Clavé. Orquestra «!Els Fatxendes», de Sabadell. Parelles

-_	 dansaires vestides a l'estil del segle xrx. 

Dia i3: Festival d'etiqueta al Saló dels Passos Perduts del Palau Nacional.
Festa de la Moda i de la Dansa des del seg'.e xix fins a l'època mo-

damna. Balls i models de les èpoques del Directori, Romàntica, Isa-
belina i de la Restauració. Músics i conjunts orquestrals de cada època
corresponent.	 .

Dia 14 : A dos quarts d'onze : FESTA DEL FOC I DE L'AIGUA.

Dia r5 : A les onze : Concurs de sardanistes a la terrassa de Miramar. Tres
mil pessetes en premis.
A les cinc : Festa a homenatge de la Sardana al Saló de festes del

Palau Nacional.	 =

NOTES:
. Han estat posats a la venda es tiquets per al sopar d'etiqueta del dia i3,

al preu de 75 pessetes.
S'accepten encàrrecs de localitats i finestres dels Hotesl de la Plaça d'Es-

panya per a la Festa del Foc i de l'Aigua, i de cadires per a la festa dels balls
chorejats de la Plaça Reial, de quatre a vuit de la tarda, a JOVENTUT HO-
TELERA, Gavina, número i, principal.	 -
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L'ALGER DEL CENTENARIL'APERITIU
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boten del moll, enfilant-se per les cordes ^i
bastiments, grups de diables amb vestit blau
europeu .i feç roig, àvids ele portar les ma-
letes a la Duana,

ossesquatre,r	 que a	 esultàm i re	 PPrcbunte	 q	 q
hi ha un dels ascensors que comuniquen les
estacions del port i del ferrocarril amb la
ciutat. Pugem i ens refugien sota les vol-
tes d'un cafè, a la primera casa del «Square
de la Republique>. Bevem tranquilament,

A un angle de la plaça, Ilegim la làpida
que recorda la gesta de Pons de Balaguer,
porta-estendard deis Cavallers de Malta
que acompanyaven l'expedició de Carles V
en 1541, el qual, després de protegir la re-
tirada de les tropes malmeses, s'atansa a
la Porta o Bab-Azun que allí s'obria i,
clavant-hi la seva daga, cridà : ((Tornarem !,

Travessem la «Place du Gouvernement»,
eixamplament d'una esplanada vora la qual
els turcs havien reunit tots el seus òrgans
de domini : Palau del Dei, Drassana i Mes-
quita del ritus hanefita, que era el llur, en
contraposició el ritu malequita que és el
popular al Nord d'Africa.

La Mesquita és 'més baixa de nivell que
la plaça, i la (ossada que- l'aïlla és ocupada
per taules de peix, motiu pel qual 'els fran-
cesos anomenen Mesquita de la Pescaderia
la que els imoros anomenen Mesquita Nova
per a distingir-la de la Gran, molt més an-
tiga.

L'olor del peix, enxubat, es fa més pi-
cant a mida que baixem - la rampa que
duu a la porta. Així, entrem resoluts sense
fer cas del que ens diuen a la porta.1 

Ja dins, la frescor neutralitza I'olor del

Les muralles de mar d'Alger en 1830 i el passeig que" les ha substitúit, amb la mes-
quita de lee Pescaderia al fons

•
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Rbla. riel Cerifre, 33
Passafge Bacardí. Z

J. ROCA

una ampla tribuna de fusta on canten els
més iniciats. Un jove ferreny, al peu de
l'escala, deixa pujar-hi o no, essent obert
sense protesta.

No ens mouríem d'aquí. Per allà al peu
de la Mesquita, lluny del grup oficial, algun
pobre s'agenolla, toca l'estora amb el front
i resa, resa com eI publicó de l'Evangeli.

Ningú es cuida de pingó. Aquests aïllats
són ben lluny del grup de pelegrins i aquests
menyspreen els que no faran mai la visita
de la Meca, i uns i. altres ens ignoren com

-pletament a nosaltres; Estan absorbits en
l'oració.

Surtim amb recança i potser amb una
mica d'humiliació. S'ha infiltrat en nosal-
trac l'e fluvi de la dita mncnlmana eeoons
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Les perles de Zamora. —Vénen quan les
orenetes estan cansades de fer l'amor i
d'estripar amb xiscles el paper blau sati-
nadíssim del nostre cel de juny. Vénen
gairebé totes de la província de Zamora.
La gent no sap ben be per què vénen. Jo

he procurat esbrinar algunes causes. Una
ve amb la seva tia a endur-se'n els ossos
d'un parent llunyà, que era picapedrer, i el

varen assassinar per qüestions de gelosies in-
digestes a quatre passes del cementiri vell.
Unes altres vénen per acompanyar un ca-
nonge que té una mena de tortell líquid a
la pleura i l'han d'operar. Una altra ha
arribat parqué una cosina saya fa de dama
jove en una de les companyies castellanes de

la temporada, i ella aprofita l'ocasió per dis-
treure's d'un nuvi brètol que sempre es des-
cuida un polset de cocaïna en el bigoti ros,
i pretén menjar-s'ho tot a cops de sabre.
Una altra ha arribat a Barcelona amb qua-
tre germanets, i un pare .i una mare orto-
pèdics, perquè els han dit que la Mare de

Déu de Montserrat fa un gran efecte. 1 al-
tres, la immensa majoria podríem dir, vénen
a la nostra ciutat per veure l'Exposició.

L'Exposició va tenir uns moments bri-
llants. Les pells bullides de les angleses més
antiséptiques del món, amb les ganivetades
dels brillants autèntics i des collarets de su-
cre candi, varen anar de bracet amb el senyor
Citroen, i amb els abdòmens controlats per
la medicina més cara. Fa un any que Bar-
celona estava a punt d'esclatar com una
bomba de tots colors. Ara les coses s'han
desinfiat. Aquell moment no era precisament
l'hora típica per a l'arribada d'aquestes per-
les de Zamora. !Es sentia una o'.oreta de
luxe que picava al nas. IEls Ro-lis de níquel
feien la competència als taxis. Es varen veu-
re models com em una exposició dels Champs

Elysés, i alguna senyora va portar a la
falda un gos platejat que tenia les exigèn-
cies d'un lleó.

Les pobres perles de Zamora en •aquell mo-
ment haurien sentit que l'anèmia els aga-
fava un trot de cavall de circ, i s'haurien a
mort completament desco'.orides al costat
d'un vas d'orxata gelada. Ara els tramvies
han agafat la seva impertinència natural, i
els congressistes més respectables no temen
necessitat d'aprofitar la cambra d'un pros-
tíbul per estirar una mica les cames i acon-
duir el raspall de les dents, com passava en

' els dies més elèctrics de la nostra exposició.
Ara tot és més enraonat, i fins un gos pot
pendre um bany a la Barceloneta, i un home
pacífic pot demanar un xocolata amb me-
lindros, sense por que 'els cambrers de les
terrasses li engeguin una bala al cervell.

Es per això que les perles de Zamora fan

una curta aparició en els cafès de la Plaça
de Catalunya, i en altres cafès d'altres pla

-ces, cap allá entre una i dues de la ma-
tinada. Vénen de beure El Desfile del amor

o vénen de veure el senyor Morano o el
senyor Díaz de Mendoza (fill) o d'escoltar els
rossinyols de la Font del Gat, o de men-
jar-se un «churro» cloròtic entre mitja dot

-sana d'esgarips i de besades.
Aquestes perles, o aquestes noies si y o-

len, són unes incompreses, elles ja fan el
n mése enser art les dames finsque podeni q	 P	 Y

m .amunt de genoll, amb una funda de seda
s color ((Josefina», que és el color que es por-

ta. Ja poden rasurar-se els pèls de sota el

braç .amb una «gillette» i oferir uns braços
al untuosos i tendres com un ensiam ben ama-

nit. El coloret que duen als llavis no pot dis-
simular la gran punyalada romàntica de la
seva boca. Tenen el cervell com un piano de

s maneta ple de fox-trots de vidre, i no per-
r. den el ritme esbravat fins quan el diable els
e mossega el clatell en els seus somnis de
s menta. Tot això no vol dir res, tot això són
n desgràcies, coses que el cauen al cor, com

les mosques que cauen a les paelles. Ho
i- han de dur i ho han de tolerar per força,
er per imposició sexual si voleu.
es	 Elles no són res d'això, el seu fons és tan
— líric, tan anacrònic, tan cementirial, com els
1 , bigotis dels general 'Espartero. Aquells bigo-
s , tis que una senyora amb una crinolina con-
s , vexa va retallar i va guardar dins d'un marc
es protegit per un vidre convex.

Les cupletistes irreverents de vegades han

s- volgut ressuscitar les larves de l'època ro-

f'1, mántica. Algun poeta castellà que pren im-
rs jeccions de café amb llet, ha publicat en les
L- revistes gràfiques aquella literatura facine-
ní- rosa untada de mel, que parla dels desmais
c- de 1830. Tot això en definitiva és fas com
es la cara de Judas.

re	 El veritable anacronisme romàntic, pur i
sanguejant com un cabrit acabat de degollar,

us, és el cor d'aquestes .noies castellanes de la

os província de Zamora, entre elles m'hi ha
i alguna de la província de Toledo, que xuclen

va taronjades excitants fins a perdre l'alè, dintre
Ir. la nit que .sua lleugerament, embolicades
der amb glasses violetes, amb braçalets de fan-
ats tasia i amb lligacames de segona mà. Si
en us fixeu una mica amb l'escot d'aquestes
ais noies, veureu que treu espurnes, i em el
en clatell arranjat a la „garçonne» hi endevi-

nareu l'espectre d'unes trenes desesperades,
a humides i profundes ,que es cargolen espatlla

ds, avall i somien violacions aspres amanides
La amb sospirs i «redondillas».
lla	 Es per això que aquestes notes quan van

la,	 a visitar el «Pueblo Español» de ]':Exposició,
senten una decepció legítima. Tot el pastitx
arqueològic es torna, a la presència d'aques-

A	 tes noies, més pastitx i més manual

Des dels diaris comarcas, 1'Estelrich ha
donat per acabada la qüestió del carácter.
Ens pensàvem que, pels senyals que donava,
qui sap el temps que feia que s'havia aca-
bat, i té, es veu que no era així. La qüestió
ha tingut, doncs, una agonia lenta després
de l'espeternec de l'estiu passat.

Volem recollir alguna cosa del que diu
1'Estelriçh en l'esmentada nota necrològica.

«La posteritat ja ens imstruira els proces-
sos que calgui i fallarà amb el desinterès,
l'impersona isme i la serenitat de la seva
justícia.»

La nostra modesta opinió és que la pos-
teritat tindrà altra feina més important que
amoïnar-se per aquests entreteniments d'es-
tiu que es procura 1 iEstelrich, i si l'histo-
riador dels temps més o menys futurs és
1'apologeta Pla, quedarem tots, sense dis-
tinció d'exalçats i rebentats, ben lluïts.

També diu que ha tret ala lliçó que pot
ésser ben sanitós per a la pròpia persona
provocar cada mig any un moviment d'ene-
mistats».

Si ho fa per la salut, cosa molt respecta-
ble, no tenim res a dir-hi. Ara que l'Estel

-rich potser no es pensa que de vegades es
moviments noarriben a ésser d'enemistat,
són només d'hilaritat.

Breu, però eloqüent

Uns amics caminaven ensopits l'un al
costat de l'altre, quan de sobte es varen
deixondir. Passaven els automòbils dels bom-
bers tocant la campaneta,

—Deuen arnar a apagar el foc—va. dir un.
—Fuig, home! El foc el paga el caixer

de la Bernat Metge! —respongué l'altre.
Dites aquestes paraules es varen ensopir

novament.

Agelliana

No tot s'ha de carregar damunt les es-
patlles robustes del senyor Pich i Pon. Al
cesar lo que es del cesar, y al empezar lo
que es del empezar, com deurà dir ell ma-
teix algun dia.

En la sèrie d'actes que han tingut lloc
amb motiu del I Congrés Nacional de les
Indústries de la Pintura i Afins, el doctor
Agen i Agell s'ha revelat d'una força piqui

-poniana de primer ordre.
En un discurs pronunciat á Miramar, en

rm banquet naturalment, el doctor Agell pon-
derava la importància de la labor d'un con-
gressista i deia : «Porque hemos de recordar
siempre f or su labor ímproba, el nombre
de este hombre que se llama... '(ara no em
recordo com se diu).» Es tractava del senyor
Talarewitz, administrador de l'esmentat
Congrés.

La recomanació del doctor Agell, com es
veu, devia anar per l'altre Agell del doctor.

Haver-lo enviat fregit

iemolit en fort en 1853, fou assenyalat e
pioc, fent-s'hi la .injecció de guix mullat
treient-se'n un envmotllament perfecte, core
els que hi ha al Museu de Pompeía, fet
amb els cossos recoberts per les cendres ca
lentes del Vesubi.

Ara 1'emmollament de Gerónimo és
Museu d'Antiguitats i les relíquies són ve
nerades a la 'Catedral.

Al costat del temple hi ha el Palau d'hi
vern del 'Governador. Era abans, com el
veïns -palaus del Seoretari General i de 1'A
quebisbe, dependènoia de 'la Janina ; clos d
j ardins i edificacions, de 'íes quals la mé
important fon destruïda per un incendi e
1844•

Els palaus susdits, així com el de la B
blioteca — gairebé no hi ha res de I'Alg
antic, car un poble de 'pirates i d'hom
d'acció no sent el fetitxisme de la cultura
són les millors mostres d'art olgerí, el qua
a les delicadeses dels alarifes musulman
barreja sense escrúpols elements estrany
com rajoles de Delft, segurament trobad
en algun vaixell holandès piratejat.

