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Moments h i s t ò r ic s MIRADOR INDISCRET
A Madrid

L'abstenció. electoral, estenent-se com un
corrent impetuós a gairebé totes les orga-
nitzacions polítiques, ha produït l'efecte que
esperaven els iniciadors d'aquest moviment,
els quals poden apuntar-se amb justícia un
èxit definitiu. No és hora de voler escatir si
era millor per l'eficàcia de la força cívica del
poble l'abstenció o . lá intervenció al Parla-
ment que s'havia convocat. En política, que
és cosa empírica i que depèn dels moviments
sentimentals de la massa, el que compta és
el resultat. I el resultat no pot ésser més
clar. Una reculada, de por, instintiva i sob-
tada, dels partits que es preparaven per a
pendre part a les eleccions va vèncer les dar-
reres resistències del Govern, precipitant -lo n
una caiguda fulminant.

Es pot ben dir que els homes de les actuals

generacions d'Espanya no havien assistit mai
a una crisi tan greu com la d'ara per la
monarquia. Moltes vegades havíem sentit
parlar de crisi del règim i havíem sentit
assegurar que la Monarquia s'havia jugat
en un canvi de Govern la darrera carta.
Però elsanys passaven, quiets i silenciosos,
sense altra remor que les inquietuds cata-
lans, mentre ,moltes monarquies europees,
que semblaven . disposar de més d'un joc
sencer de cartes, desapareixien l'una dar-
rera de l'altra, engolides per la voracitat de
la . història. Ará tot fa creure que• nosaltres,
també fem historia. Per primer cop, d'ençà

de la restauració, Madrid ha sentit la so-
tragada d'un moviment d'opinió. La passió
política ha saltat de les penyes i de les,

.......-----

tertúlies cap al cor de la ciutat i s'ha plan-
tat al carrer amb un gest hostil, inconfu-
sible, contra la més ,alta de les institucions
que l'han feta capital de ]'Estat.

El símptoma més clar de la significació
radical d'aquesta crisi és l'escampada d'an-
tics monàrquics, que han corregut a cercar
un aixopluc en les noves organitzacions re-
publicanes . Darrera dels que van abandonar
la monarquia per a revenjar-se d'una ofen-

A. Rovira i 1'irgili, líder d'Acció Republicana,
que ha fet el viatge a :Madrid, junt arnb

Bofill i Mates, líder d'Acció Catalana

Sa, mirats amb llàstima pels companys,
nombroses bandades de fugitius els han se-
guit el rastre, jurant pels déus que són re-
publicans de naixença. Té d'ésser molt fort
el tràngol perquè tota aquesta gent se'n
vagi amb tantes presses riel vaixell on ha
passat tan dolçament les hores més agra-
dables de la seva existència.

I)el primer moment, Sànchez Guerra, ci
vell servidor de la família, va acceptar la
tasca penosa de voler bastir un refugi on
pogués intentar la monarquia refer, amb un
altre esperit, la seva vida. Aquesta submissió
de la Corona a la bona voluntat de Sánchez
Guerra, exiliat voluntari ahir, revoltat més

tard, perseguit després,.i retador un cop

alliberat, és un acte de reparaçió que en
altres ambients més avésats a .les grandeses
espirituals, hauria , pres . la vigoriad'una es-
cena shakesperiana. Però no ha estat altra
cosa que un expedient per a tractar de re-

soldre una crisi ministerial; de tramitació
dificil i treballosa,

Sànchez Guerra va fracassar per. manca
dels èoncursos que estimava necessaris,.sense
deixar preparat el carií d'un = possible suc

-cessor. Es ben cert que en l'escena política
no havien viscut les generacions actuals es-
panyoles unes hores de •més emoció que
aquestes. 1 són els homes de les generacions

que se'n van, nascudés . entre les revoltes
d'una altra crisi dinàstica, els principals
personatges del drama. Al costat de Sánchez
Guerra, confosos amb e1 nom comú de cons

-titucionalistes, han format des dels primers
moments de l'agitació d'ara Melquíades Al-
varez, Bergamín, Burgos Mazo i Villanue-
va. Tots ells han vingut al mán abans de
la revolució de setembre i algun abans de
la sublevació de Vicalvaro• Els joves i els
homes ja madurs els miraven amb una sim-
patia, si és no és compassiva, com ema
mena d'agraïment per ]'esforç d'una darrera
illusió; perd ells passaven com unes ombres
venerables al marge de les turbulències po-
pulars. 1 tot d'una, la caiguda del Govern
va posar-los tots junts a primera fila entre
la sorpresa i l'aplaudiment de la multitud.
Qui sap? Potser és una justícia del temps.
Que la generació roascuda en mig d'una re-
volució sense fruit sigui la cridada a tancar
el parèntesi de l'esterilitat de la vida pú-
blica espanyola, obert a l'hora que ella va
venir al món.

Però sembla que per ara aquesta mema
de solució simbòlica s'ha esvaït. Quan es-
crivim apuestes ratlles, no se sap ben bé
el que passa. Quan sortiran al carrer, potser
ho trobin tot capgirat. Per una solució nor-
mal, manca un Parlament que ningú no
ha volgut. Per les altres solucions possibles•
queden com un interrogant tots els procedi-
ments acostumats en aquestes hores tèrbo-
les, de cada un dels quals put sortir una
girada o una continuació de la nostra bis-
tória.

A Barcelona
La importància de la crisi ha fet passar

a segon terme un altre fet polític que pot
tenir per nosaltres una innegable transcen-
dència. Els representants d'Acció Catalana
i d'Acció Republicana; que constitueixen els

dos nuclis principals de les forces :polítiques
d'esquerra a Catalunya, han pactat Punió
i d'un comú acord han establert una relació
cordial amb les .altres esquerres d "Espanya
per aconseguir la seva collaboració en les
futures solucions del .problema autonòmic
de Catalunya. Com tothom sap en aquestes
hores, els senyors Bofill i Mates i Rovira
Virgili han fet una estada d'uns dies a Ma-
drid, on ham estat acollits amb gran consi-
clg iá e	 4 ..^? ic , l ct v e doy rn,vi_
ment republicà i del cúnstitucionalist i
han merescut de tots ells la promesa formal
d'una coliaboració comprensiva i eficaç.

Es prou important el fet perquè ens re-
servem parlar-ne més .amplament. Fa vint
anys que aquesta orientació de les esquerres
catalanes estava indicada sense cap profit,
vint anys esmerçats a discutir si era molt
o poc catalanista voler demanar colla-
boracions a les forces polítiques afins dels
partits espanyols. Els que volien empènyer
cap aquest camí se'n tenien d'excusar com
d'una malifeta. Per últim, el bon sentit po-
lític s'ha imposat. No és d'estranyar que
amb aquestes lentituds siguin els bornes de
més de setanta els qui portin la dittçcib
o la passió dels moviments populars. Néli!-
citem-nos que aquesta vegada hagin estat
a Catalunya homes plens de joventut els'
que s'han decidit a donar un pas .qúé.des
de molts punts , de vista es pot considerar
definitiu.

L'uniforme bara4ef
Una de les gestions de l'èxit , de la qual

està més orgullós el nostre senyor batlle, és
la concessió del títol de Real a una Acade-
rnia de Sant Jorge de finalitats vagamant
artístiques.

Per fer saber als seus collegues en Aca-
dèmia l'honor de què acabaven d'ésser ob-
jecte, el comte de Güell els invità a la seva
taula. Per augmentar encara l'alegria que
lògicament havien de sentir, els digué que,
el títol de Real atorgat a una Acadèmia
comportant el dret d'uniforme especial, per
part dels acadèmics, ell, el comte, ja havia
pensat en aquest detall, i que, d'acord amb
1'aposentador de palacios i Carretero, el sas-
tre de Madrid de més éscollida clientela,
havia conjuminat un uniforme. 1 perquè els
acadèmics reunits se'n fessin càrrec, a un
toc de timbre comparegué un criat portant
ün maniquí abillat d'acad • mic de San Jorge.

L'efecte que produí de bell antuvi l'uni-
forme fou singularment modificat quan el
comte de Güell afegí

—Jo, pensant en la conveniència de tots
vostès, he volgut que no hi haguessin gai-
res daurats ; així, l'uniforme només costa
dues mil pessetes...

Sobretaula desanimada
1 dites aquestes paraules, que si no són

lapidàries feren almenys ]'efecte d'una llosa,
el comte demanà als seus invitats que l'ex-
cusessin uns moments : havia d'assistir a un
enterrament de molt compromís i tornava
tat seguit.

Mentre els invitats, no benrefets del tot,
prenien encara algun glopet de cafè o de
licor, els criats començaren a desparar la
taula. No feien més que obeir ordres es-
trictes del nostre batlle, segons les quals,
un cop s'ha alçat ell de taula, s'ha aca-
bat tot.

Els acadèmics, amb el cafè a mig pendre,
abandonaren la casa senyorial una mica sor-
presos.

Però més sorprès encara quedà el comte
de Güell, que enllestí ràpidament de l'o

-bligació social d'acomiadar un dol, i en
tornar a casa seva es trobà que els invitats,
una mica ressentits, no l'havien esperat.

Éxplicació safisfacfòria
EI dimecres de la setmana passada nom-

broses forces de seguretat protegien les Ca-
ses 'Consistorials d'una suposada manifesta

-ció que havia d'anar a protestar contra els
arbitris de l'Exposició. 'Entre els regidors,
aquella parada policíaca no produí gaire bon
efecte. 'En canvi, el senyor Santamaria in'es-
tava entusiasmat.

—.Hasta la guardia civil haría venir 
—deia—. El público no tiene ningún derecho a

estorbar los trabajos consistoriales.
Com sigui que algú es sorprengués d'a-

quests sentiments sometenistes del notori re-
publicà de la Portaferrissa, un periodista
digué:

—No és estrany que En Santamaria no
tingui cap interès aquedar bé amb els ciu-
tadans. Com que tots els que l'han de votar,
pobrets, ja ino són d'aquest món.•.

Mínisfre i nudísfa
. Entre els ministres del govern Berenguer,

n'hi havia un, el senyar Tormo, veritable
-ment extraordinari. El senyor Tormo, nu-

dista, esperantista i vegetarià, tenia, entre
altres, la mania de pendre banys de sol al
terrat del ministeri d'Instrucció Pública.
Aquest detall no oferiria un particular inte-
rès si no fos que el sen yor Tormo, purista
en les seves aficions, prenia els banys com

-pletament nu.
El senyor Tormo, zelós de no oferir en

espectacle la vera nuditat ministerial, tenia
bon compte de fer tancar totes les portes
que donaven al terrat, mentre ell es dedi-
cava als seus esplais de cultura física. Un
dia, però, fou sorprès en plena sessió per
un electricista que havia pujat, no se sap
com, per a fer una reparació.

—¿Qué hace usted aquí?—li digué el se-
nyor Tormo—. Lárguese en seguida. ¡ Yo
soy el ministro !

—¿Tú eres, el ministro ?—féu l'electricista
perfectament escèptic—. ¡ Lo que tú eres es
un guasón !

Cinc minuts després, l'electricista contava
l'estranya aventura als criats del ministeri

—Arriba, en el terrado, hay un loco que
se quiere hacer pasar por el ministro...

El ministre que pensava en fof
Un altre dia, el senyor Tormo sortia del

ministeri a les tres de la tarda i deia al xo-
ter

—¡A Segovia,!
—Al Puente de Segovia, querrá decir...
—No, señor, no ; a la ciudad de Segovia.
Aleshores, el xofer, .amb aire afligit, insi-

nuava
—Es que yo, sabe, aún no he comido...
I aleshores, el sem or Tormo, rutilant de

previsió :
—El ministro ha pensado en todo.
1 es treia tres taronges de la butxaca i les

donava al xofer.

Per un defecte de calefacció

El senyor Cambó—pos dies ha—feia de.
padrí d'una aristocràtica noça.

Durant la cerimònia—llarga i brillant—el
bisbe de Barcelona, que beneïa 'la unió, en-
cetava una llarga plàtica.

De sobte, s'alça el .senyor Cambó i surt
de l'oratori. Expectació. El bisbe estronca
ci 4liscurs El pn'e de la núvia- ei marquie
ele Camps, prócer regionalista--eeg:teix zda-
lerat el senyor Cambó.

Però ja era tard : el nostre ministrabfe
tornava a entrar, cobert del seu magnífic
abric dé pells.

Una altra falsaalarma.

Críafs ben avesats

L'Eqüestre ha celebrat el seu anual ball
de disfresses. En aquesta mena de festes,
tothom sap com és compromesa l'hora del
bufet•

Per estalviar-se entrebancs, van establir-lo
al tercer pis. Això suposa un notable ohan-
clicapn.

Però endebades. Hi hagué empentes i
tants disgustos com vulgueu . Els cambrers
estaven extenuats.

Per fi, a última hora, un amic nostre hi
penetrà : només hi havia un cambrer, com

-pletament rendit, el qual murmurà a l'orella
del soci

—'Ja ho veu, senyoret; això no fa per t
nosaltres.

Es veu que el cronista de societat que va
deixar anar, parlant d'aquest hall, el quali-
ficatiu de vulgaridad gris, gastava un eufe-
misme.

