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diaris.	 En les col.leccions dels nostres periò- Al poble	 li ha agradat l'Exposició, però

dics es trobarien aquestes fantasies que, de ha tingut la sensació que ell no hi era per	 l

bona o mala , fe,	 ens asseguraven que ens res	 en	 tot	 això,	 que	 l'Exposició	 l'havien	 t
amb lafeta i intervinguda una gent	 qual	 r

visitarien milions de nord-americans	 i sud-

americans.	 L'experiència ha confirmat una no es sentia identificat, uns homes que no

végada més que la península Ibèrica és un comptaven	 sinó	 la	 interessada	 dels	 seus

cul de sac molt allunyat del	 gran	 trànsit
I, 	 no obstant; aquesta península,

afavorits.
I	 és	 curiós	 que	 aquesta	 'Exposició,	 que

eúrópeu.
aquesta (Espanya i Portugal, és un país tu- havia d'ésser per a la dictadura una mena

rístic, però aquest turisme exigeix una	 al- d'armistici que li permetés de passar tm any

tra organització que la presidida fins ara pel de tranquillitat, ha durat mig any més que

de Güell i la nostra Exposició hau-comte el govern dictatorial,
uns alts funcionaris més intel:ria necessitat * •x*"

ligents La	 post-Exposició	 ,planteja	 a	 l'Ajunta-

Però,	 fet	 i	fet,	 l'Exposició	 haurà	 estat me t-y	problema d'urbanització molt de-

. per a la ciutat de Barcelona un anunci for- l'cat. Cal convertir Montjuïc — i aixa ja ho

midable. Aquest és, potser, l'únic negoci que iern dit •_tres vegades —,en un gran parc,

hi hem fet, l'únic negoci que perseguíem, ùn parc d'un gust impecable. Els nord -ame-

i si no ha estat res gros, que es carregui ri ans 4ian dit de. Montjuïc que és el parc

la culpa a la pobra gent del Directori, que més bell del món. Si volem respectar aquest
certs regidors no in-

eren,	 o	 són,	 el	 pitjoret,	 les	 potències	 me- Jardí és necessari que
tervinguin	 en	 les	 qüestions	 de	 Montjuïc.

nors de la ciutat i de cada casa.
líistòria	 de	 l'Exposició	 de	 1929-1930 L'Ajuntament ha de dirigir, però ha d'es-

La
més fàcil que la del t88S. Le documen-serà

coltar els funcionaris. Si la major part dels

tació serà més abundosa.	 Aquesta història regidors es donés compte que l'Ajuntament

dirà	 que	 el	 rtamen	 fou	 preparat molts disposa d'una colla de funcionaris de men-

talitat molt superior a la d'un	 regidor vul-
anys abans per homes de tots els partits

i realitzat per homes que només represen- gar, encara que sigui major contribuent, ja
Güell

ten	 el despit de	 no	 haver estat	 mai	 res. estaríem	 salvats.	 Si	 l'alcalde	 senyor
es fes càrrec que aquesta pot ésser la seva

Aquests homes van fer una 'Exposició sense

cap esperit, i no volem pas dir que haurien gram	 obra	 i evités	 l'activitat de certs regi-

(l 'haver	 fet	 una	 Exposició catalanista. 	 No dors	 analfabets	 però	 molt	 emprenedors,
Montjuïc seria l'orgull de la ciutat.	 Es ne-

' Exposició	 l'hané; exagerat de dir que 1no
en	 vendre	 parcelles	 a	 particu-

feta ells, sinó una renglera de milions po-
dos

cessari	 que
lars, ]'Ajuntament imposi uns tipus de cons -

sats en joc, uns t8o, potser uns	 cents
a	 un	 pafs	 ric, trucció, com més moderns millor.	 Necessi-

milions,	 xifra	 enorme	 per
pobre i endeutat. tem que a Montjuïc funcioni una dictadura

espantosa per a un país
Quan va pujar la dictadura, tothom creia de bon gust. No hi estarien malament uns

l'Exposició no es faria, iEs conspirava grups de cases estil Le Corbusier, que po-
que
contra l'Exposició, i això ho saben, i men- drien¡ésser de diferents tipus de preu.	 Di-

tirien si ho desmentissin, les nostres auto- verses	 ciutats	 alemanyes	 poden	 presentar
de convén-

ritats	 d'aquella	 trista	 època.	 No	 obstant,
vàrem creure que l'Exposició es fa-

realitzacions magnífiques capaces
ce	 el més exigent. Cal evitar que l'estil de

sempre
ria. Era un gran error suposar que una dic- torreta de Sant Gervasi envaeixi Montjuïc.

tadura que tenia tantes boques a tapar dei- Durant més de dos cents anys aquesta mun-

xaria passar una ocasió	 única.	 Finalment, tanya no ha estat dels barcelonins.	 Si no
si degradem

la dictadura va decidir fer l'Exposició. Feia sabem aprofitar	 aquesta sort,

uns	 quatre anys	 que no	 es	 treballava	 a Montjuïc en quatre dies, caldrà cercar els

Montjuïc. En tm anv, i a cop de milions, responsables d'aquesta abominació.

es va fer el miracle. I encara que ]'Exposi- També seria una vergonya que la ciutat

ció de Barcelona fos unes quantes vegades cregués que Montjuic ha d'ésser un negoci.

extensió	 i	cost que la de A Barcelona no li sobrem parcs perquè sigui
niés grossa	 en
Sevilla, el Directori va voler que fos com ara honorable exigir als ciutadans una con-

un apèndix de la de Sevilla, però que es fes. tribució	 per visitar	 un jardí.	 Es	 compren-

En tot aquest joc no hi havia cap bona sible	 que	 els	 dies	 que	 funcionin	 els	 jocs

fe, cap amor a Barcelona. Les Exposicions d'aigua hi hagi una zona, molt reduïda, de

de	 «Sevilla	 i	 Barcelonan havien de servir	 pagament. Però els jardins de la banda de

per aguantar la dictadura un any més. La	 la Font del Gat i altres indrets han d'ésser

consigna	 era	 severa :	 les	 Exposicions	 ha-	 sempre oberts al públic,
Espanya	 També seria deplorable que ara - s'implan-

vien d'ésser la demostració que a
estable i etern, que la	 tés a Montjuïc un règim que permetés man-

hi havia un govern
treballava	 i	 que	 la	 dictadura	 havia	 tenir grans funcionaris i grans sous. A Mont-

nació
el miracle de la prosperitat. 1 un copobrat l uïc es poden fer moltes coses, mol tes expo-

Ilençada la consigna, la censura es va en- • sicions monogràfiques i poden viure-hi grans

carregar de la resta. Tot el que fes refe- atraccions amb un règim administratiu que
de	 l'Exposició.	 Seria

rència	 a l'Exposició era sagrat	 i	els	 seus
inviolables.	 Aquesta	 inviolabili-

no recordi en res el
una gran paradoxa que els que més han

personatges
tat	 ha estat la base ae moltes coses ter- fet el buit a l'Exposició, ara n'aprofitessin

i	nepotisme fos el corc de
boles.

l les desferres,	 el

Però, com vàrem dir més d'una vegada Montjuïc.
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MIRADOR INDISCRET
«Mirador» al Comitè de l'Exposició

Els ecos que vàrem publicar fa un parell

de setmanes referint-nas al meravellós secre-

ari Joaquín Montaner—ex-secretari de Gui-,
lem de Boladeres, ex-secretari de Martínez
Domingo, ex-secretari de la Societat Geo-

rafica, ex-secretari del marquès de Foron-
g-'
da, etc.—, foren llegits en una reunió de!
Comitè de l'Exposició.

--A això no hi té dret—deia un regidor

que potser era el senyor Massot—. Aquest

secretari se'ns passeja, i a mi no se'm pas-

seja ningú.
—Es francament intolerable aquesta posi

-ció del senyor Montarter—afegia el senyor

Pich.
—Jo, senyors, fins ara l'he defensat, però

davant d'aquestes indiscrecions no puc fer-hi

res—deia el senyor Maynés.
—Pero ¿qué ha pasado?—va preguntar el

senyor Rocha.
—Miri, llegeixi el MIRADoR. Vegi com

aquest home ens bescanta davant de tot-

hom.. .
1 llavors, un funcionari de l'Exposició,

per indicació del senyor Rubió, va llegir els

dos potros referents a la conversa amb Cae-
los Arniches i amb els funcionaris acomia-

dats.
Finida la lectura, el senyor Claudi Planas

va preguntar al President
—Ho faig constar en acta?

La senyoreta Homedes és una de les fun-
cionàries que el senyor Montaner té a la seva
d'	 ' 'ó Treballa a] Palau Nacional i ha

Paga l'Ajuntament

Dèiem que el senyor Joaquín Montaner,
cada vegada que acomiadaven un 

funcionari,

el feia entrar al seu despatx—aquell	

d

elicat
bureau que ha	 estat tancat i barrat a tot-

hom quan l'ex-important secretari era l'amo

de l'Exposició—i li deia que deixés el .nom

i cognom, que veuria de colloear-lo en qual-
sevol dels futurs negocis que havia d'era=
pendre.

Doncs bé, ja hem sabut la solució que dó-
na a aquests acomiadaments, amb l'auto-
rització del marquès de Foronda, que ha de-
clarat la guerra a l'actual Comitè de l'Ex-
posició
—¿i4e han dicho que le han despedido a

usted?—pregunta el senyor Joaquín Mon-
taner,
Sí, senyor.
—No se preocupe. Desde ahora pasa usted

a formar parle dei jersorial que necesita ta
Comisión liquidadora de la Exposición hn-
ternacional. ¡No sé qué se ha creído esa
gente del Comité!

—Però vol dir que això és possible?
—i Ya lo creo! Tengo atribuciones para

hacerlo. No se preocupe usted. Pasa usted
a mis órdenes desde ahora mismo.

—Però a mi qui em pagarà, don Joaquín?
—¿Quién? ¡El Ayuntamiento! Como has-

t,i ahora.

Una vegada eren dos...

Entre els funcionaris acomiadats de 1'Ex-
posició, ha tocat el torn als de la secretaria
particular del senyor Montaner. Aqucst, en
saber la ,nova, es posà molt nerviós, cridà

una taqui -meta i li dictà un escrit dirigit al

Comitè. El to de l'escrit tingué la virtut de
molestar tots els senyors del Comitè.

EI senyor Pich, davant d'aquella indisci-
plina del secretari de l'Exposició, el va cri-
dar al seu despatx i li va dir

—Aquest informe que ens ha enviat, ni el
Comitè el pot admetre, ni jo com a particu-
lar l'hi admeto.

En Montaner contestà
—Es que, don Joan, vostès despatxen el

meu personal, i jo em veuré en l'obligació
de tancar el Palau Nacional.

—4 vostè qui es per fer tancar un Museu
que és de l'Exposició?

--,Sóc el secretari,
--Doncs el secretari no és ningú. Qui ma-

na és el Comitè.
—Doncs, bé, senyor Pich, em rento les

mans del que pugui passar i no prenc cap
responsabilitat del que manqui del palau.

Llavors el senyor Pich li va respondre amb
un to pujat que es sentia del passadís

—Quan s'inclinen responsabilitats, el pri-
mer que es fa és dimitir el càrrec,

1 sortí tot esterrufat del despatx per anar
a la reunió del Comité.

A darrera hora sembla que el senyor Mon-
taner ha presentat la dimissió.

El cas de la senyoreta Homedes

En les seves dues etapes, internacional

i nacional, l'Exposició de Barcelona haurà

durat des'del dia 19 de maig de l'any pas•

sat fins el ts de juliol d'enguany. Durant
aquests catorze mesos Barcelona ha estat

visitada per gran nombre d'espanyols que

es pensaven que la capital de Catalunya era

un Sabadell a l'engròs : un terreny vague

ple de fàbriques i d'edificis negres de sutja.
També ens ham visitat alguns estrangers,
potser no tants com suposaven els capitos-

tos de les oficines de Montjuïc que inspira-

ven les notes oficioses que publicaven els

amb una oportunitat innegable, la censura
ha estat la guillotina de tots els homes que

hi han intervingut, L'Exposició Universal
de 1888 va immortalitzar als ulls dels bar-
celonins uns homes contra els quals una

part de la premsa de l'època va exercir una

crítica molt dura i sovint injusta. L'Expo-
sició que acaba de tancar-se no haurà im-
mortalitzat cap dels seus directors : les auto-
ritats eren impopulars i la censura els va

fer el buit. Només s'hauran salvat els noms
d'alguns artistes i experts, i entre ells el de
Carles Buigas.

quest dilluns a ta nit, anàvem avinguda
	 •

Maria Cristina amunt, cap al Palau de t
^eccions. Per les vies que aflueixen a la	 1
a d'Espanya, aquesta mateixa, aquella
goda, eren esQessassimes les corrues de
! a ¢eu, de vehicles.
entrada gratuita a l'Exposició, com a
sura popular, havia atret els ciutadans
ilers. Ens ho pensàvem. El que no pen-
tm era sentir aquesta pregunta, davant
eix de la porta principal del Palau de

jeccions :
-Que és aquí el Poble Espanyol?
ot i la pressa que dúiem per no trobar
tençada la representació de teatre japo-
, aquesta pregunta ens deturà en sec per
re qui la feia. Era una dona del poble,

no anava pas sola, sinó que formava
t d'un grup constituït ben bé Qer dues
Alies. De bona gana els hauríem indicat
és el Poble Espanyol i tot el que vol-
ssin, per encetar una mena d'interviu
o heu vingut mati encara a l'Exposició ?»
er què no hi heu vingut?» Però no calia.
:'aspecte d'aquell grup de persones, la
s decidida de les qua's s'atrevia a «fer el
;ès„ amb la seva pregunta, era modestís-
a, però no miserable. Indubtablement, una
nília de treballadors de jornal poc elevat.

ulls d'un barceloní de tota la vida, te-
n l'aspecte de viure en un suburbi.
Aquesta gent, doncs, en catorze mesos du-
et els quals ha estat oberta l'Exposició,

hi havien anat mai, i no pas, segura-
nt, per indiferència. No hi havien anat

rquè la bossa no els ho permetia. I no
usem que siguin aquests de dilluns passat

únics ciutadans que han hagut d'espe,
r que, al cap de catorze mesos d'Exposi-

4, hl hagués un dia i mig d'entrada gra -
ita.
Que mo ens parlin d'avara povertà. Es
tie, sobretot en els temps de la dictadura,
rar a l'Exposició tota una familia repre-
ntava, si aquesta era, com tantes n'hi ha,

pressupost reduït, una despesa conside-
Gble • Començava per ésser car el preu de
entrada al recinte (3 pessetes), i seguia per
o trobar-s'hi a dintre res de gratuit com
o fos passejar pels jardins i encara sense
oder seure segons on. L'entrada a determi-

ades dependències, els mitjans de trans-
frne ^c ì ggrtió e. e.. ^.ôt. â̂nava fent
ila. Prou que ho sa en els que flan `hagut
d'acompanyar-hi forasters.
Els famosos dirigents de l'Exposició no

an estat bons per establir dies en què l'en-
rada fos gratuita, o en què el seu preu no

ep,resentés cap picossada en un pressupost
modest . Els concessionaris dels diferents
serveis sembla que hagin volgut fer-se rics
d'un sol cop.

Gràcies a això, una Exposició en la qual
de la qual hauria participat tot el poble

que d'u; a manera o altra era el qui la feia,
ÅO ha assolit els èxits de popularitat que
les coses d °aquesta mena han d'assolir.
Potser resultarà que el record més vividor

de 1 Exposició, seran les il.luminacions, i
això perquè es podien veure sense entrar,
des de la plaça d Espanya.

.	 C.

Les amenaces heroiques

Ja en plena lluita, el senyor R4ontaner ha

fet córrer dues o tres futures posicions se-
ves,

—No sé qué se han creído esos ganapa-
nes que un dictador los ha elevado a la ca-
tegoría de concejales.., Yo tengo la camisa
muy limpia y van a saber quién soy... Es
ahora cuando voy a declararles la guerra.

Ahora voy a hablar yo...
1 dit això, s'arranjà les ulleres damunt

del ñas, s'aixecà de puntetes i es va donar

un cop de cap al sostre. I com que ho havia

dit amb un to declamatori tan sinistre, es
va esverar ell mateix.

Un paladar d' confidnÇa

Somrient i fregant-se les mans, el nostre
gram gentleman entra al restaurant Ibèria
del Pobl e Espanyol de l'Exposició i, tot as-
seient-se junt a uns amics, pregunta al cam-
brer, amb el seu característic accent valen-
cià, que alguns consideren britànic :

—Quina sopeta tenim avui?
—Sopa de rap, senyor!

—Ah, caram ! I això del rap, què és
carn o peix?

Després d'aquesta pregunta, no ests es-
traatya gens que l'exceldentíssim senyor batlle
de Barcelona hagi trobat excel1ent el pa que
a la Model donen als presós.

Qüestió d'accent
Els de Lo Rat Penat han qué at molt

contents de l'alcalde de Barcelona. Almenys

sentírem un dels expedicionaris que deia,

sortint de la recepció de l'Ajuntament
-,Es molt d'agrair açò que ha fet el se-

nyor batlle de parlar-nos en valencià.

Piquiponiana

D'una profecia que va fer don Joan Pica

i Pon en ocasió d'un canvi de govern d'a-
quests últims anys

—Aquest govern morirà per generación es-
pontánea.

-, --

LA LLIGA. — ¿Ves, per què no ha de venir amb mi aquesta

gentadaL..
LA VANGUARDIA. — ¿1 4u, 4ambé, per què no vens amb mi,

si 4u i jo som carn i ungla?

sposici .
estat, certament, un dels braços drets del se-
nyor Montaner. Tothom ha temut els ner-
viosismes de la senyoreta Homedes i a les
oficines se li feia la gana-gana, com si fos la
mestressa. La senyoreta Homedes ha arribat
a fer por. Sembla que és una senyoreta va-

lenta i decidida com una wal eíria.
De fet ha manat i disposat tot el que fa

referència al Palau Nacional, seguint les sug=
gestions del secretari don Joaquín Montaner,

Per cert que el Comitè decidí que cessés
en el càrrec, com els altres funcionaris, i que
es donés possessió del Palau Nacional als
funcionaris senyors Tarragó (Pere B.) i Grau.
Una tarda de la setmana passada es varen

presentar al Palau Nacional el sem• or Rubió
i els esmentats funcionaris. La senyoreta
llomedes, en veure'ls venir, es va avençar
i, posant una cara de mal geni i els braços

allò que se'n diu en jarras i que En Pujols
traduiria «en gerres», va dir:

---Què volen?.,.,
—Miri—va dir el senyor Rubió—.: vinc a

donar possessió a aquests dos senyors dels

nous càrrecs.
-,I vostè qui és ?—li va preguntar la se-

nyoreta Homedes.
—Jo?—va dir el 'senyor Rubió—. Sóc el

representant del Comitè i de l'Alcalde de
Barcelona.