Es llàstima que el Palau d'hivern fos de
(figurat pels governadors, els quals, a la
han comprés que no s'adaptaria mai a llu
necessitats, i han construït a Mustafà S
perior un gran palau modern i uns mag
fies jardins, marc ben apropiat de la Dire
ció de la primera colònia francesa i.de 1
festes a què donen lloc.

Malgrat els desfiguraments és fácil veu
habitacions magnífiques, recons suggestiu
detalls ,pintorescos : harem, cambra de
«Favorita», dormitori del Dei.., Al fo
d'aquest giragonsa una porta d'armari
deixa veure una escala secreta que ana
a una mina, en comunicació am-b el m
Els Deis, molts dels quals devien el po
a una sublevació dels janíssars o sold
turcs, prenien llurs precaucions i es senti
un xic segurs i confiats en l'ajuda deIs r
o capitans dels vaixells pirates, sovint
oposició a la influència dels janissars.

Hem deixat els palaus vells per anar
respirar l'oreig marí dels moderns bulevar
i encara no hem visitat el palau de

Casba i el barri d'aquest nom—merave
la impressió de la qual ompliria, ella so
aquestes tres columnes.

MIQUEL CAPDEVIL
quitectura rcecreativa , i les pobres nores
fugen de la llampant imitació per descon-
gestionar el seu anacronisme interior .amb la
dutxa dels anuncis lluminosos, i amb les mi-
rades toves dels saltataulells que masteguen

goma.
De noies d'aquestes en trobareu que són

magnífics exemplars, ondulante i flexibles a
la sensualitat més exigent. Trobareu perles
d'una magnificòncia absoluta, perd dissorta-
dament domina el romanticisme ambulant i
pobre.

D'aquestes perles n'arribaran tot l'estiu,
hi haurà un moment que donaran a les ter-
rasses tot un aire de «semanario pintoresco
español,.

Quan vinguin els primers freds s'aniran a
desar en algun cementiri i es posaran quatre
boles denaftalina sobre el pit.

JosEr MARIA DE SAGARRA

Aquest número ha passat
per la censura gubernativa



Els centralistes davant del Govern Civil de Barcelona
(D'un gravat de l'època)

Sàtira dels temps antivacunistes, aprofitant la pretesa vacunació antivariolosa
amb limfa de gall dindi

El general Prim la vacunació antituberculosa
La publicació del llibre de Leonardon

A la recerca d'un rei, traduït al català per
Domènec de Bellmunt i Fausti Paluzie, ha
revifat l'interès de la figura del general
Prim, que durant un moment fou l'àrbitre
dels destins po:ítics d'Espanya.

El ]libre és interessant, sobretot en la
part dedicada a la intervenció de Prim en la
pólftica exterior d'Espanya : la qüestió de
Mèxic i la designació d'un rei estranger per
ocupar el tron, vaeant pel des-
tronament d'Isabel II. L'his-
toriador francès, ben docu-
mentat segurament en aques-
tes matèries, tracta amb se-
rena imparcialitat la gestió po-
lítica de Prim a Mèxic, ad-
versa als interessos de Napo

-leó III i descriu amb un cert
calor les peripècies dip:omà-
tiques que provocaren la guer-
ra franco-prussiana i la desig-
nació del príncep Amadeu de
Savoia per rei d'Espanya o
dels espanyols, distinció que
motivà ]Largues discussions,
que mai no apassionaren gai-
re al general Prim. Sempre
s'hí arronçà d'espatlles.

El llibre de Leonardon, però,
com totes les biografies i es-
tudis existents fins ara, sobre
la personalitat de Prim, el
considera com un producte
típic de ]'Espanya vuitcentis-
ta ; no costa gaire, però, de
descobrir en el complex de la
seva vida política i privada,
la presència d'un pòsit irre-
ductib'.e que el diferencia, el
separa i molt sovint el con-
verteix en un element indes-
xifrable, ple de seny perb enig-
màtic entre la turbulència de
1 "Espanya del vuitcents.

Aquest element és la seva
eatalani+at adjectivada per les
característiques del Camp de
Tarragona. General espanyol
fill de Reus, home d'una in-
tuïció fulgurant, d'una ambi-
ció vastíssima, les seves par-
ticularitats racials li dictaven
una visió singularíssima de
les possibilitats espanyoles. En
tot allò que no fos la seva
concepció grandiosa i personal, les qualitats
de seny, de sagacitat instintiva, d'energia i
de tenacitat li permetin d'obtenir resultats
considerables sobre la moral dels que el vol-
taven ; quan la seva ambició sobreeixia i
s'engrescava amb el mircatge d'una missió
històrica transcendental, en un mot, quan
es sentia genial, inconscientment, neutralit-
zava l'efecte de les seves qualitats fonamen-
tals sòlidament raçades i es transformava
en ]'home brillant i enigmàtic que suscitava
el recel, la por, la desconfiança.

De la mateixa manera que el seu compa-
trici genial, el pintor- Fortuny, creava sense
adonar-se'm una visió espanyola persoaalís-
sïma, que en mans dels seus imitadors de-
generà en allò que s'ha batejat amb el nom
d'uEspanya de pandereta», Prim, també, pri-
mer que ningú concebé una Ibèria que de
tan natural era artificiosa i absurda. Pròpia-
ment éll és l'inventor de ]'Espanya gran.

Pi i Margall s'inventava e1 federalisme
Prim somiava la unió amb Portugal per re-
fer l'imperi ibèric. Aquestes concepcions, din-
tre iEspainya, només poden ésser producte
d'un esperit català. En el temps que un i al-
tre polític tenien la inspiració de les seves so-
lucions polítiques, ningú no podia tenir es-
ment de la força subterrània que els impel-
h a. Era per un fenomen de capillaritat que
l'esperit de la raça es manifestava i dictava
unes fórmules que els mateixos que les pro-
pugnaven havien de justiTicar .amb argu-
ments externs; de tan a la vora que tenien
la causa dels seus impulsos no la veien ; per
arribar allà on la seva naturalesa els empe-
nyia havien de fer una marrada que de fet
els allunyava einormement del centre d'on
naixia la seva inspiració i la seva força.

Per això Prim com Pi i Margall, molt
sovint foren enemics de Catalunya, perquè
en els catalans trobarem l'obstacle que els
deturava. Quan es sentien teoritzadors, Ca-
taunya els feia nosa ; quan havien d'impo-
sar les seves teories fora de Cata'.unya, el
seu aliat més poderós, la força de persuasió
i de perforació més activa, l'extreien de la
seva condició de catalans.

La definició, general i polític fill de Reus,
per un català és l'enunciat més complet de
la complexitat psicológica de la gran figura
del general Prim., i justament aquest enun-
ciat és el que encara no s'ha descabdellat
mai. IEl dia que es faci, no solament seran
descoberts caires nous a la seva personalitat,
sinó que podrà trobar-se la justificació d'ac-
tes i de conceptes que avui aparentment no
tenen cap transcendència. En el joc de la
força racial, íntima, irreductible, amb el de
les coses apreses i vistes segons un patró
acadèmic, que es realitzava en el seu esperit,
la victòria fou de les últimes. Era monàr-
quic, perb perquè era català posava el veto
als Borbons. Si no hagués estat ofuscat per
prejudicis, hauria tirat al dret ; si havia fet
el poc hauria fet el més. Fora &s Borbons,
la república havia d'ésser la solució natu-
ral ; els prejudicis sobreposats al seu impuls
autèntic el desviaven i el feien anar a raure
a una Espanya gran amb un rei adventici.

La catalanitat li havia servit d'ariet per
aterrar molts murs, i el catalanisme instintiu
havia estat el tema de proclames i discur-
sos que avui encara serien impublicab'-es.
En la seva fraseologia oratòria, es troben
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recursos d'una actualitat sorprenent. En el
banquet dels .Camps Elisis de Madrid, pel
maig de 1865, parlava d'«obstacles tradicio-
nals», paraules que tenien la virtut d'irritar
extraordinàriament Isabel II, i en proclames
escrites en 1842 parla de les amenaces del
govern d'Espartero a la indústria catalana.
En els moments decisius, però, els preju-
dicis frustraren la seva catalanitat. IEn 1843
i durant el govern interí que seguí la re-

volució de x868, el dogmatisme de l'home
que es creu ungit per modelar la història se-
gons les seves ambicions el desnaturalitzà.
Tiingué més fe en el poble mexicà que en
l'espanyol. Allí triomfà el seu seny, el seu
liberalisme ; és a dir, les seves qualitats
racials. A Mèxic s'acontentà de portar-se
com un bon pare de família; a Espanya va
voler ésser genial, i per això la seva obra
no ha deixat rastre; si s'hagués acontentat
de seguir els impulsos del seu cor, a ésser
català, potser els destins d'Espanya haurien
estat ben diferents del que am són.

CARLES CAPDEVILA

Hem decidit .ampliar el termini d'admissió
dels butlletins de votació d'aquest concurs.
Així, com diuen les Bases que segueixen,
els nostres lectors tenen tres dies més de
temps per fer-nos conèixer llur tria de noms
el diumenge, dia 22 d'aquest mes, quedarà
closa l'admissió i, per consegüent, es pro-
cedirà a descloure els sobres rebuts i a fer
l'escrutini, l'endemà, dilluns, dia 23.

En la nostra redacció donarem als que
acreditin correspondre'ls els premis, els vals
mitjançant els quals podran retirar, a la
Llibreria Francesa i a la Llibreria Barcelo-
nesa, l'import dels premis en llibres a l'albir
dels guanyadors.

ffiiran_a
ç ora.
Aga Khan al Derby

L'Alta Khan era aquests darrers dies a
Londres, vigilant l'entrenament de tres ca-
valls de curses que havia inscrit al Derby
d'E15som,

Mentrestant, en totes les mesquites de
l'India els fidels pregaven a Allà pel triomf
dels cavalls de l'Aga ve'nerat, les lliures es-
terlines plovien a les carteres dels «bookma-
kers» de Calcuta i de Bombai (perquè les
finances del turf -també són internacionals,
i l'Aga Khan rebia milers de cartes dels
seus fidels. Aquestes cartes venien a dir,
si fa no fa: «Estem convençuts que, grà-
cies a Allà, guanyareu.» En rebia tantes,
que es veié obligat a fer imprimir una res-
posta amb aquestes paraules damunt la seva
firma : «Jo també. Seguiu pregant.»

Algú digué a lord Astor, home d'esperit
càustic i que també tenia cavalls inscrits p
la famosa prova hípica

—Si l'Aga Khan no guanya el Derby,
serà un cop terrible per A•Ià.

—Bah !—respongué el lord—, l'Aga ex-
1licarà als seus fidels que els seus cavalls
són cristians...

Sigui com sigui, Blenheim, un dels ca-
valls de l'Aga Khan, ha guanyat, dimecres
de la setmana passada, el Derby d'Epsom.

L'adaptació cJe Mussolini

A hro^òsit del famós discurs de Mussolini
a Florència, s'atribueix a Scialoja una expli-
cació que val la pena.

—Mussolini — deja — és tan receptiu, tan
emotiu, tan sens%tiu, que els seus discursos
són segons com són els auditors. Per exem-
ple, al Senat fa unes exposicions dignes i
excellents, gràcies a l'ambient dels senadors.
A Montecitorio, per la influència deletèria
dels diputats, els seus discursos són baixa-
ment interessats. Les seves arengues al o-
ble... més val no parlar-ne, sinó per recordar
que la gentada florentina que l'escoltava
era exactament la mateixa que havia cremat
Savonarola cinc cents anys abans.

Una gràfica de la devoció

Paul Chabas, aquell apompier» com una
casa, té una neboda, Mme. Chanteaud,
també dedicada a la pintura, i sobretot a la
tintura mural al fresc. Actualment, Mme.
Chanteaud decora al fresc l'església d'un
poblet pròxim a París. Des de dalt de la
bastida havia observat — hv explicava ella
mateixa en una festa donada a l'ambaixada
de Colòmbia—que la devoció creixia en aquell
poble, com es demostrava per l'afluència
cada dia major de devots, a les hores que
ella treballava dalt de la bastida, els quals
enlairaven mirades extasiades.

Unes modificacions en la indumentària
de l'artista han provocat una baixa aprecia-
ble en l'assidu tat dels fidels.

Primer p remi 500 ptes.
Segon » 200 »
Tercer » 150 »
Quart » 100 »
Quint »	 50 »
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Ja hi som. Altra volta les lluites dels
metges baixen al carrer i són motiu de co-
mentaris i dites dels ciutadans, perquè en
p'ets de Medicina tothom es creu amb dret
a opinar. Aquesta intervenció desassenyada
que esvera molts metges cree que els té d'e-
norgullir ; malgrat sigui discutida, augmen-
ta l'e fi càcia i l'acció de la Medicina.

Els fracassos de la vacuna Calmette a
Alemanya han estat propalats cuita corrents
i, àdhuc, amb un cert sadisme (un periòdic
nostre publicà una manchette cridanera). La
vacuna Calmette, defensada com a completa-
ment innòcua, determinà la mort d'un grapat
de criatures a Lübeck i aquesta desgràcia
fou telegrafiada per les agències a tot el móra
i els periódics encapça:aven la notícia amb
grossos titulars.

Es va posant en clar el que havia passat
a Lübeck se'ls havia infectat el cultiu fra-
més per l'Institut Pasteur de París. Amb
el mateix cultiu s'havien vacunat 573 nens
francesos. S'havien tramès mostres a Mè-
xic i a Letònia i no havia emmalaltit cap de
les criatures vacunades. No hi fa res; calia
crear entorn del .nou procediment una at-
mosfera de malfiança, portar un esverament
als pares que ham vacunat &s seus fills, obs-
taculitzar una obra que comença bé i és tan
esperançadora.