Eleccions

Fa dos diumenges hi hagueren eleccions,
amb campanya electoral prèvia, cartellets,
proclames i repartidors de candidatures, tan-
des de votants, interventors, etc. Només
eren per a vocals obrers a les Comissions
Mixtes del Comerç, però la lluita resultà
força interessant'

Cal tenir present que els interventors d'un
«Bloco representant dels Sindicats Lliures,
que teòricament havia abandonat la lluita,
feien una minuciosa obstrucció, que no per-
donava mitjà ni perdia detall, per poc rao-
nable que fos. Els motius més fútils im-
pedien .l'emissió del vot.

Un elector en protestava, remarcant la
seva eliminació del censprofessional, tot i
haver votat en ocasions anteriors..

—No us deixen votar? — li demanà un
altre.

—No!
—Es que no deveu tenir l'edat!
La rialla fou general. L'alludit aparen-

tava uns cinquanta anys.
Poc després, ,a despit de l'escrupolosa con-

frontació de cognoms, inicials, domicili, et-
cètera, es permeté votar a un dependent.
Aquest, quan veié la seva papereta dins de
I'urna, s'encarà als interventors i seriosa-
ment digué :

—.aquestes llistes electorals no estan prou
bé

—¿Por qué? — li respongueren aquells,
preparant-se ostensiblement a la protesta

del vot emès.
_sPerquè ha pogut votar algú, vet-ho-

aquí!

Hi havia qui, més previsor, o més me-
ticulós, s'havia preocupat amb temps de
comprovar la seva inclusió al cens. Un d'a-
quests, malgrat això, no tenia—o aparen-
tava no tenir—seguretat absoluta de poder
votar.

—Jo hi sóc—deia—, però no se si podré
votar...

—Algun error?—li demanaren.
—Home ! a la llista electoral no hi ha

el puntet sobre la i del segon cognom...



Cada anv, en parlar de la Rua, els ente-	 cés de carrosses comercials. De tal manera,
sos us diuen, indefectiblement :	 que quan vèieu . una carrossa sense senyals

-Ui ! Quina diferència amb la de l'any aparents de referir-se a una indústria deter-
passat!..,	 minada, era ben lícit el dubte de si no es

Per on hem arribat a la conclusió que les	 tractaria, a la millor, del reclam secret i
rues no comencen a ésser realment bones	 recòdit d'un negociàs en el qual timgues-
fins que ha passat un any. Com el vi dintre	 sin part els jesuïtes.
les bótes, ]'esperit de les rues agafa sabor * . *,
i prestigi .a mesura que va reculant l'objec-
tiu que les enfoca. Per això, la rua d'ara	 Si tots no estiguéssim cansats de dir que
fa dos anys era molt millor que la de l'any	 Barcelona és la ciutat més demòcrata del

sembla que va motivar trenta visites al Eè-
mina i una sessió especial dedicada a la
modista de la senyora perquè pogués copsar
tots els matisos de l'elegància de l'estrella
nòrdica. El resultat ha estat exoele'nt i
aquesta dama rossa ha salvat una mica les
essències de la gran tradició.

El Carnaval té una tragèdia. Es la del
marit que es veu obligat a fer la bombe

Un ball al Liceu el segle passat (de la història del Liceu a thunt de publicar per Oliva de Vilanova)

món, bastaria només donar un oo.p d'ull amb la família i acaba propassamt-se amb
al Ball de l'Artístic perquè .aquesta veritat	 l'esposa .pròpia.
ens .aparegués amb una claredat meridiana,	 Quan això passa, algunes llotges del Li-
que sembla que és la millor mena de ela- ecu es tornen un xic més vermelles.
redat que hi ha. Al Ball de l'Artístic no hi	 .v .v
V) pas allò que, amb un sospir elegant, en
diem el tot Barcelona, sinó que hi va, sem-	 Mentre a1 Ba11 de l'Artístic els adníiéádors
zillament, tot Barcelona. Del marquès d'En Samitier -el passejaven a coll-i-be i el
d'Alella a la dependència de Caur Vehils, de bar americà s'ofegava en mig de la bro-
la gent de l'Eqüestre a la de l'Esquerra de mera del xampany, quatre passos més enllà,
1'Eixample, de les fiors més delicades de al Teatre Romea, tenia lloo un drama fe-
Can Llibre a la modesta ex-virtut més re- mení i actual. Era el ball de les dependen-
cent, dels polítics de la Lliga als Rabassai- tes. DEI jurat havia elegit la reina del ram,
res, passant per Acció Catalana, pels comu- en mig del general entusiasme. Però heus
mistes i pels frares de Pompeia. Les senyo- ací que al tercer ball després de la procla-
res riques i les senyores pobres, les grams , mació, una certa nerviositat comença a en-

passat, i la d'aquest any superarà amb tots
els ets i uts la de l'any que ve. , I ja em
permetreu que no parli de 1a rua d'ara fa
deu anys, o vint, o trenta, perquè si volgués
posar aquest tema sobre la taula no tindria
pas altre remei que llençar uns autèntics
esgarips d'entusiasme.

Aquestes remarques ens podrien portar a
la següent -conclusió : que les rues, en si,
són sempre ensopides i que no ens decidim
a apreciar-les fins que ja han passat. No
per enyorament o per un sentit de justa re-
paració, sinó, precisament, perquè ja han
passat,
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Polífica i foros

El senyor LCorrochano, famós crític taurí
madrileny, anava de candidat govenna.mental
al districte de Motril. Aquesta decisió féu
molt poca gràcia al senyor Lluís Plandiura,
el qual comptava ésser diputat per l'esmen-
tat districte. La qüestió fou plantejada al
ministeri de Governació, però el senyor Ma-
tos va despatxar -la amb quatre fàstics.

-Nada, nada ; por Motril va Corrochano,
gran periodista y excelente cronista !

La decisió féu arrufar mant nas entre els
prohoms de la Lliga;
-Sembla mentida ! Que ens hagi de tre-

pitjar un cronista de toros!
-No crideu tant-va fer un correligio-

nari-. Que potser no sabíeu que don Rai
-mon d'Abadal, en la seva joventut, també

havia fet de crític taurí en un diari madri-
leny?....

Precedents 4arEarinescos

Dissabte, dia de la caiguda del govern Be-
renguer. Molta gent a la penya de l'Ateneu.
Entre els assistents, don Pere- Rahola i Mo-
lines. Hom parla de Pacte de presentació
de candidats de la Lliga, que s'ha hagut de
suspendre. El senyor Rahola hi posa una
cara com uins tres déus.

-Jo, de vosaltres-li diu En Camps i
Margarit-, celebraria l'acte, malgrat tot.
A més, hi ha precedents...

-Que bi ha precedents ?-interromp don
Pere, amb veu de tro,

-Sí, home, en el Tartarí als Alps; quan
Tartarí arriba a Tarascó en els precisos mo-
ments en què li estan feint una sessió necro-
lògica, no per això es suspèn el festival...
Tot és qüestió de dissimular una mica,

"Los Niefos del Zorro"

((Los Nietos del Zorro» són uns quants
xicots de casa bona aficionats al ciinema i
admiradors de Douglas, que varen organit-
zar un ball de disfresses cinematogràfiques
a l'Orient amb e1 títol de «Urna noche en
Cinelandia».

Com que hi havia premis, les .disfresses
començaren a desfilar per davant del jurat
(l'oAmichatis») i totes donaven el nom i el
personatge que representaven. N'hi havia
una que anava de «Remera del Volga» que
va causar sensació i va obtenir premi. A
l'hora de la proclamació, però, un ,,Nieto
del Zorro), va enfilar-se damuint del piano de
cua i va començar a cridar

-Premi Almira ! Ramera del Volga ! Ra-
mera del Volga ! Ramera del Volga!

Insistí catorze vegades més, però la dis-
fressa na es va presentar.

Ignorem si fou per un excés de modèstia.

Trossos selecfes

Llegim en el periòdic El Cazador
,)En el pueblo de Chovar, cazando con

liga José Mondragón, se sintió repentina-
mente herido de un disparo que le hizo Mi-
guel Palacios creyendo que se trataba de un
animal de caza.»

Pel que es veu, .aquest Miguel Palacios,
a més d'un mal caçador, és un mal educat.

Esfampes de Carnaval L'APERITIU
Josep Maria Sagarra, S. J. — Hi ha se-

nyors en aquest món que es diuen Pere Co-
mes, Josep Salvatella o Joan Vidal, que ocu-
pen càrrecs digníssims i tenen uns fillets
preciosos, i s'escau un dia que els diaris pu-
bliquen que un tal Pere Comes ha assassi-
nat una nena de tretze anys i se li ha man-
jat el fetge, o que un tal Joan Vidal, acom-
panyat d'un Josep Salvatella, han anat a
robar les gallines del rector de Betlem i de
passada li han fet córrer cinquanta duros
que tenia dintre d'una calaixera. Aleshores
els homònims honorables se'n van als dia-
ris i fan publicar un escrit que diu que els
assassins i els lladres no són ells, sinó que
són uns bandarres que tenen l'impudor de
portar un nom exacte. Jo de vegades m'he
trobat un assassí que es diu com jo mateix,
i això no m'ha servit per protestar, sinó per
exercir la virtut de la humilitat, considerant
que el meu nom és un nom vulgarissim, i .
que, encara que jo escrigui versos i drames, ;•,
dir-me Sagarra és una cosa tan poc excep-
cional com un barret de guàrdia civil o cero
anar a missa 'de dotze.

I és curiós que amb els omònims m'han
passat coses molt divertides. El fotògraf Jo-
sep Maria Sagarra, prou conegut com a re-
porter gràfic, quan era solter vivia a la Dia

-gonal, quatre portes més aval! de la casa on
vivia jo. 'El fotògraf Sagarra es veu que
aleshores deuria fer patir una senyora, i
aquestasenyora el volia vitriolar o una cosa
per l'estil, i va donar la casualitat que la
carta terrible en la qual la senyora deixava
anar el castell de foc de les seves amenaces
no lá va rebré el fotògraf Sagarra, sinó que
la vaig rebre jo, i vaig passar un dia espan-
tós vigilant totes les cantonades, i esperant
la dama fatídica que em tenia de desfigurar
el rostre que em aquell temps potser no era
tan tronat com ara, i naturalment, a mi
em sabia greu que me'l fessin malbé. El fet
és que al fotògraf Sagarra tampoc li va
passar res, i que 1a carta havia estat una
falsa alarma. Confusions semblants ens
n'han passat moltes.

Un altre Sagarra, famós era un pobre que
anava a demanar caritat dia sí dia no a casa	 -
de don Joan i de don Josep Llimona ; jo
Id anava molt sovint a pendre cafó, i quan a
la casa sentien el nom Sagarra, no sabien
de moment si es tractava d'un jove que
anava a recollir una peça de deu cèntims o
un tall de pilota que els havia sobrat de la
carn d'olla, o bé si es tractava d'un jove que
anava a recollir una tassa de cafè situant-se
en un silló de la galeria per parlar una esto-
neta de la política del país o de les faldilles
de les senyores.

Un altre Sagarra d'una relativa impor-
tància és un personatge que m'anava a tro

-bar al teatre Nou, i em deixava anar unes
dècimes escrites damunt d'un paper verd, en
les quals feia coinstar la misèria inegra que
el dominava. Aquest Sagarra tenia un pèl
roig i unes espardenyes reixades que feien,
plorar, a més a Tnés 1a seva gorra i el seu
bigoti feien pensar en cls caníbals. A mi em
feia por i procurava donar-li ema mica de
moneda cada cop que em .portava la dècima
fiins que un dia me'n vaïg cansar i ]i vaigCal	 aclverttr,	 però,	 que	 no	 tenim	 noticies

de la figura que presenta el senyor Mandra-
Cal convenir que la Rua, si es celebra a

l'Exposició,	 tal	 com	 s'ha	 fet enguany,	 té
cocottes i les petites,	 l'honestedat en l'opu-
luncla i+ l'hom^ades^a en la misèria.

senyorir-se de la sala. Sembla que hom ha
^, descobert que la reina no és dependenta. La anegar el pa i la	 sal.	 Aleshores	 el caníbal	 •

i
gom ' un cent par cent de guanyat. Primer, perquèP	 g	 P	 q Més que la gardènia de la distinció	 ciq	 g notícia s'escama com una serpentina i deup	 P

em va amenaçar de mort,	 em va dir que	 •
jo era una mala persona perquè el més pro-

la monumentalitat perspectivesca i arquitec- Ball de l'Artístic és el clavell de la demo- minuts després a cada recó del teatre lii ha bable era que ell i jo fóssimparents, i que
tònica Lliga amb tot i,	 principalment,	 amb ^, cràcia. Això pot ésser degut a què les capa- una mica de míting. jo tractava d'una manera desconsiderada i

correcta a la meva família.	 .
En la història eontem^poràmia del nostre

país he pogut registrar altres Sagarras des-
graciats i teatrals. No fa pas gaires setma-
nes que a Hospitalet un estanquer i la dona
d'un estanquer varan ésser víctimes d'uns
criminals que els robaren dues centes pes-
setes ; doncs bé, l'estanquer portava el meu
.cognom. La senyora Sagarra va morir as-
sassinada als peus del seu marit com sap
tothom. Faig constar que aquestes desgra-
ciades persones no són de la meva iamilia,
encara que un senyor molt distret em va
aturar al mig de la Rambla i em va parlar
del crim amb u^n to tan patètic, que jo no
vaig dubtar ni un moment que em pronia
per un interessat molt directe en el cas.

