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Montjuïc vol dir, segons uns, muntanya 	 tem de l'eficàcia dels ritus simbòlics. L'acteueva ; i segons d'altres, mons Jovis, mun- material de la cessió del vell i inútil castelltanya de Júpiter. I encara que la primera a la ciutat, donaria lloc a un veritable mi-etimAlogia sigui la veritable, nosaltres sentint racle dins les ànimes. Qui sap si coses quemés simpatia envers la segona. Muntanya avui semblen molt difícils d'adobar esdevin-Sagrada, acròpolis de Jú,pita-.	 drien planeres i factibles.
Ja dins el segle xv, l'humanista Garret, co= Per altra banda, ¿quin destí més gloriósnegut com a poeta italià sota el nom de Ca- 1 pot tenir un castell que, en comptes de caureriteo, havia somniat des del seu brillant exi- pel canó dels enemics, donar-se a l'gmorosa

Ti de Nàpols, retornar un dia a la seva Bar- cura dels ciutadans ; finir la seva vellura

Un aspecte f oc conegut de Montjúic

El Brusio.—De quin pa feu rosegons...!
El ( noi de la mare.— I doncs, per què no Ee'n serveixes per a

escriure el feu diari?

Qui votaríeu com a represenfanfs
de Catalunya?

Aprofiteu aquesta ocasió que us
oiereíx MIRADOR d'avençar les
eleccions.

Fins diumenge Teniu Temps de vofar.preu : 20 cènfims = Pelai, 62. Telèfon 15300. = Subscripció : 2`50 pessefes frimesfre

a cessió a la ciutat
delde

A l'hora en què hem d'escriure aquestes
ratlles, no hem pas vist el gran castell de
focs artificials que diverti els ciutadans anit
passada. (Tenint et compte que aquest nú-
mero de MIRADOR torta la data de dijous,
1 9 de juny, la barreja de temps que fem en
el, que diem queda explicada.) Però suposem
que serà magnífic tant si ha costat els diners
que diuen com no.

La d'ahir serà una nit d'aquelles en què
només es queden a casa els malalts i els
paralítics, tant 'si els ha tractat el doctor
Asuero com no. Les criatures no cal dir que
hi hauran anat, i, pobretes, serviran d'excusa
als seus pares, que s'hi hauran divertit tant
o més que elles. I suposem que hi haurà ánat
tant gent, perquè els focs artificials són una
cosa molt bonica, molt pròpia del temps de
l'any i són un espectacle que resultarà gra

-tuit a una grandíssima part d'espectadors.
Aquests, com que hauran vist una feérie

lluminosa molt més important que la de
l'Exposició, i els projectors jugant el ver-
mell i el groc, no tindran esma de rondinar.

El públic, de bona fe en la immensa ma-
joria, quedarà extasiat davant una demos-
tració tan patriòtica i fins és capaç d'estar

-se uns quants dies tranquil Qensant que te-
nim moltes coses resoltes. Potser farà els
Qossibles per contribuir a aquesta eufòria,
algun cronista d'estil illuminat que tocarà
aquest tema des de les amples columnes de
«La Veus procurant transmetre als seus lee-
tors els deliquis que la visió lluminosa li
hagi produït i, amb frase feta i ctilida, pre-
tendrà comunicar el seu abrandamení.

Per acabar-ho d'adobar, avui és Corpus i,
és clar, hi haurà una processonassa amb tots
els ets i uts, amb assistència d'autoritats
populars, semij5opulars i impopulars, bande-
res barrades, aplaudiments,' ginesta, serpen-
tines i altres elements decoratius. Pensem
que no seran xiulats certs canonges perquè
creiem que no portaran cap distintiu que els
assenyali a la demostració que el públic, o--
timista i enemic dels mals de cap fora de
la feina, els . hauria de tributar.

Tot plegat, afegint-hi la proximitat de la
revetlla de Sant Joan, convida a l'o i5timis-
me. La majoria dels dies fa bon temps, s'a-
costa l'estiueig, serà possible anar pel món
en mànegues -de camisa xurrn fs 1 w tall
de síndria, deixen fosar la bandera catalana
complint certs requisits. Es a dir, vivim en
el millor dels mons possibles.

Perquè el goig sigui complet, a tots els
divertiments estivals anomenats, cal afegir

-ne un altre que no falla. Com que ja som
a la temporada de començar els banys de
mar, a «Catalunya Social», els benemèrits
combatents de la bona causa inictie4n l'homi-
lia de cada any sobre la moralitat a les
platges.

Els problemes, ja ens els portaran resolts
en una safata, i al carrer de Ferlandina i
al carrer de Boters ens diran desagraïts si
no els acceptem per mal resolts, ((Quina quit-
xalla!—ens diran—els regales )(calderilla» i
no la volen perquè n'hi ha de falsa!».

C.

Els Dijous --
- Blancs

De cara a l'esfiu

MIRADOR INDISCRET
D'actualitat	 Um dia, un repórter gràfic, tot mirant la

ruu	 aprova d'una foto d'un gs'donaeConsiderando que los hechos admitidos
como probados constitu yen un delito de in-
jurias leves, hechas con publicidad, previsto
y penado en el artículo 630 en relación con
e1 628, 633, 634 y 636 todos del Código
Penal, puesto que por ser esencialmente cir-
cunstancial el delito de injurias hay que
determinar su existencia y graduar su inten-
sidad, .atendiendo ino sólo al sentido y signi-
ficación gramatical y acepción común de las
palabras proferidas o escritas, sino atendien-
do al propósito del que las pronuncia o
escribe, a los antecedentes que motivaron, a
las circunstancias que concurren; y haciendo
aplicación de todos ellos a las escritas por el
procesado y contenidas en el hecho probado
de esta sentencia, es visto y manifiesto que
constituyen un delito de injurias leves, pues-
to que del contexto en general del suelto de
que se trata y especialmente de las palabras
de ser el querellante oPoeta rosa)), «el haber
echado con éxito las cartas», ecl hatea dado
pasos para conseguir la .plaza de MAESTRA
del cuerpo de baile del Liceo)) son todas
dirigidas a afrontar al querellante atribuyén-
dole hechos que pueden perjudicarle en su
crédito profesional de escritor público, si bien
estas in j urias al ser publicadas en un perió-
dico festivo y sección de ironía, aunque no
hacen estas circunstancias desaparecer el de-
lito, lo atenúan, siendo su calificativo el de
tener el carácter de leves, hechas con pu-
blicidad.»
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entremig de les personalitats, destacant p

eu
er

la' seva estatura, hi ha el flamant secre-
tari. L'home, llavors, per restar-li fama,
amb tinta ili pintà barba, i així aparegué
en una informació gràfica.
En Montaner es planyé una colla de dies

seguits d'aquest sabotatge a la seva arro-
gant figura.

celona , i bastir un temple al déu dels déus
damunt el cim de la muntanya abocada a la
marina que senyala als navegants la nostra
ciutat gloriosa. Un temple voltat de llorers i
d'alzines 'sojorn de poetes llatinitzents i''hel-
lenitzants.

Però Barcelona va passar la Renaixença
sota el signe de Mars. Aquest déu no l'ha
abandonada fins fa ben poc, relativament.
I la muntanya, graciosa nàiade costera, va
veure's coronada de llamps i trons bélli•cs. La
gentil corba de la seva carena va trencar-se
per les línies matemàtiques de les fortifica-
cioms, i les seves faldes van soterrar morts
sangonosos. Adluc la natura vá fer-se esquer-
pa ; la zona polèmica va caure-1i damunt
com un sant-benet de penitència. I per les
torrenteres i fons més d'una Marieta de
l'ull viu va arrossegar els tendres i vulgars
episodis d'unahistória -arromançable, que fes
cantar i fes plor. Allí els avalentsn i la
misèria hi feien vida i mort. Decididament
Júpiter, déu jovial i puixant, es desentenia
del tot del seus sagrats dominis.

Al capdavall, el castell, ja tornat inútil
per a la guerra, va esdevenir una presó. No
podia ja emparar' puna ciutat. Tampoc es
veien venir guerres. Tan sols la més trista
de totes, la social, feia els seus estralls. I el

" castell era el acpapu dels barcelonins. Pre-
sons, patiments, execucions ; cada any ana-
va posant un vel negre damunt de les xaru-
gues fortificaciong. La muntanya ja no era
de Mars, sinó de Saturn, el déu taciturn i
ferotge que devorava els seus fills.

Però arribà un dia que van pujar onades
de jardins i alegres edificacions pels flancs
de la muntanya, que Sins aleshores només
veia pujar-hi exèrcits, presos i mendicants.
Montjuïc, la muntanya, brilla de nits amb
el pampallugeig de cataractes i plomalls d'ai-
gua lluminosa. Ja tenim la muntanya redi-
mida, la negra forma abolida.., malaurada-
ment, no del tot, encara. Com un vell ron-
dinaire, egoista, empedreït, la sinistra cons-
trucció posa una nota discordant en mig de
la pau i de la joia. Recorda a cada moment
coses que ja han passat del tot; sembla vo-
1er amenaçar; voler, com un geni malè4iic,
interrompre les festes ; cridar que no està
mort del tot, que pot tornar a reviure : que
l'esperit que va dreçar-lo encara té - puixança
per a tornar a endolar la .ciutat; por a fer
retornar enrera les agulles del rellotge dels
anys. Demana cadenes de presos ; soroll de
descàrregues, olor de sang.

EI castell sembla un mort insepult que go-
sa encara desafiar la vida.

Barcelona actualment tan sols té una dè-
ria : veure desaparèixer l'últim testimoni que
resta d'una època de lluites fratricides, re-
pressions violentes, decadència de ]'esperit
cívic. Des de l'any 1930, aquestes muralles i
aquests fossats que han sentenciat a mort
tantes de persones, scín sentenciats a mort.

I tothom es pregunta : ¿aquest determini,
que ja està dins la consciència de tothom,
quan es veurà realitzat? Les notícies que es
tenen, prou són esperançadores. Es cert que
no hi ha cap obstacle seriós a la realització
d 'aquest bell designi. Només tràmits que,
tard o d'hora, es resoldran a favor de l'as-
piració general.

L'esperit que va exigir la sinistra cons-
trucció, avui està ben mort. Cal, perd, que es
faci la cerimònia ritual que simbolitzi aquest
miracle. El dia que van caure les muralles
Velles ; llavors, al cap de poc, que va des-
aparèixer la Ciutadella, automàticament, va
regnar arreu una prosperitat i una gentilesa
d 'abans completament incorregudes. No dub-

Consti que no hi hem afegit res. Aquest
és exactament el motiu pel qual Rosend
Llates ha estat condemnat a sis mesos d'exi-li i penyora de mil pessetes., Així es paga
]'escriure paraules dirigides a afrdntar com
les que .acaben de llegir.

El sentit jurídic
Aquell senyor Andreu .Sierra d'unes idees

polítiques tan curioses com les que exposava
en una carta que li vàrem publicar, també
te unes idees jurídiques completament ori-
ginals.

El dia de la vista de 1a causa contra el
nostre company Llates, va dir que el seu
defensat; Xavier Viura, davant l'atropell de
qué,haa'i.a estat objecte, tenia tres solucions
per recórrer:

1• a Pendre's la justicia per la seva mà.
z. a Anar a trobar el governador civil de

la dictadura, Milans del Bosch, per obtenird'ell que suspengués la publicáció de MIRA-
noR.

3. á Acudir als tribunals. I per aquesta
s'havia decantat.

N'hi havia una altra : recórrer a la lleide Premsa.
La primera, la veritat, no hi ha iningú

capaç de pendre-la seriosament, i comprenem
que En Viura desistís d'adoptar-la. També
és fàcilment entenedor que es decidís per la
tercera, exjosant-se així a obtenir una` in-
demnització.	 . •	 -'

Però el més divertit del cas és que unadvocat com el senyor Andreu Sierra gosiparlar de la segona solució, demostrant així
un sentit jurídic que ben pocs col-legues seusenvejaran.

Res de nou...
Aquesta pensada d'acudir al governador de

la dictadura que feia servir la censura per
a tota mena d'afers que no eren polítics, la
practicaren amb nosaltres dues conegudes
personalitats : la dansarina Aurea de Sarrà
i aquell' Màrius Mateo del qual podria dar
raó el senyar Milà i Camps si no fos sempre
molest haver de confessar que hom ha estat
víctima.

« Estampa» no mira prim
La gent que fa comparacions, i n'han

fetes entre Imatges i Estampa, poden haver
conegut pel primer número d'aquella revista
una badada comesa fa poc per la madri-
lenya.

AI peu d'una foto de ballarines amb tutú
dirigides per una senyora vella, deia: ))Una
anciana profesora del ballet de la Opera
francesa adiestrando a las nuevas com 25ar-
sas del cine sonoro.» Doncs bé, uns vieux
marcheurs hi han conegut les noies de la
Pauleta d'ara fa dotze , o quinze anys, i
la pròpia senyora Pauleta Pàmies, aquella
professora de ball del Liceu que, segons
l'advocat Sierra i el poeta Viura, és un
personatge grotesc i no és pas precisament
una Santa Teresa de Jesús.

La cara neta
1.1 nostre elegantíssim batlle, el comte deGüell, es veu que té un gran interès a pro-

curar per 1a pulcritud de les persones ambles quals ha de tractar. Ja es veia per aquella
recomanació que féu al lacai de l'auto del'alcaldia. Però no ha estat aquest l'únic
afavorit amb els consells de l'alcalde.

Aquest, cada matí, abans d'amar a l'Ajun-
tament, dóna un tomb pels jardins de Pe-.
dralbes, .

Un dia s'hi acostà un jardiner que el co-negué, per donar-li compte dels treballs que
portava a cap.

E1 comte de Güell se l'escoltà molt aten-tament, perd una mica .preocupat.
—Us heu d'afaitar—li digué al final—, usheu d'afaitar cada dia.
El jardiner no donà gran importància alconsell de l'alcalde. Però el comte de Güell

j
repetí aquest consell altres vegades que elardiner anà a saludar-lo.

L'altre dia, el jardiner veié passar l'alcal-de i s'amagà.
—Que no vas a dir-li res, avui?—li pre-guntà un company.
—No goso — digué tímidament passant -sela mà per la barba.

El català de l'alcalde
El nostre adora	 com ja sap totBarcelona, parla un català tot especial. Finsper l'Ajumtamcnt hi ha qui diu que parlacatalà Berlitz. Avui, però, ens hem assaben-

tat d'un detall que l'escampem mojt de gust
perquè li farà apuntar un bon «tanto» al
seu favor.

Ens l'ha contat un dels repòrters que fan
informació a l'Ajuntament, L'altre dia,
mentre rebia els periodistes, va entrar unordenança- a' "recordar-li qui havia de fcrno sé què aquella mateixa tarda, El Comtede Güell va treure el bloc de la butxacai s'ho va apuntar.

El repòrter estava al seu darrera ma-teix. I bé, ens ha assegurat que l'Alcalde
es va apuntar l'encàrrec en català.

Una falsa alarma
Fou falsa, però va donar el seu neguita l'enginyer Marian Rubió.
Heus ací que el nostre home es presentaa la seva oficina de 11Exposició i es trobadamunt la taula el text d'un telegramacursat a Itàlia demanant data i condicionsper a 1a vinguda de la squadra. Féu unbot del seient i començà a tocar timbres.
Hi .acudiren els que havien cursat eltelegrama, totselements del Comité es-portiu.

—Q
—Per ja saben el que' han fet ?—els deia:ue es pensen que val pocs diners ferVenir l'esquadra? I després, aquestes coses,no les demana un Comitè esportiu , Pensinque són coses que ja tenen a veure ambla diplomàcia i amb les altes relacions...

L'esquadra italiana ! Com qui no diu res !En Marian Rubi c5. no va tramquillitzar-se
fins que li digueren que en italià, squadraés, ni més ni menys, que un equip de futbol,que és el que en realitat s'havia demanat.

Una troballa
Un redactor d'Estampa va anar al mercat

d'Horta per a obtenir algunes paraules deboca de la Reina dels Mercats, perú es veu
que les dones del mercat, així que com-
prengueren la finalitat de la "visita d'aquell
redactor, abocaren a la pobra noia, segoiisexplica l'esmentada revista, uns advertiments
d'aquest to :

«—No parlis con este de 1'Astampa. Ni
con cap. Saldrás en los diaris com las 11a-
dres.

Azorada, tasti llorosa, la muchacha vela
cómo la envidia oscurecía su felicidad.))

Tanmateix, si és veritat, quin final més
esplèndid per a un sainet d'Era Roure! .El
diàleg, almenys, hi té una afinitat literària
que captiva !

La darrera de Madrid

Tothom sap la gràcia que tenen els madri.
lenys a motejar la gent.

Ara, referint-se a don Elias Tormo, diuen
que tenen un ministre d'instrucció pública de
tormo i lormo.

Piquiponiana
Alguns diaris han publicat una notícia im-

pressionant : el president de la Cambra de
la Propietat Urbana, el senyor Joan Pich i
Pon, ha puhlicat un llibre. Se'n diu Los cam-
bios y la reforma monetaria i qualsevol soci
de la Cambra que passi pel local social podrà
recollir-ne gratuitament un exemplar.

Però el que no deien els diaris és que si
algú es pensa divertir llegint aquest llibre,
s'erra de mig a mig. Segons els rumors més
autoritzats, el seu autor és Clovis Eimeric,
novellista tan pairal i nostrat com blanc i
rosa.

dins la pau i renéixer en la gràcia i -la joia;
passar de ]'edat de ferro a l'edat d'or?

a	 ^	 _
Fa poc més d'una setmana, e1 Consell de

Ministres va acordar que ano podia decidir res
sobre la oessió del castell de Montjuïc a la
ciutat„ perquè aquesta qüestió era de la com-
petència de les Corts.

Ens felicitem d'aquest acord del Govern,
que voldríem veure aplicat també en altres
coses, com també voldríem què el Govern
fes els possibles perquè aquestes Corts es
reunissin ben aviat.

No hi fa res que el. Govern no hagi
decidit res. D'altra banda, potser 11 hauria
estat difícil.

La cessió del castell de Montjuïc a la ciu-
tat, representa per Barcelona l'entrada en
una nova era de llibertat individual i social.
1 és natural que no es porti a cap fins que
aquesta llibertat estigui assegurada.

Un cas d'hirsutisme
No s'esverin cls lectors. Aquest cas d'hir-

sutisme que no poguérem referir al seu
temps, no té res a veure ni amb els que
explica el doctor Marañón en algunes obres
seves, ni amb els que figuren en algunes
vides de .santes, a les quals creixia miracu-
rosament el pèl per tapar llur nuesa davant
ei populatxo pagà.