Si es pot atribuir una acció penniciosa a
la indiscreció periodística, en aquest cas, cal
valer-nos del mateix camí per a anullar els
seus efectes dolents. S'ha comprovat que
era un defecte de preparació de la vacuna
Calmette en el Laboratori de Lübeck el que

determinà el malastre. Les investigacions
oficials ho declararen immediatament i sen-
se embuts. Tenim davant nostre l'informe
de Bru Lange, el qui, junt amb el seu ger-
mà Lluís Lange, fou delegat per l'Lnstitut
Robert Koch, de Berlín, per investigar el que
havia succeït. ))Els dissortats accidents de
Lübeck—diu—no han modificat la meva opi-
nió - sobre la innocuïtat del B. C. G. Les
investigacions que hem emprès en el mateix
Lübeck el professor Lluís Lange i jo no
ens han proporcionat cap indici que els casos

de malaltia entre •els nens vacunats puguin
ésser imputables al mètode de Calmette.»

Poques vegades havien estat tan ràpids els
aclariments oficials. Amb tot, ja veurem com
molts repatanis persisteixen i propaguem l'er-
ror desmentit.

De tant en tant els homes ens entossudim

La simpàtica revista madrilenya Nosotros,
tan plena de cordialitat per les coses de Ca-
talunya, i al mateix temps de tant d'entusias-
me per una acció comú de les esquerres es-
1anyoles, ens ha adreçat en un dels seus
darrers números una afectuosa invitació a
establir un acord sobre matèries de propa-
ganda i altres de caràcter econòmic i polític
entre , les nombroses revistes que, com les
nostres, han sortit a batallar per les moder-
nes idealitats a les terres hispàniques.

No cal dir que acceptem agraïts i amb
molt de gust l'amable invitació, i que des
d'ara hem donat la delegació de MIRADOR
a un bon amic nostre per a tenir amb els
companys de Nosotros un coutacte més di-
recte que permeti donar forma concreta a la
seva noble iniciativa.

1 ara que hem començat entre ells i nosal-
tres aquesta relació de bona amistat, que de-
sitgem perdurable, no estarà de més que
intentem públicament un canvi d'impressions
sobre algun aspecte de la nostra respectiva
orientació.

Un dels propòsits més justos de Nosotros,
segons hem vist en algun dels seus edito-
rials, és voler evitar confusions en ¡'idea-
lisme de les esquerres espanyoles. Realment
aquesta és una tasca principal, i val més
intentar-la ara que massa tard. Però, tan-
mateix, és una atsca ben difícil. Les esquer-
res espanyoles --i no d'ara, sinó de sempre

—han estat més una protesta que una afir-
m eció, i posades a protestar, no han tingut
aturador. Tot el que en el món representa
un no conformisme amb qualsevol de les
situacions establertes, passa a ésser patri-
moni espiritual de les esquerres espanyoles,
encara que es tracti dels principis més con-
tradictoris. 1 d'aquí ve la confusió que ha
impedit sempre a aquestes esquerres esde-
venir una força.

Ara llegim; per exemple, a Nosotros una
nota sobre Briand i la Unió Federal Euro-
pea, que no podem negar que ens ha des-
concertat. El que llegeixi aquesta nota, sense
saber el caire polític de la simpàtica revista,
creurà que és un fragment d'una publicació

feixista. Les madeixes reservers contra la So-
cietat de Nacions i contra els pro)Sòsits de

plitud de la tuberculosi avui dia). «De la
verola i de l'amor ningú no s'escapa», deien
els nostres besavis repetint un refrany dels
seus besavis.

Però aquella malaltia que delmava la hu-
manitat i sobretot l'enlletgia, tenia bons de-
fensors; quan vingué el mitjà d'amullar-la
molts homes preferiren bescantar el remei.
I no foren gent plebea i ignorant, sinó es-
criptors, artistes sacerdots, i metges sobre-
tot. IEl dibuix satíric reproduït és demos-
tratiu de com la gent es reia de la nova
profilaxi. Es la dindonnade ; una pensada
de Joujou. Joujou cregué descobrir en el gall
dindi una limfa vacunífera i excità el xovi-
nisme francès : «el que saben les vaques
angleses, els galls dindi francesos ho saben
des de fa temps.» Per això des de dat del
carro un personatge ensenya 1'indiot a la
gent : «Nous vaccinons, nous dindonnons,
nous . rajeunissons, nous embellissons, etc.)),
anaven dient els altres propagandistas.

Totes les males arts s'empraren contra la
vacuna i encara s'empren. «Davant del tri-
bunal de la Ciència la vacunació és una
illusió trista ; davant del tribunal del sentit
comú, urna estultícia ; davant del tribunal de
la Histbria, un dels crims més graus que
s'han comès », diu un text antivacunista de
1850. Tots els arguments eren bons per a
combatre la vacunació — «des del punt de
vista religiós és una heretgia », diu com a
conseqüència final un altre atac publicat en
i8g6. Tot i això, la vacunació antivariòlica
ha deslliurat els homes d'un flagell ; «no par-
lo de la verola perquè no és malaltia dels
pobles civilitzats , escriu l'autor d'una Pa-
tologia Interna alemanya.

No escarmentem, però. Anem a repetir la
mateixa campanya contra la vacunació unti -.
tuberculosa. La seva eficàcia és un fet com-
provat, les dades estadístiques, úniques raons
de pes, avalen totes les esperances. Volem
insistir .amb elles a la mà, però se'ns ha
allargat massa l'article i ho deixarem pel
número vinent.

J. AIGUADER I MIRO

Briand que es troben a la premsa de Mus-
solini, sobretot d'ençà del fracàs de la Con-
ferència Naval de Londres, al qual alludeix
Nosotros en termes que gairebé no admeten
dubtes.
Suposem, però, que la nota deu estar més

aviat inspirada en el feixisme rus, que és
la manera usual de fer l5assar per cosa
d'esquerra entre nosaltres l'absolutisme po-
lític del f eiscisme. El to barroer del comen-
tari, prescindint de l'allusió a Itàlia, recorda
més el llenguatge de Litvinof. 1 francameist,
pensar que per ésser de l'esquerra s'ha de
preferir a la política de Briand, tan plena
de gràcia, la política, d'un Litvinof, que és
el senyor Yanguas de Rússia, ens ve una
mica costa amunt.

No hi podem fer més. Encara creiem que
per ara i per molt de temps els pobles de
l'accident europeu seran els que donaran el
to per a fer la vida dels homes més culta,
més lliure, més digna i més humana. Si
som liberals, demòcrates i republicans, és
perquè entenem i sabem que no hi ha altra
manera possible d'incorporar el nostre país
al nucli selecte d'aquells pobles. 1 no acabem
de compendre que es vulgui i es pugui con-
fondre aquest ideari amb l'odi a la demo-
cràcia liberal que per raons de política va-
cionalista ha florit a Itàlia, % per llei de raça
ha fet explosió a Orient.

Si els amics de Nosotros ens poguessin
escoltar, els demanaríem que es deixin d'a-
quests esnobismes, més aparents que reals,
que han de fer forçosament confusionària
Facció de les esquerres. Tot això és una dei-
xalla de la vella germanofilia de quinze anys
endarrera, morta ja en el cor de la nova
democràcia alemanya, i refugiada en tots
els caus de l'absolutisme polític. Es la Qo-
lftica dels deixats de compte, que enyoren
les illusians d'una joventut mancada. La
dignitat d'Europa és la nostra, i tenim fe
que triomfarà una vegada més de les noves
envestides de la turba antidemocràtica. A
veure, antics de Nosotros, si en el nou re-
dretament europeu tornarem a ésser neutres
o tornarem a estar espiritualment situats
entre les forces enemigues. Ho tindríem per
una gran desgràcia.

Concurs electoral de MIRADOR

BASES

1. La votació es farà mitjançant el butlletí inserit en la pàgina 8 d'aquest nú-
mero. Els votants ompliran les cinc ratlles numerades que hi ha sota el títol "Qui
vofaríeu 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 tito] "Qui sortirà per minories?" amb els noms que després dels
cinc votats creguin que han d'obtenir major votació. Al mateix temps poden omplir
la ratlla número 8 amb e1 candidat de mínima votació perquè es tindrà en compte
sols en cas de desempat com s'explica en la 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 1a redacció de
MIRADOR (Pelai, 62), per tot el dia 22 del mes de juny dins un sobre tancat amb
la menció «Concurs electoral». El votant pot no signar e1 butlleti. En aquest cas cal
que adopti un lema o contrasenya per justificar la paternitat de 1a seva votació en
el cas que li escaigués un dels premis que oferim.

4. 'EI dia 23, 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 el número del 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 collocats
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 coPlocat 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 i quint seran atorgats seguint l'ordre d'aproximació, de més a
menys de la llista guanyadora.

7. Si malgrat el 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
1 els següents seran sumats i repartits per parts iguals entre els esmentats votants.

a repetir la història, i ara gairebé calquem
el que passà amb la vacunació antivariolosa.
També uns casos dissortats al principi, per
defectes de tècnica, motivaren una campanya
en contra de la dita vacuna i l'entusiasme
dels primers moments es refredà. La ve-
rola, encara més que la tuberculosi, esve-
rava la gent perquè tenia un radi d'acció
més extens (més extens a l'observació del
profà, que l'aciençat coneix prou bé 1'am-

Als amics de "Nosotros"
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Fer una versió de Montaigne presenta una
certa dificultat, i suposant que el traductor
hagi sabut donar-nos aquella vivor i aquella
intelligència de l'original, sempre resta el
problema de l'arcaisme. Ha de procurar-se
o no donar un regust arcaic a la versió?

Nosaltres, llegint Montaigne, treiem una
satisfacció d'aquest matís d'antigor que té el
seu idioma. Hem de mirar de traduir aquest
encís a la mostra parla?

Jo crec, amb el traductor Nicolau M.°
Rubió, que allò que es guanyaria usant un
estil arcaïtzant es perdria per tal com la
cosa cauria dintre un encarcarament i una
artifieiositat justament contràries a l'esperit
i a la lletra de Montaigne.

En canvi, el català parlat avui, net d'in-
correccions, però encara no ben fixat, permet
reproduir exactament l'espontaneïtat fresca
de l'assagista borde'.ès. L'endarreriment de
la mostra cultura de l'idioma, en .aquests
casos particulars ens té lloc d'avantatge.

Ens resta solament fer remarcar la pulcri-
tud i la justesa de l'actual traducció cata-
lana. L'autor ha sabut vertir a català la
cosa més difícil : la gràcia.

R. LL•

Wills. Wilde el prestigi romanue de la figu-

ra (a desgrat de la corrua de noms il.lus-
tres que decoren el cognom) ha minvat,
tanmateix. Si el Lord coix moria a Mis-
solonghi, retut en la lluita tot just ini-
ciada per a llençar fora d'Europa el ca-
dàver vivent de l'imperi turc, i defensant
en un acte d'un simbolisme desinteressat
el prestigi immortal de l'esperit de 1'Aerò
polis, el novellista, comediògraf i poeta ir-
landès, fill petit d'un oculista eminent i
d'una poetessa patriòtica, nat a Dublin el
16 d'octubre de 1854, finava els seus dies
el 30 de novembre de 1900 en una cambra
grisa de l'Hotel d'Alsace, a París, con-
vertit in articulo moros al catolicisme,
oblidat de tothom i menyspreat de la so-
cietat anglesa que l'havia castigat ben du-
rament, no obstant, de les seves transgres-
sions a la llei penal que el seu puríta-
nisme intnansigent havia decretat.

Tot llegint El Retrat de Donan Gray
hom evoca els tres processos consecutius
que Wilde sofrí a Londres. Acusador en
l'un d'ells, acusat en els dos darrers, en
tots tres es veié insultat, acorralat, vexat
i escarnit. La seva novella, d'altres frag-
ments literaris i epistolars escrits per ell

o que li eren atribuïts, foren presentats
com a elements de prova, i al capdavall,

ben, fan que l'espectador, en certs mo-

ments, sembli trobar-se en un món con-
vencional. Però dintre aquest convenciona-

lisme, quina torrentada d'humanitat! No
ens trobem mai fora de la natura huma-
na. Ben Jomsan en Vol¢one no solament
es mofa dels pobres ridículs delirants de fe-
bre d'or, sinó que els esclafa, colèric. Si
en la tragèdia Ben Jonson perd personali-

tat, originalitat, en la sàtira s'ageganta,
sensual i colèric, i la prosa del contempe-
rani de Shakespeare es fa torrentuosa i

calenta com el vi de Canàries que Ben Jon-
son paladejava i els ú'tims vasos del qual
formaven part de la renda que li atorgà el
rei Jacob L

Stefan Zweig féu una versió del Volpone
que es representó amb èxit als teatres ale-
manys i austríacs. Jules Romains en .un
viatge que féu a ]'Austria veié aquesta ver-
sió i en quedà tan admirat que es proposà

de fer una versió francesa del Vol¢one-

aquestes obres, però, afortunadament, la Romailns remuntà, a la font primera, a l'o-

nostra època ja ha superat l'estadi de la
1	 1 en s reu altívol envers

terrible, però prestigiós, acolorida per la
llegenda eròtica del coix impetuós i su-
hu mala per la seva mort en una generosa

empresa heroica, fa, però, de Lord Byron
una figura dramàtica, apta per a una ga-
leria olímpica, un ésser parió al déus de
la mitologia grega. De Wilde, el seu tr st
esgarriament sols en feia un home empai-
tat pels enemics, esporuguit, acorralat, em -
presonat, i finalment un ésser malalt, abú-
lic i improductiu que havia d'assetjar la

generositat dels amics per viure fina que
morí solitari i exiliat.

I no obstant, en Oscar Wilde hi havia
un escriptor de gran talent, un poeta ex-
quisit i un comediògraf agilíssim i ple de
vida. El Vavo de Lady Windermere, La
Balada de la Presó de Reading, El Retrat
de Doran Gray, són obres immortals de
1a moderna literatura anglesa. La malsana
curiositat del públic sensacionalista potser

ha creat una llegenda morbosa entorn d'a-

facil bur a l e m y p
els esgarriaments que feren comparèixer
Wilde davant el sever tribunal londinenc.
Freud i Marañón ens han fet veure com
és absurd de voler fer intervenir, en un

afer de secrecions endocrines, els 
procedi-

ments judicials i penals, en lloc de reser-

var -'ho a la cura sol-lícita i competent de

metges i educadors.