—Doncs jo a vostè no el conec. Jo només
puc rebre ordres del marqués de Foronda
i del senyor Montaner.
-,Senyoreta-respongué el senyor Rubió,

—parlo en nom de l'Alcalde de Barcelona
i vostè donarà ara mateix possessió a aquests
los senyors.

—Jo no donaré res, fins que no m'ho ma-
ni el senyor Montaner.

—El senyor Montaner no és ningú ; és
1'Ajtmtament.de Barcelona el que mana.

—Però com que jo sóc de l'Exposició In-
ternacional i a mi no em mana l'Ajunta-

--- ---	 —	 ment, no li faré cap mena de cas,
1 girant-se d'esquena se'n va anar, dei-

xant amb un pam de nas al Director de
l'Exposició, al general Rubió, al senyor Pe-
re B. Tarragó i al sanyor Grau.
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Unes quantes de les complicades perruques dels actors japonesos

.,OL

El teatre japonès per fora i per dins
Falta de respecte

A La l'eu són així. Publicaven una infor-
mació del concert dels ori ons a l'Estadi,
on apareixia, volem creure ingènuament, el
següent paràgraf:

«Mentrestant el públic aplaudia frenètica-
ment i la sarsuela La Santa Espina era re-
petida en mig d'una veritable explosió d'en

-tusiasme.),

La modèstia d'En Millet
De la modèstia del mestre Millet tothom

n'està convençut, .però si per casualitat en-
tre els nostres lectors es troba algun escèp-
tic, creiem que, un cop llegit el que anem a
explicar, es veurà obligat a donar-nos la
raó.

Diumenge passat al matí i al Palau Na-
cional. En sIillet, amb la batuta als dits,
tracta de tdligarn el conjunt orfeònic cons

-tituït pels orfeons de tot Catalunya. Un
grup de senyoretes canten maquinalment,
més aviat preocupades per l'arquitectura del
lloc on assagen que no pas pel ritme endor-
miseat del que canten.

En Millet, que—per alguna cosa es tracta
del mestre Millet!—se n'adona, els adver-
teix amb una severitat amable

—Facin el favor de mirar-me!
I seguidament, com penedjt del que aca-

ba de dir:
—,,.Encara que sigui lleig...

Un homenatge amb conseqüències

Els vilanovins, desitjosos d'homenatjar el
aseu» Mir per l'èxit obtingut a Madrid, or-
ganitzaren un àpat, com l'any passat n'hi
organitzaren un altre perquè no havia gua-
nyat la medalla: Aquest d'ara hauria resul-
tat una delícia si la fonda emcar'regada del
menú no hagués servit—inconscientment, és
clar! --un peix que quant a frescor sembla
que deixava força a desitjar.

I diem això perquè l'endemà la majoria
dels assistents a l'homenatge hagueren de
fer llit i a hores d'ara no són pocs els que
encara trafiquegen amb una certa esperan-
ça amb un seguit de catxets farmacèutics
més o menys apropiats.

En Mir, quan es troba amb un amic que
al darrera de la corresponent felicitació trac

-ta de disculpar-se pel fet de no haver pogut
assistir a l'àpat d'homenatge, Ii passa la
mà per l'esquena i amb una dosi de cordia-
litat considerable li diu mig confidencial-
mént :

--Doncs mira, noi, tu sí que et vas esca
-par d'una i bona!

Redactor de guàrdia i tot?
La Veu de Catalunya, com tothom sap,

encara que monàrquica, es dóna vergonya
de confessar-ho. Ara, però, se li ha deseo-
bert que té uns principis molt arrelats. Tan
arrelats, que fins han mogut el senyor Pe-
llicena a destacar un redactor de guàrdia
al Palau de Pedralbes, no quan ve el rei,
que això ja és sempre, sinó quan ve el prín-
cep i tot,

Diu:
«Després de la missa, el príncep va pas-

sejar per la ciutat, i a la una esmorzà en
la intimitat. Després sortí per a presenciar
les regates organitzades al port, i no havia
retornat encara al Palau quan vàrem reti-
rar-nos. ))

Propaganda a l'americana
Avui fa vuit dies, uns quants amics ofe-

n on un sopar a En Josep Torrents, IEn Pe-
pito Torrents com li diuen la majoria, per
la seva tasca eficaç a la secretaria .de Penya
Rin.

IEincara que el sopar, que va anat seguit
del repartiment de premis de la VII Cursa
en costa de la Rabassada, no tenia un ca-
ràcter protocollari, hi hagué discursos: els
presidents de Penya Rin, de l'Automòbil Club
del Moto Club, etc. Quan aquests hagueren
acabat, múltiples veus demanaren : «Que
parli IEn «Subir l», com si no hagués parlat
prou durant tot el sopar.

Tan insistentment pregat, En Jaume Su-
birana s'alçà a dir

—Senyors, .aprofito l'ocasió per oferir-los
el camió aWlhippet. Six» , amb la seguretat
que els satisfarà completament . El meu soci
Calvet repartirà targetes del nostre despatx.,.

Desgraciadament, aquest darrer no duia
•ni una targeta.

Un joc de cartes
Dos periodistes esportius, En Fina i in

Cabeza, contemplaven les fruites exposades
en el darrer concurs agrícola de l'Exposició.
Una cistella de magní res préssecs els cri-
dà l'atenció, i encara més una targeta del
que l'havia adquirida : Josep Torrents i
Font, director d'El Mundo Deportivo.

—Quina bona vida que es dóna . L'hem
de felicitar—digué En Fina disposant -se a
deixar-li una targeta amb quatre paraules.
Però trobant-se sense cap targeta, la dema-
nà al seu company. 1 sota un dels préssecs
quedà amagada una targeta que deia «Mi-
guel Cabeza, Redactor-jefe de la Sección
Deportiva de La Vanguardia,»

Però el jurat competent decidí de premiar
aquells préssecs, i els organitzadors de re-
partir les fruites premiades entre fes auto-
ritats, i trametre'n d'altres d'iguals als ad-
quisidors. Aquells préssecs foren regalats al
comte de Güell.

Pocs dies després el company Cabeza re-
bia una carteta, en paper de l'Alcaldia,
dant-li les gràcies pels seus bons desigs i
alludint més concretament els de prosperitat
que demostrava.

En Cabeza s'afanyà a escriure una res-
pectuosissima carta a l'alcalde explicant-li
a qui anava dirigida la seva targeta i les
causes per les quals aquesta havia arribat
a les seves mans.

Aleshores els que s'esveraren foren els
autors de la carta amb paper de ]'Alcaldia,
perquè la targeta d'En Cabeza havia estat
retirada a temps, i la carta de l'alcalde
era una broma d'uns quants companys.

Per sort, la carta d'En Cabeza pogué
ésser interceptada a temps, i l'alcalde no es
trobà amb una carta que li parlava de coses
que no sabia.

I el bo del cas és que en Cabeza seguiria
creient que va rebre una carta de l'alcaldé
i aquest una d'ell, si aquest número de
MIRADOR no li contés la història verídica
del succeit.

EI fea4re per fora

La primera companyia de teatre Kabuki
que sortí del. Japó per a donar representa-
cions a l'estranger fou la del gran actor
ltikava Sadanji, que ara farà dos anys va
anar a Rússia. Els soviets l'acolliren triom-
falment. Hi hagué recepcions oficials, es
publicaren estudis, la premsa elogià el joc
dels actors i les particularitats de la amise-
en-scène», i sembla , que, interessos polítics
a part, la companvia va fer una gran im-
pressió. !Es per això que la nit de la pre-
sentació de la que ha vingut ara al Palau
de Projeccions, comparant l'actitud un xic
reservada de la major part del nostre pú-
blic amb l'entusiasme que traslluïen els ar-
ticles esmentats, volguérem aclarir si la di-
ferència en el comportament del públic pro-
venia del fet d'existir, també, una diferèn-
cia entre la qualitat artística d'ambdues
companyies.

Davarit nostre, justament, havíem obser-
vat dues dames japoneses que aplaudien amb
convicció a cada final d'acte. En arribar el
descans, les trobem passejant pel ahalb
acompanyades d'un senyor europeu. Fetes
les presentacions, resulta que el senyor és
català, J. Mustarós, que ha residit vint

-i-cinc anys al Japó, i que les senyores són
la seva esposa i 'a seva filla.

—Si he de dir-li la veritat— diu—, no co-
nec aquesta companyia. Això no vol dir,
però, que no siguin uns actors excel•]ents.
Són bons i al Japó mateix deuen ésser con-
siderats favorablement, iEs clar que els que
estem acostumats ai teatre d'allà, en aques-
ta representació hi trobem a faltar elements
importantíssims del teatre Kabuki. La pas-

sarella, sobretot, que fa de tercera entrada
per a l'actor i per damunt de la qual aquest
travessa el pati de butaques. La plataforma
giratòria, a l'escenari, que permet les mu-
tacions sense interrompre gens l'acció.
Enyorem, també, la sumptuositat del deco-
rat en actes com aquell de La Providència
oculta, on surt la residòncia del prmcep. I en
els quadros de danses exclusivament, vol-
dríem que l'orquestra, més nombrosa, es
colloqués a l'escenari. Aquest resulta un xic
petit per a les lluites que hi fan els japo-
nesos. Naturalment que això és excusable
en una companyia que va de tournées. Els

vestits, en canvi, són magní fics. I, en con-
junt, pot ben creure que queda molt bé.
Et treball d'ells, sobretot, és molt notable.
Contrasta molt, par cert, aquesta dignitat
artística amb la de moltes de les companyies
europees que vénen per allà. Cregui que

quedem servits. La primera companyia
d'òpera italiana que va arribar al Japó feia
La Bohènie sense cap corista i per tota or-
questra hi havia tm mal piano...

EI 4eafre per dins
En obrir la porteta de l'escenari durant

la representació, el primer que us sobtarà

serà el silenci. Ningú no enraona. Ningú
no camina. De la porta estant sentiu per-
fectament l'actor com declama i les seves
passes damunt de les taules. Entreu. Tat
al llarg de la paret hi ha els camerinos dels
artistes. Fa bonic veure els signes japonesos
escrits damunt de les portes ! Ací i allà se
n'entreobre, lentament, alguna i en surt una
actriu menuda que, caminant de puntetes,
se'n va a collocar-se. Els actors, l'un aquí
l'altre allà, s'estan asseguts per terra, a les
fosques, en silenci , La gent de l'escenari

està acumulada als pri-
---.—.	 mers bastidors. Fan La

Providència oculta i som
al moment en què Mima-
su troba el cadàver del
seu pare. Tramoistes,
electricistes, bombers, ac-

.„	 ^q	 tors, amics dels directors,
,'. 

( a
 alguns estrangers, estan

immòbils mirant cap a
l'escena. Tothom ho ha
vist ja sis vegades. No hi

fa res. Tothom està emocionat. No se sent ni
una mosca. Quan m'acosto, 'En Madrid, amb
el dit sobre els llavis, em senyala silenci. Em
poso al costat de Tsutsui i de les tocadores
de xamisèn que pel reixat de canya miren,
potser per millèsima vegada, el joc intens
de Mimasu, el millor actor de la compa-
nyia. Quan l'acte acaba,. tothom aplaudeix.
El públic, fora, ja ha parat, que l'ovació,
a dins, encara dura.

Ara podem tornar a veure amb calma
aquestes perruques tan historiades, cada dia
fetes de nou, i aquestes sabates de les cor

-tesanes de la primera obra que són buides

i porten una campaneta a dins, aquests
vestits magnifics. També podríem anar a
passar una estoneta amb el senyor Tsutsui
si no fos que per parlar amb el senyor
Tsutsui, que no parla sinó japonès, neces-
sitem el senvor Trie, i per a entendre l'an-

glès japonitzat del senyor Trie necessitem
el senvor López, i tots aquests senyors te-
nen molta feina...

EI primer actor
—Tokujiro 'l'sutsui baixarà a les dotze a

esmorzar—ens diu el conserge de l'Hotel
número t de l'Exposició.

—Si és que es desperta, avui—ens xiu-
xiueja algú a l'orella—. Ha vingut a dor-
mir a un quart de vuit del matí,..

Com s'adapten aquests japonesos!
A quarts d'una podem asseure'ns al «halle

amb el gran tràgic. El terrible samurai de
La Providència oculta és un homenet vivaç,
d'una cara extraordinàriament mòbil i ex-
pressiva.

—El teatre que he vist fora del meu país
—diu—podria dividir-se en tres grups :
mericà, I'europeu i el rus. E1 primer és un
teatre sense cap interès. Una cosa purament
externa. Enraonen molt, es belluguen molt,
però el seu art es ressent de la falta de
qualitat que en general té la vida ame-
ricana. D'Earapa em falta veure Alemanya,
on anirem pel setembre. Veurem. De mo-
ment, puc dir-vos que el teatre francès m'ha
semblat un bon teatre... per a França. Rús-
sia és una excepció. El teatre és el miraill
més fidel que tenen els pobles. Rússia ha
sofert molt, i de seguida podeu adonar-vos-
en pel seu teatre. L'artista expressa admi-

rablement els seus sentiments, i entre ell
i el públic s'estableix, allí, aquell contacte
pregon que neix d'una mateixa fe.

—iEn arribar a París digueren que a
América havíeu tingut un èxit de curiositat,
però que vós aspiràveu a una comprensió
profunda, més enllà dels simples colors i
do les formes... Us sembla que l'heu tinguda
en alguna banda?

—A Rússia, sí. Enlloc més. IEl nostre
teatre expressa matisos de sentiment que
semblen oblidats o desconeguts a Europa
o Amèrica. Som una gent diferent, de més
riquesa interior. Compareu la noia japo-
nesa i l'americana. Ambdues estimen llurs
pares. Però mentre l'americana els ho dirà
vint vegades al dia i els besarà a cada
moment, la japonesa sentirà el pudor d'a-
questes expansions i es mantindrà en un'
respecte silenciós. Només els ulls, potser,
traïran la plenitud del seu cor. Això ex-
plica que vosaltres hàgiu tingut sempre ac-
trius i que entre nosaltres tot just ara co-
mencin a sortir-ne, tot i tenir un teatre
més antic que el vostre. Com sabeu, fins
fa poc els papers de dona eren contats a
actors, els famosos aonnagatau, especialit-
zats en papers femenins. 1 no cregueu que
fossin, precisament, jovencells. El millor
del Japó, actualment, és un actor de més
de seixanta anys. En la primera de les
obres que representem aquí a Barcelona,
per cert, L'amor al temps dels cirerers en
flor, encara hi ha un paper de dona confiat
a un home. Aquella que tira la manta da-
munt els sabres dels samurais no és pas
una dona, sinó l'actor Koro Yamada...

—Meyerhold ha adoptat la passare iia, l'a-
companyament musical i el pròleg mímic
del vostre teatre. Stanislawsky també n'és
un admirador. Però a Kyoto i a Osaka hi
ha, també, teatres europeus. Creieu que
poden influir el vostre Kabuki? Que poden
anullar-lo?

—Mireu. Jo no sé sinó el japonès, i de
seguida he comprès el repertori europeu,
que m'ha vagat de veure durant la nostra
atournéee. Dos minuts de seure i mirar
els actors i sabia perfectament de què par-
laven i, gairebé, com acabaria l'obra. No
crec que pugueu influir-nos. Això no vol
dir que no puguem aprofitar detalls que
incorporarem al nostre teatre. Per la meva
part, us diré que a més d'actor sóc autor
dramàtic i director d'escena i que per ara
seguiré treballant pel nostre Kabuki...

Jo. x ALAV'EDRA

L'APERITIU
Evocacions. — Jo no he sabut mai ei

perquè d'una certa passió extremo-orienta-
lista que va dominar la meva infantesa , i la
d'algun dels meus germans. No sé tampoc
que cap avantpassat meu hagués fet de na.
vegant ni de comerciant de te, ni en cap
deis seus viatges hagués comprat una geisha
viva de galtes d'albercoc i ]'hagués duta a
Li nostra vella casa del carrer de Mercaders,
per dedicar-se a un sentimentalisme nerviós
i tendre, 'La meva família ha estat sempre
lleugerament fantasista i profundament reac-
cionària.

Malgrat això, recordo perfectament que
quan jo tenia vuit i nou anys, reduïa la me_
va felicitat a un llibre d'estampes xineses o
a una estatueta del vell Lao-Tsè muntat so_
bre el bou de la mandra. De vegades aquesta
felicitat consistia en una nina de roba amb
galtes de benedictí de Montserrat, comple-
tament fada, que tenia les entranyes fetes
de diaris d'Osaka o de Toquio. Per posseir
una d'aquestes coses, havia escrit cartes als
Reis d'Orient, havia passat nits en blanc,
o m'havia barallat en un mµtch de boxa
inhumana, en el qual arribàvem a un cos
a cos expeditiu amb els meus germans una
miqueta més grans que jo.

Això passava cap allà L'any mil nou cents,
època del modernisme rabiós i poca-solta,
influida de chinoiseries i d'art decoratiu an-
glès, que consistia en tot de coses orientals
desinflades i aigualides. Aleshores al carrer
de Ferran hi havia una botiga d'objectes
japonesos, i aquesta botiga era per a mi
el paradís terrenal en mig de la Barcelona
dels tramvies de mules i dels croms de xo.
colata.

En aquella botiga del carrer de Ferran
havia vist un home que a mi em semblava
l'ésser més afortunat del món. Es tractava
d'un llunyà parent nostre, un aristòcrata
de Reus que no li venia de cent pessetes per
adquirir tota mena de dracs de vori o de
samurais desesperats. Aquest bon senyor es-
tava una mica tocat de l'ala, duia unes
barbes llargues com les que ara duu el meu
excellent amic el Pare llliquel d'Esplugues,
i un barret de copa que treia fum, iEncara
que era bastant entès, a la botiga del car-
rer de Ferran el carregaven de pacotilla i
de mitologia falsificada; abans de comprar
una figureta, la passejava estona pels dits i
li feia festes com si fos una perdiu acabada
de caçar o una xicota de quinze anys.