EI cas d'hirsutisme a què ens referim
fou circumstancial, però no per això mo-
lestà menys l'afectat pel fenomen.

Aquest fou el secretari general de 11Ex-
posició, «Joaquín), Montaner, poeta de Vi-
llanueva de la Serena, ex-periodista i autor
d'una obra, El hijo del diablo, famosa pa
l'avalot que mogué do ; Ramón del Valle-
Inclán el dia de l'estrena.

Els repòrters de tots els diaris barcelo-
mins no tenien unes relacions massa cor-
dials amb ]'esmentat secretari. Aprofitant
l'única arma de què podien disposar, no
feien sortir mai el seu nom en cap res-
sea de cap acte.

s



LES GRANS OBRES D'URBANITZACIÓ

La prolongació del carrer de Balines
Dintre pocs dies s'inaugurarà la part su-

perior del carrer de Balmes. L'obertura
d'aquest carrer té per a Barcelona la trans-
cendència d'una veritable revolució geogrà-
fica. Actualment ja és molt dubtós que
l'eix que va de la muntanya al port passi
pel passeig de Gràcia, carrer Major i avin-
guda de la República Argentina.

Fins ara aquesta línia ha estat l'eix de
la ciutat, perquè no n'hi havia d'altra. Pre-
sentava inconvenients de diversos ordres.
En primer lloc el carrer Major de Gràcia
té, a més del trànsit general, un tràfec lo-
cal massa intens perquè pugui oferir les
comoditats d'un carrer de pas. Entre els
altres inconvenients hi ha la lentitud a què

pretén dissimular amb pudícia exquisida un
dels seus grans sentiments: el barcelo-
nisme.

Sant Gervasi és encara una barriada la-
beríntica : anys enrera era una barriada
caótica. El tren de Sarrià i la riera de
Cassoles dividien Sant Gervasi en tres zo-
nes mal comunicades, mal empalmades amb
Gràcia i sense entroncament amb Barcelo-
na. Deia el senyor Moragas que la ciutat
de Barcelona fatalment inundaria totes les
viles i pobles dels voltants. Aquesta fe, que
en aquella època alguns contemplaven amb
escepticisme, i el desig d'empalmar Sant
Gervasi amb Barcelona varen inspirar al
senyor Monagas la iniciació de prolongar

setze. El senyor Moragas va contestar que
si el carrer no tenia, com a mínim, l'am-
plada normal, abandonaria els treballs.

Sigui dit, entre parèntesi, que aquesta
dèria dels propietaris barcelonins a fer els
carrers estrets és tan antiga com totes les
associacions de propietaris. Don Manuel Gi-
rona, per cobrir el deute municipal, havia
imaginat construir cases d'un pis al mig
del carrer de Corts. Més tard els propie-
taris del carrer d'Aragó van trobar que era
massa ample, i recentment, l'Ajuntament
anterior a la Dictadura anava a continuar
el carrer de Corts fins a Badalona a una
amplada inferior al tros actual.

El principal argument que esgrimia el

obliga el trànsit pel passeig de Gràcia, la-
insuficiéncia d'amplada des de la Fontana
als Josepets i el fet que des de l'altura de
C'raywinckel tot el nucli de po-blació és
cap a ]'esquerra, cap a la banda del carrer
de Balmes.

Actualment, el carrer de Balmes, des que
ha estat eixamplat un tros del carrer de
Pelai, es pot dir que neix a la plaça de
Catalunya i que s'enfila fins al cim del
Tibidabo. Es una cinta que el Tibidabo por-
ta penjada al coll, que baixa ondulant i que
arriba fins a Canaletes.

No hi ha gaires carrers importants tan
variats com el de Balmes. Fiins a la Dia-
gonal seria un boa carrer de l'Eixample,
però un carrer vulgar, si no tingués la
particularitat que el Tibidabo sembla que
s'hagi collocat en posició de president. Des
de cap altre carrer de 1'Eixample no es
pot veure el cim de la cresta més alta de
Collcerola. De la Diagonal en .amunt, ja no
és com les altres vies de la ciutat nova : el
carrer puja en corbes suaus i en certs in-
drets s'eixampla. 1 passat el mercat de
Sant Gervasi, a la plaça que, segoins un
acord antic, hauria de portar el nom de
Guimerà, el carrer deixa a l'esquerra el
turó de Monteroles, flanqueja a la dreta el
Pútxet i passa a un nivell molt superior
al de les antigues cases i torretes del vol-
tant. 1 amb aquesta intima embranzida em

-palma amb l'avinguda del Tibidabo, solucio-
mant l'enllaç amb una gran plaça.

Potser no hi ha cap altre carrer barce-
loní que tingui una història tan acciden-
tada. Totes les circumstàncies li han estat
contràries. Una Companyia .ferroviària es
va enamorar del primer tros. Durant molts
anys un tren de vapor i després uin d'elèc-
kric empresonats dintre unes cledes van re-
córrer el carrer com um llampec. Durant
molts anys la ciutat va lluitar contra aquest
tren. IEn els passos a nivell el tren feia
moltes desgràcies. Per fi es va obtenir fer
desaparèixer les tanques. IEl tren estava ja
amenaçat de mort, però, sense les cledes,
era com un boig en llibertat, i, per altra
part, molts deis accidents de trànsit dona-
ven pretext a petites revolucions universi-
tàries. En els primers temps de la tracció
elèctrica feia molt bonic i era molt admi-
rat. L'amic (Eugeni Xammar deia que
aquest tren era tan bo que ehi donaria un
ciutadà diari». Però el tren ja se'l prenia el
ciutadà diari, i, a més, alguns ciutadans
malalts del cap encarregaven al tren de
posar fi a llurs tristes vides.

L'Ajuntament de la Dictadura va repen-
dre les negociacions amb la Companya i
va aconseguir sepultar el tren. Però aquest
mateix Ajuntament es va desinteressar per
les obres de prolongació del carrer. Si hi
hagués hagut un esperit de continuïtat, fa-
ria cinc anys que estaria oberta al trànsit
la part superior del carrer. Però es va im-
posar ]'esperit de poble petit i no hi havia
cap interés a continuar una obra que l'Ajun-
tament dictatorial no s'hauria pogut atri-
buir.

La historia de la prolongació del carrer
de Balmes va lligada o un nom que és un
exemple de ciutadania, un nom que pretén
viure en una distingida obscuritat. La con-
tinuació del carrer del Balmes no es deu a
cap alcalde ni a cap regidor : es deu al
senyar Vicents de Moragas i Rodes. I, no
obstant, el senyor Vicents de Moragas no
ha estat mai regidor.

Només el patriotisme, un• barcelonisme
ardent pot explicar el miracle obrat per
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el carrer de Muntaner cap a Sant Gervasi.
Va portar totes les gestions el senyorg Mo-
ira gas, i l'any r897, quan va venir l'agre-
gació, l'Ajuntament de Sant Gervasi devia
100,000 pessetes de l'emprèstit per la con-
tinuació del carrer de Muntaner. Si la pro-
longació d'aquest carrer, que devem al
senyor Moragas, s'hagués fet més tard,
hauria costat un dineral. També va inter-
venir el senyor Moragas en l'obertura de
la Diagonal. El primer tros, des del «Sis
d'oros» fins al carrer de Tusset, el va pagar
el propietari Grasses. Més tard el senyor
Moragas va gestionar una subscripció entre
els propietaris per continuar la Diagonal,
des del carrer de Tusset fins a Muntaner.
I quan el senyor Eusebi Güell va interes-
sar-se per la prolongació de la Diagonal,
on el] tenia terrenys, també va intervenir-
hi el senyor Moragas.

Molt abans d'inaugurar -se 'el primer tram
de la Diagonal, el senyor Moragas havia
començat les gestions per a la prolongació
del carrer de Balmes. Quan es va fer l'a-
gregació de Sant Gervasi a Barcelona, l'any
1897, el senyor Moragas, que era president
d'una associació de propietaris de Sant Ger

-vasi, va empendre decididament l'estudi de
l'afer. A casa seva es van fer els primers
projectes, a1 principi amb el concurs d'uns
delimiants de l'arquitecte senyor Font, i
més tard amb la collaboració de l'enginyer
senyor Miquel Villa. IEs va estudiar i pla-
nejar el primer trajecte fins al carrer del
Carril. S'havia pensat interessar la Com

-panyia del tren de Sarrià en l'afer i oferir-li
pas pel tros que s'obris del carrer de Balmes.
Això semblava que simplificava molts pro-
blemes, però la Companyia va oposar-s'hi.

La resistència més forta va trobar-la el
senyor Moragas entre els propietaris que

ell presidia. No era cosa fàcil arribar a un
acord amb totes les persones afectades pel
projecte. L'oposició va revestir mil formes.
El que més estranyava als propietaris era
que el senyor Moragas, que no tenia ni
té ni un pam de terra al carrer de Balmes,
es proposés obrir un carrer que, en opinió
d'ells, havia de perjudicar el valor dels ter-
renys que té el senyor Moragas prop del
carrer de Muntaner. Era inútil que el se-
nyor Moragas expliqués que amb l'obertura
del carrer de Balmes tot Sant Gervasi hi
guanyaria molt. !Els propietaris del carrer
de Muntaner creien que el carrer de Balmes
els perjudicava, i els del futur carrer de
Balmes, tot reconeixent que la reforma els
interessava, no en veien ]a transcendència,

i per no perdre uns quants pams de terreny

que l'Ajuntament va pagar, exceptuant al-
guns casos com el del senyor Tusquets,
que va cedir els terrenys vials a la
ciutat, proposaven que el carrer, en lloc de
tenir vint metres d'amplada, que és la mida
dels carrers de l'Eixampla, en fes només

senyor Moragas era que la creixença de 1

ciutat cap a ponent era evidentíssima, per'

com que l'experiència demostrava que 1
zona rica, la dreta de l'Eixampla, no podi
pujar cap amunt perquè topava amb el bloc
de Gràcia, i, per altra part, no es decidia
a passar pel .Passeig de Sant Joan ni

saltar gaire més enllà del Passeig de Gràcia
era ,natural que el carrer de Baimes i el d

Muntaner fessin com de línia de tiratge
com de xemeneia, cap a un cantó on h
havia molt espai per edificar.

Reduïda l'oposició dels propietaris d
Muntaner i també dels del carrer Major
de Gràcia, i vençuda la resistència dels d
Balmes, el senyor Moragas va presentar
signat per ell, el projecte a l'Ajuntament
l'any 1901. Les gestions havien comença
I'any 1897. Però encara va ésser més d'

fícil convèncer l'Ajuntament. 'La Comissi
de Foment no va aprovar el projecte fin
l'any ipo6! A 1'Ajuntamént, cada vegad
que veien arribar el senyor Moragas,

deia : «Ja ve en Moragas amb al seu somni.
La realització del projecte fou tan difIc

com l'aprovació. Sort va haver-hi que
senyor La Rosa va demanar la concess•
d'un tramvia, i llavors van unir els se
esforços el senyor Moragas, el senyor

Rosa i l'Associació de propietaris del carn•
de Balmes, fundada en aquella època.

EI primer tros que es va obrir fou
que va de la Travessera al carrer d'Orfe
Molt aviat els propietaris no vam recordar-
del senyor Moragas, i quan van donar
banquet al senyor La Rosa, varen oblida

se de convidar el senyor Moragas. Dura

el banquet, el senyor La Rosa va dir q
el concessionari del tramvia agraïa 1'obseq
però que a qui s'havia d'homenatjar era

senyor Moragas. El senyor La Rosa

traspassar la seva concessió a Tramvies
Barcelona.

Si cada barriada de Barcelona hagu
tingut un senyor Moragas, a hores d'a
hauríem resolt una sèrie de problemes.
de tat això, aquest benemèrit ciutadà
n'ha tret ni honors ni vanitats. Barcelo
deu més a ell que a tot un Ajuntame
Els amics del senyor Moragas diuen
ara deplora que l'Ajuntament vegi tan
petit el problema dels enllaços de Sant G

vasi i dels carrers afluents al de Balm
Certament, alguns s'estan eixamplant, p
en proporcions insuficients perquè aqu

zona de ciutat pugui arribar a ésser

petit (Eixampla.
Si el cronista tingués vot i veu, de

nana que una plaça o un carrer dels
tants del de Balmes portés el nom
senyor Vicents de Moragas i Rodes, conse

municipal, sinó de fet, de dret i per
luntat pròpia, propulsor de grans empre

i exempt de la vanitat del regidoret vulg
MANUEL BRUN
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,

aquest distingit advocat. Reconegut el mò-
bil de la inspiració del senyor Moragas,
explicaré les circumstàncies que l'ham por-
tat a realitzar aquesta i altres obres, d'in-
terès ciutadà.

El senyor Moragas és un propietari d^
Sant Gervasi, que té una gran finca prop
del carrer de Muntaner. Si el sentiu a ell,
tot ho ha fet arper amor a Sant Gervasiu,
manera elegant amb què el senyor Moragas

A mà esquerra d'aquestes columnes, el retrat, fet per Ramon Casas, del senyor
Vicents de Moragas i Rodes, gràcies al qual s'ha fet la prolongació del carrer
de Balmes des de la Diagonal a l'avinguda del Tibidabo, millora la inauguració
de la qual és pròxima. Les dues fotografies grans mostren l'estat de les obres

del carrer de Balmes, uns quants anys enrera i ara fa t'ocs dies.
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Completant l'antologia
En Pich i Pon no cura. Ja sabíem nosal-

tres que el fet que ocupés un càrrec tan
públic com ci de Tinent d'Alcalde ens as-
segurava, almenys, un parell de motes set-
manals per a aquesta secció. Però, franca-
ment, no hauríem arribat a sopitar mai
una producció tan excellent en quantitat i
en qualitat. La que ens arriba avui és de
les bones.

Sembla que fa pocs dies En Nicolau
d'Olwer i En Barbey acompanyaven uns
forasters a visitar la Casa de la Ciutat. En
un dels corredors varen trobar En Pich i
Pon i Fin Martínez Domingo. Assabentat
del caràcter dels visitants, l'ama de La
Noche va dir

—Per a acompanyar forasters, veniu -me
a trobar a mi. No veieu que d'aquesta casa
en conec totes les pedres?

I dirigint-se als visitants, féu
—Sóc un Ciceron de primera.
Silenci general. En Martínez Domingo

volgué arreglar la planxa i intervingué
--Home, Pich—va dir tot rient—, vós

sereu un Ciceró, però aquest jovent d'Ac-
ció Catalana són uns Demòstenes.

--{No, senyor—féu En Pich—. No vull
dir pas el Ciceron de Grècia (!), sinó
aquells que acompanyen als turistes i els
expliquen allò que veuen.

Semblança física

Em Joaquim Folch i Torres i En Puig
i Cadafalch varen ésser invitats a un sopar
aristocràtic. A l'hora dels postres, una jove
dama conegudíssima a Barcelona, que por-
ta el nom d'un cap de partit judinial, va
dir a En Folch, que seia al seu costat

—Escolti, Costa. Quin dia voldrà donar-
nos un concert íntim?

El retorn a la llar

No està bé fet- brometa de les errades
d'impremta dels diaris. Però la que anem a
referir és difícilment menyspreable. La Veu
de Catalunya publicava un telegrama en el
qual donava compte de les intencions del
príncep 'Càrol d'arreglar el país. Peró els
va caure una lletra del títol i va quedar
redactat en la següent forma:

((El príncep Càrol ha manifestat que es
proposa arreglar el pis.»

Es. ciar. Després de tant temps d'ésser
fora, i com devia estar!

"Volpone"
Davant els anuncis de Volpone de Ber,

Jomson, en els quals aquesta obra de teatre
figurava traduïda per Manuel Fontdevila i
Samsó, algú, d'aquells que sempre aprenen
urna cosa nova, es creia haver descobert el
segon cognom del popular periodista baree-
loní i actual director de PHeraldo de Madrid.
Doncs no. En Fontdevila empara, amb el
seu nom tan conegut, .la traducció de l'actor
Robert Samsó, un exoelleint xicot, que quan
era més jove que ara tenia unes targetes on
constava sota del seu room : Tenor cómico
de afición.

A proPósit d'aquesta traducció, en una ter-
túrlia es parlava de la seva llarga trajec-
tAria que els nostres lectors ja coneixen
Stefan Zweig, abase de l'original anglès,
havia fet una adaptació alemanya, que Jules
Romains havia traduït al francès, i es supo-
sava que .aquesta darrera havia servit per
fer la versió catalana.
--Així----conclogué un dels presents—, el

que ens han servit és el marro de Volpone.
Sembla, però, que per al Volpone del Ro-

mea ha estat utilitzada la versió castellana
de Luís Araquistain.

Paladar fi
Els restaurants de Can Tunis tenen una

gran anomenada. Situats a prop del Cemen-
tiri Nou i malgrat aquesta proximitat fu-
neral, .sempre han temptat als bons men-
jadors aficionats als berenars extraordina-
ris.

A l'època del popular 'Llanas, autor de
tantes obres, el costum d'anar a berenar
a 'Can Tunis i a fer caragolades i costella

-des es va començar a estendre.
Un odia una colla d'amics, presidits per

aquest famós escriptor que al mateix temps
era home de grans acudits, es van decidir
a anar als restaurants situats a ]'ombra té-
trica del Cementiri Nou, que malgrat els
jmrdins que l'omplen, no deixa d'ésser un
lloe fúnebre.

La colla d'amics del restaurant del Ce-
mentiri Nou, van decidir menjar caragols.
Un cop servits i menjant van venir les
opinions. Els uns que si eren excellents,
els altres que també, els altres que no tant,
fins que En Llanes, donant la seva opinió
de «gourmet)), va dir

—M'agraden més els del Cementiri Veli.

L'estiu tot l'any
En Francesc Pujols, que, com tots saben,

viu a Martorell, on anys endarrera només
anava a passar l'estiu, ens explicava ]'altre
dia la frase d'un amic seu, En Josep Poc,
home de gran enginy, que comentant la
vida que el nostre escriptor fa en aquella
vila camperola, li deia

— Vostè, senyor Pujols, ha trobat la ma-
nera de passar l'estiu tot l'any.

No cal dir que En !Francesc Pujols el va
fjicitar efusivament.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

•El Sol serà el seu inviEad si deci•
deix festejar les seves noces al

Restaurant del Parc

Fonthernai
Sastre
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L'APERITIU
Las elegàncies macabres. — Generalment

les senyores, quan tomben una certa edat,
no és que s'enfonsin dintre un pessimisme
pengin-penjam, però ja no tenen aquell punt
de proselitisme delicat per ensenyar tanta
superlínia de pell olorosa, ni per combinar
les sedes del neguiteig amb les roses de
vellut i els renards de fum.