El fotògraf Sagarra i jo tenim la .pega
que ens surtin uns homònims melodramà-
dcs i escandalosos que de tant en tant ens
comprometen.

Ara, però, ens n'ha sortit un que ens
redimeix de suposades infàmies : es tracta
de Josep Maria Sagarra, S. J. No tino el
gust de conèixer personalment el Pare Josep
Maria Sagarra de la Companyia de Jesús,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 	 _	 un	 romedi v .
	 ....,..	 .,..... - .__,:,_. 1 m però co	 que quan jo tenia dinou anys vaig

-	 p	 eritablement ridícul. En la ma- e t r a unt d'eitrar eriosame t a la ítala
_	 u	 joria d'establiments on anem la gent hon
=	 i rada el capítol de desaparicions és molt mé
-	

.	 . 	 desmoralitzem. 0, potser, no serà aquest
la manera d'entend e el seu Carnaval?

=	 Josre MARIA PLANE

= Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA-	 _	 P. S.-E1 reportatge que publicàvem e
el número anterior sobre el Bar Americà de

-	 Colon, forma part, text i dibuixos, del llibr

Bitllets	 -de Ferrocarrils Nal.ionais i Es	 ^ 
Nits de Barcelona, pròxim apublicar-se.

1

	

	

I U ^ r

trangers - Passatges Marítims i aeris

	

Viatges a "Forfait" - Excursions acom-	 ^^	 a	 _

panyades - Peregrinacions, etc,

—	 1 N F 0 R M ES	 -	 -Te'n recordes d'aquell metge que ar
fa deu anys no em donava ni sis mesos

I PRESSUPOSTOS GRATIS	 .vida?̂
Sí, molt bon home; però veig que n

=	 C ens en podem fiar.
.ídllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIEllll l lllllllll l lll lllllllñ '	 (Le Rire, París)

REPRODUCCIONS PLÀSTIQIJ1S
D'ART C1,ASSIC SAGRATI PROFÀ

LENA, S. A.
Exposició i venda;

Rosselló 238, junt cEPasseigd.Giracla

sa	 p 	 s	 n	 c
- companyia, i després resulta que ho vaig
s deixar córrer, podeu comptar que em fa un

efecte molt curiós veure que la Providén-
s	 cia, que ja em tonia a mi mig coll avall
a	 vestit de jesuïta, no es va saber avenir de -

la meva deserció, i ha sortit amb la seva,
S tenint a la Companyia de Jesós un altre Jo-

sep Maria Sagarra, que sens dubte la farà

n	 quedar molt millor que jo.
1	 He llegit a la revista Criterion un trebaNi
e del Pare Josep Maria Sagarra, i m'ha sem-

blat molt ben escrit i ple d'intelligència, i
jo que he tingut la desgràcia de topar tants
homònims tronats i comprometedors, tinc
el gust de felicitar al meu homònim jesuita,
encara que no estic del tot segur si el Pare
Sagarra, veurà amb tants bons ulls com jo
el fet de tenir un homònim que escriu co-
mèdies i que escriu aquests aperitius, que,
com deia l'altre dia, no tenen altre objectiu
que fer passar l'estona a les senyores d'una
certa edat una mica desenganyades de tot,
fins dels sermons dels jesuïtes.

Josee MARIA ns SAGARRA

6RABS NOVETATS EN

a CORBATES INARRB6ABLES

de	
'o	 Jaume I, 11

Telèf. .11655



Una de tantes maneres c^ )m és gastpreii èls diners

i si ens interessa evitar que' tot es redueixi',

riure, causin autèntiques ferides a Barcelona.
qual dos o tres senyors; amb armes de per
a un «torneo a la antigua usanza», eíi el; pqt, ignorar„que, havent-se equilibrat ales-

h pres els pressupostos .— com hem vist en
parlar del supertvit Alvarez de la Campa —

I, àdhuc ,el. renyarem una mica; perquè- no

Quin és, doncs, el veritable curs del proble- áquest,aug?nent, lògiç,i fatal, no implicava
cap mal a, lá çiutat._ Car, la qüestió no ésma? quina l'orientació profitosa de 1a cam-

 pas deur; pqc o gaire, sinó mivellar. I quipanya ciutadana?	 •	
dav.z i rep mig, està pitjor que no pas quiJo no sé què en pensen els senyors Baró deu 

200, pera en rep 400. I, també, que se-de Viver i Marquès de Foronda; però, el
guir el compàs de l'economia mundial, noque • s els barcelonins, ens hem adonat del
és cap senya] de feblesa. Més difícil d'ex-següent :

((Que l'Ajuntament i les representacions plicar és l'envergadura que pren el deute de
econòmiques no han pogut obtenir de l'Es- 1. 92 3 a 1930, sense raons clares. I costará
tat l'aportació que consideren ündispensa- Deu i ajut convèncer els barcelonins que era
ble.n (Document de les entitats econòmi- necessari i convenient que la plaça de Ca-

talunya fos feta i desfeta tres vegades.ques.)
I ara veurem com ens ajuden a obtenir -la, Això sí que n'és d'amti-econòmic.

Totes aquestes argumentacions, poc sòli-i quines solucions duen aquells senyors—per 
des s'enllacen amb la conclusió que l'actualaltra banda emplaçats per aquell .altre de-

 Ajuntament fixa unes quantitats excessivestermini irrevocable de ]'opinió : exigir res-
ponsabilitat per llurs actuacions arbitràries 	 com a deute de ]'Exposició, per tal de tro -

bar-se amb numerari per fer grans dispendisi sospitoses.	
fora de programa ; és a dir, com els que esTenen la paraula els senyors Baró de Vi-

 feien en temps del senyor Baró.ver i Marquès de Foronda. Escoltem -los.
	Però oblida les bases b, c i f, del cos de

bases que condicionen els arbitris, les quals
N'hi ha prou amb dir que tota l'argumen- determinen com l'Ajuntament haurà de dur

up compte a part per aquests arbitris i al-tació de] senvor Rumeu reposa damunt dues
a fi rmacions inexactes. Una, que el Consis- tres aportacions ; com no podran desviar-

se les sumes obtingudes i, com seran revisa-tori desposseït pel cop d'Estat Primo de Ri-
des per les entitats econòmiques i, si hi havera, va deixar l'Hisenda municipal desor-
lloc, reduïdes.ganitzada. L'altra, que el seu va saldar

Excm. Sr. Baró: quan algú té sort d'ha-l'any 30 amb superàvit—unes zoo mil pes- 
ver arruïnat una ciutat i haver pogut carre-setes.

Respecte a da primera, cau per la seva gar a un altre el mort de la liquidació, amb
les ires, antipaties i entrebancs que s'hi con-base si considerem que, el senyor Alvarez
grien, no s'hi val a abusar-ne per incons-de la Campa, després d'una gestió força	
ciència o per audàcia, o per tot plegat.breu, va trobar-se amb un superàvit al pres-

supost, i així va traspassar PAlcaldia al
Baró. ¿ : h.s creible que, trobant les finances	 r
tan malaltes com el Baró vol creure, i, el Però hi ha classes en el discutir de mala
que és pitjor, fer -nos creure, les hagués po- fc : el Baró de Viver, argumentant va en
gut guarir tan de pressa, com per obra de auto, si el comparem amb el Marqués de
miracle? ¿No és més lògic pensar que, al Foronda, el qual va en tramvia, i, encara,

en un deis remolcs rònecs dels que surtencontrari, el Sr. Alvarez de la Campa no feu
sinó gaudir -se dels resultats d'una bona de la plaça de Santa Anna.
gestió anterior? I, aquesta gestió, ¿de qui

	
Tot el raciocini de la carta que ell ha pu-

sinó de l'Ajuntament que ell pretén denigrar blicat es basa en el càlcul que segueix
amb divagacions confuses? 	 ((Cadascun deis forasters, vinguts a veure

Les estadístiques, repetides pels diaris d'a-	 l'Exposició, gastava 200 pessetes diàries.
quests dies, confirmen, per altra banda,	 0 sigui que una família — que aviat són
aquestes deduccions del sentit comú.	 } o bé ro — necessitava t,000 pessetes de sol

Tampoc és més sòlida la segona afirma- a sol.
ció, que el .pressupost de 1930 va liquidar-se 	 Començant així anem molt lluny. El Mar-
amb zoo mil pessetes de superàvit.	 quès tot ho fa veure en gran.

Curiosa història, la d'aquest superàvit !
La manera com fou engiponat duu el segell
de la Dictadura; s'hi veu l'escola de Calvo Conclusió: que tant el Baró com el Mar-
Sotelo, aquella en la qual els deixebles so- quès, simplement, es limiten a donar armes
vint guanyaven el mestre. En el nostre cas perquè l'Estat no contribueixi a desconges-
tot va reduir-se a pendre ao milions d'una	 tionar el deute de Barcelona.

Heus aquí els nostres defensors. Un Barósubvenció de 50; acordada per un decret de

(
Primo de Rivera, pagadora en 34 anys que s'aplica a denigrar e's .Ajuntaments po-

pulars i a posar en guàrdia l'Estat, per talaquesta quantitat d'anys que tant esvera a
Gaziel) i fer-los figurar dintre de l'actiu	 que no ajudi dilapidadors, i un Marquès
del pressupost. Així, un déficit de 18.900,000 que s'esforça a demostrar que hem guanyat

qui sap quants milions i que ens queixempessetes es converteix, per art del diable o,
si us plau millor, .per obra i gràcia de Déu,	 per vich iEntre l'un i l'altre representen l'o-

posició als interessos legítims de la ciutat.en un superàvit de zoo mil.	
Un dia van arruïnar-la. Van desaparèixerLa bona veritat ; només ens estranya que, un 

moment. Ara els retrobem, armats composats a afegir pessetes, els confeccionadors els cavallers d'aquell 
utonneo a la antiguadel pressupost s'haguessin acontentat amb 

usanza» de cèlebre i gaudiós record, cobertsunes tristes aoo mil. Fent-hi ésser els 20 mi-
Ibas restants, l'èxit hauria pres proporcions

	

	
de llauna, armats de llances de per riure,
a cava!] dels errors i, d'acord amb llur ta-Còsmiques ! (l)emanem al linotipista que no

s'erri i tregui la s de còsmiques.)

	

	 ralnà, juramentats a barrar -nas el camí de
l'avenç i del benestar de Barcelona.Deixant les inexactituds, passem als sofis-	

Però vana és llur empresa!mes; tot, seguit trobarem que el bon Baró,	
RossEND LLATESgentilhome de cambra de S. M., es fa creus

^^^^1■WIJ•IIII■all■IM■1111■IIN■ INI■IIN■INI■1111■IIII■Im■lussr■	 waa^w.

Vda. de JosepRibas
MOBLES 1 DECORACIÓ

CASA; FUNDADA L'ANY 11850
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L'HOME DE DOBLE CAR.]
EI feix entre les dents per als italians,

el ram de pau per als americans. -
(Noteukraker, Amsterdam)
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ELS ARBITRIS EXTRAORDINARIS ANÉCDOTA 1 CATEGORIA

La discussió dels arbitris extraordinaris
motivats per les despeses de 1'Exposiçió, ha
pres, feliçment, un camí normal. S'ha ada-
nit l'ambient, una mica emboirat per 1Es
passions i la sorpresa. Gaziel mateix, ad-
herint-se als acords de l'Ajuntament, illumi-
na aquella altra part del seu article, on, altra_
ment, podrien veure una indirecta apologia
dels homes de la Dictadura. La ciutat s'a-
dona de quin és el veritable sentit que cal
donar a la protesta, si volem que sigui útil,

Fracàs del "Casc yAcer

^^	 iran a

Jora

de la incúria, per mo usar un mot més se-

p
ver, d'aquells Ajuntaments de 1918 a, 1923,
ér u1pa de la qual eI volum del Deute va

. guanyar tò milions de feixuguesà.	 •
Però l'aconsolarem, fent-li present que,

dóna la coincidència que aquests anys ve-
iérem un áúgmént general del cost de la
vida i, per tant, de la mà d'obra, etc. De ma-
nera que ]Ajuntament no tenia altre remei
que reflectir, dintre les seves finances,
aquesta evolució econòmica.

presó per deu [es

Erwin Piscator, el conegut director de
teatre, que havia estat detingut per deure
vint mil marcs a la Hisenda, ha estat alli-
berat.

Que Piscator hagués estat pres, no vol dir
que a Alemanya encara existeixi la presó per
deutes. En realitat, però, un deutor Qot és-
ser empresonat només si el seu creditor de-
mala «el jurament de declaració» i l'hi re-
fusa el deutor, el qual, amb aquest jurament,
ha de declarar el seu estat de fortuna, cosa
que l'exposa a persecuoions si la declaració
és inexacta.