A casa seva tenia tot ple de vitrines, evo-
cadores i màgiques. Alguna vegada, la meva
mare m'hi duia de visita a les tardes, i jo,
que era un tap rabassut vestit de mariner,
moltes vegades em distreia dels melindros
i de la xocolata negrenca, per fondre'm en
el paisatge encantat de darrera les vitrines.

Si alguna vegada he sentit l'instint net
i pelat d'ésser lladre amb tota la immora-
litat que comporta aquest ofici, ha estat
sense cap mena de dubte en aquells dies que
la meva mare em duia de visita a casa del
vell aristborata de Reus.

Després va venir aquella famosa guerra
russo-japonesa, i el meu deseuuvcís va ésser
absolut. La gent de l'Extrem-Orient, per
barallar-se amb els europeus, no utilitzaven
dracs quilomètrics, ni déus .amb el ventre
com un barri] ple d'estisoretes i de coets
policolors ; tenien una flota de guerra per-
fecta, una manera d'obrar automàtica i gla-
cial, els soldats japonesas eren com una mena
de collegials revellits, vestits de tela grisa
i animats d'una disciplina brutal, sense gens
d'imaginació.

Confesso que quan es va produir aquesta
guerra al món, jo ja havia abandonat la
meva passió extremo-oriental, i ja llegia els
diaris.

Més tard, anant pel món, he tingut oca-
sió de tractar uns quants xinesos i uns
quants japonesos, d'un to completament oc-
cidental i d'una correcció fastigosa. Una
vegada a Polònia , em vaig fer bastant amic
d'un japonès que semblava un jesuïta, par-
lava baixet i no sabia mai si estava trist
o de bon humor. Aquest sant home em feia
una mena de por estranya, perquè no podia
saber l'edat aproximada que tenia i a més
a més em feia l'efecte que els matins, en
lloc de rentar-se amb aigua clara, es ren-
tava amb oli de fetge de bacallà.

Malgrat aquests defectes, era un home de-
licat i duia una corbata com aquelles que
duen els bons pares de família .

En totes aquestes consideracions, hi ha
un punt agre, que és la mort de la meva
idea primària sobre un pafs de somni, aquell
pafs que el famós Sánt Francesc Xavier va
anar a conquistar amb la seva barbeta ibè-
rica i se'l va ficar a la butxaca.

L'altre dia, però, vaig anar a veure el
teatre japonès del Palau de Projeccions. Te-
nia una son espantosa i un mal humor ne-
gre ; em vaig adormir, com acostumo sem-
pre que vaig al teatre.

Peró entre son i son, vaig poder precisar
que en l'escenari es produïa un espectacle
meravellós.

Hi havia exactament aquelles geishes de
roba amb les galtes d'albercoc, aquells sa-
murais de l'altre món, amb els mateixos
vestits de seda inadaptables a un cos de
carn i ossos, hi havia aquelles espases finís-
simes que només serveixen per seccionar
ventres i escapçar bigotis.

Tots aquells ninots misteriosos de les es-
tampes que jo em menjava amb els ulls a
la botiga del carrer de Ferran, els vaig veu-
re passar per un moment amb uns nervis
i amb una ànima als dintres, dient aquells
renecs especials que només diuen les rata-
pinyades.

L'espectacle va ser una evocació delica-
díssima, Aquell Japó, que jo he conegut pos-
teriorment a través dels periodistes amb ulle-
res que utilitzen per rentar-se la tara l'oli
de fetge de bacallà, era mentida. El Japó
veritable encara és el de la meva passió de
criatura, el que perseguia com un desespe-
rat el vell aristócrata de Reus, amb el bar-
ret de copa i amb les barbes com el Pare
Miquel d'Esplugues.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

i

LA PERGOLA
es el Restaurant de moda a I'Exposici6

A les cinc de la tarda, cada dia, aquesl actor japonès arranja les, erruques per a la representació de la nit.—L'orquestra invisible.
Les dones toquen el xamisèn i canten ; l'home també canta i toca, amés a més, les fustes, el bombo, el flabiol i el tamborl.
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Aquesta obra de X. Nogués serà un record del vell Montjuïc

L'Exposició encara era molt problemàtica parc d'atraccions en tres grans esplanades
i	 susceptible	 d'innombrables	 ajornaments, pérmet aprofitar molt bé el terreny i dóna
quan la muntanya tenia ja amples avingu- a;	 conjunt	 del	 parc	 i	 al	 castell excellents
des i uns jardins magnífics. Unes quantes perspectives. Les atraccions estan molt ben
ocasions, entre elles els partits de futbol a collocades. A l'esplanada, on hi ha les mtm-
la pedrera de la Fuxarda, convertida en es- tanves	 russes,	 s'aconsegueix	 tancar	 amb
tadi,	 algun carnaval i l'Exposició del Mo- molta gràcia una gran plaça,	 i	 les mun-
ble van	 oferir	 als cronistes dels diaris di- tan-yes	 russes,	 en	 lloc	 de	 fer	 fàstic,	 com
verses ocasions de celebrar la presa de pos- succeïa al Turó Parc, on es pretenia que
sessió	 de	 la	 muntanya.	 En	 inaugurar-se aquesta atracció semblés una serralada oc-
l'Exposició	 Internacional,	 es	 va	 parlar de vada, donen un gran aspecte de modennitat
la redempció de la muntanya de mala no- a -la regió dominada per aquesta imposant
menada. ferramenta,

Va venir després la inauguració del pri- El parc Maricel sembla que comptarà amb
mer trajecte del funicular,	 i el .tema de la un gran jardí. S'ha procurat respectar tants
reconquista fou	 reprès.. Un camí de ferro arbres	 com	 ha	 estat	 possible.	 A	 l'hivern
arribava als voltants de la plaça del Dant, podran	 plantar-se més	 arbres	 i donar al
i insinuava el propòsit d'assaltar el castell. jardí la forma definitiva. Sembla que hi ha
Ai cap d'uns quants mesos, en forma d'a- el	 ,propòsit	 qué	 una	 part	 d'aquest	 jardí
nunci de l'empresa del funicular, els diaris tingui el mateix caràcter que fins ara ha
publicaven una notícia digna de figurar a tingut aquest indret i que té el parc muni-
les	 efemèrides	 de	 la	 ciutat :	 el	 funicular cipal dels	 Tres	 Pins.	 Lleugerament urba-
havia	 arribat gairebé	 als	 glacis del castell, nitzada, aquesta regió plena d'arbres frui-
I, cada festa, l'empresa feia tocar sardanes ters permetrà les costellades en família,	 el
al	 peu de les muralles de la fortalesa de joc de penyores, el joc de corda,	 el de la
fama mundial. gallina	 cega	 i	 altres	 que	 han	 inspirat	 al

Des de llavors hzt tornat a estar d'actua- pintor Xavier Nogués dibuixos i aiguaforts
litat el problema de la cessió del castell	 al d'un barcelonisme commovedor.
Municipi. M. B.

Però,	 un	 funicular,	 com	 a	 penyora	 de
possessió, semblava una cosa massa minsa.
Per això,	 amb	 l'objectiu	 molt	 lícit	 d'ali-
mentar el tren, l'empresa va decidir cons -
truir,	 entre	 la primera i la	 segona estació 1
del ferrocarril ascendent, un gran parc d'a-
traccions i uns jardins. Ara la gent s'acoé-
tumarà a considerar com a pròpia una re- q
gió de Montjuïc que ha estat gairebé igno-
rada per vuit o nou generacions de barce-
lonins, una	 zona	 molt	 interessant	 de	 la '
ciutat que no pot comparar-se amb els mi-
llors terrenys de l'Exposició.

Aliar	 amb	 l'esperit de negoci	 una	 obra
d'interès	 ciutadà,	 que	 sense	 exagerar	 pot
qualificar-se de patriòtica, és batre el rècord'
de	 l'eficiència.	 Devern	 aquesta	 obra al li- '" g
risme	 barceloní del	 senyor	 Josep	 Rogent 1`t
L'esperit de	 lucre	 era	 l'única manera	 de
fer	 viable	 el	 somni	 dels	 barcelonins.	 Per s"
això, encara que aquesta obra es degui a
una empresa industrial, hem de considerar- jr^a t
la com una millora ciutadana.

La urbanització de la part alta de Mont-
juïc haurà estat	 obra d'una	 empresa	 pri-
vada com en el cas del Tibidabo.	 Negar j	 .
la inspiració barcelonista del doctor Andreu !^," "	 t a
l'home que va facilitar als barcelonins 1'ac- a	 ""t	 p	 "t
cés	 al	 més	 alt	 dels	 nostres	 turons,	 seria'"
una injusta temeritat.	 Perd	 sense les pos-
sibilitats	 d'un	 guany	 la	 illusió	 del	 doctor
Andreu no hauria estat possible. El cas de ¡LA SOLUCIÓ DE L'AFAITAT!
Montjuïc	 és	 igual	 que	 el	 del	 Tibidabo
1 obj ectiu 1 els mitjans són kdènttcs.

	Certament, seria preferible que Montjuïc	 C A T A L A N S!
i el Tibidabo fossin de la ciutat, i que

	aquests dos parcs d'atraccions fossin mu-	 adquiriu un

	

nicipalitzats. Probablement aquesta aspira-	 , p R D I E Tció serà un dia realitzable, però actualment

	

—igual que a ]'època que va construir-se	 Val 3 ptes. NoveEaí de

	

el funicular del Tibidabo—era impossible	 CLINICA DE BEBES
	fer prevaler aquesta idea. No acredita gaire	

6, Tapineria, 6els nostres Ajuntaments que la urbanització

	

i explotació d'aquestes dues muntanyes hagi	 (Vi Laiekana)
d'agrair -se a la iniciativa privada.

La Catalunya endins
i la Catalunya enfora

La meva resposta a l'enquesta de La Ram-
bla de Catalunya sobre el que farien els vo-
tats en el concurs de MIRADOR ha merescut
per part d'aquest setmanari unes aprecia-
cions gens molestes per mi, però que em
donen motiu, no d'explicar-me ni de since-
rar-me, sinó d'explanar el meu pensament.

Deixem a ,part el meu refús a acudir a
unes Corts sota l'actual règim. Refús viu,
ben viu, en aquest moment, perquè crec que
no poden ésser descomptades del tot les al-
tres solucions per a arranjar els problemes
de l'Estat espanyol i em revolta ]'afany elec-
torer que s'ha arrapat a l'actuació de molts
partits. Aquest adalerar-se per gendre posi-
cions electorals allunya les possibilitats d'ac-
tuacions més ràpides i més eficaces i, sobre-
tot, més adaptades i conseqüents a l'estat
polític i social que creà la dictadura i els
dictadors.

Tampoc trobo que sigui una extravagàn-
cia, ni tan solament una estridència, no yo-
ter repetir altra vegada els mateixos argu-
ments i proves en defensa de les llibertats
de Catalunya en mig de l'hostilitat de tota
l'Assemblea. Si prèviament aquesta llibertat
no és admesa, plantejar per centèsima o
millèsima vegada el nostre problema en for-
ma acadèmica, són ganes de perdre el temps
i rodar la sínia per treure aigua d'un pou
sec.

Però el que ha cridat més l'atenció del
comentarista són els meus propòsits, arran-
jats aquells plets previs, d'intervenir en la
solució del problema agrari i lliberar el pa-
gès espanyol del jou medieval que pesa da-
munt seu.

Pensa el comentarista que aleshores els
diputats de les altres contrades em dirien
que em cuidés de casa meva . Potser sí que
ho farien els representants dels propietaris
rurals, però confio que els veritables esquer

-rans i els pagesos m'escoltarien i m'ho
agraïrien.

Vull insistir breument sobre aquest punt
perquè l'articulista de MIRADOR es convenci
que la meva posició és lògica i molt menys
metafísica del que creu. Per bé que el nos-
tre pagès no tingui una situació econòmica
privilegiada, es troba en altres condicions
sacia'ls i, sobretot en aquests darrers anys,
ha pres una embranzida en la demanda de
reivindicacions que fan esperançar que la
seva situació millorarà per impuls de la seva
consciència de classe. Sobretot cal pensar
que el nostre camperol ja féu la seva re-
volta i la guanyà amb la guerra dels remen-
ces, ço que fa dir a Hinojosa que els page-
sos catalans «es trobaren a l'últim terç del
segle XV en possessió de la llibertat perso-
nal, que en la mateixa Espanya no havien
d'aconseguir els aragoinesos fins a principis
del segle XVIII i grans masses de la pobla-
ció rural d'Europa fins a la segona meitat
del segle XVIII o a principis del XIX».

A més, no per defensar el pagès de les
altres contrades abandonaríem el de casa.
Tenir un ,programa de lliberació del pagès
castellà, andalús o extremeny pressuposa te-
nir-lo també per al pagès català ; podran
variar els procediments i el camí a seguir,
però no els principis ni la finalitat.

Retornant a la lògica dels nostres propò-
sits, a part del principal mbbil, que és el
sentiment d'humanitat i generositat revolu-
cionària, els guia 'també una tàctica defen-
siva que vull raonar per a enfrontar-me amb
els que han blasmat el meu intervencionis-
me a deshora i tan fora de test en comen-
tar-lo sota un criteri pairalista pur, al seu
entendre.

Lliberar el pagès espanyol és garantir la
ciutadania espanyola i la llibertat del nos-
tre clos i totes les conquestes civils que po-
dem elaborar en aquests moments. Mentre
persisteixi l'organització, que recorda el feu-
dalisme, de la propietat agrària en terres
de Casteila, d'Extremadura, de Galícia i
d'Andalusia, persistirà la possibilitat de to-
tes les dictadures militars o civils que malau-
raran en un moment la tasca de molts anys.
EI gran propietari, més encara que l'indus-
trial, és un individu de mentalitat política
retardada, enemic de tota innovació perquè
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la més minsa és hostil a la seva permanèn-
cia. En un pagès miseriós, jornaler vexat
i explotat, serf de la gleva, mantingut en
la incultura per la pobresa i per la resis-
tència del poderós, no és possible fonamen-
tar el nau dret, ni les institucions liberals
sense permís del senyor.

Són fàcils de compendie les dificultats
gairebé insuperables d'una victòria durado-
ra. I si aquesta existís, per un acte d'audà-
cia i una sorpresa reeixida, la malfiança i
l'estat de defensiva constant contra tota pro-
bable agressió de les conquestes liberals i
democràtiques pesarien com un pesombre
sobre ]'esperit dels triomfadors. Covarien
els omnipotents un viver de feixisme més
o menys eixarreït i que fóra una amenaça
constant, com ho ha estat sempre, com ho
és en aquestes hores ilògiques i sense gran-
desa que vivim. Dominant com dominem
avui damunt les multituds rurals, tota obra
liberal serà vana i interina.

La Revolució espanyola desamortitzà els
béns de liEsglésia, però no els de la noblesa
com la Revolució francesa, i, poderosa en-
cara l'aristocràcia, sense una impulsivitat
protestatària en les masses rurals de moltes
zones del poble espanyol, l'obra post-revo-
lucionària ha estat sempre sabotejada i seto-
sa èxit. Aquell propietari d'immensitats
enormes en comparar-les al nostre règim de
propietat; amo de pobles enters o de comar-
ques, mana, no solament l'economia dels
seus habitants, sinó que també els dicta el
dret i els amotlla l'esperit.

Sense que aquestes multituds junyides no
siguin lliures, la revolució liberal haurà de
viure en una persistent dictadura per a im-
posar la nova llei. El règim normal d'Es-
panya ha d'ésser la dictadura mentre duri
aquest règim social ; dictadura sincera i des-
carada, com la de Primo de Rivera, o camu-
fiada sota una lírica liberal sense cap reali-
tat, com abans de la vinguda de Primo.
1'otes les ,llibertats que poguéssim assolir en
aquests moments o en altres de millors, com-
portarien una angoixa davant del perill prò-
xim i una milícia per a llur defensa.

A més, si estiguéssim preparats en proble-
mes econòmics ens veuríem amb cor de sos-
tenir que aquesta lliberació del jornaler ru-
ral, en enriquir-lo fent-lo petit propietari,
o propietari dels fruits, o més ben retribuït
el seu treball, afavoriria la indústria cata-
lana. Augmentaríem el mercat interior es-
panyol en benefici nostre. Però això ho dei-
xem a altres mans més hàbils.

Tanmateix no és illògica la nostra posi
-ció. Sembla paradoxal a primera vista que

l'extremisme en el plet català sigui també
un balcó per a actuar de la Catalunya en-
fora, ara que tant es parla de la Catalunya
endins. Però cal tenir en compte que la'
generositat revolucionària té un llenguatge
molt més entenedor que el dels elements
moderats i reaccionaris, en els quals la lluita
d'interessos materials malaura tota com

-prensió i intel.ligència. D'altra manera es-
taria el plet de la nostra llibertat si el cab-
dillatge catalanista s'hagués escaigut en es-
perits més oberts i més liberals ; si al nos-
tre problema hi haguessin portat un bon
tou de generositat esquerrana, d'esperit de
justícia per al poble com el volien per als
pobles.

En proposar aquesta tasca no és per a
nosaltres esforç, no cal que propaguem una
Espanya gran, ni ens prometem lligar al
nostre servei altres regions, ni sortim com
Quixots de matinada quan tothom dorm.
No fem altra cosa que escampar amb un
tornaveu l'esperit de llibertat i de justicia
social de Catalunya per les altres regions.
I tanmateix portant solucions justicieres es-
tem segurs que ningú no s'atrevirà a en-
viar-nos a casa amb mals modals.

J. AIGUADER i MIRO

NOTA.—Està molt ben pensat el que diu
el nostyz bon amic doctor Aiguader en
aquest article, que fa honor a la reconeguda
genero itat dels seus ideals. Però no és
aquest cas, del nostre comentari de l'altre
dia. Est de fer càrrec el doctor Aiguader
que, si creu que el Parlament espanyol no
té dret a tractar ni resoldre el problema
polític de Catalunya perquè aquest és cosa
exclusiva dels catalans, tampoc han de te-
nir dret els catalans a voler anar al Par-
lanient a tractar i resoldre. problemes socials
de Castella. El doctor Aiguader pot ajudar
a tots els pagesos del món que lluitin per
una emancipació de justicia, però pot dei-
xar de fer-ho al Parlament espanyol a favor
del pagès castellà si, per la seva part, entén
que aquest Parlament no es té de ficar per
res en les coses de Catalunya. Una mica
de lògica no fa mai nosa en aquestes coses,
i la lògica diu en aquest cas que els pro-
pòsits justiciers del doctor Aiguader l'obli-
guen a anar des d'ara al Parlament, sense
tantes complicacions, si els electors el de-
signen per anar-hi.

mirani_a

dora
La policia de Chicago

Chicago, tot i ésser la quarta població
del món quant a nombre d'habitants, no
resulta una ciutat gaire atractiva, domina-
da com està per bandes de criminals.