Cal llegir les biografies excellents de Wil-
de tals com les de Robert Ross i de Frank
Harris, excellente amics i bons escriptors,
per a 'convèncer-se de la influència depri-
ment que la presó i la malaltia que en ella
s'originà produïren sobre el poeta i el fe-

ren llanguir en l'oblit i la misèria després

de l'efímera brotada de la Balada i el
De Profundis.

Avui de tota aquella auriola de refina-
ment i decadentisme que encisava un ma-
laltís Pierre Louys, de la fascinació per-
sonal de tracte que colpia André Gide (cal

recordar les pàgines de Si le gratin ne

meurt•.. en les quals aquest gran escriptor I

francès evoca un dies ben curiosos i gi-

dians passats en companyia de Wilde i
Lord Douglas a Alger), de la conversa me-
ravellosa del gran escriptor irlandès, no

en resta sinó el record llunyà i esborrat.
Els noms de Lord Queensberry, de Lord
Alfred Douglas, del seu fill, esperit malig-
ne que dugué Wilde a la ruïna, de tots els
comparses d'aquella llastimosa farsa, són
tan sols unes dades històriques i liur re-
cord ens inspira un sentiment de repugnàn-
cia. Però l'enginy polifacètic de l'autor de
L'Esfinx, el seu paradoxalisme miralle-
jant, la seva poesia autèntica, el patetis-
me d'alguns capítols d'El Retrat de Donan
Gray, d'alguns poemes en prosa, de la Ba-
lada, la gràcia aristocràtica i meravellosa

de les seves comèdies resten per sempre.
RAFAEL TASIS I MARCA.

Una traducció catalana d'El retrat de Do-
rian Gray, per l'autor d'aquest article, ha
aparegut dintre la collecció «A tot vent».
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i la vostra concepció de la vida, optimista o pessimista, està, en

gran part, influenciada per la vostra alimentació. Una petita molestia us ho fa

veure tot negre.
Els òrgans digestius del treballadór intellectual han de complir la seva

missió : reconstituir les forces gastades, sense que l'individu s'en resentí. Això

no serà possible sinó absorbint una alimentació rica, però ficil de pair. Aquesta

és la raó per la qual 1'OVOMALTINA és el sobrealiment indispensable i preferit

pel treballador intel'lectual.
L'OVOMALTINA conté tots els elements essencialment nutrítius i fortificants

de la malta, els ous, la llet i el cacau, en forma concentrada, de preparació

ràpida i paladar exquisit.

Una tassa d'	 ^	 T	 en el desdejuni

assegura un dia de treball fructifer i sense molèsties.

POTS DE 250 I 500 GRAMS EN FARMACIES I DROGUERIES

Dr. A. Wander, S. A. - Berna (Suïssa)

W, UL

Assaigs de Montaigne Q S e ^,. IZ ^i1^ 1 L 1.) .^ « Ben Jonson
i u ^!, Rubio i Tudufl Vol, ll, UOI	 one de Traduccio de N cola	 (	 p

Acabo de llegir el Byron d'André Mau- 1 l'animadversió de la plebs, de la justícia

Una traducció catalana de Montaigne! Da- rois. Entre les anècdotes i dades de la
vant del primer volum d'aquesta traducció copiosa biografia novellada que el famós

completa dels Assaigs, hom no pot deixar escriptor francès, mestre en el gènere, ha

de sentir-se colpit d'una llei de respecte. De llençat a la voracitat dels seus lectors as
traduccions d'aquesta mena no en surten ca- sidus, la figura del gran romàntic anglès,
da dia. No és cap cosa d'estar per casa !a poseur i sentimental, disbauxat i tímid,
incorporació a la nostra cultura d'una de les sorgeix amb un relleu acusat i vivent. Jo
obres cabdals del pensament europeu.	 he trobat un cert parallelisme entre les

Encara una altra cosa : Montaigne arriba
a les nostres ribes en un moment oportú :
pot donar a la nostra cultura una cosa que
li manca, i és l'amabilitat, la humanitat,
l'	 de p:aure i de saber-se relacionar.

Perquè, sigui dit entre nosaltres, els nos-
art  

	

tres homes de lletres una mica distingits es	 ' ^ l- c 	 1

	

dvideixen en dues classes: o són uns igno-	 li ^̂ _

	

rants absoluts, dotats d'una certa brillantor	 N

	d'estil falsa i banal, o bé a cada punt flan	 r(^ c , J
mostra dels coneixements que tenen, amb •
una ingenuïtat ben primària. ^Es veu que

	els ve de nou saber : que mai no obliden	 1	 _

	

que són savis :fins diríeu que se n'estranyen.	 v/,
Montaigne és un dels més grans humanis-

tas que han existit, però el seu estil no se'n

	

ressent ; no cau dins aquell recargolament	 J 1 ^^^	 ^^^^
	continuat de la frase i del concepte, carac-	 I Ilf

terístic dels humanistes de les èpoques pre-
clàssiques.

La seva ciència està entre l'erudició i la
filosofia, i la sevafilosofia entre la metafí-
sica i el sentit comú. Sap treure suc filosò-

	

fic a les anècdotes i a la vegada, excelleix	 J
	dins l'art de contar-les. El literat i el pen-	 ^^^ft

sador mai no fan nosa l'un a l'altre.

	

Montaigne té molts de punts de semblança	 Oscar -Wálde en 1882, per J. E. Kelly
amb Sòcrates; Sòcrates mai no va esoriure;
Montaigne Ino escriu amb la pompa de l'es-	 -
criptor profund profesional: escriu com si figures de Byron i Wilde. Idols de la so-

parlés, com si no escrivís. Sòcrates i Mon- cietat anglesa, tots dos havien de morir

taigne també s'asemblen en què feien pro- lluny de llur terra i havien de topar amb

fessib d'ignorància. La base de llur saber els prejudicis i la ferrisaa moral anglesa.

parteix de l'afirmació de no saber res.	 Així mataix, tant el Chi/de Harold com

Heus aquí el to que convé .assimilar a la La Balada de la Presó de Reading són la

nostra cultura. La claredat i la ironia ha- creació d'un autèntic poeta. De George

sada en la modèstia.	 Gordon Byron a Oscar Fingal O'Flaherty

i de la pudibundesa londinenca contra l'ar-
tista que la dominava amb la màgia de la
seva paraula i els focs d'artifici de les
seves paradoxes, exultà: el literat més aris
tocràtic, el que estava acostumat a tots els
refinaments de la civilització i a tot el
confort de la vida moderna, era condem-
nat a dos anys de presó i treballs forçats.

;	 ^1

1̂ ^ ^\I	 f

ti

o-	 )	 gU

El càstig, més que contra les pretesses gè
faltes de Wilde, anava contra la seva per- co
sona, contra la seva distinció d'esperit, mc
contra la poesia de la seva obra, contra el v
seu triomf ressonant—hom havia arribat so
a representar simultàniament a quatre tea- ci
tres de Londres les seves comèdies—, con- m
tra la seva pose d'esteta displicent, ama- B
rat de decadentisme, que tant li feia es- a
criure i estrenar en francès la seva Salo- s
mé com esmerçar els seus lleures en com- d
panyies indesitjables dels cockne-ys més p
baixos de 'la ciutat.	 à

La moral vigent fa aparèixer escabrosa
i repugnant als nostres ulls la figura del
gran poeta anglès de les darreries del pas- f
sat segle, com feia ressorgir la depravació o
donjoanesca d'aquell altre gran poeta que b
omplia, amb Shelley i Keats, l'alba d'aque-	 n
lla centúria. L'un per incestuós, l'altre per
homosexual, tots dos eren repudiats per 11
la societat londinenca L'auriola del pecat d

enjamín Jonson, que fa tres cents anys bra original, però diu que la va trobar in-
l'adaptació de	 Zweig.	 Romains,

utia amb el seu amic Shakespeare, de
s literàries,	 a la taverna londinenca de

ferior
doncs,

a
prengué peu de la versió de Zweig.

l'original davant, allò
Sirena,	 deu	 la	 seva	 celebritat	 princi- Però va millorar amb

li	 semblar	 susceptible	 de	 millora -vavent a dues obres: L'alquimista i	 Vol-
e, comèdia, aquesta última, la versió en

que
ment. Volj:one, de Ben Jonson, és una obra

dà	 de	 la qual clou	 la temporada del mestra del segue xvt.	 I els crítics han re-
Volpone de Ben Jonson, més

nea.	 Escolar a Westminster; estudiant
de recursos a la Uni-

conegut
Zweig,

que
més Romains segueix essent una

assat per manca
citat de Cambridge ; soldat a la campa- obra mestra.

Manuel Fontdevila i Samsó han pres la
dels	 Països	 Baixos	 contra	 els	 espa-

ls ;	 actor en	 un	 petit teatre ;	 empreso- versió de	 Jules	 Romains	 en	 collaboraoió
han aprofitat fragments i n'han

per duelista ;	 maçó convertit al catoli- amb
rebutjat

Zweig,
d'altres, ajustant-se més en alguns

ne,	 comença la seva carrera dramàtica
les obres del debutants i, protegit permt punts a l'ordre, no a l'esperit de l'origina].

kespeare, debuta amb la comèdia Cada I
de

hem arribat a la conclusió que Volpone,
Ben Jm son, més Fontdevila, més Sam-

ne amb el seu humor. Tenia vint-i-dos
,s. Es representada davant la reina	 Isa- só, ja no és una obra mestra. Ben Jonson

i el seu autor es ]lorejat amb una pen- va
tra

escriure una	 sàtira	 còmico-tràgica	con-
l'avidesa de riqueses i en la qual l'avar

de poeta de la Cort,
'osat en un ambient de crueltats i d'hi- és castigat per la justicia. Romains i Zweig

sàtira,	 l'han	 feta
:resies—malgrat	el	 seu	 vernís	 de	 poli-

i	 de	 l'alt	 d'intel-igèn-
han
més

europeïtzat	 aquesta
àgil,	 més	 ràpida,	 menys	 crua,	 més

a afectada,	 grau
de l'època isabelina—Ben Jonson es des- optimista. N'han tret	 els tipus	 secundaris.

la	 justicia,	 és
en	 violentes	 sàtires	 personals.	 Això	 li

terrible acarnissament de part des
L'avar
castigat

no	 és	 castigat	 per
pel	 seu	 mateix	 espavilat	 paràsit

un
is	 enemics.	 I	 als	 seixanta	 sis	 anys	 ar- Mosca. Fontdevila i Samsó també ens do-

un	 Volpone	 àgil	 i	(ràpid,	 però	 molt
en fins al seu llit d'agonia els sorollosos .nen

cru encara que a través de Romaine
•cassos	 de	 les	 seves	 darreres	 comèdies.
i home	 passáva davant la pedra bu- i

menys
Zweig, molt més optimista encara : Vol-

ique
1	 de	 la -sepultura de	 Ben	 Jonson,	 hi

es
pone i Mosca	 sóo .abso'.ts per la justícia

reconcilien. Podríem establir aquesta tra-
i inscriure per divuit penics : Oh, rar Ben

jectòria del Vol^one : l'avar de Ben Jonson
nson!
Alt poeta, gran admirador de Sèneca i de és un home sensual, egoista, sàdic: és un

L'avar de Romains i
,renci,	 fortament preocupat	 pels	 trets	 de monstre

Zwe ig
:	 repugna.

és un home sensual i egoista, ja més
ràcter,	 el rar	 Ben Jonson,	 si	 en la tra-
dia és fréd ï mancat d'orig inalitat	 en la- airejat de sadisme i de monstruositat :	 no

L'avar de Fontdevila i Sam-
mèdia satírica	 és sensual, càustic,	 penso-

les
repuglna
só,

talnt.
tal com l'hem vist representar, sembla,

líssim.	 S'ha dit que	 Jonson; en	 se-
comèdies, ens	 tipus que en laes	 presenta durant les tres quartes parts de l'obra, un

cietat del	 seu temps 'no són sinó excep- vell
me

faceciós,	 un vell que fa d'avar i d'ho-
dolent per pura facècia. Volpone i Mora

ons, que no encaixen .amb la natura ge-
eral	 de 'l'home.	 Ben	 al	 revés :	 Fastidius resultan d'allò	 més	 simpàtics.	 Romains	 i

la	 i	 l'origina-mantenen	 profunditat
risk, cortesà a la moda, el cual s'entrena Zweig

litat dels caràcters de'.s personatges de Ben
saludar davant del seu mirall, i troba fra-
es rescalfades per una colnversa ; Saviolina,

preoonson.	 Fontdevila i Samsó no se'n 	 -

ama de la	 Cort,	 la virtut de la qual	 no cupen.
Ara que l'esquelet de l'obra de Ben Jon-

esa pas més que el seu esperit ; Volpone,
de Venòcia	 £a veure que estàvid avar	 que son és tan	 admirable,	 que la	 versió	 cata-

malalt	 per	 tal	 d'augmentar	 'es	 seves	 im- lana, per mediocre que sigui, no resultará
mai ensopida. L'últim acte, sobretot, manté'seustenses riqueses amb els presents dels l'espectador en	 un riure	 constant.	 Els	 in-

uturs	 i	 hipotètics h•ereus..,	 heus	 ací	 tipus
tèrprets s'esforcen a accentuar els trets cò-

erfectament - característics	 de	 l'època	 isa-
de la de Lluís XVI i de la mies i a procurar el riure gras,	 que, deei-

elina,	 com	 - didament, és el que proporciona més èxits.
anolecnica.
Exemple:	 Volpone. 'Els successius despu- visti	 al	 car i ca -vistemH	 V lo	 ?one	 HemH	 v

aments	 dels	 personatges, • .les	 situacions tuna de	 Volpone.p	 RAMON PEI
escarpadament grotesques en què es tro-



d'admirar aquesta temporada, però és in-
negable que 1a seva sobrietat tota anglesa
és d'una simpatia que se'n duu l'espectador.
En la cançó Let's do it, Madelüne Gibson i
Sonnie Hale se'ns mostren veritables dei-
xeb les de Ch. B. Cochran en mantenir som

-rient l'espectador durant un minut i mig
de repetició dels mateixos versos i de la'
mateixa tonada agradables amb simples fle-
xions de genoll i sobris moviments de bra-
ços i de mans. El quadro de cançó i ball
de conjunt I,00king at you, interpretat per
Sonnie Hale, Madeline Gibson, i les Cock-
ran's Young Ladies, és portat amb una agi-
litat iuna harmonia admirables.