Sembla que Piscator, obstinant-se a no
p restar el jurament, volia fer de màrtir,
perquè aquest jurament no és obligatori.

De totes maneres, a Alemanya no és rar
el áleutor que és empresonat. 1 això perquè
l'Estat no manté els presos per deutes, la
manutenció dels quals corre a càrrec del cre-
ditor, i es citen exemples de deutors que es
deixen empresonar per fer la guitza al seu
perseguidor en justicia,

Consell de Cent, 327 i 329. Telèfon 14657.-BARCELONA

L'Ateneu de Madrîd
Els esdeveniments posen en un gros pla desa. Ell és el gran zaragozano de la polí-

d'evidència l'Ateneu de Madrid ; la seva ac- tica.	 Ho	 pressent tot,	 Jo -li	 sentia dir	 pel
titud política i la violenta clausura—un cop mes d'octubre :
i altre—acrediten, una vegada més, una tra- —¿Pero uztedez creen, zeñórez, que el ge-
dició de conspiració i incor formisme, peral Berenguer hará laz eleccionez?

I bé. En arribar-hi, qualsevol dia normal, Es mirava els seus amics, o com ell diu
hom no diria pas que els ateneistes fossin el ruedo	 de	 cofrades.	 Els cofrades	 el con-
gent per espantar cap règim ni cap govern. templaven d'una manera poc decidida. Ales-

La vella casa del carrer del Prado té tota hores feia un gest las
la pàtina,	 tot el segle xtx enganxat a les —No zabéiz nada!
parets que solen	 tenir	 les institucions d'a- I	 girant-se al	 que	 tenia	 al	 costat,	 que
questa classe. No és pas massa gran. Una acostumava a ésser el poeta Paco Vighi

—Y tú, menor—li deia.
Després tots hem vist que tenia raó.

R	 ,,	 .. Ara	 Valle-Inclán reuneix els seus lleials
'Ít a un cafè del carrer d'Alcalà, i hom veu la

a	 r	 ^' seva mà única, apocalíptica entre el fum del
tabac, fulminant prediccions, amenaces i re-

,^	 +	 ,^	 ^ pees. Tot perfectament perdonable.
r	 . De vegades—sovint hi ha noies, a la pe-

1 ya de Valle-Inclán. N'hi ha moltes d'assí-
, dues. Segurament passen de vint, entre la

biblioteca i els salons. La noia ateneista es
t . diferencia de les altres en la capacitat d'en-

cendre una cigarreta, mentre llegeix o men-
tre parla, d'una manera absolutament nor-
mal. Es a dir : la noia de l'Ateneu fuma
això no té res a veure amb la complicitat de

':
j

fum i focs artificials que la coqueteria de
certes noies cerca en el tabac.

t.l Aquestes noies són evidentment allò que
i. té un to modern a ]Ateneu ; allò que fa

menys tuf de segle xtx. Allò que està menys- d'acord amb la galeria de retrats que volta
'. els salons de tertúlies, i que va des de la

figura	 noble i romàntica de dan José -de
a. Espronceda fins a la ganyota avisada de don

Julio Cejador.
A la biblioteca hi ha tots o gairebé tots

els opositors de Madrid.	 La quantitat im-

____

mensa de gent que sent l'afalac de treba-
^ à llar tres o quatre hores diàries a una oficina

de l'Estat pera evitar que rutlli la màquina
administrativa. No es sent parlar més que
d'exercicis,	 tribunals,	 paperetes,	 recomana-

v cions i programes.
_ També hi ha, però, escriptors, periodistes

i gent de lletres. Allò que a ¿Madrid té àri- -
cara	 un	 sentit pejoratiu :	 intellectuals,	 Hj
ha un odi instintiu del poble madrileny per
1'intellectual en general ; una manca abso-
luta	 de	 respecte,	 de	 sentit	 jeràrquic' per
l'obrer de la intelligència.	 Pío	 Baroja déià
una vegada	 a un escriptor català	 tota	 la
responsabilitat li era	 exigible perquè	 tonia
tm poble al darrera. 'En canvi... Hi ha una
mona de flamenquisme expeditiu que fa sem-
blar ridícula i invalorada i el que és pitjor,
incomprensible, 	 una	 persistència	 de	 trrball
mental.	 Es per això que qualsevol actitud
governativa	 contra	 els	 medis , ateneistes,	 i
fins i tot universitaris, és ben acollida per
un sector de baix públic. Es el mateix que

La porta de l'Ateneu, el dia de la clausura evidentment tenia al costat Primo ele Rivera
en casos semblants.

planta baixa, destinada a salons de tcrtúlia, Es la lluita d'Espanya contra Europa de

i	 un pis	 superior destinat a biblioteca.	 Ja sempre. Recentment, les noves promocions
veurem com aquesta divisió de pisos separa literàries han demanat que la	 cultura	 fos

radicalment els ateneistes de Madrid, primordialment universitària; .que radiqués
Efectivament :. hi ha dues	 menes d'ate- a les Universitats, La fórmula As perfectá-

neistes. Els d€ la planta baixa i els del pri- ment actual; és segur que a l'Atoneu reclòs

mer pis. Els de la planta baixa són els des- del	 segle xix,	 s'ha d'oposar la Universitat
vagats; és a dir, els que ja han guanyat les clara, moderna, esportiva del segle xx. Ara

oposicions.	 (La	 vida de]	 buròcrata	 madri- bé, mentre realment la Universitat no arribi
lemy	 es divideix	 en	 dos	 punts :	abans	 de a un capteniment digne, mentre sigui un
guanyar les oposicions i despr:s de guanyar- ( staút iment administratiu de venda de títols
les.) Aquest home de la planta baixa seu a professionals,	 ]'Ateneu haurà d'ésser comsi-
les penyes de la cacharrería, que és el saló derat com el més intens fogar de cultura.

dels pronòstics polítics i de les afirmacions Com un fogar de cultura que, a més a
salvadores. més,	 s'ha desenvolupat sense l'ajut directe

Cada penya té un cabdill. 1 el més alt de de l'Estat. L'Ateneu representarà--fins que
tots aquest llame d'aspecte llegendari que es 1a Universitat no reprengui l'alta jerarquia
diu don Ramón del Valle-lnclan.	 La seva que li pertoca—tota una política defensora
penya és, a més a més, la més nodrida de de	 la	 intelligéncia.	 I' com	 a	 conseqüuncia
totes ; ultra els penyistes que estan asseguts d'això, la més respectable consciència libe-
hi ha una atapeïda filera d'espectadors, que ral del país.

escolten	 embadalits	 el	 que diu	 «ese	 gran G. D• P.
don Ramón de las barbas de chivas com li
deia Rubén. Valle-Inclán es passeja la seva Obres	 d'Arquitectura,	 Escultura,

mà única, aquesta mà única de la llegenda, –.--- pintura, etc. antic i modern
per la barba immensa, interminable, despeo- ^	 BANYS NOUS, 5Llibres d Arttinada i esfilagarsada. Es mira la gent, dis- Telèfon 20542
posada a sentir-lo amb una quotidiana avi-
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La Copa Schneider

Per raons d'economia, i potser recordant
les recents desgràcies que han colpit l'aero-
nàutica anglesa, el govern treballista havia
decidit que Anglaterra no prengués part a
la Coja Schneider. Lady Houston, vídua
d'un riquíssim armador, ha ofert les ioo.000
lliures necessàries al ministeri de l'Aire,
acompanyant la generosa_ oferta d'aquestes
paraules no tan generoses :	 •

(( Quan el govern sociabista hagué donat
l'excusa 'mesquina de no poder fer les des-
peses 1?ecessàries, la meva sang bullí d'in-
dignació, perquè sé que tot anglès de debè
es vendria la seva darrera camisa abans què;
admetre que Anglaterra no ha pogut dejen-;
sar-se, Declaro, orgullosament que . he here-
tat l'esperit .dels - neus avantpassats, que es-
timaren gtie itn anglès . era igual. a tres es-
trangers, però el govern áçtual s'esforça á,
inocular-nos la doctrina nefasta que. sona'
una potència de tèrcer ordre..»

Mr. Montague, sub.lecretari tIe l'À,ire, en
un discurs pronunciat a Reading, Jia dit

uL'oferta de lady Houston, laa,estat feta
per via de la premsa. En . aixq Gal• veure una
prova manifesta del menyspréú que els afa_
vorits de la fortuna afecten envers l'actual
govern socialista, el qual consideren com
un intermedi execrable.»

Per la seva banda, lady Houston no ha
f et esperar la seva rèplica

KPobre Mr. Montague, us deu ésser una
píndola ben amarga d'engolir! Després
d'haver fet mans i mànegues' per impedir
els nostres aviadors de participar a la Copa
Schneider, una dona us ho ha esbullata»

EI cas Romain Rolland

Romain Rolland ha escrit en la Nouvelle
Revue Mondiale

<<Pel que fa a mi, ensenyo les cartes : si
la U. R. S. S. es veia ameiaatada per un dels
seus enemics, m'arrengleraria resoltament
al seu costat. No sóc pas àfon i sovint he
dit a la cara de la Unió Soviètica tot el que
ern semblava injust en les seves maniobres.
Però sé i crec que la U. R. S. S. realitza
una experiència heroica, la més bella espe-
rança de l'esdevenidor. Si la Unió Soviètica
desapareixia, ja no m'interessaria més pel
futur d'Europa, perquè aleshores la consi-
deraria, en l'ordre social, com definitiva-
ment abocada a la mort. Europa, si goses
llançar-te en urca guerra mortífera, m'alçaré
contra teu, contra el teu despotisme i la teva
rapacitat, per defensar els meus germans
de l'India, de la Xina, de l'Indoxina i de
totes les nacions oprimides i explotades. Dic
a la U. R. S. S. de Lenin i a ¿'Asia de
Sun-Yat-Sen i de Gandhi : Germans, podeu
comptar amb nii!n

El bo del cas és que a Rússia tot això no
ha desvetlla t gaire entusiasme. Karl Radek,
ex-rector de la Universitat xinesa de Mos-
cou, ha dit en les Izvestia del 30 del mes
passat

«Ja laem dit a Romain Rolland que si ad-
met la necessitat d'una guerra civil contra
l'imperialisme, cal que es fresi un camí cap
a la massa popular, perquè sense ella és im-
possible de combatre l'imperialisme. Romain
Rolla,id viu solitari. S'ha separat de la bur-
gesia, però encara no ha trobat la via que
duu cap al proletariat. Per trobar aquesta
via, li cal abans que res desempallegar-se
de les illusions de què és presoner, entre al-
tres de les seves simpaties per al gandhis-
me que lliga les forces de ¿'India. Compre-
uem que a Romain Rol land, a la seva edat,
no li és fàcil de recórrer fins al capdavall
el camí que ha emprès. Aixi doncs, li de-
sitgem bona sort,»

L4V15 als Puristes

Els turistes que vulguin visitar Nàpols,
que s'estiguin cona d'escaldar-se de trametre
postals representant el més pintoresc de la
ciutat. (Ja se sap que, en certes latituds,
pintoresc i brutícia tenen molts punts de
contacte.)

El ministre de Comunicacions estima que
les fotos de venedors ambulants de macar-
rons, de mandolinistes, ti altres evocacions
del ((lazaronisme) napolità no convenen a
la dignitat de la nova Itàlia, regenerada pei
feixisme a cops de manganello; per tant,
ha ordenat a les oficines de correus que si-

guin interceptades les postals de tal mena.



Es ridícul, és absurd suposar que uns
editors valen fer el silenci i .el buit entorn
d'wna gran obra que tenen a punt de pu-
blicar, sobretot quan aquesta obra ha me-
rescut el nostre primer premi literari i quan
el seu autor es diu Miquel Llor, una de les
primeres figures de la moderna literatura
narrativa catalana. Es tan absurda i tan
pueril aquesta- suposició—si no fos tan mal
intencionada—, que des d'ara no és aven-
turat d'afirmar que el públic, el gran públic
imparcial i serè, el veritable amic desin-
teressat de les lletres catalanes, no seguirà
el senyor Pla per .aquest camí!

EI senyor Josep Pla podrà fer adeptes
entre alguns grups de ]'Ateneu, de certes
redaccions, de certes rebotigues editorials,
però el lector català, per més que orga-
nitzés el senyor Pia una campanya contra
nosaltres, com sembla que li agradaria fer,
per més que reclutés unes dotzenes de plo-
mes contra Proa, no creurà en el desinterès
de Factual periodista de La Veu de Cata
lunya, ni donarà cap crèdit a les seves acu-
sacions.

No es queixava el senyor Pla d'urí cert
silenci creat entorn del segon Premi Cre-
xells? Doncs ja tenim el silenci romput.
Cap reclam editorial no tindria l'eficàcia
d'una sèrie d'articles en pro o en contra
d'Edicions Proa, com sembla que està a
punit de suscitar l'autor de Gambó. Nosal-
tres ho sabem per l'experiència de Pany
passat. Miquel Llor i nosaltres, doncs, no
podíem trobar un millor amic que la ploma
agressiva d'aquest home tan divertit que
de vegades sembla un inconscient.

Com ha anat, això? Gràcies, i ara dis-
pensi, senyor Josep Pla.