Es clar que hi ha alguna anciana vene-
rable que encara va vestida amb vermells
de sang de tórtora, i porta unes mitges com
aquelles noies que s'enfilen a les muntanyes

russes, i mengen gelats dintre una cucu-
rulla de neula, i senten una irresistible
necessitat d'ésser violades pel primer que
es presenti.

Però aquestes ancianes venerables són
una excepció, i en la majoria dels casos
és que, pobretes, no estan bé del cap.

Les grans dames que van fer patir a tots

els Boucher i a tots els Fragonard de l'è-
poca, quan les avorria el rei, o els sortia
un abscés a l'esquena, o se'ls arrugava la
carretera nacrada del nas, acostumaven a
encendre ciris, a vestir-se de fum d'estam-
pa, de llàgrimes filades i de rosaris mu-
sicals. Dintre la pompa de la seva guste.
ritat encara entabanaven algun cavaller de

segona mà o es feien dedicar un poema
perfecte.

I si a l'hivern de la vellesa les coses
acostumen anar per aquests camins, en el
moment de la mort, les senyores i els se-
nyors no estan per comèdia, o estan per
una comèdia lúgubre, que es resol amb els
hàbits de Sant Josep, de Sant Antoni, de
Sant Francesc i de tots els sants que tenen

hàbit propi per a aquests casos. Unes bates
i unes caputxes de color sofert, des del vio-

leta de teatre románt c espanyol, "fins al
coloret de rostoll, que és el color usat per
les cogullades, pels rossinyols i pels poemes
una mica ensucrats de Francis Jammes.
De tant en tant els senyors de posició s'en-

terren amb una redingota o amb un uni-
forme de general, i les dansarines, que
moren joves amb la pell i l'os i l'ondulació
permanent, s'acostumen enterrar amb un
paiama de color de cirera.

Es posible que en els funerals i en el
lloc destinat al repòs, el propietari no s'es-
tigui de res, però • sobre el cos destinat a la
descomposició no és natural que es facin

gaires bromes.
De totes maneres, és clar que sempre hi

ha excepcions, des de les mòmies faraò-
niques, que encara roden pel British Mu-
seúm, fins als forns crematoris de l'actua

-litat, que són una meravella 'de bon gust,
s'han donat casos de difunts excepcionals

que mantenen l'elegància o el prestigi, com
si encara fessin patir als contemporanis.

Tothom sap que a la plaça Roja de Mos-
cou; Lenin, embalsamat d'una manera per-
fecta, rep les vistes i fa tremolar els polls
de la barba deis mugies i el coloret dels
llavis de les senyoretes que canten les òperes
mi llors del món.

Jo, el mort més ban installat que he vist,
en aquesta forma espectacular i autoritària,
és el famós Sant Carles Borromeu, a la
cripta de la catedral de Milà. Per una gent
com els milanesos, que són els que van in-
ventar l'arròs a la milanesa, que és un .arròs

magre, abandonat i sense imaginació, vull
dir per una gent com els milanesos que no
pretenen espeterrar ni fer-se veure en res,
s'ha de dir que el Sant Carles Borromeu tal
com es presenta a la catedral, és fins exces-

siu, és d'una riquesa i d'una teatralitat acla-
paradores. Sant Carles, que tot i ésser car-
denal i arquebisbe i personatge decisiu, gas-

tava una humilitat sense atenuaints, i dormia
a damunt de la palla i menjava quatre rose-
o	 goas, es possible que es morís de tristesa,

en veure que tenen la seva mòmia tan per-

a fectament conservada, que l'han ficada dins
a d'una cambra d'argent, que l'han tancada

á

dintre d'una capsa de cristall de roca i d'or,
a	 i que en el vestit que porta, en la mitra i

el bàcul, els brillants i les pedres precioses
é autèntiques hi estan en una proporció de 8o

per roo.
Difícilment entre les joies i els tresors li-

túrgics que hi ha escampats pel món, pro •
e ducte de la sàvia combinació del capital i el

catolicisme, trobaríem ires que es pogués'
e comparar en magnificència a la cripta de la

catedral de Milà.
t,	 Però .aquest cas d'un mort tan ben conser-
t vat i tan ben vestit sembla que sigui fan-

tasia d'altres èpoques ; avui això no s'acos-
ó Cuma a fer gaire, diria que no es fa gens,
s però tindria de rectificar davant del cas del

a tenor Caruso, que guanya en coqueteria a

is totes les dames més influents, als ministres
u més olles i als cardenals més ben embal-
il	 samats.
ol	 Caruso, com sap tothom, era un tenor
ió	 italià, i a més a més era el 'tenor .més im-
us portant de la seva època. A Nord Amèrica li
La	 varen comprar la veu, i li van dir : «Vostè
er canta per inosaltres i demani.»
e	 Caruso va demanar i no li negaren res.l 

Es bevia uns cocktails que costaven un milió
u ' de dòlars, i les senyores de Vanderbilt, de
se Rockefeller i de Morgan tenien baralles que
un feien tremolar els gratacels per brodar-li les
r-	 inicials de les samarretes i dels mocadors de
al	

butxaca.ne	 Un home així, després de mort havia de
ui,	

fer alguna cosa impressionant. Mentre la se-
al va ànima^a hores d'ara deu cantar La dorna
va	

è mobile a tots els sants de la glòria que
de tenen paciència per escoltar-lo, el seu cos

és	
continua preocupant els sastres, els camisers

ra i els sabaters més importants del món.
1	 Perquè Caruso va disposar en el seu tes-

no tament, que després d'embalsamar-lo ami)

na	 les darreres paraules de la ciència, el ves-

nt	 tissin amb un jaqué de tons delicadíssims,

q UI;
i que cada temporada li canviessin des del

en coll als mitjons, perquè el seu cadàver seguís

er- amb la més exigent precisió les efímeres vo-

eC	 luntats de la moda.
erò	 Sembla que els elegants de debò, una mica
ella tenors i una mica italians, naturalment
un quan s'encarreguen uns pantalons, diuen al

sastre : «Faci-me'ls com els del cadàver de

la- Caruso.»
vol-	 I sembla que una senyora .americana ha
del deixat dos marits, quatre fills i mitja dot•
ller zena de gossos, per poder fer cada dia el
yo - llaç de la corbata en el coll embalsamat del
ses tenor Caruso.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

GRAVATS TIPOORAFICS BADAL I CAMATS	 París, 201. - Telèfon 74071



El príncep i el poble L'AFER LLATES
L'adulació no és un recurs polític emprat

exclusivament pels tribuns demagogs que
aspiren al favor popular ni pels cortesans
i palauers a capta de mercès reials. Els
prínceps, també, quan s'escau, se'n ser-
veixen amb la genti:esa i desimboltura prò-
pies a llur alta jerarquia.

Maquiavel ja deia amb un subtil eufemis-
me, que sembla rebuscat a posta per a
insinuar la veritat crua sense ferir suscep•
tibilitats reials, que al príncep hereditari
Ii cal «contemporitzar amb els esdeveni-
ments«, que és com dir que ha de saber
adaptar el seu govern als corrents i fins i
tot a les velleïtats populars.

El recurs és tan antic com la mateixa
institució monerquica. La finalitat és clara
assegurar el domini personal damunt del
poble regit i afermar la dinastia seguint i
aprofitant els impulsos o corrents del ma-

°'

	

	 tetx poble mantingut així en inconscient i
prolongada minoritat.

Hi ha hagut prínceps que han exercit
aquest art amb refinada astúcia i remar-
cable tacte, com Felip August de França,i
alguns dels Tudors d'Anglaterra, sense obli-
dar els prínceps de l'Església, en 1'exempl^.
dels quals els prínceps laics podrien apendre
sovint el secret del perenne domini. D'al-
tres prínceps, menys ben dotats per a la
reialesa, l'han malmès amb barroeries i amb
inèpcies que, naturalment, han despresti-
giat la institució. !Entre .aquests barroers hom
pot citar Ferran VII i al-ludir, vagament,
algun successor seu que ]i ressembla extra-
ordinàriament.

Tot ve, però, que amb el temps es gasta,
i aquest truc reia'. començà també a caure
en descrèdit quan la part del poble més
instruïda i llesta, a còpia d'anys i desen-
ganys, descobrí el secret d'aquesta po'.ítiea
i aprengué, de mica en mica, a emprar-la
en contra del príncep talment com el prín-
cep l'havia emprada en contra del poble.
La tàctica d'aquests elements populars con-
sistí, doncs, a obtenir del príncep drets,
avantatges i llibertats a canvi d'afalacs,
honors i respectes. Si la política del poble
envers e1 príncep comportava una interpre-
tació cínica i maquiavélica, aquesta inter-
pretació no s'allunyaria gaire de la que
havem donat. S'anava esvaint la fe dels
pobles en el pateenalisme del monarca ; la
gent s'adonava que el rei era el seu enemic
natural: hom pressentia que el principi de
la sobirania popular és inconciliable amb el
principi de 1a sobirania del príncep, però
en lloc de la guerra franca i declarada, hom
s'estimava més jugar amb el sobirà una par-
tida fina, urna d'aquelles partides que diu
que jugaven Sant Antoni i el dimoni en el
curs de les quals, un cop l'un, un cop l'al-
tre, marcaven els trenta u.

Aquesta partida l'han jugada el príncep i
el poble durant tot el segle . xix. Pomposa-
mant elevada a teoria po'.ítica, ha estat el
fonament doctrinal de les monarquies cons

-titucionals i parlamentàries i la causa de
totes les situacions inestables, algunes ve-
gades, poques, favorables al poble; d'altres,
més nombroses, favorables al poder reial,
que bo i jugant trobava la manera de sub-
sistir i àdhuc de pendre esclatants revenges.

Abans que alguns sectors socials i a'gums
partits polítics s 'enamoressin d'aquest joc
perillós, l'havien emprat algunes persona-

:I I I I I I I I 1 f I I 111111 i I I I I I I I I 1111111111111111111111111111111 L'

CAFÉ DE LA RAMBLA =_

RAMBLA ESTUDIS, 14 1 CANUDA, 2

S:lecte serveí de Restaurant a
la Carta í Çoberts a 7 pessetes _
Totes les tardes de 2 a 4 Concerts per E

j	 TRIO VILALTA
i

	

	 nits: sortida dels teatres	 E
TRIO RAAS BLA

d l l l l l l l 11111111111111111111111111111111111111111111111111;.

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

per fes Arts Gràfiques

A uIIsrs,1,1 Yla Lalataea, 4. BARCELSNA

Telbtau 15524 • Apartat 896

Direcció telegràfica: DANIBES

•JOIES
RELLOTGES

RbIa. del Centre, 33

PassaI e Bacardí, 2

litats de temperament habilidós i arriscat
els Alberoni, ducs de Lema, Godoy, etc. En
el fons, la tàctica ha estat sempre la mateixa
política de privat que tracta de desposseir
el sobirà del poder o d'una part del poder
en benefici propi. Gairebé sempre, en aquests
casos, el rei no és el rei bona persona que
riu ; és el príncep que somriu t condemna
tard o d'hora el privat al patíbul o al des-
terrament, i el poble amb vocació de privat
al vassallatge.

Catalunya, per una fatalitat de la seva
història, ha tingut de jugar mantes partides
fines amb el príncep, i coneix el carácter

FERRAN VII, ¢rdnceQ model

precari de les victòries popularsaixí acon-
seguides.

Quan el 3 d'octubre de l'any Igoo el'tes-
tament de Carles II posà la corona d'Es-
panya en el front de Felip d'Anjou, l'arxi-
duc d'Austria, hereu d'una nissaga de prín-
ceps que havien esgotat tots els mitjans de
força contra els pobles regits, especialment
contra el poble de Catalunya, a l'hora del
perill, fidel a la seva reial educació, apellà
amb sobirana sinceritat al particularisme de
Catalunya per tal de salvar la corona, i es
declarà admirador i defensor de les llibertats
catalanes. A'.eshores Catalunya jugà la seva
partida fina amb l'arxiduc com l'havia ju-
gada -primer amb Lluís XIII de França.
Hom sap de quina manera Cataluinya fnu
abandonada per l'arxiduc quan aquest tin-
gué a l'abast de la seva ambició la corona
imperial.

Jugar aquesta mena de partides amb e
príncep és un perill ; jugar-les contra les
necessitats del moment històric és un suïcidi.
Seria exagerat de dic que a l'any Igzg Ca-
talunya va jugar' la seva partida fira un
altre cop : tanmateix la va deixar jugar i,
com a l'any rgoo, la va deixar jugar contra
les necessitats del moment històric, amb els
efectes que han reportat set ,anys de dic-
tadura.

Potser, ara, abans de repetir la jugada,
va la pena de meditar que l'avantatge en
aquesta mena de jocs és sempre pel príncep.
El príncep hi afina la seva educació de prín-
cep. IEl poble mai no hi afina la seva edu-
cació de poble. No és en aquestes jugades
que el poble adquireix consciència dels seus
drets i dels seus deures. Només una po-
lítica de dignitat civil pot donar-li 1a lli-
bertat i l'aprenentatge de la llibertat, amb
totes les seves conseqüències, és ]'únic joc
digne del poble que vol ésser lliure.

El de Catalunya es troba en un moment
de máxima respa:nsabilitat histórica. Li cal
optar entre la política de les mercès i la
política dels drets ; entre la política del plat
de llenties i la política de la primogenitura.
Per la nostra banda, la tria és ben feta.
Hem dit als amics de fona Catalunya que
no sacrificaríem a un concepte abstracte de
la llibertat la Lllibertat concreta de Cata-
lunya. Ara cal dir-nos a nosaltres mateixos
que no sacrificarem la llibertat a cap mercè.

No sabem altre destí pitjor que el d'in-
córrer en el retret del poeta llatí : Per salvar
la vida han perdut el sentit mateix de la
vida,

Projter vitam vivendi perdere causas.
Cap llibertat no val. 1a pena d'ésser pa-

gada amb la pèrdua del sentit pregon de
llibertat. Aquesta pèrdua res no la compensa.

J OAN ORS

Mal de familia

Ara que Càrol ha tornat al seu pals a fer
de rei, el seu germà Nicolau, que gràcies a
aquest fet s'ha desempallegat dels mals de
cap de la regència, només pensa a canviar
d'aires.

Ja feia uns quants mesos que .el príncep
Xico(au i la seva mare no tenien unes rela-
cions gaire llises. El noi es volia casar i sa
mare no hi venia gaire bé. Ara que ja no
és regent, han desaparegut moltes de les di-
ficultats que s'oposaven al matrimoni. No-
més que ha estat indicat al princep que s'a-
nés a casar fora de Romania.

Quan la reina mare conegué les intencions
matrimonials del príncep Nicolau envers una
noia que no és ni princesa ni romanesa, di-
gué:

—Es veu que és una malaltia dels meus
nois. Només pensen en matrimonis d'aven-
tura.

1 afegí després d'una pausa:
—1 per casar-se amb qui? Ni tan sols una

miss Romania !

El xofer despreocupat

Fa uns deu mesos, en un garatge de la
Costa Blava, dos mecànics en granota repas-
saven els seus cotxes. L'un d'ells, un jove
alt, ros, cansat d'engrassar el seu. Mercedes,
llançà uns quants renecs i digué

—Ja n'estic tip., Me'n vaig als banys.
—Ja estàs llest del cotxe ?—li preguntà

l'altre.
—Ja s'esperarà,
Es tragué la granota i se'n va anar.
—Em sembla que no tindrà l'empleu gaire

temps—va comentar l'altre xofer davant tan-
ta despreocupació.

—Bah ! — respongué l'amo del garatge—,
ja hi està fet a perdre empleus : és el príncep
Càrol de Romania.

La poefessa Naidu

Empresonat Gandhi, era una dona que
s'havia posat al cap del moviment, la poe-
tessa Sarodjny Naidu, que ha acabat, com
el mahatma, a la presó.

Ja fa nou anys, en una conferència, Hélè-
ne Vacaresco la retratava així

«He vist Sarodjny Naidu. Té uns ulls ne-
gres immensos, i d'una brillantor i una ex-
pressió que tot seguit la declaren d'un con-
tinent misteriós. Porta unes dalmàtiques
multicolors, unes sedes de tons vius, que es
cargola amb molta trata al voltant del cos
i encara n'hi queda un tros per tapar-se el
seu cap, d'un cabell molt negre. Al costat
dret del nas, porta un diamant incrustat. Sí,
un diamant al nas, encastat tan arran de
pell que no surt gens. No vaig gosar pre-
guntar-li res sobre aquesta qüestió.»

Que hi ha ganes evidents i efectives d'e-
xercir el dret del sufragi, ho sabíem pels
dos concursos' anteriors que MIRADOR ha
organitzat, i ens ho confirma encara més
l'actual concurs, mésacostat pel seu ca-
ràcter al de les eleccions de veritat que
tothom desitja. En efecte, rebem molts but-
lletins i esperem en els pocs dies que que-
den rebre'n encara una quantitat impor-
tant.

Com hem dit, els premis es pagaran en
vals que es lliuraran als guanyadors per-
què puguin triar llibres per tot el valor del
premi en qualsevol de les següents llibre-
ries : LLIBRERIA BARCELONA (C. I.
A. P.), Ronda Universitat, t ; LLIBRIE-

Ens diuen que un bon nombre d'artistes,
escriptors, homes de llei i polítics preparen
un missatge de simpatia a Rosençt Llates
amb motiu de la querella de Xavier Viura,
que ha valgut a l'amic Llates, per la injúria
d'haver dit rosa-creu al querellant, una con-
demna de sis mesos d'exili a més de cent
cinquanta quilòmetres de Barcelona.

La iniciativa ha sortit de l'Ateneu Bar-
celonès i del Collegi d'Advocats.

ROSEND LLATES

Per la nostra part, hem preparat una ex-
posició d'aquest afer, objectiva i sense co-
mentaris, per a ésser enviada a les revistes
amigues d'Espanya i a la jove delegació de
la intellectualitat castellana que uns mesos
endarrera ens va fer l'honor d'una visita
cordial.

Aquest moviment de simpatia a l'amic
Llates respon, entre altres motius, al disgust
que un català, que ha fet de poeta, s'ha i
permès, per una giiestió que creu d'honor
personal, demanar el càstig d'un home de
lletres de la nostra terra pels motius que
varen ésser publicats a MIRADOR tal com
els va exposar en plena dictadura a des
autoritats judicials l'advocat Sierra, amb
l'assentiment exprés de Viura, que diuen
així

«Aquest setmanari no és en realitat altra cosa
que un continuador vergonyant d'una política
que s'ha vist obligada a emmudir des que s'ha
Instaurat el nou règim polític, i que aprofita el
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marge que racionalment deixa a tota publicació
la censura governativa i que ens recorda aquelles
èpoques calamitoses en les quals podien viure i
publicar-se setmanaris d'un tan trist record com
L'Estevet.