E1 dansarí Jack Stanford, vedette de la
.revista del Folies Bergère, de l'any I927,
ell tot sol fa triomfar una revista. Les
seves . evolucions, vertiginoses o alentides,
són excepcionals. Les acrobàcies de dansa
de Laura Devine, són simplement reman-
cables, no excepcionals.

Es difícil de donar una visió de conjunt
de Wake up and Dream. Amb la simple
enumeració de quadros ja ompliríem una
columna. Wake up and Dream, amb Sonnie
Hale, Madeline Gibson, Jack Stanford i
Laurie Derine, és una gran revista. Ha en-
tusiasmat el públic barceloní? Es certamen
difícil que la part parlada de Wake up an
Dream—que és el pebre d'aquest espectacle
—hagi arribat a l'espectador. El salttrone
de Bernard Shaw en vestit de bany, la fa
cècia de Newton fent caure de nassos Eins
tein, els quatre proverbis, les històries d
nit, ràpides com un llamp i picants, la cam
boa obscura de la casa condemnada on veien
dan Diner i la seva esposa, l'Esperit d
l'humor, I'Atom i l'esperit de les Bonn
Coses. No obstant, la ràpida successió d
quadros parlats, dansats t cantats, el bo
gust de la presentació, la gràcia dels prin
cipals intèrprets, les' magnífiques evolucton
de les Mr. Cochran's Young Ladies, tot pie
gat presidit pel prestigi de Ch. B. Cochra
i del aLondon Paviliom>, fa que el públi
surti satisfet de l'espectacle. La intensit
de la interpretació substitueix alió que
nostre públic podria trobar a faltar : les tr
pidants fantasies dels músics i la fastuosit
dels decoradors.

P. R. DESCLA

TEATRE NOU
Gran Companyia de sarsuela castellana i

cata r ana de G. Camarasa Sort

TARDA i NIT

la Revolta f eCataIàROMEA
D I J O U S DIVENDRES

La

Montserratina

Jack Stanford
l'excèntric que ha 4riomfaf
en la revísfa de l'Exposició

pel seu arflúníc.

DISSABTE DIUMENGE

No oblideu que aquestes festes po-
dreu menjar coques iguals que les
de Montserrat, si les encarre-

gueu amb temps.

Aquesta casa elabora pocs articles,
.però bons.

AMR	 5

La revista anglesa
del Palau de Projeccions

Ha estat brillant la temporada de revista fa una tombarella còmica quan Newton no

del Palau de Projeccions de l'Exposició, amb podent aguantar més ies.explicacions d'Eins-
Factuació de la companyia del «London Pa- ten l'entrebanca amb el bastó.•
villon, Wake uQ and Dream, llibre d'Has- Mádeline Gibson, l'altra primera figura de
tings Turner, música de Cole Porter, ha la companyia del «London Pavillonn, alta,
portat al confortable teatre del Palau de fina, fràgil, no és d'una gràcia de movi-
Projeccions tot el Barcelona elegant i amant ment tan alada com la de la italiana Milly,
del music-hall de qualitat. I aquest tot Bar- que el públic barceloní ha tingut ocasió

Miss M. Gibson i Sonnie Hale en uWake up and Dream()

celona ha aplaudit la revista que els londi-
nenc han aplaudit durant catorze mesos.

En el programa hom advertia al públic
que no anava a veure un espectacle super-
revista o - hiper-revista, com els espectacles,
trepidants i lluminosos, dels escenaris de
París. Ja és sabut que Chal es B. Coohran
representa la reacció contra la fastuositat
decorativa i lluminosa d'aquests espectacles,
en els quals, molt sovint, amb l'excés de
luxe es procura tapar les falles de la inter-
pretació. Una de les preocupacions més for-
tes de Ch. B. Cochran •és aquesta : el domini
del moviment de l'intèrpret per damunt de
tota altra cosa : música : decorat, vestuari,
Ilum. Aquell gran mestre d'Emil Jannings
que és Max Reinhardt, també procura el
mateix en el teatre.

Una de les característiques essencials 'de
l'espectacle de music-hall és la intensitat.
I la innovació de Ch. B. Cochran és essen-
cial. Coansisteix a traslladar aquesta inten-
sitat del decorat, de la música, dels jocs
de llums, als intèrprets, a la representació.
La diferència entre les anomenades super-
revistes importades del frenesí lluminós dels
music-halls de París i les revistes angleses
com Wake up and Dream, ks una diferètncia
de qualitat. Uma bona revista tipus Folies
Bergére tindrà la quantitat d'un luxe fan-
tàstic, d'una música animadtssima, d'un am-
bient trepidant. En canvi, una revista tipus
e London Pavilloin» tindrà la qualitat d'unes
primeres figures que es mouen i s'expressem
com a veritables actors en un ambient d'un
luxe discret, simple co•laborador, no pas fas-
tuós primer terme i únic objectiu de l'es-
pectacle.

En Wake up and Dream trobarem, doncs,
dues primeres figures excellents : Sonnie
Hale i Madeline Gibson. Sonnie Hale ens
ha fet pensar de seguida en aquell actor
complet que tant pot representar una co-
m èdia, com un drama, com una pantomima.
En el quadret Quin socialista! —que a Lon-
dret, sigui dit de passada, deu tenir un bon
èxit—Sonnie Hale se'ns mostra com un ex-
cellent actor de comèdia—el mateix que en
Pudores musicals—. En La propietària, Son-
nie I-Iale caricaturitza una mestressa de casa
d'hostes d'una manera fortament grotesca,
i en les Paròdies d'homes cèlebres carica-
turitza exce•lentment el professor Einstein--

DIUMENGE, 22 DE JUNY A

ROSES
en la novíssima motonau

Infante Don jaíme
Preu del passafge,19'50 pessetes

Avuj, dijous
DIES 28 I29 JUNY:

Excursió dos dies en autocar a

LA COSTA BRAVA
pujant a les

ILLES MEDES
VIATGES CATALONIA

Rambla del Cenfre, 37 • Tel. 23252

FIGURES DEL VARIETÉS ROMÀNTIC

Pasfora Imperio
Se fué a Sevilla,	 Vam veure la Pastora Imperio. Vam sen-
se enamoró	 tir-li cantar tres o quatre cuplets i la vam
de la Pastara Imperio...	 veure ballar. Ballant está més bé. I vestida

No coneixia la Pastora Imperio més que amb la bata de cua de volants. Així, amb
d'aquesta lletra del ressonat pas-doble del el seu mantón de talle i el seu cèlebre clavell
Gallo, que jo cantava quan era molt petita. posat damunt del cap com una diadema de
I m'han agafat ganes de conèixer la Pastora primavera, és com està millor, i com més
Imperio de debò.	 em va agradar. D'aquesta manera, Pastora

1 és que la Pastora Imperio és una cosa Imperio, malgrat el «Barcelonès» i malgrat
excepcionalment interessant.
Aquesta dona garbosa i una
mica atrotinada, ja no és sim-
plement una artista de varie-
tés ; és un document viu i
magnífic de l'època ((punt
dolç„ de ]'Espanya típica i
flamenca.

I potser únic ; perquè les
contemporànies de la Pastora
Imperio s'han esborrat. Les
unes s'han retirat i les altres
s'han convertit en senyoretes
fines i en estrelles cinemato-
gràfiques. Mireu, si no, la Ra-
quel Mellar, més presumida,
més internacional i més aigua-
lida com més va. Mireu 1'Ar-
gentinita, espavilant-se per
Hollywood, ensenyant el ball
espanyol a Ramon Novarro.
Dora la Cordobesita s'ha fos,
la bella Chelito se m'ha anat a
acabar santament els seus dies
a casa seva, la Carmen Flores
ha evolucionat...

D'aquest últim mig segle es-
pecial del taulat espanyol, ja
no quedarien més que quatre
records emternits dels senyors
fets, si no fos la Pastora Impe-
rio.

Peròaquesta dona, amb la
seva cua blanca de volants

—la cua meravellosa de les bai-
laoras — i amb els seus ulls
dolents i amargs, arrossega tot
el cos i l'ànima d'aquella épo-
ca artística d''iEspanya que s'ha
acabat d'extingir.

Jo no puc recordar-me d'a-
questa època ; pero me la ima-
gino i em fa un goig extraor-
dinari. Jo estimo ]'Espanya
de pandereta igual que una
anglesa. I cinquanta anys enrera aquesta
Espanya estava en el seu punt millor. Era
el moment just, exacte, precís ; amb tot
el mateix encert i tota la mateixa efimeri-
tot de la maduresa de les fruites i de certs
colors de l'atmosfera. Goya, amb tota la
seva tràgica coloraina obscura, havia pas-
sat, i Picasso, .amb el seu sintetisme sec
i fred, encara havia de venir. Sortíem tot
just de l'abisme de l'antiguitat i encara
no havíem donat el gran salt del moder-
nisme.

No hi havia ni ràdio ni futbol. I la gent
tocava la guitarra i les castanyoles i anava
als toros. Els ídols espectaculars del púbic

t anaven brodats d'or i plata i encara hagués
d	 fet riure l'ídol actual de samarreta.
o	 I el flamenquisme no era la cosa local,
t folklórica i de museu en què ja s'ha con-

vertit, sinó la mateixa tónica del país alegre,
brau i sentimental.

e	 Aquí mateix a Catalunya, característica-
ment antípodade la resta d'Espanya, es

m feia flamenc. A Lleida, aquesta província
e agrícola, els pagesos tocaven la guitarra quan
s	 sortien a pendre la fresca, les nits d'estiu,
o i quan s'acostaven al foc les vetlles d'hivern,

tot cantant aquestes complantes plenes de
tendreses i de . madrigals, A la plaça, els

s	 gitanos ballaven el g.arrotfin, la més castissa
o- de les danses flamenques, filla de Lleida i
n també d'aquest deliciós mig segle darrer.
e	 Però tot això ha passat. Ha vingut la
at guerra. I tot s'ha remogut. !Espanya ha
el evolucionat, progressant materiaYment, en
e- tots els ordres. La Raquel Mellen s'ha fet
at	 artista de cine ; 1'Argentintita s'ha fet pro-

fessora de ball, que ja és anar endavant.
I així successivament.

U Però ves per on ha tornat a sortir la Pasto-
ra Imperio. La Pastora Imperio, que no ha
evolucionat i que encara no es retira. La
Pastora imperio, que té tots els cinquanta

Mentre entràvem al (Barcelonès», l'altre
vespre, i se'ns torcien els talons de les sa-
bates en els clots del pis de rajo'.a, vella i
menjada, m'anaven contant que abans, el

((Barcelonés» havia estat el gran teatre d'ò-
pera de Barcelona. La sala no esta tan ma-
lament com el defora fa esperar ; però no
hi va valer res. iEm va caure l'ànima als
peus.

ijreCatalàROMEA
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LA MUSICA
Concert Pahissa al Palau Nacional

a
El nostre màgic de la música torna

aquest dijous a donar audició de les seves
obres. A força de sentir-les, el nostre públic
anirà acostumant les orelles a les dissonàn-
cies i vindrà un dia que no voldrà altra
cosa.	 -

Llavors xiularà si a l'orquestra sona un
acord perfecte major o una cadència plagal.

Per això nosaltres comparem les audicions
dels mestre Pahissa a sessions de màgia
a força -de repetir la fórmula misteriosa,
arriben a crear una suggestió entre els assis-
tents. -Són una veritable iniciació als arcans
musicals.

Es inevitable una associació d'imatges
plàstiques a tota audició sonora. Pel que fa
a la música de l'autor de la «suite inter-
tonal», nosaltres no ens podem estar d'asso-
ciar-hi com una impressió de paisatges de
l'altra vida ; és com l'escenografia dels som-
nis; ums llargs corredors a mitja llum que
tenen com a fons un cel carregat d'estrelles
unes peregrinacions en espiral a través de
l'èter infinit ; una especulació sentimemtial i
un pensament tangible.

Pitágores era matemàtic, filòsof i músic.
Diuen això. Nosaltres creiem que era, sim-
plement, un músic i prou. La matemàtica i
la filosofia li neixeren del sentiment musica].

P.ahissa també ; n'arriba a ésser tant, de
músic, que s'ha de passar àdhuc tempora-
des sense fer música ; pensant en filosofia
o en quantitats i lleis abstractes ; de tant
músic que és, quan era jove va estar a
punt d'acabar la carrera d'arquitecte. Però
al revés d'Or£eu, que'-de la música en feia
ciutats, Pahissa, esperem-ho, convertirà Bar-
celona en música intertonal.

R. LL.

Teatre Cafalà Novetats
COMPANYIA CATALANA
Diceceió, C. CAPDItVILA

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

MARTI NA
Protagonista : Pepeta Fornés,

z
L'AIGUA MIRACULOSA

per la Fornés i En Gimbernat.
Nit: Tertúlia Catalanista:

L'AIGUA MIRACULOSA
z

MARTINA
Dissabte, estrena de

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

Palau de la Música Catalana

Dissabte, l4 de juny, al vespre

Recifal de Violoncel
per

Pau Casals
exclusivament per als Patrons de l'Orques-
tra . S'admeten inscripcions a Secretaria,

Diagonal, 440 (Institut Casals).