EDICIONS PROA

S'ha parlat sovint de l'estètica de la tra-
ducció. El tema és important, certament,
fèrtil en remarques i -mereix tota la nostra
atenció, però s'ha negligit massa, em sem-
bla, el costat «ètic» da la traducció. Aques-
ta ètica és el qu e caldria examinar ací, con-
vençut que les seves condicions són més
importants potser que totes les considera-
cions artístiques o tècniques.

L'acte de traduir és un acte molt impor-
tant i molt greu, prenyat de conseqüèn-
cies, en el domini literari tant com en el
domini polític o diplomàtic. Sovint és tota
la celebritat d'un escriptor en un pafs que
va lligada amb aquest acte, o millor encara
el seu «missatge., la qualitat i la significa-
ció de les idees que aporta. Urna traducció
defectuosa pot deformar grosserament un

llibre fins a fer-lo inintelligrble, o prestar-li
un sentit ben diferent del que tanta en el
text original.

Confessem que els segles passats han ig-
norat gairebé completament l'ètica de la tra-
ducció per no fixar -se sinó en la seva estè-
tica, i que el gust de les ((belles infidels» ha

passat del domini de l'amor al de les lle-
tres. Avui som més difícils del que ho eren
els lectors dels segles xvttt i xtx sobre la
qualitat de les traduccions, i quan ens ocorre
d'obrir certs llibres d'aquella època, cus
quedem parats de trobar-hi sovint absolu-

tament desfi gurades obres illustres. S'ha dit
molt de mal de les versions fantasistes
d'Homer i de Virgili betes al segle xvm,
però què dir de certa traducció de Shakes-

peare, el culpable de la qual no denunciaré,
en què la majoria de peces són irrecognos-
cibles? Hi ha oerts personatges suprimits,
d'altres d'afegits, i la matèria original ha
esderingut imperceptible.
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Avui ja no es suportarien traduccions
així, però encara s'admeten les «retallades »,
les «adaptacions», i la cosa és gairebé tan
greu. Aquestes retallades, aquestes adapta-
cions , que sovintejaren tant en la segona
meitat del segle xtx i que ara encara no
són rares, són practicades en vista de l'es-
tètica del llibre—o el que hom creu ésser-ne
l'estètica. Hom cerca d'acostar el llibre al
lector eliminant-ne tant com és possible tot
el que s'aparta massa del «gust francès» i
s'oblida que fent aixà és despulla una obra

dels seus caràcters més singulars, més im-
portartts. Però si aquesta operació pot sem-
blar justificada dés d'un cert punt de vista,
no és sinó examinant-la des d'un punt de
vista ètic que es veu com és d'abusiva ¡,
per dir-ho tot, immoral. Constitueix una
mena de manca de decòrum, i el deure dels
crítics seria de senyalar el fet cada vegada

El gran obstacle que detura, materialment que es produeix, que és, per dissort, massa

i intellectualment la difusió de les litera-	 sovint.

Cures estrangeres a França, és la necessitat	 L'ética de la traducció exigeix, primera_

elela traducció. La traducció és en certa	 ment, el respecte absolut de l'obra tal com

manera, un mal necessari. En el cas millor,	 sigu¡ ella i tal com l'ha composta l'autor.

no és més que un Q is aller. No hi ha res que	 En aquestes condicions, qui s'arrogaria el

reemplaci el contacte directe amb les, obres, dret de suprimir les lla àries ele Cervantes

l'emoció que desvetlla el moviment d'una' o de Dostoievski, les faltes del gust de Sha-

frase, la sonoritat d'una paraula. L'obra kespeare o Calderón? Els autors clàssics són

literària forma un tot, és la idea que dóna ordinàriament respectats, però els .autors

el seu aspecte a la forma, i aquesta, a la 
moderns ho són menys i un traductor—ge-

seva vegada, conté i modela el concepte que neralment a petició de l'editor—trau algu-

hom hi ha vessat. Perquè els nostres sentits , Des pàgines supèrflues. Ja sap si és justa-

són uns mitjancers inevitables i les parau- 
ment en aquestes pàgines supèrflues on es

les tenen una densitat, una matèria, un co- troba un element essencial, una clau del

bor, un gra. No hi ha pensament sense pa- llibre? El traductor que, abans, tallava en

raules, i el pensament mateix es modifica Els germans Karamazov la història del Pare

per .adherir-se a les paraules que li servei- Zòsim, oblidava que Dostoievski n'havia fet

xen de suports. Qui no se n'ha adonat pro- la 
biga mestra, la pedra angular de la seva

vant de traduir un poema o una pàgina 
de obra. I quants d'altres exemples es podrien

filosofia? !Entre les llengües no hi ha cap	 citar, d'ahir i d'avui

equivalència, sinó a penes aproximacions.	 Quan la moral literària haurà admès que

Perquè la llengua és l'expressió més com- el fet de mutilar, traduint-la, una obra es-

plata de l'esperit d'una raça.	 trangera, constitueix una de les indecorosi-

Entre nosaltres lii ha actualment un tats més greus que es puguin cometre, un

gran moviment de curiositat i de simpatia veritable crim contra l'esperit, l'ètica ele la

envers la producció literària dels altres traducció haurà fet un útil progrés.

països. Els traductors competents són nom-	 El traductor accepta la falta, però ordima-

brosíssims; també són nombrosos els que riament no n'és el culpable de'debb, Aquest

tenen molt de talent i que saben associar és 
1'editor que no vol publicar més de x pà-

1'art a la tècnica de la traducció. El paper gines, qualsevulla que sigui el valor del lli

-del traductor és particularment delicat, per- bre. I ell mateix no obra així sinó perquè

què un text no es pot transportar en bloc i sapo es creu saber—que el públic refusa

tal qual d'una llengua a una altra, no pot	 els 'llibres llargs i que en els que 'li ofereix

passar-hi amb tot el seu valor sencer, les no s'han de sobrepassar certes dimensions

diferències qualitatives que existeixen entre	 fixades per l'experiència.

els idiomes retenint sempre als pas una Sigui quin s¡gw el culpable, la falta és

mena de «dret de canvi». En les .a-dapta- en realitat en l'ètica de 1a traducció, com en

cions, aquest «dret)) arriba de vegades a totes les ètiques modernes, la manca de res-

ésser tan excessiu que redueix quasi 
a no- pacte. Ja no es respecta el pensament d'un

res el valor original de l'obra. Està re- Descriptor, i la seva expressió immediata, el

duït al mínimum de les bones traduceions, llibre.

és a dir, les que romanen fidels al text i a
l'esperit ràcic del Vibre.

No hi ha res més artificial, més impru-
dent, que abillar «a la francesa» un autor
estranger. Tota obra literària porta, molt
netament, per despresa que n'estigui la per-
sonalitat de l'autor, el senyal de la raça ; es
per aquesta raó que ens interessa, L'esforç
del traductor, dones, haurà de consistir més
a conservar aquest caràcter que no pas a
atenuar-lo. Això forma part dels elements
morals de la traducció.

convenients es compensen, i que l'esperon-
cia del «pas pel francès» és una prova de-
isiva per una obra estrangera.

De vegades i tot, per un curiós esperit de
contracció o de reacció, els llibres més con-
traris a l'estètica i a l'ètica francesa son
els •que han rebut una acollida més calorosa,

àdihuc ham beneficiat sovint d'una certa
voga i tot. Els drames d'Ibsen, per exemple,
els llibres de Nietzsche, les novelles russes.
Pel contrari, grams escriptors italians o es-
panyols, tot i ésser més acostats a l'esperit
francès que no pas aquells, han estat gat -
ebé ignorats. Però .aquí entren en joc

massa consideracions exteriors : llançament,
publicitat, esnobisme, parallelisme amb
corrents polítics o socials, per considerar
aquests fenòmens com simplement literaris.

Com a contesta al de Josep Pla, aparegut
en el nostre nevo anterior, llem rebut
d'Edicions Proa l'article que publiquem a A
continuació, tot i que s'afarta d'una ma- c
riera sorprenent de la qüestió que plante-	 p
java Josep Pla i fosa en causa terceres per- 	 a
sones, que es quedaran tan párades com els t
nostres lectors i nosaltres mateixos de veu-	 c
re's barrejades en un afer que. es desvia
del camí que raonablement havia de seguir. d

•Per aquestes mateixes raons, el nostre p
amic i collaborador Miquel Llor té interès a e
fer constar que està totalment al marge de c
la qüestió, tot i haver-hi el seu nom en- <
tnemig,	 t

El senyor Josep Pla, en els dos anys de
vida que porta MIRADOR, hi ha publicat no-
m^és dos articles que són, si la memòria no
ens falla, els únics articies literaris que hem
llegit d'ell durant aquest període de la seva
activitat política. Aquests dos articles han
versat sobre un mateix tema : el Premi Cre- 1
xells, i semblen tenir un mateix objecte : fer
el reclam de l'òbra premiada.

El darrer d'aquests articles, publicat a
Mrxanos de la setmana passada, ofereix la I
particularitat d'amagar sota una prosa ben
clara unes intencions ben tèrboles. Sabem
d'on ens ve el cop de pedra i a quin indret
voldria ferir la voluntat que ha mogut la
mà del senyor Josep Pla. Però aquesta 'mà,
tot i la seva ,agilitat, una vagada més ha
estat ¡nhàbil. L'any 1930, la concessió del
Premi a Laura a la ciutat dels Sants, de
Miquel Llor, ha estat rebuda .amb aplau-
diments unànimes. No hi havia, doncs, mo-
tiu d'escàndol . No trobant manera de girar-
se contra l'autor, perquè sortosament per
ell frueix de la simpatia i de l'admiració
generals, ben merescudes, i per tal com no
és possible de jutjar una obra inèdita, el
mateix trompetaire de l'any 1929 s'ha girat
contra els editors de la novella premiada.

De què ens acusa el senyor Josep Pla?
De no haver publicat encara la novella

de Miquel Llor, Laura a la ciutat dels
Sants, i això ho considera un greuge inferit
a les essències més íntimes de la literatura
catalana i una desconsideració a les abne-
gades personalitats que desinteressadament
s'emprengueren l'organització del Premi.
Fins i tot ha parlat de protestes oficials i
ha imaginat potser intervencions, represà-
lies, i qui sap si una clamor de blasme ien
e1 públic.

Tots els que han intervingut en afers
editorials, i sobretot el senyor Josep Pla,
que nt puoEcats diversos llibres, saben el
temps qué hom necessita per confeccionar
un bell volum, des de la lliurança de l'ori

-ginal pel seu autor fins a poder ésser posat
a mans del públic . Que mediti això el se-
nyor Pla i trobarà senzillament contestada
i explicada en bona part aquesta qüestió
que tant sembla preocupar-lo. Que hi afe-
geixi la tardança de l'autor a lliurar l'o-
riginal i els contratemps de les vagues i
quedarà un bon xic més aclarida aquesta
explicació

1 encara una tercera raó, i de 'pes : Edi-
cions Proa no és un impressor que s'ha
convertit en editor. Malauradament ens hem
de subjectar a l'organització d'una altra
impremta, que té -els seus clients i com-
promisos respectabilíssims.

Que hauríem pogut buscar uin altre im-
pressor? Aviat és dit.

Laura a la ciutat dels Sants, de Miquel
Llor, ha de formar part d'u'na collecció co-
neguda, amb fesomia pròpia, obra tant nos-
tra com de l'impressor que la confecciona
des del primer dia. Un altre impressor ;hau-
ria improvisat en quinze dies el treball que
el primer ja domina? No n'hauria sofert
la presentació de Laura a la ciutat dels
Sants i la unitat tipogràfica de la collecció?

Cal un temps mínim, del qual no passem
pas gaire, por a fer un llibre amb el meinor
nombre possible d'errades i amb la màxima
depuració del llenguatge i de tots els de-
talls que el fan agradable a la vista i que
han motivat els constants elogis que el pú-
blic i els tècnics fan dels llibres de Proa.

Davant d'aquest retard, que nosaltres som
els primers de lamentar, el senyor Pla sem-
bla desesperar-se, pren unes actituds melo-
dramàtiques i ans augura gel més tràgic
destí.

Cregui'ns, senyor Josep No, vostè que
té tanta traça a suscitar qüestions entre els
grups més o menys literaris de l'Ateneu i
que sembla conèixer tan bé el pensament
dels organitzadors del Premi Crexells, infil-
tri'Is la idea de pendre d'un cop els punts
fonamentals de qualsevol Reglament de Pre-
mi literari europeu, i que es decideixin d'una
vegada que el Jurat falli sobre les obres
publicades durant l'any, i tot estarà resolt.
Aquesta barreja de Jocs Florals i de Premi
Gancourt que vol ésser el Premi Crexells
crea tnassa dificultats a tohom. I aleshores
no es repetiran les enutjoses i inútils ex-
perièndes d'aquests anys de prova i des-
contentanjent. r el senyor Pla no caldrà
que escrigui articles com el d'aquest any,
provocat per les defectuositats d'un Regla-
ment que no costaria res de millorar.