El setmanari al.ludit publica invariablement
una secció anomenada Mirador Indiscret, en la
qual es permet vessar tota mena de procacitats,
que voregen gairebé sempre la injúria, i moltes
vegades, com aquesta, fent gala d'injuriar ciu-
tadans pacífics que no han comès altre pecat
que el de no combregar amb els ideals dels seus
redactors o no prestar-se a fer-los un jac que,
si sempre ha estat repugnant, cau ara dintre
d'una determinada política que, per disposició
expressa i reiterades manifestacions del poder
executiu, està fora de la llei i mereix la seva
sanció.

»Sempre serà lícit repeLhr per les vies del
dret aquests desmanes i aprofitar totes les oca-
sions, fins les que pot oferir un tràmit judicial,
per marcar amb l'estigma que es mereixen els
que més o menys descaradament es llancen a
una política que qui pot i deu ha condemnat
rotundament. 1 a MIRADOR hi ha això i s'ha
de tenir la valentia de dir-ho. Ens coneixem
des de fa més de trenta anys i sabem fins a
quin punt cerca totes les armes aquesta litera-
tura catalana que no és més que mala política
catalanista.

»Si a Catalunya s'hagués procedit com pro-
cedeix el senyor Viura, quants mals, quantes
petulàncies, quantes audàcies haurien quedat re-
duïdes a no-res; si s'hagués exercitat almenys
el dret dels nostres Cadis nacionals, per exigir
comptes als delinqüents polítics, però del in

-qiients al capdavall; estem segurs que els pri-
mers d'agrair-ho haurien estat els mateixos ac-
tors de tals andanzas que no han sabut resultar
mai tràgics, però sí gairebé ridículs.»

E1 senyor Llates ha posat recurs contra
la sentència per davant del Tribunal Su-
prem amb l'esperança natural que obtindrà
la seva revocació.

Com que nosaltres no entenem de lleis,
no podem tenir opinió sobre la sort legal
del recurs ; però per raons de bon sentit
pensem igual que els que hi entenen, els
quals, amb una rara unanimitat, creuen
que la sentència quedarà sense efecte.

S'ha de tenir en compte que el Tribunal
Suprem resideix a Madrid, i l'ambient in-
tellectual de Madrid, qué té la sort de poder
ésser més lliure que el nostre i és el que
respiren els senyors magistrats, resulta poc
propici a coses com la querella de Viura,
que són de poble tronat.

No fa gaire temps, a Alemanya, el ma-
riscal Hindenburg va portar als tribunals
una queixa contra un periodista que l'havia
acusat de .mancament als seus deures amb
motiu d'unes manifestacions favorables al
pla Voung. IEls tribunals .alemanys varen
condentinar el . periodista a una penyora de
800 marcs. S'ha d'anar molt avall en el
grau de civilització dels pobles per topar-se
•amb el cas que es puguin demanar sis
mesos d'exili •per un home de lletres que
ha dit rosa-creu en un solt humorístic a
un personatge com el senyor Xavier Viura,
que, amb tots els seus mèrits, no ha arri-
bat a la categoria social d'Hindenburg.

Això faria riure si no fes plorar. Tothom
entén que si les lleis del nos tre país són
en aquesta matèria una excepció pintoresca
en el món, és perquè volen castigar la di-
famació que deshonra, i ós molt difícil que
un Tribunal Suprem pugui donar aquest
qualificatiu a les paraules escrites per Lla-
tes parlant de Viura.

E1 cas és, però, que si aquestes coses
poden passar a Barcelona, és perquè no
tenim prou viva la sensibilitat dels pobles
cultes. Un Viura madrileny no s'hauria
atrevit a presentar la seva querella i menys
encara fundar-la en els motius del seu ad-
vecat. L'ambient intelloectual li hauria ofe-
gat la intenció. No poder aguantar les mo-
lèsties de la vida social, que exposa a les
ironies de l'esperit literari a tots els qui
tenen urna petita anomenada, és una mostra
de grcolleria incivil contra la qual es rebel•la
a tot arreu el dret de l'escriptor . Portar,
demés, la molèstia a l'extrem de presentar-
la com una injúria infamant per a demanar
una pena i unes pessetes a un literat co-
negut, representaria a Madrid—i no parlem
de París o una altra capital europea—l'e-
xecució moral d'un home. I si per a de-
manar aquesta pena s'haguessin invocat,
com a suprema raó de justícia, els proce-
diments de la dictadura contra la inte•lec-
tualitat del país, no sabem si quedaria a
Madrid cap nom d'alguna solvència que
s'hagués estat de solidaritzar-se amb l'es-
criptor perseguit com un redreçament de
dignitat contra l'afront de l'acusació.

EI missatge que s'anuncia indica que la
reacció de l'esperit públic s'ha produït, Però
Viura, que va avui igual que ahir a algu-
nes redaccions d'estimats collegues republi-
cans i catalanistes i concorre com sempre
a algunes penyes literàries, ja té anunciada
una nova querella. L'Audiència, que ha con-
demnat Llates a l'exili, no ha concedit
a Viura la indemnització metàllica que de-
manava. Veurem si amb la nova querella
té més sort. Encara, per una temporada
almenys, i contra tots els intents de cordia-
litat, el truc que s'ha de castigar la intel-
lectualitat catalana ocom manava la dicta-
dura, li pot donar un bon resultat.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

Frases feixistes il'lusfrades
«El feixisme està profundament ficat en

el cos dels italians.» (Mussolini.)
(Il Becco Giallo.)
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Concurs electoral deMIRADOR

BASES
1. La votació es farà mitjançant e1 butlletí inserit en la pàgina 8 d'aquest nú-

mero. Els votants ompliran les cinc ratlles numerades que hi ha sota el títol "Qui
vofarieu 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 1'escrutiní.

2. Els que vulguin optar al premi tindran d'omplir també les dues ratlles mi-
rnerades 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 el candidat de mínima votació perquè es tindrà en compte
sols enças 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 la 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 el butlleti. En aquest cas cal
que adopti un lema o contrasenya per justificar la paternitat de la seva votació en
el cas que li escaigués un dels premis que oferim.

4. El dia 23, a la redacció de MIRADOR, es procedirà a descloure ets sobres
rebuts i a ]'escrutini dels butljetins rebuts, tenint-se en compte tan sols els cinc
noms inscrits en les ratlles numerades sota el tito] «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 majoríes i dos per
minories. Si un cop fet 1'escrutiní 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 volats, sumant els números de les diverses ratlles on estiguin collocats
i guanyarà el que tingui menor puntuació.

b. Publicada la llista dels elegits, serà guanyador del premi del concurs el
lector que hagi votat els cinc elegits per maforía i hagi encertat els noms elegits
per minoria. Si els guanyadors són dos o més, es tindrà en compte l'ordre en què
hagin col •locat 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
i els següents seran sumats i repartits per parts iguals entre els esmentats votants.



tisfetes de poder cobrir llur fracàs amb uns
mots que pintin molt A no expliquin res.
Aquesta marmòria inscripció, que ens fixa
des del llindar, no és, però, res d'únic
ans són essencials en el to de Martínez-
Ferrando la imatge d'esclat marcit, el mot
i el gir de frase d'una agudesa ja esmus•
sada per l'ús ; el clixé, en suma—fins el
clixé desfocát.

Vetaquí el recurs més aparent i més
cantant de la seva ironia : la ironia per
la qual no permet al seu art—a la seva
lliberta• —d'.`sset més bri!l;int ni ,nés ràpid
ni més nou que la vida que expressa. Així,
servint-se d'una mona de	 tòrica indefiui-

E. MARTÍNEZ-FERRANDO

Afegim que aquest diari, que és un extra-

ordinari document de psicologia moderna,
tracta molts d'altres problemes que els con-
cernents a la vida de la parella. M'han in-
teressat prodigiosament les remarques que
l'autor del diari fa sobre el seu art. De ve-
gades són de la més lluminosa clarividència,
i de vegades de la més viva ironia. Char-
donne ha escrit sobre el problema de l'estil
algunes pàgines que miro com iguals en
importància i en significació a les seves ob-
servacions sobre la vida afectiva i passional.
L'art i l'ofici de l'escriptor hi són analitzats
magistralment.

Abordem ara el problema conjugal sota

JACQUES CHARDONNE

Sobre la penf de ploma
André Thérive, novellista, crític literari

de Le Temps, cronista a Comodia, gramà-
tic a Les Nouvelles Littéraires, reu,neix en
un volum una collecció de pensaments so-
bre 1a literatura i la gent de lletres, la
«gent de ploma», com els anomena, que,
diu ell, es llegeixen entre ells una mica
com els llops s'entremengen, és a dir, sen-
se gust, empesos per la fam.

D'aquest llibre pròxim a publicar-se són
els segiients fragments, que reproduïm per-
qué, àdhuc una mica cruels o deformats
per la sàtira, tenen un fons gran de veritat.

«Els rivals i els èmuls son llegits .amb
gelosia, els mestres amb impaciència. No
llegeix ningú els seus deixebles ni els seus
inferiors.»

«Un escriptor que ha arribat, no li agra-
da mirar darrera seu la turba dels succes-
sors possibles. A més a més, si ha arribat,
és que la seva persona s'ha imposat ; si
s'ha imposat, és que no s'interessava pels
altres : la llei de selecció és la llei d'egois-
me i d'imperialisme,»

«S'han vist esperits amables, aficionats,
crítics, gents de talent, que els agradava
llegir. Homes de geni, mal. Per això mol-
ta gent que no li agrada llegir es pensa
sovint que té geni.»

«Els autors fan la gana-gara als crítics
com els gossos apallissats llepen la mà de
l'amo, deixant-hi la bava i desitjant que
sigui verinosa.)>

«Timoleó va dir-me abans d'ahir : Un
jurat d'audiència és una assemblea de per-
sones que no han llegit mai el Codi. Un
jurat literari és una reunió de .persones que
no obren cap llibre, i per això en jutgen
amb força imparcialitat.»

Comerç d'aufografs
No fa gaire G. B. Shaw rebé, de part

d'una associació per a l'emancipació de 'a
dona, una carta demanant-li un exemplar
gratuit d'una de les seves darreres obres,
la Guia de la dona intelligent vers el socia-
lisme. Shaw es limità a escriure sobre la
mateixa carta

»No. Una societat de dones que no pot
trobar ts xílings per comprar ei meu llibre,
no és digna d'existir.»

Quinze dies més tard rebia una carta del
mateix origen fent-li saber que un llibreter
havia donat gratuitament un exemplar del
llibre demanat, a canvi de la primera carta
anotada per Shaw.

Aquest contestà altre cop. La seva con-
testa feia
«Les dones són boges. Si haguéssiu por-

tat la carta a un altre llibreter, us en
hauria donat 50 xílings.»	 /
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LES LLETRES

Evífareu ínfervenció de mecànics
adquirínf una

A un potser teòric narrador pur, indi-
ferent a tot efecte a produir en el seu lector,
•preferim encara aquell que, desdenyant el
més fàcil camí de la combinació dosificada
i graduada dels seus elements, posa tot el
seu art a màntenir la durada del seu to
és a dir, a tenir-lo, en cada punt del des-
plegament, total i tens, unificador dels di-
versos espais i temps de la història mateixa
i alhora ric de tots els possibles moviments
de la sensibilitat que s'hi enfronta. A t'es-
caquista, en suma, anteposem el poeta. Això
ja és dir la nostra gran admiració per Mar-
tínez-Ferrando, mestre, en la inostra lite-
ratura narrativa, dels més insinuants i dis-
crets tons menors, dins els quals apareixen
i s'esfumen els breus temes simples, que
es reprenen i tornen a esfumarse, abans
de desplegar-se del tot, sobre una fina in-
quietud de dissonàncies gairebé ocultes de
tan delicades. Uns fets es desenrotllen a
la superfície ; 'però en rigor som sempre
sol1icitats verticalment per un sentit de la
vida que per sota els segueix i els pren,
per dir-ho així, al cim dels seus acords
opacs.

La tècnica mateixa del desenrotllament
de vegades completa aquesta sollicitació
la història és narrada per records ; així la
que obre aquest recull, i l'altra, potser amb
ella la millor, titulada Un clown en el carnL
Sense brusquedat, un paisatge o una con-
fidència es concaven talment en record : ens
atreu una perspectiva llarga, llisa, mig obs-
cura, de la qual diríem, com Poe d'una
certa galeria pintada pel seu Roderick Usher,
que certs detalls accessoris del dibuix ens
la suggereixen a una excessiva fondària
sota terra. Diguem, parlant de Martínez
Ferrando, a una excessiva fondària sota
el present. La feina de suggestió, ell
la confia per exemple a un marc de repàs,
que volta Bartomeu i Genoveva com l'irò-
nic reflex natural de ]'angoixada resistència
passiva de tota llur vida ; la confia a la dis-
tant fiixesa de llenguatge escrit en què s'han
volgut salvar, com per horror de llur pròpia
mobilitat, les idees i. els records del seu
clown ambulant.

Em el fons tèrbol d'aquestes galeries ober-
tes cap al passat, el que ens fa basarda fins
a la crueltat és de trobar hi, no uns fets
tan tràgics com es vulgui, sinó el mateix
sentit de la vida que lliga i sosté áquestes
històries, sense que mai se'ns formuli, oVe-
ritat només n'hi ha unan, respon a uns
disputants de taverna el mariner Bartomeu
«que tot és mentida». Tothom al seu entorn
esclafeix a riure sorollosament. «Algú, però,
diu quelcom en veu baixa que apaga tot
seguit les rialles.» Però no sabem què diu.
Aquesta reserva de l'autor és refinada en
la seva ironia : al final de la narració ens
projecta, que vulguem o no, altra vegada
enrera, contra corrent dels fets ; uns fets
que, ara ja per a nosaltres, no temen es-
deve'nidor : són passats, immutables, fatals,
en un mot, perquè .no poden ésser corregits,
no ja per la vida, sinó ni tan sols per l'art.
Quan tornem a passar davant dels com

-partiments de record, 'la perspectiva tal-
ment s'enfondeix encara, el record es dobla
de record, la necessitat de compondre és
més cruel.

Res, doncs, de tan apte per a suggerir,
només per un joc de desplaçaments insen-
sibles i de retorns en certa manera auto-
màtics—Bartomeu torna de la taverna a Ge-
noveva «que l'espera», el clown del camí es
guarda gelosament els seus absurds pape-
rets—que la vida no té sentit sinó en tant
que tendeix a aturar-se ; més, que no té
objecte si no és glaçar-se en .les melan-
gioses aquarel.les de la memòria, de les
quals, si de cas; haurà de rependre força
per a continuar i cloure de nou el cercle.

Si se'n vol dir fatalisme, per a nosaltres
està bé ; i per a l'autor així mateix, sem-
bla. 'EI títol, en efecte, de la narració prin-
cipal és Destí, flagell incògnit. Tothom sent
de seguida la punyent ironia que ha fet
escollir aquests termes de gran estil. Per
ells mateixos insinuen l'actitud de moltes
solemnes sistematitzacions dei misteri, sa-
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«Si jo compongués novelles, totes tindrien
el mateix tema. Només escriuria sobre l'a-
mor, i particularment sobre l'amor a la
casa. Es un gran tema, és veritable, pro-
fund i potser l'únic que sigui etern.»

Jacques Chardonne defineix la seva obra
en aquesta frase, que extrec, potser arbitrà

-riament, d'Eva ou le journal interrom^u (i),
i que resumeix no solament aquest llibre,
sinó també L'Epithalame, Le chant du Bien-
heureux i àdhuc Les 1'arais, dominats tots
ells pel problema conjuga!. iEn una època
en què, sota la influència de Proust i de
Freud, els novellistes s'han dedicat a es-
tudiar les formes més estranyes de l'amor,
tornar tot el seu interès a l'amor conjugal,
a l'aventura de la parella, és una cosa molt
nova i bastant audaciosa. La vida conjugal
no seria aquella vida monòtona, apagada i
insignificant què ens pensàvem? Ni l'adul-
teri, ni l'incest; ni la inversió, no poden
oferir un debat tan patètic i tan complex
com el duo quotidià del marit i de 'a muller?

Jacques Chardonne ha aconseguit interes-
sar-nos per aquests esdeveniments tan sen-
zills, la grandesa o el tràgic dels quals ha-
víem cessat de veure, ens obligq a reposar
en qüestió tots els problemes que crèiem re-
solts pels novellistes del segle xix, i això
sense esforç, pel joc normal d&s sentiments
o de les passions, sense constrènyer ni un
instant els seus personatges a sortir de la
veritat de cada dia.

El drama conjugal, vull dir la vida con-
jugal, de vegades s'escapa del nostre anàlisi,
sia perquè la jutgem massa complexa, sia
perquè ens esveri per una senzillesa massa
gran. Si considerem els seus límits, ens
sembla poc digna del nostre ainalisi ; si, pel
contrari, considerem aquests límits com ar-
bitraris, ens reté el neguit del que podríem
trobar més enllà. En fi, sempre ens semb':a
que l'experiència conjugal roman purament
personal i que no es pot elevar a aquell
grau de geineralitat que un problema ha de
presentar perquè ens interessi. De vegades
són les regions més explorades les que con-
serven una terra ignota en algun secó

Aquest tema de l'amor a la casa que
Chardonne anomena «gran, veritable, pro-
fund i potser l'únic etern », és, en realitat.
el que perillem de conèixer men ys bé per-
qué comporta tants de prejudicis, d'opinions
fetes o preestablertes, que les habituds del
nostre esperit ens decantarien a perpetuar
aquest estat de coses sense provar de mo-
dificar-".o. Al contrari, Chardonne, desempa-
llegant de totes les seves petrificacions tra-
dicionals .aquest magnífic i inesgotable tema,
ens obliga a mirar sota una llum ben nova
unes qüestions que bandejàvem com resoltes.

Calia, per això, aterrar d'antuvi tota la
bastida de nocions falses que encara emba-
rassaven el problema conjugal. La més im-
portant d'aquestes màscares, deu fecunda
d'una abuindant literatura, és la incompren-
sió recíproca dels éssers, 11ur úncomunica-
bilitat. Que n'hem vistes en la novella mo-
derna de mullers desgraciades, massa deli-
cades perquè un marit els pugui conèixer
mai l'ànima, i d'homes desconeguts per una
companya ingrata i . frívola ! Rebutjant aques-
tes antítesis massa fàcils, Chardonine senta
en priincipi que el drama dels éssers és llur
comuniaabilitat.