Davant la intipotència en què es troba la
policia per parar els peus a les bandes de
Chicago, s'havia pensat en confiar aquesta
tasca a un organitzador tan reputat com el
general Dawes, actualment ocupant l'am-
baixada dels EE. UU. a Londres. Però el
general no s'ha deixat seduir; ha refusat
el càrrec tot afegint amb un somriure:

—Fet i fet, no sé què poden retreure a
la policia de Chicago : almenys assegura la
seguretat dels bandolers, i aquests són una
part important de la ciutat.

3-2=1

La llei seca segueix en vigor a Amèrica,
en vigor i en rigor. Però en la seva apli-
cació passen coses estranyes, com l'aven-
tura succeïda al capità d'un paquebot fran-
cès, visitat en arribar a les costes ameri-
canes pels duaners, els quals no trigaren
ntolt a descobrir, en un amagatall que el
mateix capità ignorava, tres mil botelles de
xampany.

Aprehensió, atestat que firma el capità,
etcètera. L'endemà, aquest és cridat da-
vant el jutge. Quina multa formidable hau-
rà de pagar?

—Així----diu el jutge—vós portàveu mil
botelles clandestines?

—Tres mil, sir.
—Tres?.,. El report dels agents diu mil.
—Consulteu, si us plau, l'atestat.
El jutge el consulta, tartamudeja, ajorna

l'afer l el paquebot francès és autoritzat a
sortir. El seu capità no ha sentit parlar
mai més de la qüestió.

Convicció

Com saben els nostres lectors, Conan
Doyle no sols era un espiritista convençut,
sinó que a més a més un fervent propa-
gandista. Una vegada es va trobar amb l'a-
viador Védrines, que malgrat la seva fama
vo tenia una gaire brillant situació de for-
tuna.

—Ah !—deia—si pogués descobrir una mi-
neta d'or o de diamants al Transvaal, que
n'estaria de content!

Conan Doyle li posà una mà a l'espatll a.
amb un gest protector

—Estaríeu content de debò? Doncs, com
que em sou simpàtic, us vull fer un favor...
En parlaré a Cecil Rhodes•

—Cecil Rhodes1 Però no fa anys que és
mort?

Conan Doyle arronfà les espatlles,
—si, és mort, almenys en el sentit que

donem a aquesta paraula aquí baix. Però
estigueu tranquil, parlaré amb ell aquest
vespre i demà ja us faré saber alguna cosa.

L'endemà, Véc4rines s'afanyà a anar a
casa del novellista.

—Què hi ha d'allò? — demanà l'aviador
lleument irònic.	 '

—Us ho diré sense embuts. He parlat
amb Cecil Rhodes molt cordialment, corn
de costum, perquè el conec de temps. Li
he demanat si sabia alguna cosa que us
convingués. Sabeu què m'ha respost?

—A fe meva, no.
—Doncs bé, mita respost : l'or és una

quimera.
I, després d'un silenci, Conan Doyle re-

marcà, pensarós
—Com ha canviat!

Un ambaixador modern

L'Amèrica del Nord creu que els homes
bregats en els afers són superiors als di-
plomàtics professionals, i ha fet ambaixa-
dor seu a Varsòvia un fabricant a'autos,
John Willys.

Willys, que és el primer ambaixador dels
EE. UU, a Polònia (fins ara no hi havia
més que una legació), començà amb un
taller de bicicletes, després adquirí una fa-
briqueta d'autos a Indianàpolis i actual-
memit és director d'una gran firma. El seu
càrrec a Varsòvia és el seu debut en la di-
^lomàcia.

Les males llengües asseguren ja quina
seré la marca d'autos niés estesa a Polònia.

Origen (imprevist) de

l'Himne Feixista

A Biglen, petit poble de prop de Berna,
es celebrava no fa gaire un dinar entre
compositors sieissos. Una orquestra rural
executava peces populars helvètiques. Tot
d'una, en mig d'aquestes cançons que par-
laven de prats, de neu i de boscos, ressona -

ren les notes del bellicós himne feixista
Giovi,nezza!... Giovinezza!...

Un advocat de París, que dinava amb els
compositors, preguntà neguitós

—Que sou feixistes potser!
La tonada de l'orquestra no tenia res

de guerrer, almenys a Suïssa ; era senzi-
llament la cançó d'Emmenthal, el país del
conegut formatge, i la cançó, en el seu text
alemany, comença així : «No hi ha enlloc
ta'n bonic ni tan alegre com Emmenthal.»

L'himne feixista no és més que un apa
-cible cant suís al qual s'ha posat una lletra

agressiva.
No totes les revolucions poden trobar una

llarsellesa.

El pinforesc se'n va

L'estranger que passa per Budapest té
la curiositat de veure els zíngars o tzigans
músics, dels quals n'hi ha deu mil a la
ciutat, segons li ha dit el Baedeker.

Però es troba que ja no són nòmades,
encara que visquin en ei seu barri, dit el
nghètto zíngaro, i que fins tenen una as-
sociació professional, mantenen una escola
de violí. En una paraula, s'han urbanitzat
i civilitzat.

Aixl i tot, no neden en l'abundància, i
en això segueixeu h situació econòmica de
tota Hungria, bastant tronada.	 -

Quan va parlar-se d'emplaçar a la falda
de Montjuïc l'Exposició Internacional de
Barcelona, es va fer observar que aquesta
oportunitat permetria urbanitzar una gran
regió de la muntanya i construir un parc
que s'estendria des de la plaça d'Espanya
fins a Miramar. El sen yor Cambó va ésser
el que amb més entusiasme va defensar
aquesta idea que topava amb l'oposició
dels que havien volgut que et certamen
hagués disposat d'un terreny pla i que no
veien el sentit d'una maniobra dirigida con-
tra el castell.

•JOIES
RELLOTGES
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Passaf9e Bacardí, Z

Afortunadament, tant al Tibidabo com a
Montjuïc, les empreses que exploten aquests
dos parcs han trobat el terrenv quasi ver-
ge. El Tibidabo era massa lluny de la
ciutat quan el doctor Andreu va atrevir-se
a explotar-lo. Quant a Montjuïc, s'ha dit
mil vegades que aquesta muntanva veïna
de la ciutat veh'a seria avui el barri més
castís de Barcelona si l'edificació no hagués
estat prohibida pel ram de guerra. Comptat
i debatut, hi haurem guanyat.

La construcció del parc Maricel farà ho-
nor al jardiner Mirambell. L'estructura del

EL PARC MARICEL

La conquesta de Montjuïc

J. ROCA



Aquest é, el títol—Penisola pentagonale— I'IIQUEL LLOR : L'endemà del dolor
d'un	 llibre	 sobre	 Espanya.	 E1	 seu	 autor,
Mario Praz, professor d'italià de la Univer- (Biblioteca "A Tot Vent")

amunt'sitat de Liverpool, el va escriure d	 els
records i les notes d'un viatge fet durant la El contista	 a la inversa del novel1ista, es enrera ; d'aquí en prové aquesta dislacera-

febre inútil d'excitar la memò-
dictadura. Observacions sobre costums, des- veu obligat a «fer literatura». El seu art li ció, aquesta

defensa d'un organisme que voldria ferria,cripcions de gents i de paisatges, disquisi• ho exigeix.	 'Es	 tracta de	 ((contar» un	 epi-
de creació del seu record i posar-la enfrontunacions artístiques i literàries, j udicis sobre el

caràcter espanyol, s'apleguen dins l'espai de
sodi ; és a dir, de trobar una manera
dir allò que s'aparti de la recitació nua de de la natura hostilment indiferent, inexpres-

tres centes pàgines distribuïdes en deu ca- l'argument.	 Dins	 una	 novella,	 tot	 consis- siva. I, com en una marxa fúnebre, passen
temes de la vida, empesos pels nit.tots elspítols.

Hem cercat,	 naturalment,	 en aquest lli-
teix en l'evolució dels personatges i les vi-
cissituds de llurs existències.	 Un conte és mes del dolor i l'enyorança.

Miquel Llor ha sabut donar meravellosa-
bre, amb especial curiositat, allò que pogués

I	 hem tingut
un punt, una gota d'aigua, que l'escriptor
ha de mirar que	 sigui ben	 transparent	 i ment aquesta sensació, d'una manera con-

fer referència a Catalunya.	 no
cap decepció en veure que sols molt excep- que reflecteixi de passada, tot un mon in-

d'acumu-
tinguda i sense sotracs. S'ha refiat més del

natural que deriva de les situacions,patètic
cionalment se'm parla. !Els títols dels ca ten

lació
	 i exterior.	 Aquesta manca

lació	 de	 és d'una dificultato	 «farciment» que no pas de la retòrica sentimental i de-
enstols diversos	 que componen	 el	 llibre,	 ens

fan compendie tot seguit que les coses de extraordinària, ja que no n'hi ha, prou amb clamatòria, pròpia de les obres ((romàntiques.
ha	 estat	 «clàssic)).	 I més

Catalunya no poden tenir-hi un lloc prepon• el «geni » per a obtenir-la. Es una tasca de En aquest sentit
clàssic, modern. Ca

 en l a uetesntsíntes sderant	 EsQanya pintoresca	 Espanya mo- composició que vol una tècnica i un	 mè- que

Miquel flor

Noueíafs Shakespearianes
Un magistrat anglès, Sir O£fley Wake-

man,. acaba de donar a la biblioteca de Bir-
mirtgham, un lot de set cents documents,
els més antics d'ells datant del segle XIII,
i que han estat trobats en unes golfes, a

Hanley Court, prop de Tenbury (Worces-
tersltime^.

Uns quants d'aquests documents fan re-
ferència a Shakespeare. N'hi ha un que
porta la firma d'aquell editor, Henry Con-
del!, que amb John Hemnige publicà la pri-
mera edició in-folio de les obres del gran
dramaturg, tan apreciada pels bibliòfils, que
té un preu inassequible.

No en sabem gaires detalls més, però es-
tem segurs que cap document d'aquests no
impedirà que de tant en tant encara surti
algú a parlar de la paternitat de les obres
de Shakespeare 1 altres falòrmies per aju-
dar a passar Pestona.

Marìcel-Park
GRAN PARC D'ATRACCIONS MONTJUIC

Muntanyes Russes
■ 	 les més sensacionals d'Europa

Bug
L'atracció més trepidant

Witching Waves
La sempre agradable atraaíó

GRAN PISTA DE SKATING
MAGNIFIC RESTAURANT
Tobbogan, Cascada, Discos, Skooter, etc.

Mitjans de tomunitarió, -AUTOS : Carretera de Mont
-jui(, recentment asfa ltada. PUBLIC : Funicular de

Montjuic. (Bitllet combinat amb entrada al Paro
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tw LES LLETRES
PAU A M/Q LI= C: G°3 kj(^ Península pentagonal ELS LLIERES
Una gran part de t 'obra de Paul Vaiéry f esgarr iaments.	 El crític fa el mateix quan

és constituida per «peces de circumstància»,	 corregeix, tot mesurant la seva posició en re-
vull dir per aquelles que no sorgeixen pres-	 lació a uns punts fixos, Stendhal, Mallarmé,
crites	 pel	 que	 se'n	 diu t a	 inspiració,	 sinó	 la seva pròpia ruta.	 Perquè el	 moviment
que obeeixen, al contrari, a suggestions ex-	 comporta en ell mateix una tal adhesió de
teriors. No és tan paradoxal com s'imagina 	 totes les nostres facultats, una tal unanimi-
de dir que la personalitat d'un autor es ma-	 tat, que perdríem de vista els nostres despla-
nifiesta millor quan escriu a propòsit de...,	 çaments, si no els verifiquéssim sovint amb
perquè llavors )a no és la mitja mconscièn-	 l'ajuda d'aquests «focs). Llur llum no ens
cia de la creació immediata el que entra en	 illumina, aquests punts fixos no són ni els
joc,	 sinó una operació més subtil i potser	 nostres ports ni els	 nostres	 objectius,	 sinó
més profunda de la intelligència. Quan un
fet,	 un llibre,	 una circumstància ofereix a
un	 pensador l'ocasió de «fer el punta,	 les
observacions dels angles, de les distàncies,
en relació a un cert objecte fix, l'ajuden (i
ens ajuden) a definir millor la seva posició, y
no solament relativa a aquest objecte, ans
també relativa a ell mateix.

Aquesta mesura de l'allunyament, aquest e

establiment de relacions, aquest anàlisi que
es converteix tant en crítica de sí mateix
com en crítica de l'obra o de ]'home estu-
diat, donen als assaigs de Valéry que com-
ponien Variété (i) i als que llegim avui en
Variété II (t)	 una importància igual a lar'
que atorguem a Eupalinos o a La Jeune r
Parque.	 Aquests	 assaigs	 no	 constitueixen v
pas un gènere menor ni accessori : cis tinc
per	 tant	 necessaris	 com	 els	 seus	 poemes
a1 coneixement exacte i complet de Valéry.
Aquesta, gran corba que traça el pensament
del poeta, només la comprenem de debò si
reconstituïm la bastida que l'aguanta.	 x

En Variété II admirem una vegada més
l'art amb què Valéry sap aprofitar-se de les
sorpreses i de les troballes, foa-túites o pro-
vocades. Tot el que commou la seva intel-
ligència	 el	 captiva	 i	 e1	 reté.	 Retrobar	 els
lligams, les connexions que teixeixen el di-
buix d'un pensament, descobrir el més se-
cret d'un	 altre home pel més secret d'ell
mateix, no comparant, sinó establint aques-
ta complicitat íntima de l'esperit i del cor
que permet les més 'llunyanes t les més fe-
cundes	 exploracions,	 a això	 s'apliquen as-
saigs com els consagrats a Stendhal, a Bos-
suet, a Baudelaire, a Mallarmé. Valéry no
està mai tan a prop de nosaltres com quan
el veiem a través aquests minsos écrans :	 Simplement fites	 sobre	 els meandres d'un
tota perspectiva ens condueix a ell mateix.	 camí.

La puixança de suggestió que posseeixen No hi ha,	 doncs,	 veritable crítica de	 sí
aquests assaigs i prefacis és tant més gran mateix, sinó aquella que s'apuntala prime-
com doble és llur efecte i múltiple el nos-	 rament sobre les relacions. Conèixer les se-
tre interès. Ens proposen uns meravellosos	 ves afinitats amb tal o	 tal	 altre llibre, és
excitants	 que 'se'ns	 duen	 sense	 subjecció, descobrir allò que en si s'associa o s'oposa
sense esforç,	 i tot deixant-nos la illusió de a certes maneres de sentir o de pensar, a
crear amb la	 nostra	 pròpia	 substància el certes formes d'expressió. Igualment que un
desenrotllament d'una idea. Participem, per vaixell no pot conèixer la seva situació al
un moment, d'aquesta penetració o d'aques- mig de l'oceà, ni constatar la regularitat de
ta flexibilitat amb què envolta el seu tema, i	 la seva marxa mirant dintre d'ell mateix,
tenim 1a illusió d'ésser els ucamductorsn de les	 la introspecció no	 pot donar-nos	 informa-
vibracions que relliguen	 llavors	 amb	 llurs cions	 vàlides	 sobre	 la	 nostra	 posició Intel-
ondes e] subjecte i l'objecte d'una remarca. lectual exacta.