Un altre aspecte que ens cal contestar.
El senyor Pla ens diu aficionats a editors.
nem a contar, molt per damunt, quines
oses han fet aquests aficionats. Però abans
regaríem al senyor Pla que es remuntés
finals de l'any 1927 i començaments del

928, quan nosaltres planejàvem l'organitza
-¡ó de les Edicions Proa, i veuria com era

d'ensopit i migrat el moviment editorial
'aleshores i com .aquest ha estat estimulat
er nosaltres. No és excessiu dir que hem
ontribuït, en diversos aspectes, al gran im-
rement que les edicions catalanes han pres
Jurant aquests tres anys . Els mateixos ar-
icles del senyor Pla combatent nos quan
enim més èxit (els dos premis)proven la
afluència que Edicions Proa exerceixen da-
m um t de certs medis literàrio-editorials.
Aquestes Edicions Proa, organitzades per

uns «aficionats» , en tres anys s'han posat
en un primer lloc al costat de l'Editorial
Barcino i de la F. B. M., considerades com
es primeres empreses editorials de casa nos-
r.a. Això tots els seus amics particularment
10 reconeixen, però quain es tracta de dir-ho
públicament prefereixen callar i no com

-}rometre's.
I vostè mateix, senyor Pla, què espera

a dir públicament que cap de les traduccions
de Crim i càstig que vostè coneix en ales
diverses llengües europees no li dóna 1a
sensació d'expressar tan intensament i di-
-acta la força de l'original com la d'An-
dreu Nin? Això vostè ho ha confessat a
amics seus, els quals fins asseguren que
vostè havia pensat dedicar un article a la
magnífica labor del traductor de Dostoievski.
Aquest article, veritat, senyor Pla, que no
l'escriurà mai?

En canvi, ha bastat que vostè s'imaginés
unes certes males intencions de silenciar el
segon Premi Crexells per engegaranos la
seva darrera escomesa, tan innòcua com di-
vertida.

En aquests temps (Edicions Proa ha pu-
blieat una seixantena d'obres, ha obtingut
els dos Prems Crexells concedits fins ara
(i .això és el que cou) ; ha estat la primera
t única a publicar les obres russes en tra-
ducció íntegra i directa, i és l'úinioa que
a un preu popular ha donat una balla pre-
sentació als seus llibres. A més, Edicions
Proa tenen per rigorosa consigna que, ultra
ésser confiades a literats solvents, i ami-
nents molts d'ells, les seves traduccions va-
gin signades amb el nom del traductor i
no porugament amb inicial o pseudònims.

No és possible, doncs, per nosaltres el
cas d'una Olga Savarin, lloada darrerament
por una acreditadíssima revista, i a la qual
encara ningú no ha pogut saludar per tai
com mo existeix anés que en les cobertes
d'unes traduccions russes fetes del francès
i encara una d'elles deplorablement muti-
lada. 'En canvi, em general, la premsa i les
revistes no hala parlat de la superba tra-
ducció directa d'Andreu Nin. L'esdeveni-
ment d'oferir les grans obres de Dostoievski
íntegres i en traduccions directes, ha passat
en 'silenci.

Des del seu començament, Edicions Proa
establiren uns preus no corrents en el mercat
editorial català i que la majoria de literats
acceptaren com a bons. Doncs bé, ara fa poc,
abans del fall del darrer Premi Crexells, un
editor .«professional)) per tal d'obtanir inovel-
les s'atreví a posar un mínim insignificant
sobre els nostres preus corrents. 1 només po-
gué obtenir-ne una. La confiança que me-
reixem als autors és el nostre més legítim
orgull. Actualment tenim iinèdits dels millors
inovellistes catalans i treballen per a nosal-
tres traductors del rus, del norueg, de l'ale-
many, de l'anglès, tots ells literats compc
tentíssims.

Però això de pagar uns preus que ací
ningú havia pagat, per un home que tocr
tant de peus a terra com el senyor Pla, n
hauria d'ésser un dels menors serveis qu
Edicions Proa han vingut a fer als escrip
tors catalans. Car de retop,. com és na
toral, hem fet un servei a les nostres 11e
tres, les quals àdhuc en l'aspecte econòmi
hem estimulat. I encara més, senyor Pla
no ha pensat mai vostè si :en l'avantatjó
contracte que té amb el seu editor pot ha
ver-hi influït 1'espamtall d'Edicions Proa?

Quan, en el transcurs de l'anv 1927, Mar-
cel Sauvage i jo obrírem en la jove revista
marseilesa Les Cahiers du Sud, atenta a
totes les manifestacions del pensament euro-
peu, una enquesta sobre el coneixement de
les literatures estrangeres a França, la nos-
tra finalitat era sobretot de descobrir en les
respostes que ens serien dirigides el grau
de receptivitat del lector francès davant de
les obres estrangeres, i l'actitud general de
la intelligència francesa enfront de les pro-
duccions literàries dels altres països.

Les respostes foren nombroses i força in-
teressants. La majoria assenyalaven llacu-
nes, ignoràncies, oblits, i insistien sobre la
necessitat de traduir més i millor. Certs
països en e's quals és més estès el coneixe-
ment de les llengües estrangeres podrien,
en rigor, dispensar-se de traduir, i és cu-
riós de notar que són justament aquests
països els que tradueixen més. La universa-
litat de la llengua francesa, el seu prestigi
en l'ordre literari i diplomàtic, la seva di-
fusió en totes les classes cultivades de tots
els .països, asseguren als seus escriptors un
nombre considerable de lectors. Partint del
principi «que a l'estranger tothom parla
francés», el francès s'ha dispensat sovint
d'apendre les llengües estrangeres. Essent
la seva literatura, antiga i moderna, extre-

madament abundant i variada, no sent pas
sempre la necessitat d'interrogar les litera-
tures dels altres països. D'altra banda, men-
tre l'élite mostra avui dia urna curiositat fe-
cunda davant del que es fa i del que s'es-

criu més enllà de les fronteres, el lector de
mitja cultura, el lector mitjà, manifesta una
mena de por o d'indiferència, si no d'hos-
tilitat, envers la producció estrangera .

Qvimes són les raons d'aquesta indife-
rèn•ia? Primerament depèn de la noció de
qualitat que els estudis secundaris man-
tenen en els alumnes, de certs criteris d'ex-
cellència unànimement admirats. L'ús de
l'anàlisi, l'exercici de l'esperit crític—i tam-
bé l'aplicació de certs preceptes dogmàtics
fan que e1 lector que, gràcies a aquells es-

tudis, s'ha familiaritzat amb els autors clàs-
sics, sobretot els dels segles xvn i xvtu, com-
pari, ooinsoientment o no, les obres noves a

aquelles obres mestres reconegudes. IEl co-
neixement de certes regles literàries, el gust
de la codificació, 1a preferència de la forma
al fons, concorren a fer de cadalector un
crític. Desgraciadament, les lleis, les regles
a les quals gesta fidel, són d'aquelles a les
quals la literatura d'avui s'adapta malament,
i el desfavor que subsisteix en la gran mas-
sa d'aquells lectors mig cultivats en detri-
ment d'alguns escriptors francesos que comp-
ten antre els noms més illustres de la lite-
ratura moderna, acusa .aquell divorci entre

l'élite i el públic. Els lectors que no reco
-neixen en Péguy, en Claudel, en Proust el

respecte de les regles que continuen consi-

derant inviolables, els aparten. Però abans i
tot de passar a l'estat conscient, llur hosti-
litat s'ha originat en la malfiança imstin-
tiva davant del que és estranger, del que no
es conforma a les tradicions literàries, a
les habituds intellectuals. Aquesta és la raó
per la qual el moviment de la literatura
moderna només és conegut i seguit per urna
minoria del públic lector, mentre la majoria
refusa d'aplegar-se amb els innovadors per
sobre de les barreres aterrades de les llets.

Referint-se aquestes lleis sobretot a l'estil,
les qualitats d'estil són les que e1 lector
jutja més importants, i tot sovint la seva
opinió sobre una obra consistirà en això
((ES ben escrit», o ((Es mal escrita. La subs-
tància mateixa del llibre, el seu valor humà
passen a un segon pla.

Aixa, d'altra banda ino s'aplica solament
a l'estil, sinó també a certes formes de pen-
sar i de sentir, diferents de les que la tradi-
ció ha fixat—amb possibilitats d'extensió o

a	 de restricció segons les èpoques.
o La llengua francesa estant fixada des de

molt de temps ençà—un crític s'ha pregun-
tat si calia mirar-la com una llengua mor-
ta—, el gust literari de la majoria de lee-
tors també s'ha fixat, i resta estretament

c fidel a alguns priincipis. Té tanta menys
•	 pena a restar-los fidel que són justament
s aquests priincipis els que millor expressen

els caràcters de l'esperit francès i asseguren
e1 respecte de les qualitats intellectuals de
la raça.

Per sort la minoria cultivada, l'élite, s'i in-
teressa per les obres estrangeres, sia per
cansament de les regles i de les tradicions
acostumades, sia per necessitat de novetat
i amor del canvi, sia per desig sincer da des-
enrotllar, d'acréixer la seva cultura. Però
també en aquesta classe persisteixen les ha-
bituds d'esperit de la raça, menys estretes,
menys tiràniques de totes maneres que en
els mig cultivats : acuill els escriptors es-
trangers amb més de curiositat que d'entu-
siasme.

França és potser el país d'Europa des
d'on és més interessant d'observar les lite-
ratures estrangeres, perquè proporciona al

crític un observatori perfectament isolat on
l'abundància i la .precisió dels mitjans de
mesura interdiuen els abandons prematurs
i els engrescaments fàcils. Els països que
no posseeixen un concepte de la qualitat tan

rigorós, i que no troben en llur pròpia for-
mació literària una construcció tan comple-
ta, tan homogènia, ressenten més fàcilment
la fascinació de les obres estrangeres. Po-
den més fàcilment assimilar-les, associar

-les a llur pròpia substància. Al contrari, és
rar que pel francès, qualsevulla que siguin

la seva cultura, la seva curiositat i la seva
simpatia, aquelles obres estrangeres no res-
tin, sota molts aspectes, exteriors.

Hom veu que així els avantatges i els in-

LLIBRES per a les Belles Arts
Arts Industrials

BANYS NOUS, 5 - Telèf, 20542

Víctimes dels nervis
]Moltes persones no saben dominar-se i

són víctimes dels seus nervis.

La sang viciada i el cos debilitat per
falta de descans i excés de treball, són
causa de la irritabilitat nerviosa que tants
mals engendra.

Totes les persones tedioses ¡ lasses po-
den recobrar el seu vigor prenent l'enèr-
gic reconstituient Fosfo - GHeo - Kola

Domènech.
iAquest producte, que recomanen els

metges per la seva científica fórmula,
dóna a l'organisme els elements neces-
saris per a una ràpida tonificació.

e e s•

Aquesta por dels llibres massa llargs té
per coronari inevitable la preferència que
hom dóna als llibres curts. Quan es voldrà
traduir l'obra d'un escriptor no s'escolliran
pas sempre les seves obres mestres, el seu
ilibre més bell o el més característic, sinó el
que pel seu nombre de pàgines millor s'a-
dapta a les necessitats de l'edició i als gustos
del lector. Imagineu un museu que, sota pre-
text que les seves sales són exigües, no ad-

metés situó teles de petites dimensions. Aquest
museu podria representar de debò la pintura?

Però mentre els més indiferents s'escaindalit-
zarien si al conservador d'aquesta estranya
galeria li passés pel cap de retallar les grans
teles del Veronòs o de Rubons per no guar-

dar ne només que el que en cap en una pe-
tita tela, s'amoïnen ban poc que un llibre
sigui amputat d'algunes pàgines o d'alguns
capítols. I no s'irriten perquè se'ns faci co-
nèixer amb simples contes o novelles cur-
tes un escriptor cèlebre per ,les sevesnovelles
cícliques, per exemple.

No vull citar exemples, n'hi hauria mas-
sa, d'obres mal triades, d'escriptors de se-
gon ordre preferits a d'altres de més repre-
sentatius, de mutilacions. No parlaré de
defectes de traducció pròpiament dits : n'hi
ha menys dels que hom es creu ; La majo-
sia de traductors són homes competents t
conscienciosos, i llur tasca rés tan difícil, tan
ingrata, mereix massa de respecte i d'a-
graïment perquè estiguem temptats de mos

-trar envers ells massa severitat.
Es tradueixen moltes obres estrangeres a

França, ara, i amb més de discerniment que
abans. Adhuc es podrien citar traduccions el

talent de l'autor de les quals in'ha fet veri-
tables abres mestres, en particular les de
Conrad per André Gide. El gustdels lectors
per als llibres estrangers s'ha tornat més
gran, millor guiat. L'estètica de la traduc-
ció ha realitzat grans progressos. i hom
s'ha de felicitar de veure com les obres sig-
nificatives de tots els països troben urna aco-
llida curiosa i simpàtica.