Ens fa tarot més sensible aquest costat
tràgic, que en aquest «diari interromput» els
éssers es busquen a plena llum. No es volten
pas d'ombres propícies, es dibuixen .amb uns
contorns molt nets, molt definits. Així el
personatge que roo sembla posseir cap clar

-obscur, ens torba i ens intriga per la seva
mateixa limpidesa, i l'angoixa que experi-
mentem a seguir en aquest diari tom la
«fulla de temperatura» d'una parella perfec-
tament simple i sana, i capaç d'ésser fe'.iç,
ve del fet que la seva seguretat sembla
afermada sobre l'absència 'de tot equívoc. En
una existència conjugal tan transparent com
aquesta, no pot haver-hi, creiem, cap lloc
per algun accident imprevist. En el mateix
moment en què aquest accident sorgeix de
les profunditats més subterrànies, el veiem
com la simple esquerda que parteix un got
ple d'una aigua massa calenta. La despro-
porció d'aquesta esquerda i les possibilitats
de catàstrofes que arrossega, ens dóna la
mesura exacta de les tempestes que poden
trasbalsar la vida conjugal més placèvo'.a.

Com que aquest tràgic roman sempre in-
terior, Chardonne ens el deixa veure de
vegades com uns senzills tremolins sobre
l'aigua. No cal més per evocar I'eferves-
cència de les profunditats, i tot disfressant
aquesta atmosfera de cataclisme, se li es-
capen crits amb els quals es declara el tre-
molor més patètic del cor humà. Haver es-

. collit per a això la forma de diari no és
pas un artifici literari. Hi ha coses que no
podem creure si l'accent de la confessió no

les acompanya. Tot debat de consciència,
que per la seva naturalesa mateixa és im-
penetrable a l'observador, no ens commou
si no ens admet al 'cor mateix de la confi-
déncia. Ací l'autor iinterposat ens apartaria
d'un drama només transmissible gràcies al
monòleg profund del diari.

L'Epithalarne i I.e chasit du Bienheureux
ja ens havien mostrat en Chardonne un dels
psicòlegs més humans i més clarividents del
problema conjugal, d'aquest problema massa
sovint esquivat i simp:ificat arbitràriament
perquè representa en realitat la més acla-
paradora suma d'incògnites que es pugui
trobar. Per tal de deixar-lo en el pla de la
veritat, Chardonne no escull pas éssers d'ex-
cepció : ens proposa personatges mitjans i
no s'aparta pas de l'ordre quotidià. Es, so-
bretot, en això que els seus llibres em sem-
blen tan emocionants i eficaços. La huma-
nitat més humil; més general, aquella hu-
manitat que no intenta de fer-se el botxí
d'ella mateixa, i que aspira ingènuament a
la felicitat, vetaquí el seu principal heroi.
I és d'aquesta matèria que treu una subs-
tància psicològica tan rica, tan excepciona:-
memt bella i torbadora com la que trobem
en Eva o el diari interromQut.

(i) Editat per Bernard Grasset.

un altre angle i llegim Robert (a), d'André
Gide. La qüestió és posada d'una manera
molt més aspra i molt més dura que en els
llibres de Chardonne, però amb quina in-
comparable mestria ! 1 que en va de lluny!

Es pot parlar de Robert sense tornar a
posar en qüestió L'Ecole des Femmes? Ho
crec. 'Encara que André Gide ens presenta
aquest llibre com un «suplement», em sem-
bla, al contrari, que es destaca perfectament
del que voldria completar, que representa un
tot absolutament homogeni. Relligar -lo a
L'Ecole des Femmes seria disminuir-ne l'a-
bast i la significació. Nuant l'un a l'altre
aquests dos relats, Gide ens proposa un

subterfugi nel qual no ens hem de deixar
enganyar : ben mirat, '..a personalitat de Ro-
bert ja era prou explícita i completa en
L'Ecole

En la meva opinió, Robert sobrepassa de
molt el llibre que el precedia i que li serveix
de pretext. No veure-hi més que una sàtira
de la classe burgesa i d'un cert medi «ben
pensant», encongeix arbitràriament el camp
d'acció d'aquest retrat. No contesto la seva
valor satírica i la ironia subtil que trans-
forma en una mena de monstre mora aquest
home d'una aparença tan virtuosa, tan pura,
tan desinteressada, però és més lluny i en
una altra direcció que cal cercar la intenció
de l'autor,: aquesta es situa sobre el pla
metafisio i aporta un nou testimoniatge dels
progressos que la seva inquietud fa en el
sentit del diví.

En L'Ecole des Femmes, Gide resolia amb
una admirable mestria i una incomparable
economia de mitjans el problema de la men-
tida conjugal, de la solitud des éssers, de
la impotència en què estem de conèixer exac-
tament individus al costat dels quals vivim
des de fa .anys. L'abast d'aquest problema
és tan general que, ensenyant a les dones
d'analitzar llurs marits, aquest llibre haurà,
crec, desorganitzat molts matrimonis tran-
quils i confiats. La mentida de Robert és,
al capdavall, la mentida de tots—o gairebé
tots—cls marits, i en una accepció més.vasta
encara, de tots els homes que tenen neces-
sitat de •defensar llur prestigi, llur autoritat,
i són portats així a dissimular llur feblesa,
llur mediocritat.

El cas es torna més greu quan Robert,
vexat d'ésser desemmascarat, prova de justi-
ficar-se. Aleshores ja no ens pot aparèixer
sinó com un hipòcrita o un incoinscient, puix
que aquestes són les úniques alternatives que
coneix la simplicitat popular. Però n'hi ha
una altra que no ignoren els psicòlegs i de
la qual els teòlegs sobretot estan ben ins-
truïts, i és aquell estat intermedi entre la
hipocresia i la inconsciència, aquell encega-
ment voluntari de l'enteniment, aquella in-
clinació a donar a la mentida els colors
lleials de la veritat, no solament als ulls
del món, sinó en la convicció secreta de
]'individu. Es el que separa netament Ro-
bert de Tartuj, por exemple, comparació que
s'ha volgut fer. El seu al-legat no és el d'un
hipòcrita garneu i recargolat; al contrari,
hi sento els accents d'una estranya bona fe.
Amb això, el llibre de Gide ens presenta
un home que de tant mentir, arriba a men-
tir-se a ell mateix, a mentir a Déu. Es
comprenen les terribles conseqüències que
arrossega aquesta obnubilació de la cons

-ciència i l'esgarrifosa disgregació moral que
n'és el resultat.

Una vegada més Gide ha ben amagat el
seu joc. Sota un relat que sembla innocen-
tíssim i molt llis, i les exageracions del
qual només serveixen per tal d'accentuar
alguns trets de la màscara, ha aportat un
dels anàlisis més corrosius que hagi donat
mai. La metzina que amaga en Robert és
d'una qualitat tan subtil que se'n remarca
primerament,la innoaütat. La seva fulgu-
rant virulència'go es manifesta fins més tard
i obra amb una'perniciosa bonhomia.

MARCEL BRION

(z) Edicions de la',Nouvelle Revue Fran-
çaise.
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MARTÍNEZ FERRANDO, Tres històries cruels (Biblio=

leca "A Tot: Vent"),	 •
Jaeques Chardonoe i André Gide Ha mort, a l'avançada edat de setanta

nou anys, el teòleg Adolph Harnack, el
més alt representant de les tendències més
ultra-liberals del protestaintisme.

E1 seu pare era un rus, també teòleg,
que es traslladà aviat a Alemanya i publicà
en alemany les seves obres.

Els llibres més importants de Adolph
Harnack són Fonaments de la ciència re-
ligiosa, Manual de la història dels dogmes
i L'esperit del cristianisme, obra traduïda a
moltes llengües, l'espanyola entre elles.

L'in dels seus deixebles més aprofitats fou
el pastor Jatho, que arribà a un impor-
tant càrrec eclesiàstic a Postdam, del qual
fou destituït per les seves ensenyances mas-
sa liberals. En aquesta ocasió escriví, pla

-nyent-se de! que li havia passat, al seu mes-
tre, i Hannack li contestà : (cL'Església
evangèlica de Prússia no us paga pas per
ensenyar el que vós creieu veritat, sinó el
que ella ensenya com a tal.» La senyora
Laura Minghetti, sogra de Büiow, italia-
na, en saber aquesta frase comentà : «Ben
respost, aquest Harnack hauria de ésser
cardenal.»

Poc temps després de la guerra, pregun-

tat Harnack si no trobava analogia entre
]'Alemanya d'aquella època, on florien ,les
sectes més estranyes i el que havia passat
a l'Imperi romà a finals del segle segon,
respongué : «Una analogia superficial sí
que hi és, però prou. Quan les religions
orientals van envair Roma, duien cada una
la seva base sòlida de doctrina filosòfica
que les apuntalava i en va assegurar l'èxit.
Mentre que a hores d'ara, totes aquestes
sectes i imitacions de religions que surten rs^-`
a Alemanya com bolets, només s'apuntalen
en l'esnobisme.»

VARIETATS
Adolph Harnack

blement distingida i divulgada alhora --
pensem, per .associació, en aquella «Mar-
quesa» d'Històries i Fantasies, una de les
definitives creacions de Martínez-Ferrando,
—ens situa en un pla de conformació dis-
creta, diríem cortesa i tot, a la realitat
en 01 seu joc d'habituds, que poden acabar,
d'un instant a l'altre, en cruel glaçament.
Però hi ha també, per la banda de la re-
presentació en ella mateixa, tot un rea-
lisme fet de minuciositats fidels, que com-
ponen escrupolosament un dibuix on ens
sembla sentir àdhuc el temps, el temps i
la seva peremptorietat, que els homes me-
suren per un tic-ta• de rellotge familiar.

Es en aquest realisme que s'exerceix
decisivament la ironia en qüestió. Amb prou
suma de simpatia humana, ja des de l'ob-
servació inicial que n'ha recollit els ele-
ments, per a amplificar-se'ns per ell ma-
teix, sense esforç, en símbols, ara i adés,
quan no ho esperaríem, l'autor li dóna
deliberadament la balançada cap al simbo-
lisme i projecta en els seus miralls un
somni ple de directes significacions gene-
rals. Això, sense canviar essencialment el
gest dels personatges ni el to del relat
intensifica, infla si es vol, com al final
d'IIn clown en el camí, àdhuc deforma
fins al grotesc, com durant la visita a la
promesa de Jordi Ventura, però justament
així fent-nos adonar que no podem superar
la realitat siinó en una reflexió fantasiosa
dels seus mateixos elements, que ni ales-
hores, potser menys aleshores que mai, lliu-
renexplícitament a la intelligència la clau
de llur sentit.

I és al capdavall en miques de gratuitat
fantasiosa que els personatges més típics
de Martínez-Ferrando realitzen miques de
llibertat. Són gent sense dimoni interior
o millor diríem amb un dimoni plàcid, sense
penatxo de rebellió, tot ell disposat a ésser
feliç al fil d'uns atzars, dels quals, .abans
de ]'escarment, no és capaç de malfiar-se.
Si Jordi Ventura es suïcida, fa l'efecte que
no és per cap afany heroic d'evasió, 'sinó
per una mena de fantasia sobtosa de rea-
litzair ell el sentit fatal de la vida i, abans
que no ho faci ella mateixa, aturar-se dell-
nitivament en la seva pèssima retòrica. Per
un contrast ultrat, Jordi Ventura explica
tota la profunda dolçor amb què Martínez-
Ferrando tracta els seus personatges. Fins
al punt de fer->nos sentir en ell, que en
aquesta història de Jordi Ventura es revela
humorista de geni, una mena de desdeny
de !'humor, degut com a una delicada por
de donar, si equilibrés massa just el cò-
mic i el tràgic en les seves narracions,
tota la veritat que ha vist.

CARLES RIBA

O

G
una meravella de la tècnica alemanya

Albiol G. i Riera S. L.
Passeig de Gràcia, núm. 42 = Telèfon núm.15345



Jack Stanford a Sant Sebastià

MÎPAIIDR	 s

JACK STÀNFORD "Mirador" a casa de LA MUSICA
Max Deauville—Què hi ha, J2ck?

—All riYht • bit (or the orchestra...
Som al camerino de Stanford, al uRomean.

El ballarí està en cos de samarreta sense
mànegues i agita els seus braços prims i
musculats. embrunits nel sol, mentre dis-
cuteix amb els que omplen la petita habi-
tació. El pantalon, balder en una cintura
tan extraordinàriament esquifida, rellisca un
xic més avall a cada moviment de l'artista
i no li cau als peus tot d'un plegat per
un miracle. Cada vegada que Jack es be-
Buga em fa un ai el cor.

—Veieu? — fa Mr. Glose,
atimpanisb de l'orquestra—.
No és pam, pam, ratapam,
pam, com feu vosaltres, si-
1ó paaam, pam, ratapaaam,
pam.., compreneu? Es una
qüestió d'accent.

El Ebo del cas és que Mr.
Close ha parlat en anglès.
Els anglesos, ja se sap, no
parlen sinó llur idioma, i ho
fan amb tota naturalitat,
baldament ningú no els en-
tengui.

--Això és culpa del com
-pàs—inicia algú.

—No, no ; el mal està en
el ritme—interromp el mes-
tre Demon,

—Us hauríeu de posar vós
al piano, • Demon — fa !En
Madrid—. Bé.,, Jack : J'es-
père que vous n'étes pas fá-
ché... Alors, to-day you will
have two repetitions... To-
morrow... ÍEscolta, Demon...
Ah ! Un moment.., Míster
Stanford... Lady Madrid...

—Lady...
—Tanto gusto... Mare de

Déu, que està moreno aquest
home!

—Bé : corn deia... Ah, sí!
Escolta Demon, digues-li que
dilluns ha de venir a dinar
amb mi. Que el durem a
una taverna.

El senyor Demon parla un
anglès molt lluït. !El dinar,
no cal dir, queda arreglat.

—La cosa és clara—insisteix Mr. Close—:
paaam, pam—i acompanya el seus crits d'un
viu moviment de cap i espatlla.

—Això mateix—fa Stanford—. Paaam,
pam—i .engega a tota velocitat els seus ge-
nolls...

—Admirable, Mr. Stanford—intervenim—.
Qualsevol diria que la cosa ha anat mala-
ment. No. Avui, •com sempre„ heu estat
molt bé i ens heu servit um espectacle d'una
gran qualitat. Ja en veure-us a l'Exposició
diguérem que vós tot sol valíeu per tota
la revista. Ara, a (Romea)), en un espai
més reduït, ens ho heu confirmat. Només
d'aparèixer a l'escenari marqueu la vetlla-
da amb la forta empremta de la vosta per-
sonalitat. Hem admirat les vostres poses
excèntriques, les vostres evolucions acrobà-
tiques, el desllorigament, la follia, i aquella
precisió sublim del vostre art. Les vostres
actuacions ens semblen intenses, inimita-
bles. Us admirem, a més, perquè, com Cha-
pum, teniu un sentit del còmic molt fi, molt
ponderat i ens heu fet riure amb una in-
gènua gràcia delicada. Domineu el vostre
ofici, vetaquí, i n'hi ha tan poca de gent
que domini l'ofici! Mireu, a Barcelona te-
nim uns gegants que caminen d'u!na .ma

-nera sensacional. No tenen peus i, ámb tot,
llur •òrpora formidable llisca i giravolta
pels nostres carrers i places amb ungia lleu

-geresa plena de gráoi.a. Això ens crèiem que
era únic al món: Ara, vós ens heu demos-
trat que també posseíeu aquest do inefable.
Travesseu l'escenari sense moure les cames
mi fer anar els peus, rígid com un gegant,
llisquent com un fantasma. Ens heu emo-
cionat. Des de la meva butaca he sentit
els vostres crits de Give him ! Give him !
a ]'orquestra. 'Els nostres músics, però, no
saben anglés i no han pogut complaure-us.
Cap músic del món, de totes maneres, no
podré mai complaure-us, Mr. Stanford. I no
podrà perquè, en aquells moments, vós es-
teu :posseït de l'esperit de la dansa, i per
això sou qui sou, i un músic, desenganyeu

-vos, és un músic. Calmeu-vos, però : la
Cosa ha anat molt bé, i jo us asseguro que
si a Barcelona hi hagués un xic de nas, la
sala hauria estat sempre plena de gom a
gom. Deixeu-vos, doncs, d'escrúpols, que,
per altra part, us honoren...

—Si tots vostès estan contents, sembla
que també m'hi hauré de posar. Majorment
quan vostès són els que paguen i jo ja he
cobrat... Encara manquen two battles—dos
combats—i mirarem que vagin millor...

—.Bé : sortim a pendre la fresca?
—Sí. Anirem, xano-sano, Rambla avall.

Després, ens ficarem a l'iExcelsior, Veri-
tat, Peggie? Beurem alguna cosa, i ballarem
una estoneta.

Teatre Català ROMEA

Companyia del Teatre ESPAÑOL de MAORIO

ISABEL BARRON
RIVAS CHERIF

NITS EXIT CLAMOROS

PITUSA
comèdia en tres actes, adaptació de

"BLANCHETTL'
de Brieux, per C. Rivas Cherif.

TARDES

EI rosal de las tres rosas
comèdia en tres actes de Manuel Linares
Rivas. Són dos veritables creacions d'aques-
ta companyia.

Banys de Sant Sebastià, a l'hora bona
del migdia. Stanford, Miss Peggie, Billy
Perey, Hillore, Herr Kónig, i un servidor
de vostès, hem fet una nedadeta regular.
Ara ens estem estirats a la sorra, torrant

-nos la pell amb tota la ciència de què som
capaços. Quan un costat ja està prou bé,
ens tombem de l'altre. Es la feina que fa
tothom, ací. La platja sembla un camp de
batalla, després de la batalla, naturalment.
Homes bruns, dones rosses—tots els mati-
sos del color—estan ajeguts en mil posicions
diferents. Tothom està immòbil, ulls clucs,

com acomplint un ritus. A dalt de les ter-
rases, lluny, hi ha una renglera de senyors
que prenen consumacions.

Toco el genoll de Mr, Stanford. Es d'os
com el nostre. Eh que veient-lo ballar ningú
no ho diria?

—Jack, dormiu?
—Oh, no!
—Voleu seguir contant -me coses de la

vostra vida?
—Prou... Deixeu-me canviar de postura...