NOVETATS
II, CAMISES

Jaume I, 11
TelèL 11655

TEATRE TALIA
Gran Companyia de vodevil i teatre modern

Primera actriu : Enriqueta Torres

Avuj, dijous, nit, a les to tl+

DEBUT DE LA COMPàNYI.

11%ESTRES•QUE ROL
Estrena, en aquest local de la formosa
producció en tres actes, original de
P. Teixidó Elies, inspirada en la famosa

poesía de Mn. Cinto Verdaguer

La Cançó
de l'Emigrant
Triomf de la Companyia gran presentació

Demà, divendres, tarda, a les 5, estrena
en aquest local de LA PUNTAIRE DE
LA COSTA, d'En Tomàs Ribas.—Nit:
LA CANÇO DE L'EMIGRANT. Disabte
tarda i nit, i diumenge, tarda i nit, LA
PUNTAIRE DE LA COSTA i LA

CANÇÓ DE L'EMIGRANT

LEA JOIIA.CATALANNA
(Historial gràfic de la Joieria Catalana antiga i moderna) per J. MASFERRER 1 CANTÓ

un volum en quart amb nombroses il'lustracions, bellament rellígat en tela anglesa í
talls daurats. Preu de subscriptor, ptes. 30

Inferesen corredors solvenfs per a la venda a domicrlt a

fermfnts i al compfaf per fofes les localifafs de Cafalunya.

Subscriviu -vos avui!! A totes les llibreries ; Editorial LUX, Coello,162

la seva forma anacrònica de 'cantar, encara
va semblar -se l'estampa rumbosa i poètica
de ]'Espanya de pandereta.

Jo havia pensat fen un interviu a la Pas
-tora Imperio. Aquesta dona ha de poder dir

coses estupendes; ha de poder explicar his-
tories de tota mena—la seva deu ésser prou
curiosa-1 deu saber un grapat de fets. De
coses, d'històries i de fets d'aquesta dilecta
època del mig segle últim...

I he tornat al Barcelonès per això aques-
ta tarda. Portava ja preparat un truc com
una casa perquè no es refusés a l'abordatge
periodístic. I li he endegat primer que res
el seu representaint, un andalús jove i afable.

—Tá mú bien, zeñorita... Pas'oté.
I he passat al camarí de l'estrella. Les

cames em tremolaven d'una mica de ver-
gonya, d'una mica d'emoció ' i d'un gran
tros de desencant. E1 bastidor, tan deplorat

per autors de tota mena, se'm presentava

amb tota la realitat i amb tota la cruesa
d'un bastidor de teatre vell i pobre. Pertot
arreu parracs de colonos i pegats 'de diaris.
Un parell de xulos amb el barret en forma
d'aurèola, escopien bava de puro i bevien

sifó. Unes noies-segurament les del quadro
sevillà de la Pastora—vestides de percals
eixerits, pintades i tristes, em miraven amb
cara de no sé què, sense parar.

A l'escenari, la Pastora Imperio cantava
allò de «...soy Angustias la gitana... e. Pot-
ser és que jo estava deprimida i m'ho ha
semblat, però potser és que ha estat això
mateix el que m'ha deprimit. L'artista, vista
de prop; sola en mig de la gran tarima de

fusta polsosa i corcada, de cara a les cares

de la gent, fa un efecte estrany : descorat-
jador. I la Pastora Imperio, sense solta ni
volta, feia un somriure cansat i per força.
Se li veien els músculs fluixos i despenjats
dels braços, i els seus moviments eren jo-

anys que fan el cas.	 decisos i pesats. El manton de Manila que
Ï he anat a veure-la,	portava estava descolorit..;

)'he recordat

amb aquella
He avivat el

r passat. De-
es; res abso-

IRrNE POLO
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La versió original de Broaiway és sonora
ballada, cantada i parlada. Tothom que tin-
gui tan sols una vaga noció de l'assumpte,
compendrà de quina importància es pot re-
vestir l'element sonor -en un film d'aquesta
classe. Així doncs, és amb una certa peresa
que anàrem a veure el film que per obra i
gràcia de l'empresa propietdria de la cinta
havia emmudit completament.

mirat, constitueix la màxima atracció fe-
menina del film. Cal convenir de totes ma-
neres que no és indicada pel rol de noia
de music-hall. Té les cames massa amples,
cosa que la situa en um pla d'inferioritat
plàstica i coreogràfica en mig de les seves
companyes del chor, tan destrament selec-
cionades totes elles. Per altra banda, és
xocant la manca de brio amb què assaja i

Evelyn Brent i Th. E. Jachson en «Broadway»

Ens cal fer justícia i reconèixer que els
que han dut a terme aquesta ingrata tasca
d'adaptar per al cinema silent aquesta obra,
han procedit amb una habilitat incontestable.
El film, enJ'estat en què ha quedat després
de la retolaoió per una banda i les supres-
sions obligades per altra banda, fa encara
molt bona cara ; més direm, creiem amb
bona fe que l'espectador desprevingut, si no
està dotat d'una gran perspicàcia, no
capaç de notar el frau.

El cinema sonor ha vimgut a posar d
moda, amb una persistència que es fa já
impertinent, les girls amb mallot amb els
consabuts melodrames que tenen lloc en les
coulisses dels music-hall. La majoria d'aques-
tes històries que hem tingut la dissort de
veure, revelen una pobresa espiritual i una
manca de veritat que promouen a iindigna-
ció. Una sola excepció a apuntar, i que de
grat ho fem ! L'Angel pecador era una cinta
tan bella que ella per si sola desemmascara
la falsetat i 1a misèria de totes les cintes
sobre el music-hail que els americans ens
expedeixen en sèrie.
- Descartem l'assumpte de Broadway. No
és indigne, és veritat, però tampoc és digne
de l'autor de Soledat. La interpretació n'as-
segura un mínimum d'interès i aquests ac-
tors tenen tanta traça que són capaços d'a-
nimar les situacions més comprometedores. A
la davantera de la interpretació citem l'actor
Thomas E. Jackon i la insuperable Evelyn
Brent. El primer té una manera de mimar
les escenes, sòbria i exacta i el seu rostre
intelligent i aplomat revela la naturalesa
d'un home bregat en el càlcul i el perill.
Evelyn Brent, que tantes vegades hem ad-

AIGUIÌ de IYEPGE
deMONTS€RRffl'
Reuma, ferides, contusions,.
grans i picadures d'insectes
Una fricció després det banyés el millor

tònic

treballa en el cabaret. La seva tasca sols
és notable en la part dramàtica de la cin-
ta, i aquesta part és considerable.

Broadway és una història de. traficants
d'alcohol. No s'entenen entre ells i l'un
mata a l'altre. L'amant de la víctima ven-
ja el mort matant el criminal. L'amant és
Evelyn Brent. Drama policíac, la fórmu'.a
del qual el sonor permet renovar interca-
lant-hi números coreogràfics de gran visto-
sitat, com és aquest el cas present gràcies
al talent del realitzador austríac Paul Fejos.

El film es revesteix a estones d'una gran-
diositat, que per bé que ja ens hi anem ha-
bituant, no deixa per això de fer la seva
impressió. El cabaret que ha construït Paul
Fejos és el més gran que hàgim vist, i si
no el més bell, és tan ben exposat i exp'o-
rat per la màquina filmadora, que amb
Evelyn Brent constitueix el més destacat
ingredient del film.

Paul Fejos ha mogut la màquina en
aquest film en un sens fi de direccions inè-
dites. Fa rodar el cap tractar d'imaginar els
dispositius i les grues que ha tingut d'equi-
par per a dotar la màquina de la movimen-
tació• agilíssima i variadíssima de què fa
prova. Es un joc emocionant de veres. El
cabaret és recorregut en totes direccions,
aspirat, projectat; s'aplana, s'infla, gira i
tot el que vulgueu. Es una cosa impressio-
nant com el joc d'un gran virtuós.

i Cal assenyalar també les vistes «avant-
guardistes» (?) de la ciutat, gènere un xic
gastat, però sempre ben acollit.

En conjunt, la cinta és intelligent i à la
1 age. Ara que estimem molt més el Paul
Fejos que sap ésser, ensems que un bon
obrer, un gra n-.poeta, com ho fou en So-
ledat.

De totes manerces, quedem amb les ga-
nes d'oir la versió sonora del film, la cu-
riositat de saber què és el que falta en la
còpia que hem vist. Quan ens han donat
tantes obres ineptes, bé valdria que ens
donessin aquesta,. la qual té per autor un
home que és una garantia. Hem vist una
cinta interessant, però desitgem conèixer
el debut sonor de Pau] Fejos. La Cinaes
escoltarà aquest prec?

J. PALAU
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ritats. Allí no hi són sinó com una curio-
sitat que, si es té en compte la data de la
cinta, tothom trobarà ben legítima. Tot i
això, la partitura és adaptada amb cert ta-
lent i algunes sonoritats, com xiulets, san-
glots, cants, instruments de percussió, apor-
ten uma incontestable emoció.

Si .amb aquesta nota hem decidit alguns
lectors a reveure Ombres blanques, o a

veure-la els que no ho feren quan l'estre-
na, la inserció d'ella en aquesta pàgina es
trobarà més que justificada.

M.

J a ho sabeu...
—.que la Paramount, segons declaracions

expresses d'Adolph Zukor, produirà films a
Londres?

—que Harry Pollard, abans d'ésser direc-
tor, havia estat un bon actor còmic? Ja
sabeu que ara és um director considerable
vegeu si mo: Show-lloat i La cabanya de
l'oncle Tom.

—que Lon Chaney fa un paper de ventrí-
loc? (Era de preveure : un home que té
mil cares, havia de posseir també mil veus.

r) L

v EL CINEMA .^
"Broadway"de Paul PANORAMA 9 0 VA N D Y 1K E

_______________ La nostra darrera sessió S. Van Dyke és el Stevenson del cinema. bres blanques i El pagà de Tahiti, on les
Alguns dels scénarios latents que hom pot sonoritats eren intercalades amb certa timi-
entreveure en els llibres del gran escriptor desa, Trade Horn sembla que serà alguna
anglès, sembla que Van Dyke els hagi vist cosa de mot més avençat en el camp de la
pel seu compte, i dotat com és d'una ad- sincronització.

	

mirable imaginació visual, &s hagi plasmat	 Com hem d'estar agraïts a aquest home,
en les obres cinegràfiques que han fet i fan que, defugint els èxits fàcils i rompent amb

	

la mostra delectació.	 tantes convencions i banalitats que infesten
el cinema, infatiga-
ble, roda món a la
captura d'especta_
eles on l'home i la
Natura combreguen
en una mateixa

_	 existència poètica i
dramàtica !

r s	 t^ ^ 	 Tot just arribat a
Hollywood, ja es;amb

prepara de bell nou
k	 a embarcar. El lloc

* elegit aquest cop ' s9	 Pet	
]'India.

Aviat reveurem
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bres blanques una
k 	 obra sense parió.^wM

r	 ?	 d	 IEn reveure Om-
z ^	 ,	 ^, 	 %(	 bres blanques, la^w^, ^,''^,.w°^	 ^y^Qisu^	 y	 trobarem ara ben

poc sonora. L'obra
Dos comparses del film «Trade Horn»	 pot passar-se per-

fectament de sono-
S. Van Dyke amb el seu cognom sembla

delatar-se d'origen flamand ; ell és de to-
tes maneres fill de San Diego de Califòr-
nia i té avui quaranta dos anys. Els que el
coneixen el descriuen com un home d'una
salut robusta i d'una jovenesa gens tarada;
ple semple de bonhomia i animat d'una
gran voluntat de treball.

Ara es troba a Hollywood revisant les
proves dei seu darrer film : Trade Horn,
rodat tot ell en ple Congo belga, llevat
d'alguns diàlegs que seran registrats davant
dels micròfons als studios americans amb
naturals del país del Congo que Van Dyke
se n'ha portat.

Van Dyke assegura estar ben satisfet del
seu treball, que registra per primer cop el
crit de la jungla, el cant dels indígenes del
cor més pregon del continent africà i que
serà un magnífic poema tropical vist i sen-
tit alhora.

Llevat de tres blancs, els altres intèr-
prets són .negres i inèdits. La doma blanca
és Edwina Booth i si la veiéssiu com nos-
altres la veiem mentre escrivim aquestes
ratlles (en un retrat), la consideraríeu dig-
na, com l'ha considerada S, Van Dyke, de
figurar una divinitat ; divinitat als ulls dels
indígenes, naturalment!

Després de les dues cintes anteriors : Om-

Deixem pel número pròxim l'establiment
del balanç de les sessions pretèrites que per-
meti mesurar en una visió panoràmica el
que val i significa el que portem fet.

Divendres passat tingué lloc la sessió de
clausura del present curs, sense que en parlar
de clausura s'hagi d'entendre que amb aque-
lla sessió ens acomiadem dels nostres amics
fins a la tardor, ja que no és pas aquest
el nostre desig. Avui ja pensem a fer alguna
cosa que, sense inspirar-se en l'esperit amb
el qual hem confeccionat els programes de
les nostres sessions, sigui com el seu com
plement. Però avui és encara giiestió parlar
d'aquest assumpte que tot just estem ideant

En l'última sessió creiem • haver donat
amb Un bon negoci, una de les pellícules més
típiques de la parella Stan Laurel i Oliver
Hardy, que realitzen avui, millor que ningu
el còmic pur. Antigues coneixences nostres
els retrobem altre cop els mateixos. No ens
cansen, oromouen a la hilaritat més irres-
sistible. +Els seus trucs són tan ca':culats com
segurs. Despreocupats de tota poètica, rea-
litzen, al costat de Chaplin, Keaton i Harold
el miracle d'un còmic independent. (Esperem
de totes maneres, una renovació que els per-
meti una prolongada vitalitat.