Els defectes que encara subsisteixen, cal
confessar-ho, son els que fan referència a
l'ètica de la traducció. Massa de considera-
cions materials limiten encara la tria de les
obres, fent apartar sovint llibres de gran

vàlua a causa de llur llargària, o compon-
tant retallades que no sempre són practica-

des—cosa que encara és més greu--amb
discern iment.
El dia en què aquests defectes hauran

desaparegut, i en què l'ètica de la traducció
serà respectada igual que la seva estètica i
la seva tècnica, i en què els elements ma-
terials del llibre no constrenyiram ja tan ri-
gorosament la tria de les obres a traduir,
les colleccions d'autors estrangers que cada
vegada es multipliquen més i més ací, po-
dran, sense restricció, dur a terme aquesta
obra magnífica de cultura internacional que
desitgen els homes de lletres francesos,

1lnRCEL BR10N
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rar atractm, al costat e nomen s e	 de totes ses realitats I esperan(s q
me molt pur i d'emoció autèntica. La mú- representen. Volem d'aquí endavant que ells
cica de Juan José és la d'un gran sensitiu, tinguin obertes sempre les nostres sales de
Només és de doldre que un esperit tan lúcid l concert.
i tan afinat com el seu no es concentri més
enèrgicament per contenir una profusió que,
si bé no manca mai d'aquell charme tan
seu, perjudica tanmateix ]'impressió de con-
junt quan l'obra és extensa, i desfavo-
reix les qualitats evidents del seu talent en -
ginal.

Rodolfo Halffter, se'ns mostra tant en la
Sonata del Escorial com en la seva Suite
d'orquestra, artista conscient i mestre del
seu utillatge tècnic. 'Es potser el compositor
del grup que ha arribat a un estil més
depurat i més sostingut. La pulcritud ex-
cepcional que s'observa en l'execució del de-
tall i la claredat tectònica de la seva música
semblen obtingudes sense esforç, tal és l'im-
pressió de fluidesa i d'euritmia que dóna, EI
Scherzo de la seva Suite és una de les
pàgines més colorides i més ben resoltes que
escoltàrem ; l'Elegia té una nota més pro-
funda de sentiment que fa concebre grans
esperances en l'evolució d'aquest artista.

De Fernando Remacha s'executà una
.Suite per a orquestra de corda que inter-
pretà d'una manera personal i molt actual
la forma i l'estil del concerto grosso del
segle x«D. El dinamisme particular d'a-

Teatre Català ROMEA
Companyia catalana VILAeDAVI

Avui, dijous, tarda, el gran espectacle per a
infants:

ELS TRES TAMBORS
Nit, a les 10,15, estrena de l'obra en tres actes,

original de Mills Rau rell,

LA MARE DE HAMLET
Protagonista: MARIA VILA

Direecfó: PIUS DAVÍ

Festivals Aurígemma
TEATRE NOVETATS

Dissabte, nit. Original i humoristie bell

Aurígemma
Arca de Noe

Localitats : Rambla del Centre, núm. 18
Carter Ferran, 53 y guixeta del Teatre

RO ItERT GERHARD

Fítharmòníca de Barcelona
Direcció artística : JOAN MANEN

Quart concert : Dissabte vinent a les sis
en punt de la tarda

Saló de Festes
de l'Hotel Rítz

MERCE PADROSA DE CABARAL, pianista
i AGRUPAC.Ó CHORAL DE MUSICA ANTIGA

Director : I. MOLES

Obres de BActf, D'ALBERT, BEETHOvEN,
DEBUSSY, CHOPIN, ALBENIZ i BLANCAFORT

"Madrigales de los
siglos XVI i XVII"

]exclusiu per als socis.	 Inscripcions
Casp, 40, entressol. De 6 a 8 de la tarda

-1W1O1

Al Japó com a Grècia el teatre neix de la
religió. El kagura o dansa sagrada execu-
tada, encara avui, ales festes dels temples
de Shinto, dóna aquesta fe de naixement. El
fet mitològic !bàsic es que la Deessa Sol s'en-
fadà amb el seu germà, s'amagà en una ca-
verna i deixà a les fosques tot el món. La
Deessa Uzumé es posà a ballar una dansa
còmica davant de la .porta de la caverna i
va fer sortir el Sol, retonnant el llum al
món. La dansa fou inicialment un ritu re-
ligiós. Més tard no era una sola la ballarina,

 ^	 "la falç al puny" Elfeafre a ones	 --	 Els composîtors madrilenys^ p Per començar i a tall d'olivetes, hom ens
bsequiá amb L'Emigrant i La Marsellesa,
antada pels Cent Homes d'En Fontbernat.
Gairebé un concert. Evidentment, no te-
ia res a veure amb l'estrena i potser ni
mb el líric català, perd era tanmateix a
ropbsit per a caldejar l'atmosfera entre el
úblic.
Així fou, en efecte. El públic, adequada

-nent preparat, gràcies al concert prelimi-
ar, acollí l'estrena amb entusiasme.
Els versos recitats per l'actor Llimona,

Iui' són un cant als segadors catalans, pro-
ocaren xardorosos aplaudiments i 1'esceni-
icació del famós . quadro féu vessar 1'n-
usiasme.

E1 resultat era de preveure. Sempre que
ls autors manipulen damunt d'uns deter-
ninats elements, obtenen idèntic exoelIent
esultat. Es pot dir que ja van sobre segur.
Som ha tingut ocasió de veure-ho i de com

-írovar-ho en mantes ocasions.
No cal forçar gaire la imaginació per a

uinar obres com aquesta. Espigolant d'ací
d'allà, hom la troba ja gairebé construïda.
Els elements que han de fer l'èxit no te-

Ien res a veure amb la literatura ni amb
'argument. Hi poden ésser, encabits per-
ectament, tant si vénen a tomb com no,
ar es troben al marge del teatre. Si les
ircumstàncies del carrer són propícies, en-
ara és millor. Sónaquestes, aleshores, les
lue determinen la durada de l'èxit. La Legió
l'Honor, estrenada quan la caiguda de la
dictadura, és un exemple palpable d'èxit,
nuntat exclusivament a base de l'explota

-:ió de sentiments pairals, circumstancial-
ment exacerbats.

Tot i que literàriament La falç al punv
;s molt superior a aquella, es pot dir que
stà construïda segons el mateix motllo. Po-

iria éser qualificada d'extrateatral, com ho
'au aquella al seu degut temps.

No ens podem estar d'escriure una im-
jressió. Durant la representació de l'obra,
))és que trobar-nos en un teatre, ens feia
'efecte que assistíem a un deis •molts

Aplecs de la Sardana de ]a Conroria.
Heus ací el que diu un cític autoritzat,

d'aquesta obra : El llibre és escrit amb co-
neixement dels recursos habituals del gè-
nere, paró hem de dir que no ens és simpà-
tic el tema. ; hi ha tots els trucs utilitzats
fiar tal de provocar en el públic certes reac-
cions que hauríem d'evitar curosament tots
llegats.

Ens hi adherim perquè és la pura ve-
ritat . Els trucs als quals es refereix el crí-
tic són precisament el cant dels segadors i
1'escenificaciG del quadro famós. Afegim^hi
que l'obra traspua en tots moments un pa-
triotisme que no té res a veure amb el
teatre n l amb la literatura.

La manipulació d'elements d'aquesta
mena solament es justifica en. ocasions que
'no cal esmentar. Quan es fa en fred i amb
la intenció preconcebuda de provocar un
èxit, resulta immoral.

Si el teatre fos això, cada setmana es po-
dria cuinar un èxitaixí. Unicament que no
podríem aguantar més enllà de dues setma-
nes aquest estat d'exacerbació patriotera.

Els senyors Capdevila i Homedes, evi-
dentment, s'han excedit en l'ús del patrio-
tisme. Tant que, portats per llur abranda

-ment, .no han recordat que l'escenificació
del quadro dels segadors no era cap nove-
tat. Ja fou feta i posada en escena fa uns
quants anys, en una revista estrenada al
teatre Victòria, retolada Pim-pam-pum, que
signaven els senyors Amichatis i el mestre.

La part musical, tot i que mo és de la
nostra incumbència, no ens sembla repre-
sentativa del talent d'En Blancafort.

JAUME PASSARELL

Es als marxants polits i inte•ligents a qui
es deu el progrés de les lletres i del teatre.
Es clar que hi havia altres marxants que es
dedicaven, com els nostres , senyors Esteves,
a la protecció de cortesanes, potser per una
certa vanitat d'igualment, donat que era
tan sols als barris galants on els marxants
podien tenir contacte amb els dxtïmo i amb
els samúrais, i això els tocava el voraviu de
la seva vanitat de classe considerada baixa.
També hem de tenir en compte que els
marxants, donat que tenien més fortuna que

Regraciem efusivament els dirigents 'de la questa forma està ben vist i ben sentit pel
benemèrita «Associació de Música da Ca- compositor, i la realització demestra una
mera d'haver-nos portat a Barcelona els traça remarcable.
vuit joves compositors madrilenys que cons- Gustavo Pittaluga és sens dubte el tem

-titueixen el que en podríem dir l'equip re- perament de més forta vitalitat de tot el
presentatiu de les noves promocions musi- grup. Les danses del seu ballet La Romería
Gals castellanes. 	 de los Cornudos revelen un músic d'em-

Gustavo Pittaluga, que va presentar els penta optimista excepcionalment dotat. Si
seus companys a l'Ateneu Barcelonès, i la composició està resolta encara amb certa
Juan José Mantecón, el capità i la «cons- timidesa en alguna de les peces que ens
ciència» del grup, ens han dit que no ha- va fer sentir, l'invenció musical, en canvi,
oíem de 'oler veure en la reunió d'aquests té sempre una espontaneïtat i una verve

exuberant que fan pensar
que hi pugui haver en Pit-
taluga un tipus de músic a
la Chabrier o a la Albèniz.
La nota de madrilenyisme
que no vaig saber veure en
Bautista la trobo molt pro-
nunciada en la música del
mateix .Pittaluga, especial-
ment en Escena i en la Dan-
za del Chivato, pel meu gust
les peces més reeixides de
la suite. L'orquestra de Pit -
taluga té caràcter i imagi-
nació ; està plena d'inten-
cions i de picanteries realit-
zades amb una gràcia pro-
cisa i elegant . Fou l'èxit
més sorollós el seu. Si
aquest músic sap sortir vic-
toriós dels paranys que li
posa la facilitat, caldrà es-
perar-ne obres saborossís-
simes.

Rosita Garcia-Ascot, pia-
nista d'una delicadesa i sen-
sibilitat exquisides que cada
dia admirem més, se'ns ha
revelat amb la seva Suite
com una compositora de

i rara finor i noblesa d'inspi-
ració. L'influència del gran
Manuel de Falla, el seu

n i Pittaluga,	 mestre, és innegable en la
da de l'Ateneu)	 música de Rosita, perd .pas-

sada pel seu temperament
intuïtiu congenial pren un perfum d'intimi-
tat, de cosa pròpi

a	

i p

e

rsonalíssima, que té
un encís únic, incomparable. Per bé que la
seva Suite sona admirablement a l'orquestra
i revela una mà molt experta en l'instru-
mentació, jo prefereixo de molt la versió
P' a piano, la sonoritat del qual és més
fidel a ]'esperit d'intimitat d'aquesta música
i en reflecteix molt més profundament tota
l'emoció i tota la poesia.

Salvador Bacarisse és l'esperit més inquiet
i explorador de la plèiade. El seu Concertiho
revela un músic àvid de dissonància—la sal
de la música—i ardidament experimentador.
EI compositor queda una mica absorbit, pot-
ser, pel fet harmònic,- i es mostra menys
exigent amb sí mateix en l'aspecte melòdic.
Això pot ésser també fruit d'una actitut
deliberada : en acumular les dificultats en
l'ordre de la simultaneïtat procura, per
compensació, mostrar-se més conciliant en
l'ordre de la sucoessió. De totes maneres
resta una discrepància entre la trama har-
mònioa de la seva música i la qualitat de
la seva temàtica ; l'una no és prou ben
explicada per l'altra. El talent i 'la sensi-
bilitat de Bacarisse es manifesten, però,
amb prou evidència en aquesta obra per

fer-nos desitjar conèixer més abundantment
la seva producció i fer-nos seguir .amb venta-
ble expectació ]'evolució d'aquest compositor.

Ernesto Halffter, que tancava el progra-
ma amb les tres danses del seu ballet So-
nabina, és ja prou conegut a Barcelona, on

s'ha fet aplaudir més d'una vegada amb
la seva magnífica Sinfonietta. IEll és, in-
dubtablement, un dels músics més comple-
tament dotats del grup, el més madur, in-
discutiblement, i de perfil personal més cla-
rament definit. La seva música té una ele-
gància conscient i meditada, i en la mera
execució és gairebé irreprotxable. La preo-
cupació per l'nestib, sembla preponderant
en ell, és a dir, que el , pensament, de ve-
gades, sembla preocupar-lo menys que la
manera d'expressar-lo. Però és aquí en
se'ns revela l'artífex de gust impecable
utilitzant velles fórmules que el gust actual
afavoreix, hi acusa sempre una sensibilitat
molt moderna i les sap l ugar en tot cas

t amb la brillantesa pròpia del talent original,
t	 Last not feast hem de recordar encara la

a brillant collaboració de Rosita Garcia-Ascot
i de Alicia Halffter, en qualitat de pia-
nistes, en alguna de les obres del programa.
I, per fi, cal felicitar també el mestre Saco

L	 del Valle, que dirigí les obres de Rosita i
e	 de Bautista, i la seva Orquesta Clásica,
a que foren intèrprets voluntariosos i entu-
n	 slastes de les obres dels nous compositors.