Ballo en públic des dels i6 anys. Sóc el
creador del gènere a què em dedico. Vaig
començar amb poca cosa, però constantment
he anat ampliant i perfeccionant el meu
art. Sempre hi vaig posant nous elements
i cada vegada dono més precisió als que
ja posseïa. Harry Wills, dieu? No-res . Dou-
glas? Bo, però no és exactament el meu
gènere. Carie Franklin està finish. M'ha
imitat a mi, n'ha imitat d'altre, i així ha
anat Fent la viu-viu. Avui, però, está ben
llest. Harry Reso, no-res. Hal Sherman?
Alto ! Aquest és bo, de primera. Max W(all
també, encara que no tant. Escudero està
bé en el seu gènere. He treballat amb ell
tres dies a Piecadilly. Per cert que l'altre
dia el vaig veure al tramvia, aquí a Bar-
celona. Del meu génere m'agrada molt Jim
Barton, feu-ho constar. Es un amenicà.
Veieu? S'escriu així—i Stamford s'incorpo-
ra, i amb el dit escriu el nom a la soma—.
Quan vaig ésser a Nova York, pertot arreu
podíeu llegir JIM BARTON. No l'oblideu.
Es un gran artista. Es així, veieu ?—i es
fa un petó a les puntes dels dits—. Canta
i balla. Es un home que guanya una quan-
titat equivalent a 750 lliures esterlines cada
setmana. Estic orgullós d'haver treballat al
seu costat.

,L'any 1927 fóreu la vedette del «Folies»,
a París. Què heu fet des d'aleshores?

—.He conegut bastant. Berlín, Londres,
Niça, Egipte...

—.1 Barcelona, què tal?
—Oh, esplèndida, , naturalment ! —diu par-

pellejant còmicament d'aquella manera tan
seva. De seguida; perd, es posa seriós i
afegeix :—Veieu? Això és admirable—i se-
nyala la sorra tèbia i daurada—i allò—i
senyala el blau lluminós del cel—, i allò
sobretot, allò... —i senyala la verda estesa
de mar—. Tornem-hi?

—Som-hi !
Ens alcem tots. Ens posem de renglera, i

a un crit de Jack sortim disparats cap a
l'aigua. Sis magnífics salts de peix! En
emergir, m'adono que el cap xiroi de Stan-
ford havia anat a sortir a dos metres més
llunv que el nostre.

-Míster Stanford, no s'hi val aabusar
de les facultats.

JOAN ALAVEDRA

DIUMENGE VINENT, A

ROSES
en la novíssima motonau

Infante Don jaíme
Preu del passatge, 1950 pessetes

s

DIES 28 I29 JUNY:
Excursió dos dies en autocar a

LA COSTA BRAVA

I LES GABARRES
pujant a les

ILLES MEDES
VIATGES CATALONIA

Rambla del Centre, 37 • Tel. 23252

Un dels escriptòrs que actualment gau-
deixen a Bèlgica d'aquella popularitat dau-
rada que tot escriptor hauria de cobejar, ni
tan petita que no arribi a depassar cls
límits del cenacle, ni tan greu que ]'obligui
a la més petita concessió al públic, és cer-
tament Max Deauville.

Autor de novelles interessants com Le
Fils de ma Fernme, Le Métier d'Homme,
Jonas i d'obres de teatre de la modernitat
de Ríen qu'un Homme i Ecce Homo, i
dels llibres de guerra Jusqu'à l'Yser i La
Boue de Flandres, és ensems un dels hu-
moristes més fins de Bèlgica. Més d'una
vegada he tingut ocasió de constatar-ho
sentint-lo parlar en les polèmiques públiques
de la tribuna lliure de Brussel.les, Le Rouge
et le Noir• Plau-me, per cert, aprofitar la
primera ocasió que tinc de parlar d'e11 a
casa nostra, per agrair-li el bon record que
tingué per a Catalunya i la nostra llengua
catalana en ocasió de defensar en la dita
tribuna certs modismes i certs mots del
francés abruxeiiois», en el qual en perduren
de netament catalans, record, amb altres
d'espanyols, de passades dominacions. Si
el record d'aquestes el feia ésser auster en
certes citacions ï en els qualificatius, no
li feia oblidar el desig de demostrar-nos als
catalans com ell distingeix perfectament en-
tre les coses, i 'l'adhesió seva als nostres
anhels. 'En parlar ell de la anobilíssima Ca-
talunyan, per contrast amb altres citacions
que ell féu simplement, prenia un relleu
tan entenedor que era d'agrair.

En assabentar-me que l'Associació de
Teatre Selecte de Barcelona, sota la direc-
ció dels estimats amics Enric Lluelles i An-
gel Fernàndez, anava a donar la seva obra
Rien qu'un Homme, que jo m'he fet un
honor i un plaer de traduir al català, amb
el títol d'Era un Home!, he cregut que
fóra grat .als lectors de MIRADOR que jo
demanés unes paraules per a ells al meu
dilecte amic Max Deauville.

Ha acabat d'inclinar-m'hi saber la porta
de casa seva oberta sempre a tots els que
hi piquen amb cordialitat i conéixerane el
camí, per haver assistit durant dos anys
als tès dels «Mercredi Deauville», petita
internacional sota la suavi'ssima dictadura
de la seva exquisida senyora, on he tingut
el plaer de conèixer tota la gama de re-
presentants de la política, les lletres i les
arts belgues i estrangeres a Brussel.les .

Tres són els temes sobre els quals vaig
demanar uns mats a Max Deauville : l'hu-
morisme, la sàtira i el teatre.

Max Deauville parla de 1'humorisme
L'humorisme, més que un gènere de li

-teratura, és una religió. Les obres dels hu-
moristes són el resultat d'un estat d'es-
perit ben particular per cert.

El mateix bon humor no és altra cosa
que una manera d'enfocar la vida, de jut-
jar-ne les penes i els plaers. Es una posició
enfront del destí.

No són tantes com sembla les actituds
a pendre davant el destí. Els antics només
havien .arribat a imaginar-se'n dues: l'es-
toïcisme i l'epicureïsme. Els mostres pares
hi havien afegit modestament la resigíiació.

Quan hom es sent encara jove, bé de
salut, ornat de tota mena de gràcies, bons
amics simpàtics i disposats a complaure'!,
aleshores res més fàcil que sentir-se epicurí.
Però què fer quan hom ja ino es sent jove
i és lleig, geperut potser, quan es veu vol-
tat de gent displicent, aclaparat per un tre-
ball sense glòria i sofrint, per torna, de
]'estómac, de gota o de furonculosi? Se-
guirà en aquest cas els consells dels es-
toics? L'actitud ja no podria ésser més
digna ni més noble, pecó acabaria per es-
devenir enutjosa i fiins i tot ridícula. Es
resignarà, doncs? Pera, és que la resignació
no és la mateixa cosa? La resignació no
és més' que l'estoïcisme al revés. L'estoic
es resigna amb arrogància. El resignat és
un estoic amb humilitat. No hi ha, doncs,
diferència.

L'humour ens ofereix una solució molt
millar. La de considerar les coses, no en
relació amb nosaltres mateixos, sinó, des-
prenent-nos del nostre «jo», i des d'un punt
de vista extern a nosaltres : del punt de
vista d'un espectador.
Un espectador, davant un infortuni nos-

tre, ordinàriament sempre està disposat a
alegrar-se'n. Si sofrim algun accident, per
desagradable que sigui, no mancarà algun
amic íntim que hi trobarà una deu de mo-
tius per a divertir-se. Per què no cercar,
dones, de posarnos a to del seu mateix
diapassó, aprofitant així una alegre dispo-
sició d'esperit com la seva?

Voleu un exemple? Imagineu-vos el més
alegre dels matins de la primavera. Joves
com sou, sortiu de casa vostra amb el mi-
llor dels vestits i els pantalons de plec més
impecable. El vostre calçat lluu que ni un
espill. No heu oblidat ni d'escollir el clavell
més radiant per al vostre trau. Sou un per-
fecte epicuri. Però, suposeu-vos que, en lloc
de fer un matí com aquest, plou ; que el
plec desaparegué temps ha dels vostres pan-
talons i que el vostre calçat comença la a
riure ; que no teniu ni un clau a la but-
xaca. De sobte, una pell de taronja que,
desapercebuda, us sotjava en la vorera hu-
mida, us fa relliscar i heu-vos per terra i
al fang. Ja no us sentiu més epicuri. Us
resignareu? Flac consol aquest! Us alçareu,
i embolcallant-vos amb la vostra capa pon-
dreu un aire de dignitat i d'estoïcisme?
Tampoc em sembla oportú. Més us valdrà
que observeu qué passa al vostre entorn.
Tothom riu. Quina lliçó! El millor, doncs,
serà que sapigueu situar-vos en la mateixa
disposició d'esperit d'aquells que han sabut
convertir un accident que us enutja en un
plaer, petit si voleu, però que us redimeix.

Fer d'humorista amb motiu d'alguna cosa
d'un vef no és cosa gens difícil, peró ateny
verament la perfecció el que arriba a fer-ne
amb ell mateix. Només ell podrà gustar les
consolacions d'aquesta religió de l'humour.

La sàfíra, insfrumenf d'educació
Bona cosa del que us acabo de dir pot

aplicar-se a la sàtira per la part que aques-
ta té de bon humor. Ella és un dels millors
instruments per a fer apreciar a la gent
llurs vicis i defectes. Ja no cal dir tampoc
com ella pot ajudar a fer-nos atènyer aquell
punt d'espectadors de nosaltres mateixos,
la millor manera també d'arribar a conèi-
xer-nos.

Concert de Pau Casals
Cada any Pau Casals, pel miracle del seu

art, ens posa en contacte amb l'essència ma-
teixa de la música. La música dorm voltada
de set vels i l'artista e's va llevant d'un a
un. Amb la vida de la seva vida fa viure
aquella musa de sons que provoca una de-
puració a l'esperit dels que l'escolten. Fa
real allò que tan sols és imaginari. Oint -lo
esdevenim tan savis com ell. Passem d'una
especulació a una experiència. De la ciència
del so a la veritable vida de l'esperit. Es
inútil agavellar teories a on regna una rea-
lització, una plasmació. Com podríem ana-
litzar la tasca d'un artista! En aquest cas
l'entusiasme és 'a millor de les crítiques.

Només ens cal glossar la impressió com-
parativa que ens han produït les obres de
Beethoven i les de Bach. Beethoven ens fa
sentir-nos a nosaltres tal com som, transfi-
gura musicalment la nostra naturalesa hu-
mana, de vegades més que naturalesa, natu-
ralitat ; per això sovint àdhuc és afectat. No
hi ha res tan natural com l'afectació a es-
tones. L'home sempre planer, és el més es-
tudiat dels homes.

Però el que és Bach sap copsar l'engruna
divina que hi ha en nosaltres. Allá que està
més enllà del pensament i del sentiment
que a la vegada és matemàtic i orgànic.
Aquesta és la causa que les seves partitures,
com a forma, són tan precises i «precioses»
com un teorema euclideà, i alhora, tan in-
definibles i misterioses com la torrentada
cega de la vida.

Així com Beethoven necessita temes, que
siguin com a personatges de carn i ossos,
benhumans, que representin cadascun d'ells
allá que, humanament, no pot conciliar-se,
la Contradicció dels sentiments i dels caràc-
ters, i" que lluitin i es barallin sense fondre's
mai ; Bach és tot d'una peça, ;el otema» és
l'obra "sencera. La ,seva obra és «una», com
hi ha un sol Déu.

Interinament, O. P.
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_ Teatre Orfeó Oracienc
ASTÚRIES, 83 (G) '

_ Associació de Teatre Selecte
Diumenge, dia 22 de juny: Nit, a les deu

VII SESSIÓ TEATRAL

ESDEVENIMENT ARTISTIC
TEATRE EXPRESSIONISTA
ESTRENA de la tragí-comèdia en set

actes de MAX DEAUVILLE

¡ERA UN I14ME!
Versió catalana de	 =

._	 VENTURA GASSOL	 =

7 decoracions d'ANGEL FERNANDEZ
Màscares de VÍCTOR MORÉ	 =_

I19uminació racional escènica de la
casa PITTSBURGH	 E

_ Direcció: Enric Muelles i Angel Fernández =_

Abans de la representació,lectvra d'una E
confèrencia de Mex Deauville 	 =

Per invitacions, a les oficines de
E 1' «Associació de Teatre Selecte >, Via
E Laietana, 40, entl., 2.a i a l''Orfeó Gra-

cien(», cada día de nou a dotze nit.

illlllllllmllnlllllllllllllllllnlllllllllllllullllllli,

TEATRE NOU
Dissabte, dia 21

DEBUT DE LA COMPANYIA
SAUS

Nit:

LOS FAROLES
i

LA ROSA DEL AZAFRAN
Diumenge tarda i nit, el mateix

programa
TARDES DIES FEINERS

GRANS FUNCIONS DE SAR-
SUELA A PREUS POPULARS

La

Montserratina
uminwmmwmiwnuunun,nmmiwwwminnunmwwwnwuwuu

Coques de Montserrat i de

llardons per a les revetlles de

Sant Joan i de Sant Pere. Co-

ques calentes a totes hores.

Condal,15 -Telèfon 13583
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ñ4X 2 E4UVlLCk.
Hi ha gent que, si els parléssiu del que

són en realitat, us saltarien al coll i us
escanyarien. Però, si els ho dieu fent los
riure de llurs defectes mateixos, per greus
que siguin, per gruixuda que sigui l'es-
pessor de suficiència i d'imbecilitat que em-
bolcalla llurs 'cervells, alguna llum arriba
a penetrar-la i fins més d'una vegada a ins-
pirar-los algun propòsit d'esmena. No hi
ha millor reactiu contra un mateix que
adonar-se del •propi ridícul.

Un aspecfe del feafre
La visió cinematogràfica ha de destruir

forçosament l'antiga concepció del teatre.
Demostrar la inutilitat dels trucs i proce-
diments per a produir l'efecte dramàtic,
ens retorna a un aspecte més primitu del
teatre.

El teatre d'aquests darrers anys s'havia
anat cristal.litzant en una forma absoluta-
ment convencional: ordinàriament tres ac-
tes, en els quals havia de cabre tot. La
visió cinematogràfica i les possibilitats del
progrés enorme de la mise en scène mo-
dorna han fet saltar tot .aquest món.

Jo veig un dels millors progressos del
teatre en l'aplicació de les novelles idees
qué aris pervenen de la tècnica cinemato-
gràfica.»

Fins aquí el que Max Deauville m'ha
dit por als lectors de MIRADOR sobre els
tres temes que jo li he proposat.

Fóra un oblit per part meva, imperdo-
nable, si, en acabar aquest article, no retés
homenatge .a Max Deauville, home, De la
mateixa manera que ell ha volgut amagar
sota la careta de Max Deauville la cara del
Doctor Duwez, metge, sota la de l'humoris-
ta fi que és ell s'amaga la d'un gram senti-
mental en el millor sentit de la paraula. IEn
el confort material i moral de casa Deauvi-
lle, •obert generosament a tots els que en
tenen necessitat, sovint hi veuríeu més d'un
proscrit que ,hi ha trobat el repòs que no bao-
nia trobat en la cambra freda d'un hotel o
d'una pensió de família. Fou a l'ombra de
casa d'ell on la meva amistat intimà amb la
del meu estimat amic Helios Gómez, que
ara amb plaer veig tan integrat a les nos-
tres coses. L'amic, en parlar de la familia
Deauville, sempre diu que és La seva fa-
milia de Brusselles. Com ]'amic, ho dic jo
també i ho dic sempre, i crec que ho dinin
tots aquells que n'hauran gustat les delí-
cies de l'hospitalitat.

VENTURA GAS.SO'L

Boendael, juny 1 930 .

Teatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA
Direcció s C. CAPDEVILA

Avui, dijous, festa del Corpus. Comiat de
la companyia catalana. A 2 quarts de 5,

formidables èxits:

PORCELLS I GARRINETS
2 actes de gran broma, per Aymerich,
Galceran i Gimbernat. El gran triomf de

Sagarra,

LA FILLA DEL ÚAlESÍ
Nit : Tertúlis. Catalanista:
Programa del mestre Rusinyol

OCELLS DE PAS í GENTE BIEN
amb assistència de l'autor

Demà divendres, per 5 únics dies. Maq-
ne programa de varietés i la cèlebre

VEDETTE

Carmen FlOres
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Quan l'estrella és

GRETA GARBO
= quan la pel'lícula és -

lE'; L B lE. S O
quan la marca
és Metro .
Goldwyn

quan el saló és M a y e r

FEMINA
C >ot 1 any és temporada. •=

Assabenti's de l'èxií	 rotund
que obté aquesta pel'lícula í

=1 no	 deixarà	 de	 veure=la.
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RESUM DE TEMPORADA

Les nostres sessions Al país de la pell de foca

ÚNA CULTURA DEL CINEMA

Valor espiritual de la "camera"
Durant el curs 1929-30, hem ofert a la

consideració dels nostres lectors obres de Ho-
ward Hawks, I. Cummings, Paul Fejos,
Pudovkin, Buñuel, René Clair, Olga Preo

-branieskaia, IEpstein i Pau Leni, per no citar
sinó els films més considerables que han
integrat les nostres sessions. Són obres que
constitueixen un panorama vast i variat d
la situació del cinema silent, del cinema
silent entès en la seva pròpia i legítima in-
dependència, enfront del despòtic predomini
del cinema sonor en el moment present;

«Tempestat a 1'Asia^. El darrer cigarret

Cada film dels que hem presentat és com
un programa, i llurs autors constitueixen
una bigarrada reunió d'orientacions, orienta-
cions no pas harmòniques certament, al con-
trari, diferents i àdhuc a voltes contradic

-tòries. En veure com acollíem indistintament
en la llar de les nostres sessions tants fruits
antagònics, pot haver inclinat molt a sos-
pitar en nosaltres una terrible confusió d'i-
dees i una manca de criteri. Per evitar tat
malentès ens cal avui explicar-nos, puix que
sempre constitueix una imprudència jutjar
l'acte sense conèixer la intenció.

No fem pas les sessions pel nostre plaer
personal ; les devem al públic. Procedim a
una investigació del cinema i convidem a
tothom a seguir-nos en aquesta recerca. Cada
film presentat és com una pista oberta a
aquesta recerca per arribar a la comprensió
i definició del cinema. Creiem encara pre-
maturs els dogmatismes ; cal encara anar
a remolc de les experiències. La morfologia
actual del cinema és 1a morfologia d'un
adolescent. Res o poca cosa encara d'es-
table. El cinema progressa, els films encara
porten una data que els situa en un punt
de ]'evolució progressiva. No ha assolit pas
encara la plena maduresa de les altres
arts, perquè qui pot dir que Miquel Angel
representa un progrés damunt de Fídias, ni
Cervantes damunt d'Homer? En canvi, és
obvi que King Vidor representa un progrés
damunt de Griffith.