Montparnasse .realitzava la síntesi de l'es-
perit documental aliat a una imaginació i
procediments d'avantguarda. Un llibre d'es-
tampes sobre la popular barriada parisenca
circulació vertiginosa de motius visuals que
donen un compte-renda emocionat del dis-
tricte. Els connaisseurs podien senyalar la
parcialitat del document o bé delatar algunes
llacunes. Resta que l'autor de La nit elèc-
trica té un sòlid talent de cineasta que es
palesa sobretot en la connexió d'algunes es-
cenes i en l'elecció de la presa de vistes.

Amor i llibertat venia simplement a am-
pliar la saborosa galeria de fòssils cinema-
togràfics que venim exhumant. Ara, que el
problema més important enfront de cintes
com aquestes és saber quin lloc artístic ocu-
paven al seu temps, és a dir, si ens trobem
davant d'una mala pellícula o d'una bona
pellícula. Per exemple, la setmana darrera
podíem veure en una mateixa nit : Aus de
pas i Broadway. Qui, temps a venir, exhu-
més Aus de 15as i volgués jutjar del cinema
en l'any 30 per aquest espècimen, s'equi-
vocaria de mig a mig. Amor i llibertat és
un Broadway de la seva época o bé senzilla-
ment un Aus de pas?

L'home de les figures de cera és una im-
portant manifestació del cinema germànic,
excepcioinal per trobar-se acoblats ep la rea-
lització d'aquest film el room d'un gran di-
rector, Paul Leni, amb els dels tres actors
alemanys més famosos : IEmil Jannings, Con-
rad Veidt i Werner Kraus, •conjunció d'es-
trelles que difícilment podrà tornar a repro-
duir-se, mort que és el primer i escampats
els altres tres. El públic, però, no aprecià
del tot aquest valor del film.

Com de costum, la gran sala del o Lido+
era plena a vessar, suportant admirable-
ment la temperatura, ja una mica elevada,
que feia aquell dia i que, suposant que és
natural que vagi on augment, ens decideix
a interrompre les nostres sessions fins a la
próxima tardor.

Claudel i el «talkie»

Paul Claudel, ambaixador de França a
Washington, ha vingut a Europa per assis-
tir a l'estrena, a ]'Opera de Berlín, del seu
Cristòfor Colom. Géo Londoh l'interviuà
i el poeta i diplomàtic li digué entre altres
coses :

«N'hi ha que ataquen el cinema parlant,
el talkie. La veritat és que el cinema par-
lant és un meravellós mitjà d'expressió,
destinat a fer grans coses amb ell, el dia
que ens en sapiguem servir millor.

»Mireu, si jo Fos jove, ja sé el que
faria amb el talkie. Però ara sóc massa
vell, la meva obra ja està gairebé aca-
bada!n

Sense cap dona

Sí, tot un film sense cap dona. Es titula
The daven Patrol i el seu protagonista és
Richard Berthelmess.

Almenys així ho llegim. No cal dir que,
si més no, serà una provatura interessant,
i que, sigui com sigui, no ens atreviríem
a afirmar massa rodonament que agradi
gaire al públic acostumat al convenciona-
lisme de la majoria d'arguments de film.

De totes maneres, en aquest film hi ha
una heroïna iinvisible—o més aviat el seu
esperit—que influencia tota l'acció d'aquesta
pellícula que té per tema l'heroisme dels
aviadors durant la guerra.

Les malalties i llur convalescència
Les malalties deixen darrera seu debilitat

i anèmia, l'organisme ha esmerçat a vèncer
la malaltia totes les seves reserves i el cos
queda faltat de defensa.

Si no s'ajuda l'organisme amb un enèrgic
reconstituent, la convalescència és liarga 1

penosa ; per això els metges recomanen el
FOSFO GLI•CO KOLA DO.ME.NECH, que
produeix tan ràpida tonificació, que es nota
abans d'acabar el primer flascó. Aquest pro-

ducte es ven a totes les farmàcies.

Utilitzi's aquest cupó

Farmacia DOMENECH
Ronda de Sant Pau, 71. - BARCELONA

Remiti'm gratis i sense compromís

una mostra.

Nom ................ _

Adreça --
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Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
^,ORTS, 481 : Telèfon 33421



Fa uns dies, tafanejant per una de les
galeries del carrer de La Seine, ens trobàrem
davant per davant d'unes vitrines plenes
de figuretes de vidre. '.Ens sentírem atrets
per aquell joc de transparències. 'El vidre
agafa, a voltes, unes netedats sensuals que
resistirien la comparació de les pells més
fines. Cada figureta coallava una espurna
de simplicitat que retenia l'encant dels ulls.
De I'una a l'altra hi havia una seguida

Figureta, per P. Ferrer

d'actitudes clarificades, fases silencioses d'un
moviment escapat de les mans de l'artista.

En la resolució de tot aquell món mi-
núscul de dansarines, sirenes i faunes pi-
cardiosos, hi havia un no sé què de bona
fe, de gràcia lliscadissa, d'espontaneïtats,
que forçaven la •ductilitat del vidre, de fres-
ques rigideses provocades i de roba abstracta
repartida sense esforç, sense pes, sense mo-
lèstia per les expressions carnoses- dels mem-
bres.

Hom diria que de l'interior de les vitrines
havia desaparegut la gravetat, que les figures
es mantenien en equilibri per lleis especials
que no repugnaven, però, les nostres. Si tot
aquell món s'hagués posat en moviment, ho
hauria fet desplegant l'agilitat en un pla
ïingrávid, tal i com en el cinema admirem
es salts en l'alentidor.

El vidre, quan és ben reeixit, ja la dóna
aquesta impressió de desllast dels volums.

Hi havia, a més a més, en aquelles figures,
una distinció neta entre la carn i la roba,
associades, per altra part, en una mateixa
harmonia. 'Dues expressions donades per una
matèria única sense que l'harmonia se'n
ressenti.

Aquestes figuretes les hem trobat després
en la galeria Castelucho i en la d'A. Eijf-
finger.

tárem que era català ; que vingué a París
deu fer uns sis anys, provinent de Barcelona.
Que en aquesta ciutat ja treballava el vi-
dre, que aquest li interessava, que s'hi sentia
ben disposat i que el seu viatge a París obeí
a una qüestió de perfecciónament.

París l'ha retingut. Ha treballat si:en-
ciosament durant mesos i mesos, lliurant -se
a un camí d'experiències que l'han portat
a les realitzacions actuals.

Amb la signatura P. Ferrer, souf fleur de
yerre, A. Eijffinger exposà, primer a1 mercat
de París i després als del Nord i Sud d'Amè-
rica, els treballs del nostre compatriota.

Avui, P. Ferer produeix deslligat de com
-promisos. Les experiències fonamentals li

han descobert un horitzó de troballes que
es fan sensibles a cada nova creació.

La finesa i la línia plena de distinció de
les seves figures, atreuen instintivament l'a-
tenció de tothom que les veu.

P. Ferrer és jove. Té un punt de baladreig
quan parla j una desimboltura gairebé va-
porosa quan treballa.

Veient-lo assegut davant del bec de .gas
que encén el vidre fent -lo una substància
tova, hom endevina tota la voluntat i tot
el plaer que experimenta aquesta home en
la tasca de donar a una bombolla de vidre
anodina, una viva expressió artística.

Funció, per cert, molt delicada .aquesta de
modelar i donar forma vistosa a una porció
de vidre tou. Car, l'artista s'esmerça en
un treball cec; les ondu:acions de la massa
es formen amb ]'eina immaterial de l'aire
que surt amb pressions graduades de la
boca. Només la precisió ininterrompuda del
buf pot arribar a produir aquell punt de
bellesa indispensable a la solució de cada
figura.

Aquestes són dures de treballàr ; el vidre
es resisteix, es refreda prompte i l'acció del
buf risca sempre d'arribar-hi tard.

Per donar la sensació d'elasticitat i de
vaporositat del vidre d'algunes de les figu-
res que reproduïm, cal ésser un artista.

L'especulació pacient i ardida que Ferrer
ha arribat a fer és co'.pidora, comparant
les figures que produeix avui amb les que
produïa al començament. Es tracta d'apli-
cacions de vidres de diferents densitats re-
duits á la fusió i a la transparència d'una
mateixa massa ; de membres sobreposats per-
què la sensació de moviment sigui més
perfecta. Qüestions tècniques, em fi, que ele-
ven considerablement el nivell de l'emoció
artística.

Potser ]'enemic principal del souffleur és
la fragilitat del vidre. Una matèria tan dura
de treballar i al mateix temps tan sensible
a '.es més lleugeres pressions, forçosament
reclama una paciència gens comuna.

Ferrer no solament dóna als tubs de vidre
primaris les modulacions que representen les
seves figures, sinó que e17 mateix es dibuixa
els models i cura la composició dels grups.

L'art original d'aquest català que ha tre-
ballat tant de temps en silenci té tot l'aire
de descabdellar-se per un camí de sorpreses.

RAMON XURIGU'ERA
Demanarem per l'autor, i ens assaben-	 París, juny.

ACTUALITATS
Luís GARAY I ANTONIO GARRIGÓS, els dos

artistes murcians que actua'.ment exposen
llurs obres a les Galeries Laietanes, formen
part de la moderna inquietud artística que,
d'un quant temps ençà, ens ofereix la vene-
rable ciutat de Múrcia. Altres dos noms po-
dríem anotar d'aquest grup renovador : els
de Ramón Gaya i Pedro Flores.

De Pedro Flores m'hem parlat fa poc
temps amb motiu de la seva exposició a can
Dalmau. IEn canvi, ens tarda de conèixer la
producció de Ramón Gaya, perquè en les re-
produccions que hem pogut veure pressen-
tim un artista remarcable.

Durant l'aparició de la interessant revista
Verso y Prosa de Múrcia podíem seguir, en
les seves pàgines, la vida artística d'aquest
lloc de la Península i assabentar-nos de la
seva superioritat sobre altres indrets de ma-
jor població. !Es de doldre, doncs, que el
Boletín de la joven literatura hagi deixat de
publicar-se.

Amb l'actual exposició de les pintures de
Garay i les escultures de Gas-rigós restablim
el contacte.

La directriu pictòrica de Luís Garay s'o-
rienta cap a la intiuïtiva sensibilitat. El
model és lleugerament exp'icat sense gaires
preocupacions analitzadores. Li interessa,
més aviat, registrar l'estat emotiu amb sim-
plicitat. En aquest sentit assoleix moments
d'un gran encant, però, ara.com ara, li man-
ca l'aprofundiment del model. Si Garay per-

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenista f tapís
:er. Objectes d'art i de fantasia per

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

l*uelg de Gràcia, 36. Telèfon 16285
BARCELONA

sisteix en la seva actual percepció podrà
continuar produint obres d'aspecte sensible,
però no intenses. I per un artista de notable
temperament, com aquest murcià, no és pas
el seu port indicat.

Quan Garay deixi de banda 1'aaspecten
de la sensibilitat, creiem que ens donarà una
obra més gràvida. De moment, cal remarcar
la seva aportació per l'harmonia de'.s matisos
i la claredat de la paleta.

Les peces de terra cuita presentades per
Antonio Garrigós són de diversa qualitat. En
algunes podreu anotar-hi certes influències
del barroquisme del cèlebre imatger murcià
Salzillo, en altres una estructuració d'afini-
tats modernes, i, de tant en tant, figuretes
d'un vulgar pesebrisme o un bibelotisme cor-
rent. Val a dir, però, que aquestes són en
reduït nombre.

La correcció d'aquestes escultures ens com
-pensa la manca de personalitat.

La realització de més envergadura, i no
sa'.s pel tamany sinó per la qualitat, és el
Santo Cristo de la Humillación. Per aquesta
obra Garrigós té .dret a aspirar al títol de
continuador dels grans tallistes de l'estatuà-
ria mística espanyola.

A JOAQUIM MIR se li ha concedit la Medalla
d'Honor de l'Exposició Nacional de Madrid
per una gran majoria de vots. La nostra
enhorabona. De la manera com funciona
aquest certamen del pompierisme i per la
seva dissortada història, gairebé ens decan-
taríem per expressar-li el nostre condol.

Val a dir, però, que l'obra del nostre Joa-
quim Mir está per sobre de les cerimonioses
distincions oficials. No Ii ve, doncs, d'un
medalla.

JULss PAscIN, el pintor que s'havia dedicat
principalment a la illustració d'obres de'uxe,
s'ha suïcidat, a París.

Era búlgar, naturalitzat americà, i vivia
a París des de feia deu anys. Estava casat
amb una dona aureolada de llegenda : es
deia . que era filla de l'emperador Francesc
Josep.

Els seus dibuixos, quasi sempre de temes
de la mala vida parisenca, semblaven més
gravats al burí que dibuixats.

MÀRIUS GIFREDA
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En parlar de la futura destinació dels edi-
ficis de l'Exposició de Montjuïc, Joan Sacs,
en alguna de les seves substancioses miscel-
iánies, ha parlat de com fóra convenient la
utilització del Palau Central per installar-
hi el museu de reproduccions que necessita la
nostra ciutat.

Deixant a part la idea, per altra banda
ben aprofitable, de donar a aqúella baluerna

escampada per tot Catalunya—, els exem-
ples d'altres països i d'altres temps que es
poden oferir al ciutadà, son ben escassos i
semblen recollits sense cap excés de mè-
tode ni d'estudi. Hom diria que han estat
adquirits—com les peces rares i autèntiques
—a mida que se n'ha anat presentant l'avi-
nentesa. Llur collocació sembla que hagi
obeït més a l'intent d'emplenar buits de la

MUSICA POPULAR
Del catàleg del mes de maig, es pot formar

un bon conjunt d'obres de música popular
catalana. Sempre han tingut bona acollida
en el disc. Les primeres impressions varen
ésser fetes a base d'un dels gèneres que
més èxit tenien llavors : la sardana, bé en
forma instrumental, bé corejada, com varen
ésser ;es nombroses impressions fetes de sar-
danes de Morera, cantades per l'Orfeó Gra

-cienc. Cal reconèixer l'avenç que s'ha ob-
tingut ara. Tot i que no s'hagi de deixar
de banda aquelles primeres manifestacions,
s'ha de reconèixer la importància que té
pel disc el fet que reculli avui l'obra de
l'Orfeó Català. Iniciats aquests enregistra-
ments amb la Missa Solemnis, han estat
seguits per enregistraments de les obres cab-
dals de la música coral catalana i universal.