Valéry s'apropa taint dels éssers i de les Crec, doncs, 'que la crítica representa per
coses que susciten el seu examen, que tot a Valéry una	 exigència	 del seu esperit,	 i
sembla revestir llavors un aspecte de paren- que mesura sovint a la llum d'aquests focs
tiu. Parentiu en l'ordre de l'essencial, porquè fixos les gestions del seu pensaent, fin-
és sempre en el domini major que aquestes cessant	 moviment d'una	 intel.ligència	 que
troballes es fecunden i fructifiquen. A propò- es cerca, i que tendeix sense cessar a fer-se
sit de	 Rembrandt,	 Valéry	 parla d'aquells més i més explícita.
efectes laterals que produeix l'acció indirec- Considerar uns assaigs com els de Varié-
ta d'una obra d'art. De la mateixa manera el té i de	 Variété	 II	 sota l'angle de l'acces-
seu art de diverses dimensions ens assoleix soni,	 és ignorar que el millor mitjà potser
pels encontorns i les fondàries. I la riquesa que	 posseïm	 d'arribar	 a	 un	 coneixement
d'aquest esperit és tan vasta que les menors total de Valéry són aquestes obres, menors
ressonàncies que ens arriben estan carrega- en	 aparença,	 peró	 singularment	 signifi-
des d'una matèria vital radiant tan eficaç que catives	 si mesurem els	 apartaments	 entre
el menor lector les rep com un salutífer agu- tal far,	 tal estrella, i el punt mòbil que es
iló de la	 intelligència. desplaça. Remarquem per exemple el que

No ha estat prou remarcada, en la meva ens diu Valéry de les relacions entre Poe i
opinió,	 la	 importància de ]'obra	 crítica de Baudelaire :	 «Baudelaire,	 Edgar	 Poe	 bes
Valéry. Entenguem-nos sobre aquesta paran- canvien	 uns	 valors,.	 Cada	 un	 d'ells	 dóna
la : no es tracta pas evidentment, no es trac- a l'altre el	 que té ;	 en rep el que no	 té
ta pas d'una crítica dia per dia. Al contrari, Aquest dóna a aquell tot un sistema de pen
la crítica de Valéry es col.loca sempre sobre saments nous i profunds. L'illumina, el fe
el pla de l'essencial i en funció de 1'eterni- cunda, determina les	 seves opinions	 sobr
tat,	 constitueix	 el	 magnífic	 expandiment una quantitat de temes : filosofia de la com
d'una intelligéncia que, no contenta de cer- posició,	 teoria	 de	 l'artificial,	 comprensió
car-se en ella mateixa, es persegueix encara condemnació del	 modern,	 importància	 d
a través de pensaments i de formes alienes. l'excepcional i d'una certa estranyesa, acti
Critica el capítol sobre Stendhal i Bossuet, tud aristocràtica, misticitat, gust de l'elegàn
crítica el Préface aux ccLettres Persanesn, orí- cia i de la precisió, política t tot. Tot Bau
tica el Souvenir de J. K. Huysmans. Però delaire	 n'és	 impregnat,	 inspirat,	 aprofu
critica tant més fecunda i reveladora com dit.»
més el subjecte de l'objecte,	 en	 lloc d'em- No es tracta pas ací d'una influència d
mascarar-se recíprocament, s'expliquen l'un recta,	 de	 transmissions	 pròpiament	 dite
a l'altre, IEl valor d'un	 comentari	 resideix sinó d'una acció de retop,	 o, en un altr
tant en la personalitat del comentador com sentit,	 si	 es vol,	 d'una fecundació	 en	 dt
en l'obra comentada, puix que no s'estudien temps. Baudelaire, més que rebre de P
mai sinó obres a les quals ens lliga la sim- ha precisat per relació a aquest certs carà
patia o l'hostilitat—que és, també, una for- ters del seu geni que esperaven per form
ma de 'lligam—. ¿Quantes de vegades ens lar-se a ells mateixos una suggestió ext
ocorre de cercar en el llibre d'un escriptor, rior. Es d'aquesta manera, em sembla, q
no pas un pensament indiferent al nostre, cal entendre al més sovint les influències 1

sinó alguna cosa que és per nosaltres com teràries.	 Més	 aviat	 que	 una	 cessió,	 s
un origen o una prolongació? constituïdes per la creació d'un medi fav

Examinant les parts d'aquesta obra crí• rable,	 la presència d'un mirall	 en el qu
tica de Valéry, descobriríem tot un conjunt un	 autor	 trobarà	 refractada	 una	 imat
de filiacions espirituals, tota una trama en el d'ell que no coneixia o que tenia neces
dibuix de la qual s'incorpora Valéry mateix. tat, per percebre-la exactament, de trob

I res no ens revela millor el seu parentiu
amb aquests esperits veïns, com aquest de-

reflectida d'una certa manera,	 en un c
angle, en una certa Ilum. No deixa d'éss

sig d'explicar-se ell mateix, servint-se d'ells, gens	 ell	 mateix	 perquè	 s'hagi	 reconeg

de notar aquestes semblances o aquestes di- millor en un reflex.
ferències que són tants altres punts de con- Es per una operació anàloga que P

tacte. Si estudia la filosofia de la composició Valéry utilitza el pretext d'un	 homenat

en Edgar Poe, és perquè els mètodes d'Eure• d'un	 prefaci,	 per	 fer-ne l'ocasió d'un	 d

ka no són allunyats dels de M. Teste, i que quests fecunds retorns envers ell mateix q

de vegades cal mirar enfora de sí per tal de representen	 aquests	 assaigs crítics.
tenir una coneixença més lúcida dels movi- Per objectiu que aleshores ens sembli,

noments del propi esperit, desprès de tota	 intenció autocrítica,

Voldria	 sobre això comparar el	 mètode mat tan totalment personal com quan es

crític de Valéry, a aquelles determinacions flecteix.	 Conèixer,	 per	 ell,	 és	 sempre
i en aquesta,nèixer•se ell-mateix,	 perpè

que fan el marins per tal de conèixer exac-
tament la posició de llur vaixell i la direcció interrogació tat ens inclina envers nosalt

de la seva marxa. En escollir un punt fix
la	 estrella,	 ambsobre	 costa, o una	 precisen

mateixos,	 ens aprofundeix, ens interiorit
Així, demanar la significació més íntim

càlculs enginyosos llurs apartaments i llurs la més secreta d'un escriptor a la seva o
critica, ens instrueix sobre els moments

(r)	 iEdicions de la N. R. F. què es confronta amb l'exterior, aquells
què el seu pensament aflora a la superfíc
es mira i es compara.

1 	 doncs	 seran

nbtona, Sang, voluptat i mort, «Inglesitos»,
El triomf de la mort, i altres títols adients,
ens fan pensar tot d'una en terres cap al
centre o cap el sud de la península, no pas

en les nostres terres mediterrànies. I, de fet,
aquest mediterranisme és allò, sens dubte,
que ha induït el professor Praz a donar tan

poc de lloc en el seu llibre a la nostra con-

trada. uBarcelona—ens deia un dia—no té
res del tipus clàssic de ciutat ibèrica : és
un tipus de ciutat netament mediterrània.»
I allò precisament que l'escriptor italià ha
volgut cercar i assaborir, no és pas el medi-
terranisme, que coneix prou bé, sinó el cas-
tissisme ibèric, que desconeixia.

No creguéssiu, però, que el seu Vibre ve
a continuar la tradició de Gautier o de Bar-
rès. Ben al contrari. Gautier i Barrès són
sovint recordats per Mario Praz ; però no
pas per ésser exalçats i corroborats, sinó
per a ésser rebaixats i contradits, amb in-
dulgent somriure l'un, amb desdenyosa aeri-
tud l'altre. A la recerca del pintoresc, Mario
Praz l'ha trobat tan rarament, que el capí-
tol titulat Espanya Qintoresca és un dels
menys densos deI'obra. IEII no ha pogut
exclamar, com Gautier, «Nous étions enchan-
tés : le pittoresque demandé se preduisait	 t
en abondance.n Per això, per a bastir el seu
capítol, Mario Praz ha hagut de recórrer
al cabdellament d'algunes anècdotes d'un t
pintoresc força deixatat . Un anunci per a
I'embalsamament de cadàvers, la prmhibició
que va llegir en un mingitori subterrani de
Sevilla («prohibida l'a permanencia en el local
después de efectuado el servicio»), l'obses-
sió de les innombrables escupidores que ha
trobat arreu, l'article setè del reglament
d'una casa de dispeses barcelonina («todo
huésped tiene derecho a un baño de;iies por
semana, exceptuando tos domingos y días
festivos»), l'anècdota ,d'un periodista fran-
eés, víctima d'un petit uchantage», .les pe-
ripèçies d'un pretès hidalgo a Anglaterra, li
serveixen per a escriure'l gairebé ale cap a
cap.'

iEn canvi, quan es tracta d'escrimre el ca-
pítol segon, titulat Espanya monótona, les
observacions i els comontarts aflue-ixen abun-
dosos. ))El qui viatja per Espanya . avui
dia no triga a descobrir que l'essència d'a-
quest país és precisament en el contrari del
pintoresc; en una grandiosa potent mono-

tonia», escriu en començar el capítol. I tot
ell no és sinó el desenrotllament d'aquesta
afirmació : monòtona la pintura espanyola,
monòton el paisatge, monòtona la literatura

(e
ls místics, el Quixot, els dramaturgs del

Segle d'Or), els menjars, les curses de braus,
les processons. A propòsit del Quixot recorda
les paraules de Barbey d'Aurevtlly : «Un
livre monotone d'une gai'té. de muletiers,

L ayant toujours le m@me gout d'ail et de j5ro-
verbes.» No comparteix el judici i el qualifi-

- ca d'heretgia. Però afegeix : «No hi ha he-
-	 retgia que no contingui un bri de veritat, i
e	 el bri de veritat és, en aquest cas, en la
- sospita de monotonia. )) A propòsit dels men-
i jars, recorda la indicació del Baedeker : «La
e nouniture est bonne et copieuse, mais un

- fieu monotone.» A propòsit de les processons
- i les curses de braus, ens descriu les festes
- de la setmana Santa a Sevilla, a través de
n- les impressions i comentaris d'ues giris

americanes que formen part d'un Cooh's
i- escorted Tour de Luxe. Es aquest un dels
s,	 fragments més vius i pintorescos (sic) del

llibre, com en general tots aquells en què
,s apareixen anglo-saxons. Tot un capítol, ti-
ce, tulat «Inglesitos», és destinat a presentar-nos
c- alguns tipus anglesos en terres andaluses.
u-	 I, si hem de dir la veritat, hom té la sen-

sació que Mario Praz coneix més a fons el
te caràcter dels fills de la rossa Albió que no
i -	 pas el dels fills de la bruna Ibèria.
ón	 pel que fa a Catalunya, les allusions hi
o- són, com hem dit, escassíssimes. La presen-
al tació d'un guia català, que es dóna la gran

ge vida, a Màlaga, a costa dels anglesos que li
st• ha encomanat l'agència Cook, un capítol
ar que s'intitula L'Alhambra i Churriguera, i
ert	 unes consideracions sobre el judici de Ches-
en terton a propòsit de la netedat del nostre
ut país, son gairebé tot el que trobem en Pe-

aul 
»isola f entagonale referent a Catalunya.
Parlant de la Sagrada Família l'autor arriba

ge ' a la singular conclusió : «L'Alhambra, ¡'Es-

a- corial, la Cartuja, la Sagrada Familia, sono
ue . espressioni di un stesso popolo.n Quant al

judici de Chesterton, Mario Praz oposa a laper fanatical cleanliness i a la rabid hygtene que
és l'escriptor anglès va trobar a Catalunya,
re- l'esmentat article seté de la casa de dispeses

tua	 barcelonina, i no acaba d'explicar-se l'opi-
nió de Chesterton. Si torna, però, a la nostra

res terra, vagi a Sitges, on l'autor de L'home
zas	 perdurable va residir a:gun temps, i podrà

bra	 explicar-se'l a satisfacció. I qui diu Sitges
_	 diu altres indrets de la nostra costa.

«la nada») const
entre una visió )(romàntica) (elegíaca) del
món, i una execució segura i curosa de les
proporcions.

A cap moment de la narració hi fa falta
]'ambient. iEstà representat sota figuracions
estilitzades lleument, diríem petits epigra-
mes, meitat matèria, meitat esperit. Un ve-
ritable estil de conte ; més atent a la sensi-
bilitat que a l'exactitud fotogràfica. Miquel
Llor té prou sentit de la realitat per a no
caure en les gratuitats del realisme.

Tríptic (L'ombra d'En Batista, Bucòlica
i Els neguits de Palmira) és una sèrie de
contalles on la crueltat refinada del fons
forma un contrast tallant amb la serenitat
de la veu que les recita. IEs un esforç reeixit
d'auto-contenció. La polidesa de la forma
obliga el lector a apartar de sí tota idea
de truculència. Com la música trista, que
fa el miracle de tornar amable la tristor,
cc Tríptic trobeu la crueltat dolça •i pia-
dosa.

L'Ofrena, La clivella morada, En Roc t
les formigues, pertanyen al gènere humo-
Eístic, d'un humor molt peculiar a l'autor..
Ha ha un somriure envers la petitesa d'a-
quelles vides i un corrent de simpatia en-

ode de treball i, després, malta he ment' vers la gentilesa delicada del humils epi-
co i es bens que Per això . ha menys 1 sodis lacrats. En un mot, hi ha poesia que
contistes bons qT nés 

qüestió 
Le novel-laper- 1 ens enterneix i ens £a somriure. Somriure

é. més defenia. Tot és qüestió be	 èno per- perquè allò no pesa; allò «vola». L'autor
die mai l'orientació dins el laberint dels redimeix amb. un gest màgic tots els sofri-
fets l ï a laberint mateix us dóna fe pauta ments dels seus personatges dins una mena
de l'obra. afegiu un conte tot és a fer. Tot 1 de catarsi alada. Por obra i gràcia de l'art
li que hi afegiu és obra d'art—més ben G	 cantaire no percebeu del «cas,(( sinó
dit, hem 	 ; o encara, per raons d estès eI perfum l'impalpable, el verí que s'as-
tica, atur de fer que aquest artifici quedin sinula impensadament.
ben natural Fin tot aqu.est volum plegat, a més, tro-

Una novella pot tenir coma finalitat et 
beu un català modèlic, una frase que on-

N u mateix contingut ; és es gènere tancat dut gent i que si un moment fa una
No g,^t escriure's do dues maneres. En	

an á és taa>, ràpid, que a l'heu asilat
canvi, ei un conte, el contingut és un mitjà g y a+. , ,	 P	 q	 1	 R

per a produir una memade sensació esté- de llarg, t ya n.e us fa pena.

tica pura. No interessa allò que conteu,, R©SE.xn LLATES

sinó..tcomn ho conteu. Per això veiem el''
mateix argument pres com a pretext per
dos contistes diferents, resolt de manares
completament antitètiques.

Del llibre de Miquei Llor, L'endemà del
dolor trobem que és la narració que com

-pl'eix més les condicions d'ésser un conte.
La situació que li serveix de trama—un
home que enterra la muller estimada—no
serveix sinó per a donar un color i un sen-
tit a totes les divagacions fluctuals del món
dels records que s'esgra lnen a través de l'o-
bra. L'endemà del dolor és la hisáòria d'uns
amors, presa des del moment del seu in-
terrompre's per una mort sobtada. Els epi-
sodis històrics retrospectius es succeeixen i
es deformen damunt del pla de les sensa-
cions presents d'una ànima que passa amb
una mobilitat desesperada del record a la
realitat i de la realitat al record, i cerca
inútilment un sentit lògic a aquesta activi-
tat involuntària . La vida i la mort encara

no s'ha destriat ben bé. Una persona mor-
ta, quan és la meitat de ]a vida d'una al-
tra, no es pot morir envers l'altra sinó a
mitges, i d'aquest morir-se a mitges en
resulta com una llei d'immortalitat doloro-
sa ; per contracop, tot el món exterior, per
a aquell que medita la mort d'un ésser mig
confós amb el seu propi, sembla que hagi
sofert una minva de vida. Perquè si bé els
sentits ens lliguen amb el temps que marxa
endavant, el sentiment ens arrossega temps

El Sol serà el seu invifaf sí deci•
deix festejar les seves noces al

Restaurant de! Parc

.Amb 2I mes  tu t	 -
gits aquests llibres on es tracen, per dir-ho
així, els itineraris del seu anàlisi . No sola-
ment en raó de les remarques molt noves
t molt originals que Valéry ens aporta so-
bre tots els temes que toca, sinó encara per
les informacions sobre ell mateix que hi
trobem i que constitueixen el més verídic,
el més puixant atractiu d'aquestes obres.

MARCEL BRION
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A través del joc dels actors, de l'acció de En els combats de sabre, per exemple,
les peces representades, a manca de la intel- aquests successius i rítmics alentiments i
ligència del diàleg, hem evocat la civilització arboraments dels conjunts, són d'un gran
de' país del Sol Ixent. Civilització ben dife- efecte plàstic. Es en aquests combats de
rent de la nostra, que s'ha desenvolupat sabre on se'ns posa davant dels ulls, amb.
sense contacte amb la nostra . Madura amb una claredat meridiana, la fórmula del tea-
maduresa de llimona. Ens referim, natu- tre japonès : l'extrema expressió dintre l'ex-
ralment, a la civilització de la societat ja- trema abstracció. Hem repetit diverses ve-
ponesa de l'època que evoca el teatre Ka- gades, des d'aquesta mateixa plana — i
buki, que té alguns punts de semblança perdoneu que avui ho tornem a repetir —
amb la nostra Edat Mitjana. En maneres que l'actor ideal és aquell actor que juga
i en sentiments farts i simples : esperit re- amb la mateixa desimboltura una tragèdia,

El combat de sabres de «La Providència oculta,

ligiós, esperit militar, esperit nacional, cul- una comèdia, una pantomima, un ballable
ta al sentiment de l'honor. La providència 'de revista. Les representacions del Teatre
oculta, el plat fort de les representacions Japonès ens permeten de posar dos exem-
del Teatre Japonès, pot ésser considerat com pies : Tokujiro Tsutsui i Kiyoshi Mimasu,
l'equivalent—però en síntesi, en esquema, seguits de tota la companyia japonesa, so-
en esquelet, enormement simplificat, —de la bretot dels quatre jugadors de sabre que in-
nostra literatura de cavalleries. I aquesta tervenen en la dansa del combat de La
comparació ens porta com de la mà a una Providència oculta.
consideració ben curiosa i sorprenent. Dues El que ens encanta d'aquest espectacle
races que no han tingut res en comú, ni extraordinari, és el fet d haver vist jugar un
potser l'origen, que viuen als pols oposats melodrama—La Providència oculta—que a
del mateix continent, han inventat separa- través de l'estil de la interpretació, no ens
dament l'art dramàtic, amb tot allò que adonàvem que era un melodrama. Heus ací
comporta : acció, diàleg, actor, mímica, de- la gram virtut de l'estilització. Res més lluny
corat. IEn el fons, els drames Kabuki són de la nostra sensibilitat que el fer-se ¡jara-
els mateixos drames que han emocionat els kiri. Tanmateix quan el cavaller iEnzo es
nostres avis, ens emocionen i emocionaran fa harakiri ens emocionem de debò. No per
elsmostres néts. Els decorats, almenys en què es condemni a harakiri en .l'altar de
les representacions que nosaltres hem vist,
tampoc difereixen essencialment dels nos-
tres—recordem que això ha fet escriure a
un comentarista parisenc que els trobava
poc cirerers en flor—. Cal tenir en compte,
peró, que algunes innovacions a la mise-en-
scène tradicional a Europa, són portades
per Meyerhold del teatre japonès. Ara que
Meyerhold ha innovat tant damunt d'aques-
tes innovacions, que la seva mise-en-scène
ja no té res a veure amb la del Kabuki.

Allb que diferencia el teatre japonès del
nostre teatre no és, doncs, l'acció ni el de-
corat, sinó la manera de portar l'acció, la .
mímica, l'expressió dels sentiments, e1 foc
de l'actor,

Lucion Dubeeh ha dit que l'art dramà-
tic japonès revela i remarca que el senti-
ment es manifesta a la cara d'un nipó amb
més lentitud, amb més gravetat i amb més
reserva que no el nostre. IEn els rostres dels
nostres comediants, l'expressió és immedia-
ta ; l'amor, l'odi, la còlera s'hi llegeixen
com un llampec. En canvi, en un comediant
japonès passa un petit temps ; el rostre es
congestiona i es descongestiona amb una
certa lentitud. Dubech es pregunta si això
indica diferència d'estructura anatómica o
de civilització. Però potser és una cosa vol-
guda.