A l'expectativa, doncs ; deixem .per a més
endavant les teoritzacions. Per l'amor de
Déu, almenys que no se'ns titlli d'eclèctics.
Eclèctic i no res és tot u. Això de la tole-
ráncia és una virtut pròpia dels que no
tenen opinions, però difícil als que creiem
que la suprema dignitat de l'home és pensar
i pensar per concloure, i que el que no està
amb una teoria ha d'estar contra d'ella.

NOVETATS
EN CAMISES
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Es perquè som en un terreny provisori,
que aquí les oposicions no són precisament
categòriques. E1 marge de tolerància, doncs,
que informa les nostres sessions prové del
fet que, no podent encara prooedir per afir-
macions, ens contentem, ara com ara, de
procedir per aproximacions.

Sabem la imperdonable immodèstia que
fóra per a nosaltres voler ara emparar-n os
com aquell que s'hi equipara—sota e1 nom
deCharles du Bos, però ja que hem emprat
el mot aproximacions, amb el qual aquest

penetrant crític va reunint
en volum les seves aprecia-
cions literàries, sí que volem
dir que, en redactar per
aquestes pàgines els judicis
que hi hem 'anat publicant
sobre els films presentats en
les nostres sessions, ens hem
inspirat en l'esperit que ani-
ma la tasca critica de l'es-
mentat escriptor. Hem pre-
tès, amb la millor bona vo-
luntat i sense mancar mai a
la sinceritat, senyalar el que
hi podia haver de positiu en
cada film, el que podia ha-
ver-hi d'util'tzable.

Certament que aquestes
aproximacions, en tractar-se
d'alguns films, a la davan-
tera dels quals sense vacil-
lacions citarem Soledat i
Tempestat a l'Asia, es reso-
lien en nosaltres quasi en
coincidències. El mode] que
portàvem a dins, el nostre
somni personal, coincidia
tant amb el que aquelles cin-
tes realitzaven !

Però hem volgut sobre-
passar-nos, fer cas omís dels
mostres gustos personalís-
sims, i tothom haurà de
convenir que hem procedit
amb una perfecta objectivi-
tat i que amb la millor in-

de Timur	 tenció hem volgut posar a
l'abast de tothom ;^Igunes
de les més considerables pe-

ces d'aquest procés del cinema. Ara pertoca
`a cada u absoldre i condemnar el que li
sembli, consultar les seves simpaties i aver-
sións i pronunciar-se sobre el que és i el
que no és el cinema.

Tasca aquesta de profeta. Qui pot pre-
veure la corba d'evolució que ratllarà la mar-
xa del cinema, com l'astrònom amb un parell
de coordenades dibuixa l'òrbita d'un astre?
Es el propi dels productes espirituals con-
fondre totes les regles i burlar-se de les
matemàtiques. (Estem en el domini de l'im-
previsible, i hem d'abandonar el futur a ]'ex-
pectativa tot acaparats a gustar el present,
tan dens i tan captivant!

J. PALAU

Acabades les .nostres sessions d'aquesta
temporada, hem pensat que seria interes-
sant passar en represa alguns films que
creiem interessants. A aquest fi hem ges

-tionat de l'empresa Cinaes que, cada diven-
dres del mes de juliol, reprengui films triats
per nosaltres, als quals dedicarem des de
MIRADOR un comentari setmanal. En e1 prò-
xim número parlarem més extensament
d'aquesta iniciativa.

J a ho sabeu...
–.que Betty Compson s'ha divorciat? Ja-

mes Cruze, I'intelligent director, era el seu
marit actualment.

—que el successor de Chaplin en el ci-
nema sonor serà un actor molt lleig, que
es diu Jimmy Durante i també és jueu?
Així ho diuen als Estats Uinits.

—que Dorothy Mackail administra una
banca, un negoci de taronges i una explo-
tació ramadera a Mèxic?

—que Corinne Grifffith negocia, en les
estones de lleure, amb pintura?

—que El cas del sergent Grisxa ha estat
dut a la pantalla?

—que Jane Eyre, la novella amb qué
Emily Bronte es revelà, serà filmada amb
Ann Harding de protagonista?

Amablement invitats pel Centre Excursio-
nista de Catalunya assistírem dijous passat
a ta projecció que tingué lloc a la Sala Mo-
zart del film Al país de la pell de foca, realit-
zat per elements de la dita asociació.

Aquesta cinta és un reportatge complet i
ple de vivacitat sobre els esports de neu a
La Molina, que són cada dia més un fet con-
siderable de la vida esportiva a casa nos-
tra. Els que han realitzat aquesta cinta no
s'han restringit a registrar passivament les
escenes, siseó que, animats d'una clara com

-prensió dels mitjans que tenien entre mans,
han fet un film que conté una pila de coses
reeixides.

El film estrictament amateur, realitzat,
doncs, amb una màxima modèstia de mit-
jans, es projectà com si diguéssim en fa-
mília. De lluny o de prop, fets viscuts per
la majoria de la concurrència que omplia de
gom a gom la sala Mozart, la cinta tenia
una amenitat personal, que contribuïa al seu
interès i simpatia. Naturalment que, posant

-nos en un pla impersonal—pla que sens dubte
no acceptarien els que han fet el film—, la
cinta amb la seva durada de dues hores
resulta, d'un punt de vista estrictament cine-
matogràfic, allargassada.

Una selecció dels moments culminants
connectats amb tacte, donaria una bella cin-
ta que seria alguna cosa considerable i que
no desmereixeria al costat dels Noticiaris
americans.

Malauradament, rodada amb una màqui-
na amateur, la pellícula no resistiria l'am-
pliació que demana una projecció normal
en els cinemes públics. Es de doldre, doncs,
que aquest treball ple d'intelligència no pu-
gui traspassar el cenacle dels amics.

Josep M. Guilera ha cuidat de la reto-
lació. IEIs que coneguin el seu llibre Ex-
cursions pels Pireneus i els Alps, saben la
seva competència literària i esportiva, el
que ]i ha permès fer ací una bella tasca.

Croada contra
el cinema sonor?

John Gilbert no serveix per al cinema so-
nor, Douglas Fairbanks està molt poc sa-
tisfet dei seu assaig en els nous dominis

cinematogràfics, creu que el seu art per-
sonal no hi té res a guanyar ; per altra
banda Chaplin resta encara escèptic enfront
del nou art naixent. Hom diu, doncs, que
aquests illustres artistes pretenen formar
una empresa consagrada exclusivament a la
filmació de films silents, en el sí de la qual
s'acollirien tots els artistes estrictament si-
lenciosos. Llegim al Cinémonde la fantàstica
suma de aso milions de francs com a capital
inicial d'aquesta empresa que pretén entrar
en competència amb e1 cinema sonor.

Harry Langdon 4orna
Després d'una llarga temporada lluny de

les activitats cinematogràfiques, Harry Lang-
don ha tornat al cinema. La nova és un
xic vella, ja que les seves pellícules, fruit
d'aquest retorn als studios, són ja a Barce-
lona, però fins ara no les hem vistes, La
nova, doncs, no és pas inactual.

Films parlats, encara que escassament,
realitzats sota la direcció de Hal Roach,
l'inimitable creador de la majoria de cintes
de Hardy i Laureó, n'hem vist no fa pas
gaire una mostra: L'home infeliç, la his-
tòria cruel d'un home petit i tímid que tot-
hom atropella, fins el dia que, gràcies a
unes ,injeccions microbianes subministrades
per una eminència mèdica, esdevé ]'home
més agressiu de l'Univers. Curiós, interes-
sant, però no pas un gran cosa.

Es prematur d'avençar un judici sobre el
valor en si de Harry Langdon; abstenim

-nos-en doncs. Recordareu» només que els
eLments «avançats, el posen en el llac pre-
eminent del triangle còmic Chaplin, Keaton
Langdon.

Enobisme? Per la nostra banda no desit-
gem sinó sumar-nos a aquesta opinió, si
realment Harry Langdon se'n fa meritori
en les properes produccions.

Goefhe al cinema
William Cameron i Hugo Riesenfield estan

actualment filmant en els estudis dels Artistes
Associats una versió sonora de la famosa
balada de Goethe L'aprenent de bruixot.
Tots els que coneixen l'admirable poema
compendran tot seguit quin motiu més bo
procura al cinema, el qual permetrà animar
totes les coses inanimades a la conjura del
bruixot.

Hugo Riesenfield dirigirà personalment
]'orquestra, que adaptarà a aquest film el
popular moviment simfònic que sobre la
balada de Goethe compongué el compositor
francès Paul Dukas.

E1 comte de Keyserling, hoste recent dels
nostres nuclis culturals, dedica en un dels
seus llibres fonamentals—vegi's a El conei-
xement creador la pàgina 86 de la traducció
castellana que ha publicat Cape—un breu
instant d'atenció al fet cinematogràfic. iEn
ell es mostra d'acord amb filòsofs i estètics
quan expliquen que el triomf del cinema és
degut, en primer terme, a fer descansar l'es-
pectador. «En llegir un llibre, encara que
sigui el llibre més insubstancial, diu Keyser-
ling, cal pensar per poc que sigui ; tota
obra teatral obliga l'espectador
a penetrar un camp de forces
de tres dimensions. Al cinema
s'elimina gairebé totalment l'ac-
tivitat cerebral pròpia. Es viu
dins ell d'una faisó no molt
diversa del somni.» Es sugges-
tiva aquesta explicació que dó-
na 1'illitstre filòsof bàltic. Pot-
ser, però, amant de la para-
doxa com és, Keyserling no ar-
riba a precisar exactament l'a-
bast de la seva afirmació, i 1a
deixa surant dins una vaguetat
un xic primària. De fet l'ex-
plicació de l'autor de L'anàlisi
espectral d'Europa és acceptable
en principi. Cal solament con-
dicionar l'acceptació d'aquesta s

tesi mitjançant un estudi de les	 te ,, ."
causes especifiques que contri-
bueixen a donar a l'espectador	 De «
aquesta sensació de descans de
què Keyserling ens parla.

AI meu entendre; la passivitat éspiritual
més o menys completa que l'espectador d'un
film pugui assolir davant la seva projecció,
no depèn pas de l'escenarista, de l'actor o
del director. Depèn purament i exclusivament
del cameraman.

Els homes que s'ocupen de cinema han
passat per dues afeccions. Primitivament

-primàyiament-1a vedette era ]'objete exclu-
siu de tot l'esforç atencional. Més tard tota
la importància fou assolida pel director. Era
un procés lògic. I bé, jo crec que sense aban-
donar aquest aspecte primordial, caldria
preocupar-se una mica de la valor espiri-
tual de la camera ; sobretot en tot allò que
produeix sense la pressió directa del direc-
tor. En tot allò que, sovint, apareix com
una pura realització mecànica, però que té
un interès extraordinari.

(Altrament no pot pas oblidar-se que al-
guns films reïxen miraculosament per obra
d'una camera encertada, que pot arribar a
anullar una direcció defectuosa.)

Tot ]'interés que la camera pot assolir par
al cinèfil arrenca, naturalment, d'un fet
el de las possibilitats que la mobilitat ator-
ga a l'objectiu. La meravellosa varietat
d'angles visuals que aquesta mobilitat com

-porta.
La desagradable sensació monótona que

avui ens produeix un film d'avantguerra
(deixem de banda la hilaritat que devem a
un joc de contrastos) no és tant per la ter-
rible quietud de la camera — teatre — com
per la seva invariable posició central que
converteix Pespeotador en un ésser ideal si-
tuat al bell mig del rectangle de la pan-
talla.

La mobilitat de la camera permet, a més
d'un seguit d'efectes plàstics a1 cineasta,
una meravellosa expressivitat. L'objectiu és
un formidable instrument narratiu, l'us del
qual estarà lògicament determinat pel pro-
cediment expositiu del cineasta.

Ens explicarem. Al cinema—com .a la li
-teratura—la narració pot tenir un caràcter

confessional, dins el qual el narrador fa de
protagonista. També pot assolir una posi-
ció marginal, amb la qual l'expositor de
l'acció es limita a remarcarane les evolu-
cions. En el primer cas—sols en. el primer
cas — és possible acceptar l'afirmació feta
damunt aquestes mateixes pàgines per Apol
M. Ferry segons la qual l'objectiu ha de tenir
la mateixa inquietud que la retina. Gairebé
res del que coneixem no respon conscientment
a aquest criteri. Això no vol pas dir que
aquesta incorporació de 1'òbjectiu a la mirada
—i a ]'esperit—d'un dels actors—altrament
molt difícil de realitzar—no ofereixi una sèrie
magnífica de possibilitats que voldríem veure
insinuades. La majoria de les vegades, perd,
l'objectiu no s'assimila .a cap dels personat-
ges, sinó que és um senzill instrument des-
criptiu posat en mans del cineasta. La fa-
cilitat amb què assoleixi una determinada
mobilitat—i dins d'ella un determinat ritme
—provocarà amb més o menys fortuna un
seguit de suggerències que estalviaran a l'es-
pectador qua'sevol cabòria inquisitiva i pro-
duiran aquella sensació de descans de què
Keyserlimg parlava.

La mobilitat de la camera com a instru_
ment expressiu del cineasta suposa una ne_
cessitat d'organitzar aquella realitdt circum_
dant—de què parlàvem al primer article
d'aquesta sèrie. Per tant, d'establir-ne una
jerarquia. Sabem, en efecte, que hi ha ob-
jectes expressius que un mitjà mecànic—el
gros plan—remarca davant l'espectador, que
hi endevina una trascendència determinada
per la funció argumenta t . Sabem, per con-
tra, que altres objectes—animats o inani_
mats — mereixen solament un discret segon

h
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La Línia general», film d'Eisenstein

terme. Aquesta missió jerarquitzant és pre-
cisament la que està encomanada a la ca-
mera—gairebé sempre per indicació del di-
rector. Hi ha també el moviment de la ca-
mera, com a mitjà expressiu. Quan l'objectiu
no es limita a recollir la imatge de l'objecte,
sinó que el volta i el segueix. Això té sovint
una valor subjectiva que podria assimilar-se
al procediment confessional de la narració
de què hem . parlat més amunt. Recordem
aquelles escenes de I el món camina a les
quals la camera cerca d'una manera tan ex-
pressiva el seu insignificant protagonista
perdut en mig del tràfec immens de Nova
York. Podríem recordar també algunes es-
cenes d'Albada i de Piccadilly.

Fins i tot deixant de banda l'interès argu-
mental que pot assolir-se mitjanant la ca-
mera, caldria tenir en compte la possibilitat
d'enriquiment de les valors plàstiques que

habilitat d'un cameraman pot assolir, mal-
grat una direcció poc treballada. El cas re-
cent de La Bodega, on cal adjudicar e1 no-
ranta per cent de l'es^làndid resultat a una
competentíssima tasca d'operador.

GUILLEM DIAZ PLAJA

E( viatge d'Ulisses
Tots recordem el vell film sobre La cai-

guda de Troia que fa una pila d'anvs es
donà a Barcelona, un dels primers dins el
gènere espectacular. E1 cava1l aquell d'Ulis-
ses està oncara en la memòria de tots. Heus
ací, doncs, que ara Ulisses torna al cinema
sota l'experta direcció de Víctor Bérard.
Víctor Bérard, que ha consagrat tota la

seva vida d'investigació a l'estudi de l'Odis-
sea, és un entusiasta del cinema. No és pas
que ara pensi portar a la pantalla la mera-
vellosa narració homèrica i plasmar les in-
nombrables aventures i tràfecs d'Ulisses en
el seu viatge de retorn a la seva llar. El
propòsit de Víctor Bérard és molt més mo-
dest, és estrictament geogràfic. IEl1 creu ha-
ver ja identificat els llocs en el quals es
descorren els episodis de l'Odissea i amb el
títol d'El viatge d'Ulisses voldria filmar tot
el panorama mediterrani que l'heroi grec
recorregué en la imaginació del poeta que
l'infantà. El reialme del pare de Nausica,
les ribes on les sirenes fan sentir el seu
pèrfid cant, l'illa de Circé, la pàtria de Te-
lèmac, el cinema podria, segons ell, propor-
cionar-nos a bon preu aquesta correria ma-
rítima pel Mediterrani oriental.

Foniberna!
Sastre

CUCURULLA, 2, 1.°
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Qoè en farem
de flIx©hcaö?

Sembla que ja ha arribat el temps de l'aspecte exterior de les noves construccions
preocupar-se urgentment dels problemes de projectades per aquesta avinguda. Com a
la post-Exposició. D'aquí un mes es donarà solució intermitja, es podria conservar no-
per acabat el magne certamen i aleshores més el teatre, que s'empotraria a 1a nova
s'haurà de decidir per una cosa o altra.	 façana general.
I com que hem sabut que, actualment, en	 També perdríem els palaus de Comunica-
els medis directius, s'estan estudiant aquests	 cions i Transports, del Vestit i de la Metal-
problemes, ens atrevim a intervenir-hi amb lúrgia. Passat del primer, no perdríem pas
la nostra modesta opinió.	 gran cosa, i per mica de bon sentit que es
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LES ARTS ,' DISCOS
JULES PASCIN D$BC®S 

En la música de jazz continuen domi-
nant les produccions del cinema sonor. Les
orquestres no saben sortir-se'n, i és que
amb el gran públic que comporta el ci-
nema és fàcil •collocar-hi discos de frag-
ments de films. Hom pot fer remarcar eI
progrés que significa pel disc deixar els
artistes del cinema per les orquestres de
jazz. Quan la música de cinema era for-
mada per melodies fàcils, de les que aviat
arriben a l'oïda, podien retenir -la encara
en el disc les vedettes del cinema. L'ano-
menada de l'artista feia molt per a una
fàcil difusió del disc. Però si la música de
cinema abandona, com en ]es darreres pro-
duccions, les cadències fàcils de l'opereta
vienesa pels ritmes de dansa de jazz, ales-
hores són indispensables les orquestres dis-
ciplinades que cultiven aquest gènere, per
defensar-lo en bona forma. Amb dos o tres
temes tenen prou aquests autors per a for-
mar un seguit de ballables, però calen
aquestes orquestres perquè amb les seves
variants instrumentals animin i donin vida
a les composicions.

En una de les darreres pel.lícules sonores,
Un Alat a l'americana, rublert tot el film
de .música rítmica, ja no ens és servida al
disc amb els artistes de la pantalla, tot i
la popularitat de què gaudeixen, sinó .amb
les orquestres Jack Hylton, Paul Wlithe-
man. Amb Jack Hylton sembla conservar-
se més el moviment, el ritme del fox hi
és més marcat. En canvi, l'orquestració de
Paul Whitheman és aquesta vegada més
sorollosa i el chor anima i omple l'audició
fent-la més per a ('oïda que per a la dansa.