Els discs d'aquest mes són de música fran-
cament popular : La Balenguera, de Vives,
en passar a la placa no perd res del seu
aire solemnial. Una altra obra de caràcter
distint, Fum, fum, furo, de Pujol, repro-
duïda en el disc conserva també tota la
seva vivacitat de ritme.

Els enregistraments de veus femenines
aplegades en conjunts, en passar al disc es
feia difícil obtenir una claredat en les veus
que fins ara no s'ha assolit. Acompanyades
de les sonoritats de l'orgue, hi tenen un, bon
lligam, i així a La Plegària a la Verge del
Remei s'escolten perfectament en la paca
totes les delicadeses d'expressió que Millet
sap obtenir d'aquest conjunt.

Per aquelles petites obres, fruit del misti-
cisme popular, la senzillesa melòdica de Mi-
Ilet, amb la poesia de mossèn Cinto, no
calen grans emissions de veu i sí una dicció
perfecta, com la de la veu de la cantaire de
l'Orfeó, Montserrat Salvadó. Heus aquí una
impressió que no és possible si no és amb
un perfeccionament de fabricació del disc
que anulli tots els sorolls mecànics.

També l'Orfeó de Cegues de Santa Llúcia
continua &s seus admirables enregistraments
amb dues obres ben conegudes: La cançó',
de nois, de Grieg, i El mal caçador.

Tots els instruments de la cobla s'avenen
amb les especials característiques del disc,
tant, que llur enregistrament, en reproduir
los, ho fa amb una brillantor que a estones
es fa massa evident. Cal recoi dar-se que la
cobla está destinada a l'aire lliure, però el'
gramòfon s'acostuma a utilitzar en l'inte-
rior, i amb' això queda explicat aquest excés
de somoritát que sovint es troba en els en-
registraments de cobles. Les dues sardanes
de J. .Serra, Muntanya amunt i T'estimo,
acrediten el seu autor d'excellent compositor
en aquest gènere, sabent combinar la forma
popular amb una orquestració de bon gust.

J. G.

«La Balenguera», Vives, Orfeó Català,
Cia. Gramòfon : A B 582.

«Plegària a la Verge del Remei, Millet,
íd., íd.

«Fum, fum, fumi, Pujol, Orfeó Català,:
Cia. Gramòfon : AA 173.

«Cançó de Nadaba, Romeu, íd., íd.
eCanfó de nois )), Grieg, Orfeó de Cegues

de Santa Llúcia, Cia. Gramòfon : AE 3004.,

«El mal caadorn, Morera, íd., id.
«Sospirs», Millet, M. Salvador, Cía. Gra-

mòfon : AE 3102.

«Flor de lliri i rosa, Millet, íd., íd.

)) T'estimo», J. Serra, Cobla Barcelona,
Cia. Gramòfon: AF 309.

«Muntanya amunt,), id., id., íd.
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La portalada de Ripoll, emmotllada, a l'Exposició

inspirada en tota mena d'imitacions 1'apli- manera més estètica possible que no a una
cació que li fóra més escaient i adequada, seriació útil per a cap fina:itat.
cosa que ens salvaria del perill que correm En veritat, per força ens hem de resignar
de veure-la convertida—com ja s'ha propo- amb haver de deixar passar vendes i subhas-
sat--en	 aixopluc de	 peces,	 originals	 i de tes importantíssimes sense poder fer ni la
tanta de valor com les que tanca avui el més petita oferta quan tots els museus del
Museu de la Ciutadella, voldríem assenyalar món se n'aprofiten tant com poden. Però la
l'enorme servei que hom faria al nostre en- fundació i el manteniment d'un museu com
senyament artístic i a l'educació general del el que precontzent és força 'més humil que
gust del nostre públic amb la creació d'un l'adquisició d'un parell de peces de la	 col-
bon museu de reproducciois. lecció del marquès de Landsdowne. No es

Sense poder de cap manera aspirar a subs- tracta pas d'enlluernar ningú ni d'eslotzar
tituir la más insignificant obra original, en les finances municipals amb despeses exoc-
la qual, per trossejada que la vegem, sempre bitants,	 perd,	 sense	 voler eclipsar els	 mu-
ens semblarà sentir una palpitació de vida, seus del Trocadero, del Louvre, del Victoria
l'escalf de la	 mà que la creà,	 una bona i Albert, de Londres, els de Berlín, de Brus-
collecció d'emmotllats pot	 representar	 una selles, de Florència, d'Atenes,	 es podria fer
valor didàctica ben per damunt d'una més molt bona feina.
o menys nodrida sèrie de obres originals, la El profit que d'un bon museu d'emmotllats
qual, per bona que sigui, no podrà posseir —al qual es podrien incorporar maquetes,
mai més que raríssims i escassos exemplars plans, fotografies, etc.—, treriria la vida ar-
de cada època o de cada estil. Lacoblament tística barcelonina, ens hauria de compen-
d'una collecció d'aquestes prou sabem com .'sar a bastament de les despeses que podria
és més deguda a l'atzar que no a una tria portar.
raonada i metòdica. A més, bona part d'aquestes despeses po-

indubtablement, aquell imponderable que dria ésser coberta amb la venda de còpies
fa la vida de l'obra d'art n.o el trobarem mai cosa que en els museus dessús dits representa
en l'emmotllat més perfecte que hi pugui una	 bona	 font	 d'ingressos—.	L'intercanvi
haver. Pecó aquella és cosa per cuida--se de d'exemplars que entre l'un i l'altre tonen es-
cercar-la cada u pel seu compte i no s'ha tablert podria ésser també estudiat pel nos-
de pretendre fer-ne matèria pedagògica. Per tre. Comptem a Catalunya—encara—amb pe-
donar a conèixer a l'estudiant, o al senzill ces de les més importants, la reproducció de
curiós, el caràcter d'una escola determinada, les quals és urgentíssima si no volem arri-
eu	 procés	 d'un	 estil,	 les	 seves	 derivacions, bar-hi quan, ja siguin completament esboci-
les	 conseqüències	 d'una concepció,	 les	 in- nades. Amb elles es podria fer una esplén-
fluéncies de l'un damunt l'altre,	 d'aquesta dida col•lecció, els exemplars de la qual se-
damunt d'aquella, un conjunt d'emmotllats riel)) canviats amb els que ens fossin inte-
ben sistematitzat i fet amb bon discerniment, ressants d'aquells altres- museus, i amb això
indubtament ha de tenir força més eficàcia el nostre aniria augmentant d'una manera
que no un amuntegament irregular d'obres ben poc onerosa,
pescades a La bona de Déu, sense altre or- També amb .aquest intercanvi es podrien
dre, les més de les vegades, que el que han completar diverses sèries d'obres d'uns ma-
imposat les possibilitats pecuniàries del seu teixos autors, diferents fragments d'un mo-
administrador. nument o altre que es troben escampats per

Una bona tria d'emmotllats dels tipus més museus estrangers—i	 seria	 aquesta	 l'única
representatius de cada época, de cada poble, manera de poder-los veure sencers d'una ve-
de cada estil ; de les obres més caracterís- gada—, i, sobretot, es podria establir un ri-
tiques de cada personalitat, la comparació de quíssim	 repertori	 que	 si	 l'haguéssim	 .fet
'.es unes amb les altres, la confrontació de abans, encara que avui tampoc tinguéssim
llurs	 diferències,	 de	 llurs	 semblances,	 de les obres originals, en tindríem almenys un
Ilurs	 analogies	 i	 de	 llurs	 diversitats,	 a	 la reflex ben fidel.
qual cosa podria contribuir ben eficaçment Ben mirat,	 potser la necessitat	 d'aquest
un bon catàleg amb urna senzilla notícia re- museu de	 què parlem	 pot deixar	 d'ésser
dactada per persona competent, han d'ésser sentida per aquelles ciutats que disposen d'un
un	 excellent mitjà	 pel coneixement de	 la bell conjunt d'obres originals — i no és pas
història de l'art i per l'educació de la sensi- aquest, certament, el cas de casa nostra—,
bilitat estètica ben superior a totes les con- però veiem també com es preocupen d'aoréi-
ferències i lectures. En aquest sentit de co- xer	 llurs	 colleccions	 de	 guixos	 poblacions
neixement	 i d'educació,	 la	 imaginació del com Londres, París, Florència i Atenes, que
lector o de l'auditor, ajudada per '.a màxina al costat d'aquestes tenen les més importants
eloqüència del dissertant o de l'escriptor, no d'obres originals.
podrá	 superar	 mai	 la	 formidable	 eficàcia Qui sap si hom trobarà aquest desig nos-
d'allò que els ulls han pogut veure. tre massa modest al costat de la febre de

En	 això, com	 en	 tantos i tantes	 altres banal	 grandiositat que	 se'ns	 ha	 despertat
coses, estem ben endarrera d'Europa. Tots d'un temps ençà. Però seria bo que pensés-
estem prou convençuts de la mesquinesa de sim que després de tirar tants diners per la
la colleeció de reproduccions de què disposa finestra per lluminàries, sortiges i festes ma-
actualment la nostra	 ciutat. A part de la jors, no estaria pas malament que en des-
relativament	 abundosa	 sèrie	 d'emmotllats pengúéssim també una mica en altres co-
d'escultura i arquitectura medievals del Mu- ses de profit més durador.
seu de la Ciutadella—que no representa sin
una ínfima párt de la riquesa que hi ha JonN CORTES I VIDAL
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Reproduccions d'Art Escultòric
m ;l

__

"^	 LA VENUS GENITRIX i centenars d'altres
;r<	 „ 	 reproduccions directes de l'estatuària clàssica, grega o	 =_

llatina i motius ornamentals de tots els estils i èpoques,
E	 t,,,	 constitueixen les nostres galeries d'art. Dísposem d'ex-

tenses col'leccions de bustos, estàtues, imatges, relleus,
;̀g	 làmpares, aplics, pedestals, &c^, i articles per a la decora-	 E

ció de jardins, tals comgerros, testos, banes, brolladors, &
per harmonitzar en cada cas amb el caràcter del conjunt.

I	 Demaneu	 projectes	 de	 jardins

¡í	 LENA	 S. A.=.E
VENUSGENITRIR	 Rosselló, 238I¡llniP ,deGràcia)	 Barce lonaMuseu del Louvre ( Paris)

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111G
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Lxosici^aó de Barcelona 1930
Oberta des de les 9 del matí fíns a les 2 de la mafínada = Preu d'entrada al recínfe : 1`05 pessetes

Avui, dia 12 = Tercer día de la Setmana Hofelera. = A les 4 de la farda
0	 n	 DFetx o[^ D

A les 10 de la nít: Festival PAHISSA. Gran Concert per l'orquestra PAU CASALS

en el Palau Nacional, Dírec^or, JAUME PAHISSA

Pròxim día 15, = Primer día de la Setmana Andalusa.

PÐCONA
A les 10 de la níf. = Gran fesfival de Natació H. E. ANNISON'S de Londres, confra

C. N. BARCELONA.	 Entrada general, comprès accés a l'Exposicíó : 2 Píes.

Qo O	 Q'o Prc
OBERT FINS A LES 2 DE LA MATINADA

LADNT
Curiosa atracció en la planta baixa del Palau de Projeccions

llL°LMMlll ll CllOo

de Iel capde^pre forn Ocis nono
o F©lIT	 LLL IIIIO^^s

II de De	 II	 f rü D©	 li6^

Useu pel cap

ViVinaLoción
Enforteix e! cabell

No cura calvos,
però els evita.

Farmàcia: Escudilleís, 61

Societat Espanyola de Carburs Metàl'Iîcs
Correus: Apartat 190	 BARCELONA	 Telèfon 73013

Tele 	 "Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DF, CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor
-cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 o/° DE PURESA, Fàbriques

a Barcelona i València :: ACF,TILEN 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 INDLISTRIAI, de laboratoris
i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME-
TR)~S,materialsd'aportació perla SOLDADURA AUTOGF,NA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

ww

Concurs electoral de MIRADOR

Qui votaríeu com a representants de Catalunya?

Qui creieu que sortirà per minories?

p

Qui obtindrà la mínima votació?

Sígnat

AIGUA
DE ROCALLAURA

La deu méa rica dol tnéso

Si vosté pateix d'Albeelif I*, LR *sIs
Inca ( pou ata adra), Ureqits Nrss
0I atoro, Nefritis •rÒAIOI, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expèn

amb ampolles de litre 1 de mlg litre
1 en garrafona de vuit litres

D1str16aldora yeierula

FORTUNY, S. A.
CANNIII HOSPITAL, 32, Y,$ALMuN^N, 133

Fm mata más rápido. Bidón

^^ amarill o - franja negra.

-- 	 a-- ;

Foniberna!

Sastre

A les deu nofabílíssímes caracterísfíques

que deLermínen l'extrra qualíta del neumàfíe

INDIA

Superior al millor

cal afegír avuí la nova pa^enE

"SAWTROOH TEDLOCK"

(Pany de dents de serra)

amb la qual es fa impossible el desprendíment

de la banda de rodament

Les pat.entades earact:eríst.íques

INDIA

fan posible la fabricació

en exclusiva de l'article

de la més alia qualifaf

que la índúsEría coneix

,_/ \ N

J \
J,

II/J,1

i4i

!I  ell=

1 1
tM
	 INDIA TIRES

CUCURULLA, 2, l.°
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