Hi ha observacions que semblen confir-
mar aquest punt de vista. L'actor japonés
no copia els moviments de la realitat, sinó
que els interpreta, tasca que en el llenguat-
ge contemporani hem convingut d'anome-
nar estilització. El rostre dels nipons és,
certament, menys ràpid que el nostre en
l'expressió dels estats d'ànim, però també
sembla cert que l'actor japonès en la seva
tasca interpretativa, d'estilització d'aquest
moviment facial, n'accentua la lentitud per
tal de matisar-los plenament. Una altra
observació sembla corroborar això : l'actor
japonès trasllada aquesta intensa lentitud
expressiva del rostre, a molts moviments
del cos. Sovint romanen en una posició,
inicialment ràpida, com si esperessin l'avís
del repòrter gràfic. El mateix passa amb els
moviments facials. Tot plegat s'adiu per-
fectament amb la tasca interpretativa que
els• actors japonesos fan de la realitat.

Tokujiro Tsutsui

]'amistat, sinó per la manera de fer-se ha-
rahiri, per aquella expressió del dolor físic
i de la voluntat sublimadora d'aquest do-
lor, que ens arriba al moll de l'os, com la
punta gelada del sabre del cavaller japonès.

En aquest teatre, el moviment de l'actor
he és tot, el decorat no és res, àdhuc l'ac-
ció de l'obra no compta. — L'argument no-
més ens interessa com a document evocador
d'una època i d'una civilització—. Pel tre-
bali de l'actor, a través d'un diàleg desco-
negut, arriba al públic la profunda bellesa
d'aquest espectacle extraordinari, les fines
dansarines en S, la serenitat del cant d'un

ocell a quatre metres d'un home agonit-
zant, sota un cel desesperadament serè,

I'idili camperol trencat per la ferotgia del
senyor de la província, el culte de la lluita
a sabre que fou en el vell Japó una disci-

plina militar i que ha esdevingut on el Japó
modern un dels cims de ]'art dramàtic.

RAMON PEI

Aurea en una època millor

d'una Grècia de' pandereta, inventada de
cap a peus i poca-solta ; tots els sinistres
refinats, com diria En Josep Pla ; tots els
snobs de darrer rengle. Per mica que el
seny català s'hagués deixat entabanar, i
això sol passar sovint, ja teníem un símbol
més i una gram figura arribada a la més
gloriosa patumitat.

Ens referim a la figura principal de la
festa pagana : la dansarina Aurea de Sarrà,
que ha ballat per tot el món, segons testi -
fiquen tot de fotografies.

Fet i fet, això està a l'abast de qualsevol
turista : és qüestió de tenir diners per viat-
jar i que encara en quedin per uns quants
vestits d'època (d'una època o altra) i pagar
un fotògraf que us retrati a dalt d'un tem-
ple azteca, al peu d'una piràmide o al mig
d'un temple grec. No a tot arreu es troben
les comoditats de l'Alhambra de Granada,
on ja lloguen xilabes i turbants per retra-
tar-se al Pati dels Lleons vestit de moro.

Quan teniu unes quantes fotografies d'a-
questes, i intimeu amb uns quants intellec-
tuals i sorbonagres que puguin collocar ar-
ticles, ja ho teniu tot fet. Es qüestió de
tirar al dret. Uns prospectes amb tot aquell
marro literari i històric del caràcter reli-
giós de les danses antigues i exòtiques, i
els babaus mossegaran l'esquer.

Quan el tindran a la boca no hi troba-
ran cap bon gust. Però no s'atreviran a
dir-ho perquè no els prenguin per ases, em
veure els imtellectualassos que adollen encens
a tota fúria.

Aquest és el mecanisme de la fama de
I'Aurea de Sarrà.

L'espectador ingenu que, amb una bona
fe i un dispondi dignes de millor esmerç,
va anar a veure-la i a sentir-la en els fes-
tivals dits clàssics celebrats al Teatre Grec
de l"Exposició — sense els quals aquesta
construcció de pedra picada encara no hau-
ria servit de res —, s'avorria com un deses-
perat. Però li havien dit que era tan bo!
Ens hem proposat de tornar la pau a aquests
ànims trasbalsats encomanant-los la certesa
que foren víctimes d'una enredada i, per
tant, que en puguin dir tot el mal que vul-

guin sense fer un mal paper. Que no en
facin cas dels crítics. Tret potser d'IEn Guam-
sé, els més discrets han passat la maroma;
els altres, han lloat sense reserves,

Per la mostra banda, ja els ho regalem.
Tot, sense regatejar.

Els regalem la figura principal, com a
dansarina i com a recitadora. Com a dan-
sarina, perquè no balla : pesa massa àdhuc
per pujar escales. Com a recitadora, tot i
els seus poderosos pulmons, perquè recita
els versos talment que ni prosa semblen.

Els regalem les noies de la Pauleta, que
evolucionaven amb una confusió que feta

expressa no hauria quedat tan bé.

Els regalem la literatura d'En Carrion.
Els regalem la música de Beethoven arre-

glada com solen fer-ho les orquestrines dels
cinemes on encara no ha arribat el sonor.
1 no tenim ganes de dir-ne gran cosa

més. Ni n'hauríem parlat si no s'hagués
arribat a una inflació de prestigi que no
ens fa gens de favor.

Jusr CABOT

Dies 25, 26 i 27 juliol

Una gran excursió en autocar
per les comarques tarragonines

Tarragona
Escornalbou

Poble4, Sanfes Creus
Carfoixa

de Scala Dei, efe.
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E1 feafre KabukiPresent Í esdevenidor del teatreIa 6rciade pandereta

Es curiosa la història introspectiva del
suïcidi que A. Esclasans ens presenta en

Dos i dos fan cinc. En diem història perquè
el suicida August, «foll nu en la nuditat del
sofriment més espadat», abans de pendre el
revòlver sosté una llarga i alta consulta amb
ell mateix. Esclasans corporalitza els quatre
caires de la individualitat d'August : el Bon
August, el, Mal August, el Gran August i
el Pobre August. D'aquesta manera és
transformat en diàleg el monòleg complex
d'un gran suïcida. La suma d'aquestes parts
integrant d'August donarà, naturalment, la

unitat de consciència August.
Ara bé ; quan la consciència s'introspec-

ciona ella mateixa, la consciència és subjecte
i objecte a la vegada. Això és el que ens

vol dir Esclasans amb el títol Dos i dos fan
cinc. Només que Esclasans sempre complica
una mica aquestes qüestions amb expressions
detonants com dos i dos i fan cinc.

En aquest acte de teatre introspectiu-és
expressió d'Esclasans—el suicida no ho serà
—diem ho serà i no ho és perquè ]'acte
l'acaba amb aquest consell del Mal August
«El revòlver !»—par dissorts físiques sinó per
dissorts metafísiques. August té trenta cinc
ames, una muller que l'estima i uns fills
que creixen, negocis escampats, li ve el di-

ner,. se'n torna i li revé multiplicadament.
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Fixi's en aquest nou programa de «reprises» en els locals
=	 "CINAE S'

=	 CATALUÑA	 CAPITOL
AVUI, DIJOUS:	 AVUI, DIJOUS

Sin escudo	 EI mejor caballero

ni blasón	
(Artistes Asaoriats)

per NORMA TALMADGE
(Verdaguer)	 LLUIS ALONSO 1	 E

per BILLIE DOVE	 E

Domador por amor f rey de los
Obra pòstuma de	 cow—bo,1 S

MAX LINDER	 per BUSTER KEATON

KURSAAL
Queda tancat aquest saló per a dar lloc a la instal'lació
d'aparells sonors, la inauguració dels quals es farà aviat.
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Una vegada, sota l'Arc de Barà, hi hagué
una moixiganga. Era un diumenge d'estiu,

que el consum de comèdies que fins ara i en aquella carretera tan poc ampla, però
hin fet els nostres escenaris és un consum de molt trànsit, i amb tanques a banda i
anormal per excés. Malgrat que Barcelona banda que protegeixen les vinyes, uns dinà

-no sigui una capital, com París o com Ma- mies animadors s'empescaren una festa
drid, amb una vasta població flotant, clien- d'allò més hellènica : discurs de 1'Estelrich,
tela segura i contínuament renovada dels conferència d'En Bosch Gimpera i danses
mateixos espectacles, no hi ha cap motiu de l Aurea de Sarrà, als acords d'un piano.
d'ordre podríem dir mecànic perquè una En una terra tan humanística com la nos-
comèdia hagi d'ésser retirada del cartell tra, tan reclàssica com diuen, una festa
quinze dies després de l'estrena. Les cau- així havia d'engrescar tots els hellenitzants
ses d'aquest fenomen han d'ésser, doncs,
repartides entre l'organització de les empre-
ses, les manies del públic, les ineficàcies dels
autors... Deixem de banda tots els co-res-
ponsables i examinem només els autors.

Ja els examino. _Els examino interior-
ment, que és ; l'única manera per mi, que
pertanyo a llur gremi, d'examinar-los amb
profunditat. Què hi veig ?... Oh, no de-
maneu pas poc! Què veig? De primer an-
tuvi, veig que d'autors dramàtics pròpiament
dits a Catalunya en aquest moment histò-
ric n'hi ha tan pocs que es poden comptar
amb els dits d'una mà. Fóra inútil, doncs,
de cercar escoles o equips integrats per per-
sonalitats afins o acostades, com se'n troben
a França o a la mateixa Castella. (A Fran-
ça, pèr exemple, hi ha constellacions fà-
cils ;de definir : Vildrac, J. J. Bernard,
Amiel — Achard, Jeanson, Natanson — Pa-
gnol, Bourdet...) A Catalunya, fóra evident

-ment ridícul, puix que la base demogràfica
manca, de demanar res de semblant ; perd
tal vegada és excessiu que els estels, o si
preferiu els asteroides, que poblen el nostre
minúscul firmament segueixin òrbites tan
diferents i donin lluïssors tan diverses que
arriben a fer dubtar que pertanyin a un
mateix microcosmos.

En aquestes condicions és tan difícil de
formar un públic!

«I per què us preocupeu tant del pú-
blic?—m'objectarà, si gosa, algun partidari
de la puresa suma—. ',El gran autor dramà-
tic tira al dret i fora ; treballa per ell ; no-
més mira de satisfer la seva consciència.»

No ens emboliquem a esbrinar com treba-
lla el gran autor dramàtic, cosa privada que
no podem controlar. En canvi, adonem-nos
d'una vegada que avui com ahir, l'aquies-
cència del públic—d'un públic—segueix es-
sent la confirmació insubstituïble del geni
dramàtic. Admeto, com tothom, la distinció
corrent entre teatre comercial i teatre d'art
però em nego resoltament a oblidar que
aquesta, distinció té una . valor extremada-
ment relativa i que és el símptoma menys
discutible de la decadència del teatre. Ni
els temps de Shakespeare, ni els de Moliè-
re, ni els de Lope de Vega, ni els de Gol-
doni la varen conèixer.

No vull cloure aquest capítol sense dir un
mot sobre el problema de les traduccions.
Es obvi que si la producció indígena resul-

ta manifestament insuficient, cal omplir les
llacunes que deixi amb producció estrange-
ra. Els qui per sistema, i en nom d'una
xenofòbia ridícula, clamen contra les tra-
duccions, o bé no han meditat prou sobre
la veritable situació dels nostres teatres o
bé proven d'afavorir indirectament deter-
minades obres que dormen als calaixos de
les direccions i que a dreta llei no poden
muntar a l'escenari.

No trobo exagerat que el trenta o el
quaranta per cent dels programes ara com
ara es nodreixi de traduccions. Als qui, en
veure noms estrangers al cartell, demanen
amb sarcasme : at això és el teatre cata-
là?u, no hi altre remei sinó replicar-los
«Això, almenys, és el teatre en català. Sem-
pre val més tenir un teatre en català, que
no .pas veure com desapareixen les escenes
a còpia de català sense teatre.

Altrament, a teatres molt més forts i arre-
lats que el nostre, nat ahir com si digués-
sim, els autors estrangers són acceptats
amplament. Molesteu -vos a llegir els anun-
cis d'espectacles italians ; veureu com hi
abunda la importació francesa—tot i la gal

-lofòbia. 1 a Alemanya mateix, quant Jules
Romains! quant Lenormand! quant Bar-
nard Shaw!

La sola cosa a demanar i, si cal, a exi-
gir en aquest terreny, és que la traducció

no sigui esgrimida per les empreses com
una arma per a minar els drets dels autors.
Se'n comencen a veure casos!

D'altra banda, cal que les obres impor-
tades no siguin inferiors a les nacionals que
vénen a acompanyar, i que la versió sigui
feta, no sols per poliglotes experts, sinó per
veritables homes de teatre.

CARLES SOLDEVILA

No obstant, dintre seu tot és tenebra, la seva
ànima sembla una columna trencada fatal-
ment pel mig. S'extenua ribotejant la fusta
dolorosa. Per què? Perquè cerca la pau in-

terior i no la troba. Perquè, ell, que es mou
amb un absolut desig de concreció, no troba

les paraules que podrien tornar-li per sempre
la calma perduda. Quines paraules són,
aquestes? August voldria pendre en mans
aquest flam de consciència que li llengoteja
la vida vulgar i convertir-lo en mil llengües
de foc que el confirmessin en una vida més
alta, ja entenedora i fruible en aquest món
de cada dia. Cerca una clara idea d'unitat...
Vol encalçar la idea de durada... Temps
absolut... Es proposa construir el món a

imatge seva...
Evidentment, quan el subjectivisme dóna

un frenesí tan insuportable com el que pa-
teix .August, aquell qué aconsella : ei re-
vbiver!, no és el Mal August sinó el Bon
August.

R. P.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

III

EI cas del teatre català

b) No hi ha empreses.

Es la veritat. Tenim un empresari, el meu
amic Josep Canals, que ha realitzat el mi-
racle de mantenir dotze anys una escena
oberta per al teatre català. Tots els autors,
àdhuc els que més en malparlen, li deuen
algun favor, o alguns favors ; el de les obres
que els ha muntat i el de les que els ha
deixat de muntar (de vegades, aquest més
d'agrair que no aquell).

Però fins avui, l'empresari senyor Canals
ha patit dels avantatges mateixos que li
donava la seva situació d'unicitat. Les cir-
cumstàncies l'han obligat fins ara a sentir-se
continuador d'una tradició, hereu universal
d'un patrimoni. No ha pogut ésser un teatre
català, o encara, més. elàstic i més plàstic,
un teatre on es representa en català. Si us
plau per força, ha hagut de convertir-se en
el teatre català per essència i per antono-
rnàsia.

Crec que aquesta obligació, tan honorífica
com vulgueu, però pràcticament entreban-
cadora, ha contribuït a anullar bona part
dels seus esforços. •Ha hagut de moure's en
un terreny intermedi que no era ni el del
negoci ni el del mecenatge. Sense haver estat
mai subvencionat, ha carregat 'sobre les se-
ves espatlles el compromís de cultivar el
repertori, -i el no menys feixuc de mostrar-se
eclèctic.

Segurament enlloc del món no hi ha un
teatre que tingui menys compromisos his-
tòrics que el nostre. Va néixer al segle
passat i, ai de nosaltres !, no pas perfecte i
armat de totes les armes com la Rallas clàs-
sica, sinó més aviat coix i deforme, per
culpa de la desnutrició literària que patien
els seus ilustres progenitors. No deixa,
doncs, de produir sorpresa, per no dir es-
tupor, que memtre.el teatre castellà, amb un
immens patrimoni, ha viscut aquests anys
exclusivament consagrat a les obres contem

-porànies, nosaltres ens hàgim extenuat en
el conreu d'uns autors que l'evoluoió acce-
lerada del llenguatge i de la sensibilitat allu-
nyava del públic, sense tanmateix encoma-
nar-los cap pàtina seductora.

El mòdic desfici que s'ha desvetllat d'un
parell d'anys ençà no ha pas arribat a al-
terar la situació. Si alguna estona ha sem-
blat que empresaris, més o menys impro-
visats, venien a implantar el règim normal
a tat arreu : l'especialització, aviat ens
hem adonat que tots insistien en la tasca
de desorientar el públic amb continus canvis
de gènere.

La condició siné qua non per a la restau-
ració de l'escena 'catalana és que existeixin
empresaris 'amb suficient empenta, ambició
i intelligència per triar uin gènere, servir-lo
amb la companyia que li pertoca i esperar
que el públic s'adoni del present que se li
fa. Sense empreses d'un tipus normal és im-
possible de tenir escenes normals.

e) No hi ha autors.

Com ha anat això? No hi ha autors i
cada empresa s'ufana de posseir-ne un
nteam» complet? No hi ha autors i els ar-
maris de les direccions teatrals vessen de
manuscrits? No hi ha autors i així que els
diaris inauguren una tribuna lluire l'en-
vaeixen els crits dels autors novells? ¿No
hi ha autors i resulta que cada dia en des-
cobriu un d'inèdit sota les aparences d'un
apotecari pacf'fic o d'un comissionista agi-
tat?

Malgrat de tots aquests indicis i circums-
tàncies, mantinc la meva proposició només
assuaujant-la amb un modest afegitó. No
hi ha prou autors per mantenir una tempo-
rada de vuit o nou mesos a cap teatre de
Barcelona. 0 si voleu, adoptant un gir més
francament comercial, la producció és ne-
tament inferior al consum. Els dos teatres
del centre---Novetats i Romea—necessiten
pel cap baix cinc obres .per trimestre ; els
fets demostren que mai els empresaris no
han pogut disposar de les tretze o catorze
comèdies decents i viables que els farien
falta per renovar els cartells a base exclu-
siva d'estrenes catalanes.

Davant aquest fet, la primera cosa que
ocorre de preguntar és aquesta : I per què
els teatres- catalans consumeixen tantes co-
mèdies d'un cap a l'altre de temporada?

Sense perill d'equivocar -nos podem dir

"Dos • dos fan cinc"

VIATGES CATALONIA
Rambla del Cenhe, 37 • Tel. 93252



Una escena d'uOmbres blanques»

Un exemple d'expressivitat en La caixa de Pandora, de Pabst

4!L_EJð CINEMA

La temporada cinematogràfica que s'aca-
ba de liquidar ha tingut una importància
excepcional. Es en el curs d'ella que ha
tingut lloc aquest fet prodigiós que és l'ad-
veniment del cinema sonor. Les ombres
han sortit de llur mutisme, i tothom ha de
convenir que aquest fet és un fet d'una
transcendència que no té parió en tota la
història del cinema. Llevat de la seva nai-
xença, res de la seva història pot equi-
parar-se en importància amb aquest ex-

traordinari succés que és la fusió del so
amb la imatge.