D'un altre film que aquí no hem vist,
Miss Wonderful, emn sentim un fragment al
disc que omple l'Orquestra Ted W`eems, la
qual l'interpreta amb un dinamisme potser
excessiu, accentuant e1 ritme amb pronun-
ciats cops de banjo i acords atrevits al
piano, en forma que sembla tornar a les
primeres manifestacions del jazz fetes amb
gust exòtic, i que tot plegat no serveix
sinó perquè es mainifestiin les acrobàcies
dels solistes instrumentals.

Un bon record d'aquelles belles cançons
de la Hollywood Revue, Orange Blossona
i Singin' in the Ram, és la fantasia de
dos bons solistes de xilofon i saxofon a
base d'aquests dos temes, aplegats amb un
vals d' un altre film en un disc «Regal».
No és difícil d'obtenir excellents sonoritats
en 'el disc a base d'aquests dos instruments,
però no ho és tant ajuntar el xilofon amb
el piano, ja que la placa admet l'associació
d'instruments de timbre ben oposat, perd
no similar. Amb tat, aquí s fet això amb
bona forma. Heus aquí tima pellícula, Hol-
lywood Revue, que va passar de pressa.
Si en el cinema l'espectacle es • decantava
a 'la monotonia, en canvi els seus frag-
ments musicals no han estat superats per
cap altre film sonor, tenint encara l'avan-
tatge d'ésser els més escaients per al film
i també pels discos dits de música frívola.

Comencem, doncs, per la plaça d'Espanya.
Els quatre hotels sembla que es conservaran
transformats en cases de lloguer. Queda
aprovat (i perdoneu les pretensions). De to-
ta manera---per afinar el traçat irregular de
la plaça—enderrocaria la torre del rellotge
de l'hotel central.

Anem, ara, per la font monumental del
mig. El pitjor d'aquesta baluerna decorativa
són els ornaments. D'això, gairebé tothom
que tingui la retina educada se n'ha adonat.
Doncs bé, • només caldria suprimir-ne uns
quants ; i especialment en la part terminal.
Si treieu aquelles tres figuretes de bronze
i aquelles «originals» llumeneres, l'efecte se-
ria tot un altre. Perquè avui—quant a ,això
de l'efecte—mirada, la font, de lluny i cap al
tard, sembla, més aviat, un colossal pilot de
trastos vells per a cremar en la nit de Sant
J oan, on per comptes de cadires hi surten
aquelles llumeneres.

Amb el temps, també es podria procurar
de substituir els tres grups escultòrics de
dintre els tres grans nínxols, per uns altres
fets, almenys, oa mida».

Sembla que hi ha e1 propósit d'aterrar
els palaus de l'avinguda Maria Cristina per
a poder •construir en son lloc dos blocs d'e-
dificis. En tal cas, la uniformitat de la cons-
trucció seria ineludible. Uniformitat de con-
cepció que no exclou la varietat harmònica,
tal com s'entén en la moderna construc-
ció . Amb aquesta .reforma perdríem el teatre
del Palau de Projeccions, cosa que, ara com
ara, és de doldre, perquè no tenim altres lo-
cals del mateix to. Però, en canvi, la defini-
tiva conservació d'aquest palau perjudicaria

raspalls per a tots els usos
articles de neteja — s'objectes per a presents
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posés en la projecció dels nous edificis, hi
guanyaríem, almenys, en l'harmonia ' del
conjunt.

I de tots els altres palaus, quins seran
enderrocats i quins conservats? Aquesta p
gunta, nosaltres, també, l'adrecem al Comitc
de l'Exposició. A la nostra manera de veure
faríem una neteja bastant considerable, per
a transformar el recinte en un lloc d'esbarjo
i repós dels ciutadans que tant ben guanyat
tenen i tindran després de tanta santa con-
formació demostrada.

Hi ha edificis que pel seu futur servei
—a part de llur valor més o menys artístic
—seria un error, ara com ara, destruir : Palau

Nacional, Alfons XIII, Victòria Eugènia, IEs-
tadi.

Hi ha altres palaus que, encara que ne
fossin absolutament necessaris a ulteriors
destinacions, s'han de conservar per les se-
ves admirables qualitats estètiques : Pavelló
de la Ciutat, el Palau d'Arts Grófiques i e.
d'Agricultura (les tres Gràcies de l'Exposi-
ció). En aquest sentit també s'hauria de res-
pectar el Pavelló Reial, el dels Artistes Reu-
nits i el de la casa Uralita S. A.

De la desnparicib de tots els altres no en
tindríem cap sentiment. 1 d'alguns d'ells,
ens doldria que continuessin mostrant-nos
les seves formes vulgarment disgracioses. En
el seu lloc, volem jardins, més jardins, força
jardins.

Es diu que en l'avinguda Internacional hi
ha el propòsit de construir una sèrie de xa-
lets. 1 ,per què? Per treure'm pessetes?

No seria millor installar-hi pistes de tenis
i altres camps de jocs populars per així es-
temdre e1 radi esportiu de l'Estadi? Ben ad-
ministrat, també podria donar pessetes, i és
una solució més elegant.

Demanem 'l'absolució pel Poble (Espanyol.
No se'ns acut en qué podria utilitzar-se, perú
és massa xiroi per aterrar-lo. Els arquitectes
constructors asseguren que té vida per molts
anys. Doncs que duri tant com pugui.

I del Parc d'Atraccions? Si fos realitzable
aquella idea de convertir-lo en estany, abans
d'omplir-lo demanaríem que s'hi traslladessin
alguns monuments «artístics » de la ciutat,
baldament sigui por fer rodar el cap als ar-
queòlegs del segle LCIII,

Esperem, amb ànsia, les decisions del nos-
tre Ajuntament respecte la nava estructura-

ció de Montjuïc. Les esperem amb una certa
confiança ; però, es diuen tantes coses...

MÀRIUS GIFREDA

La nostra terra, plena de clàssics i de
realistes, no pot entendre gaire el drama
de Pascin. A ell l'ha mort la set de cercar
el plaer en el desfici foll de la carn : l'ero-
tisme agullonat per una mena d'infelicitat,
deguda a no concebre el plaer d'una ma-
nera finita. Quina poesia tan aguda hom
recapta en l'obra del pintor Pascin : hom
es deixa seduir davant de l'obra d'aquest
artista per l'enyorança de l'impossible.

Ací, on els artistes moren de salut, aquest
llenguatge fa somriure. Ja ho sabem. Però
aquells que un dia sofriren
la seducció de la poesia ma-
laltissa i podrida de Pascin,
ben segur que no somriu

-ran quan s'hauran assabentat
que Pascin s'ha penjat a dalt
d'una porta del seu taller
del bulevard de Clichy, des-
prés d'haver intentat matar-
se amb la navalla d'afaitar.
Pascin, suïcidant-se, ha com-
pletat la seva obra, filla d'u-
na vida folla i enyorada.

*5*

La primera vegada que
vaig veure obres de Pascin,
van obsessionar -me de mala
manera. Al volt de les teles
del jueu-búlgar hi havia
obres de les grans vedettes
de l'art vivent. No gaire
11umy, Picasso, el gran Pi-
casso, feia l'ullet a la pin-
tura pompeiana. La força del
malagueny és gairebé sem-
pre matisada per la ironia
això és el que priva de la
'corrupció el seu esperit i la
seva obra. En canvi, Pascim
no conegué mai cap mena
de control, i el seu senti-
ment portat fins al paroxis-
me, tan • bon punt naufra-
gava en el llac ple de llot de
la malenconia aclaparadora,
com es debatia extenuat en
les convulsions del sarcasme.
L'antic caricaturista del .Simplicissimus c1a-
mava sovint en les seves entelades visions.
Algú havia subratllat temps ha l'abandó
en l'obra de Pascin ; havia subratllat e1 fas-
cimant misteri de la seva visió dient que
veia les doses com per darrera vegada.

Pascin donà una obra de nòmada. Jueu
errant, sense altre paisatge que els cossos
dels infants femenins o de les domes, com
agonitzants dintre d'una estranya atmos-
fera de somni. Hom ha parlat, davant de
l'estranya i sensible paleta de Pascin, de
color de la memòria. Hom ha subratllat
la perversitat de l'obra del suïcida.

Fill d'un jueu espanyol de Bulgària i
d'una dona nada a Sèrbia, però originària
d'Itàlia, portava ja el desfici del nómada
en la sang. Adolescent, avorrí la seva fa-
m flia fins a odiar-ne l'olor. Aquest horror
als seus—ho conta ell mateix a Maria Lani
—era més fort que ell. L'infeliç momtmar-
très cercà la joia, en canvi, en el matri-
momi, on tampoc la trobà ; en els folis fes-
tins nocturns del seu taller, en els quals
anaven coneguts i desconeguts, i on la
vianda, els vins i els licors es repartien
com en una estranya bacanal emmarcada
sense luxe, ja que el pintor ho dilapidava
tot en els bons vins i els rics menjars, men-
tre 1a decoració del seu pis era pobra. Fou
un gran desordenat que quan la nostàlgia
el prenia, calia que els bons amics o les
bones amigues tinguessin dura dels affaires
per poder satisfer algun dels seus desigs.
Car sovint, malgrat que els marchands es
disputaven les seves teles, no tenia ni un
pa a la post.

Després d'un d'aquests festins, en els
quals d'habitud esdevenia embriac, Pascin
confessava a una amiga

—Si sabéssiu com voldria partir d'ací,
errar, deixar tot aquest món ; però no tinc
diners, és molt dur.

Pobre inquiet «globetrotter», no podia
restar massa temps en un mateix lloc. Li
calia viatjar. 'Ell havia vist el color de
tots els cels : d'Anglaterra, de Romania,
d'Alemanya, d'Austria, de Nord-Amèrica,
de Mèxic, de l'Havana i de l'Africa. Però,
pobre Pascin, li calia també retornar com
un fill pròdig a Montmartre, ésser feliç
sols un petit moment—diu Maria Lani—i
recomençar la nostàlgia del llunyà infinit.

Així fou el famós pintor Pascin, el sm-
cida per amor. Humil, pobre, ple de desigs,
perd sense exigències. Sempre voltat d'a-

un món dolç i nerviós. D'un món de somni
sostiingut pel picant de la perversitat. Per-
versitat que esdevé mansa i que es filtra
en el moll dels óssos dels cossos cánsats
dels seus personatges. Una perversitat que
fa venir les llàgrimes als ulls.

Que fa venir les llàgrimes als ulls com
1a fotografia que Man Ray féu de Jules
Pascin, en la qual el pintor apareix amb
un amarg somriure com el de Chaplin.
Sembla que hom . el senti parlar com un
desenganyat del seu art i de la seva vida.
Sembla que digui el que darrerament con-
fessava a un amic :

--Ni sé pas per qué visc; ja fa molt
temps que no treballo. Per què serveix la
meva pintura?

RAFAEL BENET

Un concurs de cartells
x88 CARTELLS han estat tramesos al Con-

curs organitzat per la casa Segalà, S. A.,
els quals podeu veure a les Galeries Dalmau.

Així com en el passat concurs de l'Or-
questra Casals, els nostres cartellistes es
lluïren bastant, aquesta vegada ens han dece-
but. D'aquests i88 originals potser només
se'n salven una dotzena. I d'aquesta dotze-
na es destaca, i amb ciar avantatge, el que
ha obtingut el primer premi, obra d'Evarist
Mora. També considerem meritoris el segon
i tercer premi, atorgats als originals de Juan
Orihuel i Lluís Muntané. IEn canvi no creiem
justificats els dos .accèssits, que al nostre
juí haurem concedit als de lema «X. 44n i
)cVisca).

Dels altres a penes cal parlar -ne. Na obs-
tant-1 per esplai dels mostres lectors— hem
de recomanar les manifestacions que l'autor
del cartell, que porta per lema «Sin este con-
trapeso segura estoy de que me rompo un
hueso)) ha cregut convenient d'exposar. IEl
dibuix representa una senyora passant la ma-
roma per una línia telegràfica amb un tauló
ple de medicaments de la casa anunciadora.

Porqué, segons explica, «dar a los Medica-
mentos una significación de balancin o con-
trapeso para sostenerse sobre el endeble hilo
de la vida, es una idea exacta apropiada y
precisa». Espeterrant idea.

»If I had a taiking picture of you», fox,
Sylva-Brown-Henderson, Orquestra Jack
Hylton.

«Turn on the heat», dd., id., íd. ; Com
-^anyia del Gramòfon: AE 3005.

n I'm a dreamer, aren't uIe all», fax,
Sylva-Brown-Henderson, Orquestra High -
Hatters.

))Miss wonderful», íd., íd., íd. ; Compa-
nyia del Gramòfon: AE 3002,-

)(If 1 had a talking picture of youn, fox,
Sylva-Broufn-Hendersan, Orquestra Paul
Whitemann.

«l'm a dreamer, arega't we all )), íd., íd.,
ídem ; Discos «Regal» : DK 8030.

El Desfile del Amor
EN DISCOS

BROAD CAST
EL DISC QUE MILLORA ELS APARELLS

INSUPERABLE IMPRESSIÓ

El més econòmic : a 5 í 650 pessetes
PREUS ÚNICS

CASA ALEMANY
SECCIÓ DE MÚSICA

Via Laiefana, 39 = BARCELONA

1	 ■

FI Vda. de Josép Ribas
MOBLES 1 DECORACIÓ■

0	 u
1	 CASA, FUNDADA L',4NY ,1850.

0000Q^ ^Doaoo	 ■
r!

■ 	 -1
¡_ Consell de Cent, 327 i 329. Telèfon 14657.-BARCELONA
■ 	 ■
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mics» que no el coneixien, sempre infeliç,
solitari i al mateix temps somrient i. dolç,
llençant amb ses mans foradades tot el
que posseïa als peus del primer arribat.

Diu Maria Lani que no restà mai satis-
fet, vivint en una febre constant, cremat
per una flama perpètua. No restà mai sa-
tisfet de la seva obra tantes vegades mag-
nífica. Ni dels seus dibuixos ràpids i cur-
sius, ni de les seves teles tot just refregades
pel color, evocadores, amb els seus grisos
delicadament i estranyament colorits, de tot

PAS'CIN,—Pintura (1926)

Art Antíc	 Archs 6 1

Y	 E IO N Entressc]

' í Modern 1 , 1 0	 Tel.22659

J. G.

5 * •v
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'	 1
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l	 `	 '

El pres, home de món, a l'advocada.— Per-
doni que la rebi en pijama.

(Ric et Rac.)

— Maria, on són els coixins?
— No h'o sé, senyora ; només he sentit

que el senyoret deia que aquesta tarda ana-
va a patinar.

(l'he Huntorist.)

RADIO-ESCOLA EN u o

El mestre.—Alumne Prats, 5,672 metres
d'onda, demostració del teorema de Pità-
gores ! Alumne Jordà, 2,000 metres d'onda,
conjugació del verb anar!

(Der Wahre Jakob.)

— Però on són els policies, ara que es
necessiten?

—Són a sota.
(Ric et Rac.) j

El conferenciant. — Segons els meus càI-
culs, doncs, el món s'acabarà d'aquí 327 mi-
lions d'anys...

Un auditor — Perdó, senyor professor,
quants anys heu dit?

El conferenciant. — 327 milions.
L'auditor. — Així puc estar tranquil. Ha-

via entès 127 milions,
(Ric et Rac.)
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^rEXPOS1C1O deBarcelona 1930• 
Oberta des de les 9 del matí fins a les 2 de la mafnlada = Preu d'entrada al recínfe :1`05 pessetes

&®	 O O^^	 Oo^
Díssabte pròxim a les 10 de la nit. Festival Lamofe de Grígnon, prenenC=hi part "Orques=
fra Pau Casals" i "Orfeó Gracienc" sofa la direcciódel Mestre Lamofe de Grígnon

DD6^1 1QI^gQ p p óxlmrl tarda 6 r	 FC^TA\ CIMlI^OOG DD/A^11C^/A

VERBENA. DE SANT JOAN

OPc1OcJO Qe Pr©jecc©r
Uníc concert a Espanya de l'Orquestra JACK HYLTON i els seus 27 boys. La millor orquesfra
de Jazz del món. Queden posades a la venda les localitats per a aquest únic concert

PcircdAtricc©r
OBERT FINS A LES 2 DE LA MATINADA

LA	 RU T
Curiosa atracció en la planta baixa del Palau de Projeccions

1L LUMINACIOONS I FONTS LLUM NOOSE
d-s del capvespre fins les nou, i de fe deu i mitja fens les dotze nit

i

Useu pel cap

`ociós ViVina
Enforteix e! cabell

No cura calvos,
però els evita.

Farmàcia; Escudillers, 61

Societat Espanyola do Carburs Metàl'Iics
Correus: Apartat 190	 BARCELONA	 Telèfon 73013
Tele.: "Carburos"	 Mallorca, 232

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

a Barcelona i València :: AC1 TILF,N DISOLT, Fàbriques a
Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i FERRO
SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i peces seda, cotó
i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de laboratoris
i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME-
TRES,materialsd'aportació perla SOLDADURA AÜTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

Concurs electoral de MIRADOR

Qui obtindrà la mínima votació?

Signat

AIGUA

DE ROCALLAURA

La deu més rica dal méa

Sl vosté pateix d'Albaolefrly LM àsle
frlu (e s1 le pedra), •nequms Mrn.

u1 a1osu, Nefritis eràul a, es curarà
radicalment amb

AIGUA DE ROCALIAURA

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

1 en garrafone de vuit litres

Dlsdribolders jeaterale

FORTUNY, S. A.
CAllllell HOSPITAL, 32, y $ALMe11ÒM, 153

IT
Mata los insectos

_ -	 más rápido.

FUT
Desconté°de ¡as-

, imitaciones.

ELIT
Bidón amarillo-
(ranja negra

11
- - a_ —1

flIGUTA de IaVERGf

deMONTSfRRAt
Reuma, ferides, contusions,;
grans i picadures d'insectes
Una fricció després del bany és el millortònic

A les deu notabílíssimes caracierísiíques

que deiermínen 1'exfra qualífat del neumátíc

Superior al míllor

ca1rafegir avuí la nova patent

"SAWTROOIEI TEDLOCK"
(Pany de dents de serra)

amb la qual es fa ímpossíble el desprendimenL
de la banda de rodamen>^

Les paíentades caracEerís^iques

fan posible la fabricació
en exclusiva de l'article
de la més alta qualíta>^
que la indústría coneix

r

Represenfan4 general
per a Espanya

A. CAR

'!	 P. de Gràcia, 99 . lRosselló, 234
Telèfon núm. 73992 = Barcelona

a

ri11

IMPRESOS COSTA
Asalto, 45. Barcelona
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