Adhuc potser la història de les altres arts
està desproveïda d'una revolució tan impor-
tant. Ni la introducció de la polifonia en
la composició musical, ni del protagonista
en la tragèdia grega, ni de la policromia
en l'estatuària són innovacions que hagin
afectat tant la vitalitat i expansió d'un art
com ]a infusió del so al cinema se'n mostra
capaç. Descartem la juxtaposició pura i
simple del gest amb el ritme musical, que
és un fet prehistòric; la dansa, amb caràc-
ter esportiu, festiu o religiós sembla ésser
un instint primari que es situa més enllà
de l'albada de la iuistària. D'aquest fet
inicial, una trajectòria—no precisament rec-
tilínia—ens ha conduït al cinema sonor.

Com que en aquestes mateixes pàgines
s'han comentat, a mesura de llur aparició
en les nostres pantalles doblades de vita-
pho'ne, les innovaciones sonores que apor-
taven ets films, creiem inútil tornar-ne a
parlar en deta'il i ino abandonarem el ter-
reny de les generalitats.

Diguem tot seguit que les coses han mar-
xat amb una acceleració imprevista. Sem-
blen d'ahir la munió d'articles—tenim la
consciència tranquilla de no haver-ne signat
cap—que delataven les deficiències tèoniques
del nou invent que el condemnaven a la
puerilitat. IEls esdeveniments han desbancat,
i de quina manera, aquells vaticinis rancu-
tniosos. Un any escassament separa el pri-
mer film sonor Paramount del darrer que
11 mateixa empresa ha presentat. El pri
mer, La cançó de París, de Wellman, ens
féu somriure amb la seva puerilitat de mit-
jans ; el darrer, La parada de l'amor, de
Lubitsoh, aporta una solució tòonica dels
problemes tan madura, que alguns, exal-
tats d'entusiasme, han parlat d'adquisicions
definitives.

L'art marxa a remolc de la ciència. L'art
treu partit de tots els mitjans lliurats a la
seva disposició. Però aquesta constatació
ens condueix a una altra remarca impor-
tantfssima i sobre la qual ens cal insistir,
ja que ella tot dreçant el balanç de la tem-
porada, es posa per sí mateixa.

De la comparació dels darrers films si-
lents amb els primers films sonors que la
temporada passada ens ha ofert, es des-
prèn la conclusió clara i indiscutible que
e! cinema sonor no ha nascut per a venir
a prolongar ]'altre cinema i anullar-lo, sinó

per a viure frec a frec amb ell certament,
però en un altre pla independent.

No han estat els cineastes els qui han
trobat el so, han estat els físics i els em-
presaris. lEls cineastes no han trobat al so,
perquè no el cercaven, tot al contrari, ideal-
ment se n'apartaven cada jorn. Recordeu
si no els darrers grans films que hem ad-
mirat. Cada un d'ells més pur que el pre-
cedent, més allunyat de tota intromissió
verbal o musical. Ham podia notar una ab-

sèmoia de paraules en els grans films de
Griffith tan atapeïts de cartells, hom no
sofria ja tant d'aquesta absència en els
films posteriors del mateix realitzador, fi-
nalment ningú no en patia en films tan
purs—des del punt que ens ocupa ara—com
Albada, Els quatre diables, El cameraman,
Soledat, Tempestat a l'Asia, etc.

Lluny d'haver trobat el so com una fita
en la seva marxa progressiva, el so ha en-
trat en el cinema d'una manera lateral. Els
físics que no saben res d'estètica, i el em

-presaris que en saben un xic, han promo-
gut aquest fet que ens ha portat un tras-
torn d'una emoció grandiosa.

Els films sonors que hem vist es dividei-
xen en quatre categories. Els que eren so-
nors en l'original r els hem vistos muts,
com El llop de Wall Street, Intrornissió i
Broadway.

Els que en canvi eren muts i els han
donat sonors, com Verges modernes, La
dona lleugera i tants altres.

IEls,que més que films sonors eren films
muts .acompanyats de sonoritats : El Pa-
triota, Captaires de Vida, Ombres bldn-
ques, entre altres.

Finalment els films pròpiament sonors.
Però aquí és on veiem com encara les di-
visions resten difuses i com és difícil decidir
quan La quantitat de paraules o de sons
ingredida, justifica l'apellació de film so-
mor. El film sonor ei concebem taco impor-
tant des del punt de l'element sonor que
quasi gosaríem dir que encara esperem el
primer. Tot al més direm que els dibuixos
animats són els aperitius d'aquest gram con-
vit que esperem que ens brindarà la pro-
pera temporada.

Josep PALAU

J a ho sabeu...
—Que reveurem Jeannette Max Donald

en El rei vagabund? lEs tracta de la bio-
grafia de François Villon.

—Que hom pensa ja en una nova versió,
parlada, de Ben-Huy?

—Que el pròxim film d'Emil Jannings
serà L'Idol? Direcció : Hans Schwartz.
Assumpte : la vida d'un tenor.

PANORAMA
Dos vells films de D. W. Griffüfh

El Saló Reina Victòria ha tingut el gran
encert de tornar a posar dos dels més vells
films de Griffith : El naixement d'una na-
ció i Les dues orfes. Tots dos pertanyen,
no obstant, a dos períodes distints id l'un
a l'altre cal senyalar una gran etapa pro-
gressiva.

El naixement d'una nació—en una nova
versió de la qual treballa ara el seu autor-
es classifica com un film d'avantguerra,
però com un ban film d'avantguerra, és a
dir, que resta sempre digne, tot i delatar
una lamentable absència d'ordre i de sentit
ea la determinació dels plans dramàtics, ja
que tots els motius, el mateix els primor-
dials que els secundaris, s'hi troben mes-
clats en una bigarrada confusió.

Et més notable a remarcar és ]'absència
de vedette. La mateixa Lillian Gish no es
destaca per res de la resta del personal.

En canvi, Les dues orfes resta avui enca-
ra un bell film, ple de qualitats cinema-
togràfiques i psicològiques i ofereix una
bella mostra del talent del seu autor amb
les seves característiques més genuïnes.

Per bé que tant en un film com en l'al-
tre hi ha un excés de literatura, és bo de
remarcar que aquesta no es refereix quasi
mai a paraules canviades entre els perso-
natges, sinó a indicacions informatives i ex-
plicatives. Els personatges de Griffith no
parlen.

Confra el cinema?
Georges Duhamel, en la seva recent Dé-

couverte du Nouveau Monde, exposa el seu
judici sobre aquesta aportació del Nou Món
que és el cinema. Es un judici no gens fa-
laguer. Duhamel creu en una inferioritat
congènita del cinema, que, segons diu ell,
no explora sinó sensacions epidèrmiques.
Art essencialment perifèric, endropeix les
funcions actives de l'espectador i el fa cada
volta menys apte a un esforç espiritual.

Duhamel no fa situó rependre les opinions
de Paul Souday i d'Anatole France. Aquest
darrer escrivia : aLa supremacia del cinema
ens conduirà a la barbàrie.»

Per saber ]'audiència que hem de concedir
a aquests judicis, caldria saber amb quina
documentació els han fonamentat els seus
respectius autors.

Tota persona culta que es creu obligada
a una certa orientació literària i artística,
no es creu obligada a la mateixa orientació
quan es tracta del cinema,' palesant amb
això el menyspreu que a priori li inspira
aquest.

Duhamel manté el seu judici — inspirat
probablement per una caòtica visió de pro-
gnames confeccionats a l'atzar—anfront de
cintes com Tempestat a l'Asia, La dona
lleugera, El món marxa i tantes altres que
podríem citar?

Saturats d'una cultura excessivament in-
tellectualista, el primen benefici del cinema
ha estat oferir-nos una oportunitat de tor-
nar a les coses, multiplicant la nostra facul-
tat visual. No ens aporta descripcions, sinó
visions. Ull obert damunt del món, tempera
sanament el nostre arrelat localisme.

Els que hi veuen una contaminació in-
desitjable d'americanisme fan molt poc ho-
nor a la cultura europea en ereure-la tan
mitigada en jutjar-la en perill pel que en
el cinema és certament secundari.

Quant a no requerir el cinema cap es-
forç de la part de l'espectador, això evi-
dentment és un sofisme. Hi ha un art d'es-
coltar música, hi ha també certament un
art de veure cinema. L'existència de públic
passiu no diu res contra l'energia espiritual
comprimida en un producte artístic.

La primera meitat d'El nostre pa quoti-
dià, de Murnau, és un espectacle que man-
té despertes totes les puixances de l'ànima
i que per molt de temps és llevat per a l'es-
perit.

Donem un exemple a l'atzar. Tothom po-
dria oferir-ne d'altres.

Informafives
Segons les informacions oficioses lliurades

a la premsa, podem donar per segur que
veurem la temporada vinent el gran film
que ha realitzat G. W. Pabst amb la coope-
ració d'Arnold Frank ; porta el títol de
Presoners de la muntanya.

G. W. Pabst, tan donat a filmar qüestions
tèrboles, en cambres miserables, pudentes
de vici, aquest cop ha escalat els Alps per
al seu objecte, que és un film estrictament
d'alpinisme. La gran competència alpina del
seu collaborador Frank és una de les ga-
ranties d'aquest film.

A. Dupont, per la seva banda, ha enlles-
tit la versió francesa del seu darrer film
Els dos mons. La familiaritat amb què es
troba el nostre públic amb l'idioma francès,
creiem que hauria de decidir els empresaris
a lliurar-nos íntegra i en la seva versió ori-
ginal aquesta cinta del realitzador de Va-
riété.

Les Eres descobertes
dels americans

Segons G. Chaperot, a La Revue du Ci-
néma, des del punt de vista psicològic, els
americans han fet tres descobertes en ci-
nema.

Han descobert el sex appeal, o el triomf
de la vamp, l'encís de la infància i l'atrac

-tiu de la bèstia (vull dir els animals savis,
gossos i cavalls). El film tipus seria aquell
en què una noia morena, dolenta per afegi-
dura, voldria fer desaparèixer per venjar

-s de l'home que ella estima i que no 1'es-
tima (gran escena de seducció), la criatura
d'aquest (gran escena d'entendriment), i
que, al darrer moment, seria salvada per
Rin-tin-tín (gran escena d'aplaudiment). Per
desgràcia, a part el Kid (revelat en un film
de Chaplin), cada vegada que s'han volgut
representar criatures a la pantalla, ha estat
sempre el triomf de la babaueria sentimen-
tal.

LINA

La nos.
Eugeni d'Ors encapçalava el seu llibre

sobre Cézanne enyorant una perfecció de la
nostra capacitat visual, tal com probable-
ment era assolida pels homes del Renaixe-
ment. El mal ens ve d'un continuat exercici
de l'abstracció. CD'ençà que Descartes va
evaporar la física em la mecànica, i la mecà-
nica en la matemàtica, el mal ha anat crei-
xent.» Patim una colla de segles d'intellec-
tualisme desenfrenat, al curs dels quals cada
signe imprès calia ésser vist en funció d'una

CINEMA

paraules
màntics d'una sinceritat subjugada per qual-
sevol dring de música.) Això, a part. Hi ha,
doncs—hem triat textos ben distants—, un
cansanci visible de la paraula, de la pobra .
paraula cansada, gastada i envellida. Quan
Joan Maragall volgué fer l'Elogi de la Pa-
raula, va haver de cercar molt Ilunv per a
trobar paraules vérges, carregades de sen-
tit. Els artistes més inquiets del nostre temps
senten d'una manera vivíssima ]'angúnia de
i i paraula sense arestes, difícil de situar a

l'engranatge mental, i preconitzen l'expres-
sió del cinema. Mai no hi havia hagut tants
escriptors que pintessin com ara ; mai tan-
tes plomes havien cercat en la camera»
un mitjà expressiu més intens i sobretot més
autèntic. IEs defuig d'una manera marca-
díssima el mimetisme per aproximació—me-
tàfora, imatge poètica, estilització—.i es cer-
ca la visió exacta i crua de cada cosa.

Així, doncs, el cinema assoleix una mà-
xima categoria. Cal expressar-se amb sig-
nes visuals, plàstics, purs. I bé. IEl cinema
pot arribar a això. Pot prescindir de la pa-
raula. ,Si Jean Epstein vacil•l ava una mica
ara fa "uns anys, avui podem dir, davant de
realitzacions esplèndides, que per mitjà plàs-
tic és possible expressar tota mena de sen-
timents. Buñuel ha dit tot el que hauria dit
amb paraules un Bréton o un J. V. Foix.
Man Ray—en un altre aspecte, més artifi-
cial, també. Transportat .a assumptes més
corrents hi ha exemples a dotzenes, Recen-
tíssimament Jacques Feyder, en aquest gran
film que és El Bes, ens mostra el procés
psicològic—temença, vacillació—d'una dona
on emetre una falsa declaració davant un
jutge, amb més expressivitat que la que
donarien moltes pàgines de novella.

La batalla està guanyada. Abel Gance po-
drà cridar foli d'entusiasme : Le temps de
l'inaage est venu !

1 bé. En mig de l'entusiasme d'aquesta
epifania cas caldrà cercar la serenitat sufi-
cient perquè ens preguntem : i la cultura
antiga, la cultura de la paraula i de l'intel-
lectualisme, la cultura de l'abstracció, ¿de u.
rà ésser definitivament bandejada?

No. Caldrà que subterràniament camini
parallelament a la cultura nova la cultura
antiga. No podem pas caure en el fetitxisme
de les noves aportacions. S. M. Eisenstein,
que no pot pas ésser sospitós en aquest as-
pecte, ho diu ben clar. Cal que el cinema
sigui un pont entre el sentiment 1 la raó.
Un enllaç entre el llenguatge de la' lògica
i el llenguatge de les imatges per tal de crear
una cinedialèctica, portantveu de les noves
aspiracions de la Humanitat.
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idea abstracta. Es per això que el cinema
— la pura expressió sensorial — ens retorna
a tuna deliciosa infància mental. I és per
això que el món es sent rejovenit i retorn a
a grans gambades al grafisme — a l'af fiche,
a la fotografia, a la plàstica—, ((La nostra
consciència—diu Waldemar George—, atro-
fiada per una massa llarga activitat dins
una civilització que desconeixia les dades
immediates de la imatge, retroba, a favor
de la fotografia i el cinema, arts de la visió,
la seva aeuïtat, la seva impressiomabilitata

1 bé. Hi ha un cansament mental en to-
tes les nostres civilitzacions, per un excés
d'intellectualisme. S'han,esgotat ja tots els
camins oercadors de novetat per vies dé mor-
bositat, cerebralisme, artifici, etc, Darrera
cada troballa el món s'ha anat sentint cada
vegada més envellit i las. La presència del
cinema suposa ni més ni menys l'obertura
d'un camí inèdit, no fressat mai per ningú
dintre de la civilització. Suposa un retorn a
la pura plasticitat expressiva de les pintures
prehistòriques; el culte de la forma per a
sentir-ne el goig. Una injecció de superfi-
cialitat riquíssima de suggerències en el mo-
meint en què acabaven d'esgotar -se tots els
camins pregons.

Si, carregant-lo de transcendència, este-
nem el nostre esguard damunt l'esquema
cultural de la Humanitat, compendrem la
immensa valor d'aquest retorn a la super-
fície, clara i brillant, en un moment crític.
En un moment en què la cultura intel• ec-
tualista va perdent per a la massa el seu
veritable valor. Les paraules ham perdut,
per l'ús de molts segles, el seu veritable
sentit. Han esdevingut petits útils d'expres-
sió limitadíssima. No pas símbols plens de
valor. ((Les paraules—diu Abel Gance—, dins
la mostra societat contemporània, no inclouen
mai la seva realització. Els prejudicis, la
moral, les contingències, les tares fisiolò-
giques, han pres als mots pronunciats la
seva veritable significació. Es sempre el més
hàbil, i no pas el més veritable, que s'ex-
pressa amb les millors paraules, i ja es va-
loren més els silencis que els mots. Sola-
ment els actes són encara prou d'acord amb
la nostra psicologia.» Pirandello- Sei per-
sonaggl in cerca d'autore—parlava de com
entre el .nostre jo autèntic i el jo dels altres
s'estenia la reixa mentidera de les nostres
paraules. (Aquest text pirandellià podria ser-
vir-nos—de fet cris ha servit : Hèlix, 4—
per a atacar en general totes les sinceritats
literàries. Sinceritats que ens traeixen i cas
porten engainy. Tot això en un pla de per-
fecta inconsciència personal, naturalment.
No hi ha en essència cap escriptor absolu-
tament sincer, Menys que tots, és clar, mal-
grat les seves protestes, aquells pobres ro-
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raspalls per a tots els usos
articles de neteja — objectes per a present.
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LES ,. DISCOS
La dada fofogràfica moderna) DISCOS

MUSICA LLEUGERA
Ara que comencem el període de les va-

cances estiuenques, em sembla oportú ence-
tar el tema de la tan bescantada, però, tam-
bé, mai prou lloada Fotografia. En aquesta
època de l'any es desemboliquen tots els apa

-rells fotogràfics per a registrar les variades
delícies de les vacances, tal com aconsella
l'anunci «Kodak», i de passada augmentar
l'arxiu gràfic dels records personals, tan con-
venient i tan agraït per a distreure les facè-

cies reumàtiques de la vellesa. Per això, en
aquest temps, l'objectiu «Zeisss> pampel!u-
gueja amb major freqüència que mai ; tan
aviat el trobeu enfront d'una «catarata» de
Gualba impressionant l'escena del primer
Amor (prova exquisida per aquell arxiu que

Foto Max Burchartz

parlàvem), com sota la porxada d'una plaça
de Vic enfocant tres venerables capellans i

Relatives a1 que fa l'objecte del present
article, he volgut sotmetre a l'eminent crític
d'art, M. Waldemar George, algunes pre-
guntes en vista de les múltiples tendències
oposades que regnen actualment en el camp
de l'art, 'En efecte, si un vol recordar el
que era la .pintura ara fa trenta anys, en
aquella època no tenint-se la menor idea
dels assaigs que s'han realitzat després, i
que sovint l'han desplaçada i fins desnatu-
ralitzada, es veu que en aquella època l'as

-pecte que podria dir-se normal s'havia man-
tingut, i que malgrat aqueixes diverses ten-
dències no es sabria constatar una fugida
en aquest sentit; i es pensa en l'extraordi-
nària diversitat d'avui, no és estrany que un
es pregunti, no sense certa angúnia, què pot
esdevenir encara la pintura a la fi de la
temerària aventura a què s'ha aventurat i si
és que s'ha perdut completament el sentit
del que deu ésser aquest art, o que, pel con-
trari, es té avui més consciència. Hom no
Sap pronunciar-se. Però en Waldemar Geor-

Però el meu objectiu, en iniciar el tema
escollit, no era pas ni el de Zeiss ni el de
Zeus (dit sigui amb tots els respectes per
la casa constructora i l'amo de l'Olimp),
sinó, més aviat, glossar alguns aspectes de
la producció fotogràfica actual.

El procés del fet fotogràfic, amb tot i no
comptar, només, que amb el curt espai de

gairebé un segle, ja ha assolit, actualment,
una estructuració definida. Avui podem dir
que la Fotografia ja té tradició. Com en tota
cosa, doncs, que tingui tradició, hi ha d'ha-
ver els seus diversos estats evolutius.

En les primeres proves fotogràfiques el
punt de vista de d'objectiu estava gairebé
sempre a l'horitzó normal de l'operador. IE!
model ,acostumava ésser el retrat. Per a nos-
altres, avui és un encant contemplar les pri-
màries daguerreotípies. Es l'encant de tots
els primitivismes, amb la mateixa força
d'expressivitat i la manca de concessions a
l'estil. En la primitiva època de Niepce i
Daguerre la Fotografia començà a actuar
d'una manera documental, coincidiint, per
tant, amb un aspecte de la producció mo-
derna. Després, anotem els formidables re-
trats de Nadar : Delacroix, Baudelaire, Dau

-mier, Courbet, etc., posaren davant l'objec-
tiu del seu aparell . En aquests retrats i enles altres proves de Nadar, la Fotografia
dóna u,n pas ferm endavant,

(I perdoneu-me si he tornat a desenfocar
e. meu objectiu, que no és pas de gran an-
gular per intentar abarcar la història de la
Fotografia.)

ge trobem una actitud ben franca, i jo vol-
dria posseir una memòria més fidel que lameva, per a reproduir, mot per .mot, i el més
exactament possible, aquesta interessant con-versa, veritable brodat sostingut per un di-
buix segur, riques matèries, erudició sense
encarcarament, justesa i elegància em el diri perfecta unitat de pensament. Coses que
poden, en mig de la desorientació actual,
donar-nos cert repòs i cert alè per a realit-
zar quelcom d'equilibrat, que és al que sem-
bla tendir el crític polonès.

Volent tractar la cosa a fons, ha calgut
prèviament establir certes bases d'ordre ge-
neral. Responent, doncs, a les meves pre-
guntes, ha dit :

—Entenc que l'artista no deu seguir cap
tradició d'art ni preocupar-se tampoc a tro

-bar res de nou. Jo vull en l'artista una in-
dependència total. Perquè l'artista no és en
realitat més que un mèdium que no pot sos-
treure's a les agitacions de pensament que
dominen les èpoques i que preparen l'evolució
de l'art. I per aqueixa raó, un no sabria dir
què és en ell més important, si el cantó
personalitat o el cantó ideològic que es rea-
litza en ell i malgrat ell mateix . Recerca de
qualitat, de nous elements plàstics en pin-
tura, això no té sentit. Ja que ell no pot es-
collir, podent sols esdevenir una cosa donada,
determinada per la força de lleis que escapena tota previsió. En aquest sentit, l'assimila-
ció de l'aspecte plàstic de les coses mo-
dernes, com l'avió o el grans transatlàntics,
i altres coses així relatives a la nostra èpo-

Jo crec que d'ençà que s'ha Iliberat de la
mania artístico-pictòrica ho ha conseguit.

En les relacions successives que han man-
tingut la Pintura i la Fotografia cal des-
triar-ne les coincidències que, inevitable-
ment, han aparegut, si volem analitzar i
valorar la qualitat de la placa impressio-
nada.

Una cosa és que la producció fotogràfica
hagi coincidit amb la visió estètica de 1a
Pintura, i una altra és que pretengui imi-
tar-la per a suplir-la. En el primer cas, és
conseqüent a la ideologia del moment en
què es produeix. En una època realista és
natural que els assumptes fotogràfics siguin
realistes, i si ta ventada és una tramuntana
romàntica, ens farem retratar a dalt de ja
muntanya de Sant Jeroni, o sota d'un xi-
prer, els ulls en blanc, la pose abrandada,
etcètera, etc.

Seguir les modalitats espirituals no serà
mai cap defecte de la càmara fotogràfica i
necessàriament n'han de pervenir certes
semblances amb e1 fet pictòric i a totes les
altres activitats intel•lectuals. Per això, des-
prés d'una època fotogràfica que podríem
anomenar realista, la qual es produí en els
temps de Courbet, vingué la fotografia im-
pressionista a la manera de Carrière (un
dels pintors que, per la seva factura, imi-
taren, ben aviat, els fotògrafs) i fins en ple

-n.a època modernista, la fotografia evolu-
cionà, per a seguir lot aquell repertori ar-
t ístic tan «divertit» i poca-solta: D'altra ban

-da, aquestes fotografies -modernistes,.presen-
ten, s> més no, un interès documental re-
marcable (i pel meu gust particular, una

La culpa d'aquests clixés embafadors és,
precisament, de la «mania artística» que tot
fotògraf es creia en el deure de posseir.

En la moderna visió fotogràfica cal també

Foto Maurice Tabard

ésser artista, però no un artista fracassat
provinent del camp de la Pintura, com els
fotògrafs amb xalina i de velleïtats pictòri-
ques. Un bon clixé d'avui dia no té res

Heus aquí un gènere ben d'acord amb
la temporada ; els discos que el recullin
tindran si més no, l'avantatge de l'oportu-
nitat.	 •

Aquesta música que cercava la ironia més
que en els seus moviments, amb la lletra
per la qual era escrita i amb els artistes que
la interpretaven, és avui en franca deca-
dència. L'actua] repertori no té res que el
faci distint del que s'escrivia fa quaranta
anys : Chapí, Breton, Chueca, etc., tenien
a més en moltes ocasions l'avantatge de
la ingenuïtat.	 -

Val a dir que aquí aquest gènere mai va
tenir ambient. Aquesta escena era ben bé
d'importació i els teatres que encara el
cultiven pertanyen a l'encasellat de «pro-
víncies»,. als quals només arribem els «bolos»
dels habituals de Madrid.

Els discos d'aquesta música, al principi
del gramòfon, eren gairebé llur únic aguant.
Això i les òperes amb divos constituïen la
totalitat dels programes. Hi ha editors
que encara enregistren aquest gènere al cos-
tat dels altres, amb els quals els discófils
s'han habituat. La marca «Odeon» amb
el dit género chico i de varietés i el seu
similar la sarsuela, enregistra sempre els
millors elements que el cultiven. En els
programes de tots els mesos s'hi troben
sempre els artistes més populars dels es-
cenaris.

Un disc de Blanquita Suàrez que canta
dos xotis, Don José i Ciriaco, de ritme ben
marcat, que l'artista accentua més amb la
dicció, són un bon exemple que aquest
aire de dansa que només es comporta a
les orquestres de revetlla, té encara el seu
públic, indiferent a la invasió del jazz i
que s'entesta en els balls del segle passat.
La continuació d'aquest género chico que

avui sembla esgotat, sembla fer -se amb
aquestes semirevistes que només s'aguan-
ten pcl to una mica pujat de llur argu-
ment ; amb la música no hi ha res que
pugui fer prestar atenció, és d'una vulgari-
tat aclaparadora. Tal són els discos de Co-
librí, dels quals només pot anotar-se la for-
ma amb qué són cantats i llur .bona edició.

Anotarem també els discos de La Pica-
rona, una de les darreres sarsueles que més
raó tenen d'aguantar-se. Cal subratllar el
fragment Cant a Segovia, d'un vigor d'ex-
pressió que no té mai la nota efectista, a
la qual tant recorren els autors de sarsuela
per a suplir llur manca d'imaginació. En
altra crónica fèiem ja notar l'excellent for-
ma de cantar de Marcos .Redondo, i avui
podem anotar també 1'excellent veu de M.
Vázquez i A. Vela, artistes tots que han
saludat també unes altres esferes més ele-
vades : ]'òpera i el concert, amb forma que
no desdeia dels habituals.
I ja que hem parlat de música escènica,

cal anotar la publicació, també d'«Odeom>,
de dos discos de «Madame Buterfly» i «Car-
meno, dues òperes que amb tot i la prodiga-
litat que en els programes de discos ens
ofereixen, ben cantades, com s'escau en
aquests discos, no molesta La seva repetició.

J. G..

La Picarona.—Alonso, M. Redondo, Ma-
tilde Vàzquez i A Vela. «Odeon» 121120J1.

Carmen, Bizet (escena de la carta).—Apol-
loni, Ferraris, Minghini. «Odean» 121124.

Madame Buterfly, — Pucini, «Odeom>
121123.

Don José, Ciriaco. — Xotis, Blanquita
Suàrez. «Odeon» 128811.

Colibrí. — Cor de tiples i altres frag-
ments. «Odeon» 203231/232•

Mi cabello murió. — Tango. Orquestra
<Los Bolivios», cOdeom> 128806.
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Foto Errell

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
'.oRTs, 481 ! Telèfon 33421

sabor exquisida). -Però el segon cas que hem
apuntat—d'imitació servil de la Pintura—és
d'una vulgaritat definitiva. La finalitat d'a-
questa producció fotogràfica és arribar al
quadro. Així ho diuen els seus entusiastes

un tros d'ase airós a segon terme. [així	 (+0h!. Quina «foto» més;.espeterrant! Sem-
uVindré un dia ai què l'objectiu r e . 1 arri-	 * *	 bla un quadro 1» D'altres n'hi ha que volen
Barà superar l'ull de Zeus, que tot ho veu,	 I de si la Fotografia és un Art qué en	

semblar u gravat, un dibuix e la sanguina
però de massa enlaire,	 ?	 g	 q	 e una en aret•og I de tots aquests pastitxospenseu.	 en diuen «fotografia artísticas,

L'orientació quedeu pendre la pintura
(Conversa amb M. Waldemar George)

ca, sols pot suposar una .adaptació prèvia delseu esperit a noves ordenacions. En conse-qüència, s'apuntala sempre en sí mateix> res més. La raça té també la seva impor-tància, ja que deixa senyals a voltes profun-
des en l'obra, perd sempre haurà de domi-nar un sentit universal. Però no es cregui,per això, que ens pot satisfer la realització
d'una plàstica pura, que rebutgi el cantó per-
sonal i fins l'emotiu de l'artista. Davant l'as-
pecte humà i d'una raó d'ésser de valors més
autèntics i profunds, aqueixa actitud volguda
m'apar d'una esterilitat absoluta , Jo recla-
maria més bé, i en nom d'un art universal,el retorn a Roma. L'art romà, per la seva
essencialitat clàssica, va poder escampar-se
arreu del món, i avui encara podria consti-
tuir la base d'un gran estil que dominés la
nostra època. El] ens duria de nou a una
plenitud i a un equilibri ben desitjables. Por
aquesta raó, jo sóc contra aquest primiti-
visme que ens ha dominat darrerament, com
també contra totes aqueixes experiències
freudianes, i altres recerques d'ordre sem-
blant, que ens han afeblit i turmentat. Pe-
rò cal entendre's. Aquest retorn al neo-clas-
sicisme (aquest terme em plau) ha d'ésser a
condició de dotar el nou cicle d'art, d'un
principi constructiu completament modern,
que crec absolutament indispensable. I en
això està potser el més interessant de la cosa,
i en el qual jo fonamento totes les meves es-
perances en el futur. Tasca difícil, però com
a reacció natural del que ha precedit, cosa
fatal que pot esdevenir realitat en un no
llunyà esdevenidor. Es que no veiem senyals
que l'anuncien? Sense dubte. l'art occiden-
tal deu reclamar el seu imperi i donar-nos

Q
fruits de maturitat, sans, bells i opulents.

uan un veu aquests majestuosos 1 grans
emperadors sorgir com fantasmes sota la
volta, Vivents encara, un no dubta que el
camí de salut és d'aqueix costat.

I aqueixos mots resten com personificats
en la figura de Wa!demar George.

J. TORRES GARCIA
París, juny de 1930.

a veure amb el quadro pintat ; és un ob-
jecte completament independent, amb la se-
va técnica i la seva personalitat.

Si Baudelaire pogués veure les plaques de
Mau Ray, per exemple, segurament rectifi-
caria els seus judicis desfavorables ala dada
fotogràfica.

Aquest eminent crític temia que la indús-
tria fotogràfica perjudicaria la imaginació
dels artistes. La missió de la Fotografia era,
per Baudelaire, servir les ciències i les arts
de la mateixa manera com l'impremta ser-
veix a la literatura. Amb tot i que no va
preveure les possibilitats futures de la cà-
mar.a fotogràfica, tot seguit comprengué cla-
rament que el clixé no havia mai de suplir
el quadro.

Doncs bé; això que tantes vegades s'ha
dit i repetit, molts dels nostres fotògrafs
encara no se n'han informat. Segueixen pro-duint la ((foto)> artístico-pictórica amb les
mateixes manipulacions i concepcions d'ara
fa vint anus. En la majoria d'exposicions
fotogràfi1ues he tingut l'ocasió de compro-var.ho. Potser, per la falta de premeditacióartística, moltes fotografies d'aficionats acos-
tumen a superar les dels professionals ma]
orientats. La fotografia espontàni,a pot cop-
sar els moments més interessants del modelque molt sovint desapareixen en una apara-tosa preparació. Però això no vol dir que

g
s'hagi de recórrer a l'imprevist. L'art foto
ràfic, com més va és més complex.
Descobrir l'objecte desconegut en l'objecte

conegut—com diu André Warnod—és unade les finalitats fotogràfiques d'avui.
Un objecte qualsevol, fotogràficament, témoltes coses a dir. Cal saber interrogar-lo

heus aquí la traça del fotògraf.

MÀRIUS GIFREDA rambla de catalunya, 40
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Reproduccions d'Art Escultòric
LA VENTIS GENITRIX i centenars d'altres
reproduccions directes de l'estatuària clàssica, grega o E llatina i motius ornamentals de tots els estils i èpoques,a	 constitueixen les nostres galeries d'art. Disposem d'ex-
tenses col'leccions de bustos, estàtues, imatges, relleus,
làmpares, aplics, pedestals, &, i articles per a la decora-
ciódejardins,talscomgerros,testos,bancs,brolladors 

±	 per harmonitzar en cadacasamb el caràcter del conjunt. E

IH

Demaneu caàlegs illus&afs de jardins

H	 LENA, S I. A.IC  

	

VENllS GENITRIR	
ROSSeIIÓ L,

	

Mvsm dd Lov,re (Peras)	 .	 38 Ijunf P. de Gràcia) e Barcelona
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L'anunci Ilumínos de 1a Xocolata Juncosa

del carrer de Pelai

81 Voeté pateix d'Albeoeladrk, LNliols
drtee (sal do pedra)r Wagit $ prw-
plRataoee, Nolrltle :ruda, ea curarà

radicalment amb

AIGUA DE RDCALIAURA
S'expèn

amb ampolles de litre 1 de m1Q litre
1 en garrafons de vuit litres

Dlafr1baldore re^e rau a

FORTUNY, S. A.
CA^au HoSFlTAL, 32, v 9ALMU1S11, Iaa

a	 MIR41IDR

L'anunci lluminós de la Xocolata Juncosa
T

L'anunci lluminós és

una de les caracterís-

tiques més destacades

d'una gran ciutat mo-

derna. Des de 1923 da-

ta la seva gran voga,

quan s'industrialitzà

la invenció de 1' emi-

nent físic francès M.

^Georges Claude.

D'aleshores ençà, les

«féeries» de colors dels

tubs lluminosos ani-

men les nits de les ciu-

tats.

Barcelona no uña que-
dat enrera en aquesta
última realització de
la propaganda eficaç.

\Tn dels que crida més
latenció, no sols per la
seva situació en un
xamfrà de gran visua-
litat, sinó també pel
seu tamany i la seva
encertada concepció, és
el de la Xocolata Jun-
cosa, amb el qual la
casa Juncosa S. A., ha
donat una prova de
modernitat í de bon

gust que és d'agrair

Un aspecfe de l'anunci lluminós
Xocolaf a Juncosa

de la

Societat Espanyola de Carburs MethI'Iics

Correus: Apartat 190	 BARCELONA
Tele.; "Carburos"	 Mallorca, 23R

Telèfon 73013

No cura calvos,
pero els evita.

Farmàcia; Escudillers, 61

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

a Barcelona i València :: ACI TILEN DISOLT, Fàbriques a

Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i FERRO

SILICI :: SOCAP R 1"AT i SECAT de fils i peces seda, cotó

i altres teixits :: CALEFACCIÓ IN DUSTRIAL de laboratoris

i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANON1E- .
TRES,materialsd'aportació per laSOLDADURAAUTOGENA

DE ROCALLAURA
Le deu més rica dil món

.,	 .	 ,	 ..

La noia.—Que no hi ha cap caseta de
banys a la vora?

El pescador.—Oh, na passa ningú per
aquí. Com que no m'he de moure, la
l'avisaré si ve algú.

(The Hnmorist)

Flit mata má.c rápido. Bidón

12 amarillo - franja negra.

•	 —
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PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

"OFRTORE DIA MODERNA"

Fill de B. CARCASONA

Taller 1 dospatx: ESCUBILLERS BLANCS, 8. - Tetòfon 12918
Casa fundada en 1873

Braguers Reguladors
ptr a retenció absoluta de la trencadura. — Faixes de totes menes

Faixa-cotil,a abdominal.— Models moderns

Cotilles Ortopèdiques

per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena

Més de cinquanta anys de pràctica són la millor garantia

" ^Y.7AqlA

r
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—Vós també heu comprat un fals Millet?
-sí, perd el vaig pagar amb moneda

falsa.

(L lntransigeant.)

—1 no podríeu treballar en comptes de
dimanar caritat?

—Que us heu cregut que quan un home
passa el dia demanant caritat li queda temps
de treballar?

(Pages Gaies)

—Què és aquest xivarri davant de lá
meva porta?

—Es aquest nen, que es voldria fer arren-
car un queixal.

(Ric et Rac)

—Mira, Joan, el primer barret de palla que veiem aquest anv!

(The Passing

MDRfSOS COSTA
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