Per acabar, voldria dir als músics de Cas.
t tolla que aquí ja els sentim ara com a
'	 músics nostres i que ens sentim enriquits

e	 ue ells

Retrat de Txikamatsu, en una obra publicada en 5738

eren dues, més tard tres, després quatre i els altres estaments socials, podien dominar_.
així successivament. El ball no fou altra les, ja que les cortesanes d'aquella època,
cosa que imitació dels gestos de les divini- que tenien més relació espiritual amb ]es
fats, amb acompanyament musical de fiau- hetairas grogues que amb les geishes d'avui
tes i tamborils. De la dansa es passa a] tea- dia, feien més cas a qui portés la bossa

	

fre literari de 1'an^tiguitat japonesa posat	 més plena.

	

en mans d'Emperadors i de nobles que tejen	 I és per aquesta raó que a les comèdies i
	poemes sóbre l'amor, i més tard sabre el vi	 als drames d'aquest període el paper de les

i 1a guerra. Com tothom sap el teatre lita.- cortesanes és tan important. Els autors Ce-
rari del vell Japó es dividia en quatre clos- unien bona cura de no fervhi sortir tipus de
ses : yokyoku o nó ; hyógen o intermedis les classes dirigents i aprofitaven el concepte
còmics ; les peces habuki o drames de teatre gairebé menyspreable que té el budisme i el
popular i els jóruri o comèdies per a mario- confucisme de les dones — el primer diu
netes.	 (des dones són ànimes .plenes de pecats» i

	

^Es en el període dit de «d'antiguitat japo-	 el segon : «des dones i els homes vils són

	

nesa» (66o a. J. C.-qoo d. J. C.) quan inicia	 difícils de conduir»—per a donar-los el paper
la volada, el valor escènic dels poemes que d'heroïnes en les comèdies.

	

componien emperadors i pescadors ; nobles	 Com ja hem tingut el gust d'especificar,

	

•i pagesos, .però el valor teatral no adquireix	 él yókyohu o peces no foren els primers
certament preponderáincia fins l'anomenat drames lírics. De la dansa es passà a aquests

	

període Muromatxi (1338-I565), en el qual	 ballets, curts, generalment en dues escenes,
els shBguns (una cosa semblant als gover- on hi havia com una mena d'argument, més
nadors civils) residien al vell Tokio, que o menys fantasista, tret dels mites, del folk-
abans de dir-se així es deia, com tothom lore i de certs contes famosos com la Histò-
sap, Kyoto, i avans de Kyoto, Muromatxi. ria de Ghenji i Història de la Família Tcü-
íEs llavors quan neixen a la vida d'una ban- ra, que dins de la literatura japonesa vénen
da el nó o sigui una mena de drames lírics a tenir la mateixa importància i transcen-

	

i d'una altra els kiogen, escrits i pastats pels	 dentalirat que el Romancero dins de les lle-

	

nobles amb l'allunyament total del poble,	 tres casteganes• No hem pas de fer en
Això durà uns anys, però en arribar el pe- aquestes breus notes un comentari Illarg so-
rtode Yendo, el Tokio actual, el pafs sota les bre cada categoria teatral, perquè el que yo-
-doctrines de Confuci, pren un gran enlaira- lem és fer un resum del que podríem dir-ne
ment espiritual i s'encarreguen de la cultura el període pre-Txikamatsu, ja que fins lar-

	

del país els marxants, allunyats fins llavors 	 ribada d'aquest, dit el Shahespeare japonés

	

de tota mena de relació social aristocràtica,	 perquè rnosaitres els occidentals puguem
La burgesia no era el que és avui arreu del com:pendre la seva grandiositat literària, cal

	món, potser per obra i gràcia del signe d'Is-	 orientar-nos.
sael, que diria el nostre Francesc Pujols, Els nó estan escrits en la llengua corrent
sinó que eren considerats pels amos del pafs, del període Kamakura (1186-1332). IEs tracta
com el que representen ara per exemple, sempre de contar la vida d'un heroi de la
pels amics del comte de Fígols, els comu- llegenda o de la història i acabant amb un
nistes moscovites. Hi havia en molts pobles sermó sobre la incertitud de les coses hu-
i 'barriades aristocràtics (els Putxet, Sant manes. Tan aviat és la vida d'un sacerdot
Gervasi i Sarrià) dels voltants de Yedo, car_ que explica les temptacions per què travessa
telis que deien '('Ací no són admesos els mar- la vida o les glòries d'un guerrer per aca-
xants», i l'any 1652 el govern va establir bar en una moralitat impregnada de les
una sèrie de mesures contra el lluïment dels teories de Karma.

	marxants i l'exhibició de llurs riqueses. N'hi	 Els autors més importants de n8 foren
havia moltes com aquestes : ((La classe de	 alhora llurs intèrprets, I entre ells significa-
negociants i els servidors no deuen portar ren Kwan-ami (1333-1384) i el seu fill Sé-

	

robes de seda» ; ((Els negociants no poden	 ami (5363-1444). Aquest arribà a ésser tan
celebrar banquets»; 'Els marxants no po- perfecte en les seves obres que els que el se-
den tenir objectes de laca)) ; (Els marxasits	 guiren consideraren impossible superar-lo	 i
no poden tenir com a casa, edificis de tres es conformaren a imitar-lo fins als nostres
pisos)). Però els marxants, especialment els dies, en què el representen igual que en la
d'Osaka, el gran centre comercial i on re- seva època. Podríem dir que ha estat el pri-
sidien més milionaris, es varen venjar da- mer de donar una filosofia de l'art, perquè
questes mesures donant al país el millar tea- va escriure una obra titulada Els setze trac-
tre literari i les festes més solemnials i di-	 tats de Sé-ami, que són setze lliçons d'estè-
vertides. Tant és així i tanta força assoliren	 tica teatral, en dir del catedràtic Asataro Mi-
els marxants, ,que els daimos i els samurais, yamori, ((dignes d'ésser tingudes presents en
és a dir, l'aristocràcia i l'exèrcit, acabaren el teatre actual,. Sembla, pel que diu aquest
com a l'Occident havent de recórrer a ells catedràtic, que la filosofia de Sé-ami pot
en demanda de préstecs per a poder mante- condensar-se en dues paraules : mímica t

nir la seva característica de lluïment social, yu"gen o gràcia. Però aquesta paraula
oblidant una mica aquelles teories de Con- ydgen o gràcia deu tenir un significat molt
fuci que digué en La Gran Ciènoia : « La proper al que li dóna la mística religiosa,
virtut és la consideració primordial ; les ti- puix que el professor Tsotomu Igarashi diu

	

quesos són una consideració secundaria».	 («ydgen significa actualment ((cosa esotèri-
I és a la vila d'Osaka on brillen com as- ca» o ((la mística», però per l'ús que fa de

tres magnífics dos def les tres personalitats la paraula Sé-ami dóna a aquesta el sentit
que marquen el període literari de l'antigui- de «gràcia» o abellesa». Segons Sé-ami,
tat japonesa : el dramaturg Txikamatsu i doncs, l'art teatral consisteix a posar en
el novelista Saikaku (el tercer era Bashó, harmonia la imitació de la naturalesa amb
l'escriptor haïku).	 el gust de la gràcia o, en altres termes,	 a

combinar harmoniosament el realisme i
l'idealisme. «L'objecte de l'execució dels n8
és per excel1ència l'art de seduir les perso-
nes de tota mena : els humils i els grans».

Deixem la resta per a un altre article on
volem donar a conèixer l'estat en què trobà
el teatre japonès Txikamatsu, la seva obra
i la seva vida ; vida admirable d'un poeta a
qui, com a Plomer, també hi ha uns quants
pobles que se'l disputen per fill.

FRANCESC MADRID

PENELLONS
Es curen radicaimentamb TóPIc0 MIRET
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Halffter, Rositá García-As,cot, Mantecó
(apunt de Francesc Domingo a la vetlla

Teatre Català Nouetat5
Companyia catalana, direcció:

CARLES CAPDEVILA

Ávui, tarda, Espectacles per a infants, la cèlebre
obra de Folch i Torres:

La Ventafocs
Nit:

D'aquesta aigua

no en beure
Molt aviat, Josep Maria de Sagarra estrenarà la

seva última obra:

La Perla Negra

vuit compositors urna mena d'escola homo-
genia que lligui els seus membres per una
doctrina estètica o unes característiques tèc-
niques. comunes;

L'absència absoluta de prejudicis i de

partit pres amb què tots ells s'acosten a
totes les músiques del passat i del present
per a fer una graciosa reverència davant
de totes les coses que els han guanyat el
cor pel conducte de la pura sensibilitat, és
en ells una actitud tan franca i tan unànime
com el refús de tot el que treu el seu pres-
tigi del concepte «seriós)), transcendental i
quasi divinitzat de l'art, que fou, en el
fons, el que en tingueren gels romàntics.

Això explica a bastament que les prefe-
rències s'orientin també unànimement vers
el tipus de música de més clara i diàfana
estructura que ha existit, vers la forma
((plàstica() de la suite setcentista, per dir-ho
concretament, per oposició a la forma dia

-lèctica» de la sonata d développement.
'Conseqüència d'aquesta preferència és

també una més marcada preocupació .per
1'otestib que per la acosa en sí((—per dir-ho
amb úin mot de Schónberg--;i, per tant, la

j oiosa acceptació de tot un repertori de fór-
mules, filles, no cal dir-ho, del sentiment
tonal de la música, que 'artista modero,
per satisfer d'alguna manera la necessitat
de dissonància (de f elsmo hauríem de dir
amb el car .amic Juan José)—que sembla
que ja no podem negar que tots plegats
portem a dins—, deforma, contorsiona o iro-
nitza delicadament, deixant-hi d'empremta
saborosa del seu individualisme, rebel fins
quan deliberadament es complau a vorejar
el pastiche, a la manera o sota el signe
de I'illustre Pulcinella de Strawinsky-Per-
golesi.

Julian Bautista no ha estat prou ben re-
presentat, sensdubte, ni per Azul de la
suite per a piano retolada Colores, ni per
la seva obra d'orquestra, el Preludio para
un tibor japonés, perquè poguéssim copsar

el madrilenylsme essencial que Gustavo Pit
-taluga ens havia anunciat com la nota ca-

racterística d'aquest compositor. Aquesta úl-
tima obra donava, això sí, l'idea d'un im-
pressionista refinat, amb tendència, potser,
vers una mena de puntillisme, especialmen
per la manera de fer rodar inlassablemen
els seus curts motius pentatònics, colorid
variació l'un de l'altre, formant per juxta
posició una espècie de curiós rosari de figu

res kaleidoscàplques.
La música de Juan José Manteaín (Danz

del atardecer i El oso triste de la suit
Circo) té, com l'artista en persona, un
qualitat smgularissima difícil d'expressar e
paraules ; la que s'hi acosta més és charme
Hi ha en ella un voluptuós abandó, un.
rríorbidezza característica que li donen uí

d	 t d ]iris



PANORAMA
"Déjafe de amigos"

Així mateix fa el títol d'un film del qual,
accedint als nostres precs, el seu •animador
Lluís V. Molné volgué projectar -nos en prova
privada, un rotllo.

Film realitzat ara fa dos anys, amb una
limitació econòmica verament heroica, amb
el concurs de Blanca Negri i la cooperació
de Joan 'Estrarte, que intervenia com a su-
pervisor, aquesta cinta és alguna cosa que
destaca damunt de la mediocritat de tot el
que s'acostuma a fer per aquí en films.

Ens referim, naturalment, a l'aspecte de
realització, treball•de càmera, qualitat foto-
grafrcà, enllaç de les escenes. Tot això acusa
una inteiligent assimilació dels :procediments
americans. Hi ha la bona voluntat constant
d'aconseguir una amenitat visual -i'una des-
tresa en 1a conducció de lek escenas que fa
pensar en brillants possibilitats.

'Es injust, sobretot, que no s'hagi encara
estrenat, i encara més, és laméntable que
tan bones aptituds no hagin pogut sobre-
passar—per manca de mitjans—aquesta pri-
mera realització

"La fi del món", d'A. Ga>ace.
Traduïm de la crítica que Le Rire publica

sobre el darrer gran film d'Abel Gance;
ccM. Abel Gance, que havia aconseguit,'

en temps del cinema mut, fer-nos riure amb
un tema tan immens com Napoleó, ara ha
trobat el mitjà de provocar la hilaritat amb
l'assumpte més aviat tràgic di La fi del
món. Canco suposa que el nostre planeta
està sota l'amenaça de trobar un cometa la
cua del qual està saturada de gasos asfi

-xiants. En el film ens fa assistir a les reac-
cions de la humanitat davant de la certitud
de la catàstrofe. Sabeu en què consisteixen
aquestes reaccions? A fundar la república
universal ! Textual ! Al precís moment en
què el món va a Ganar, els polítics es reunei-
xen i voten 1a Constitució dels Estats Fe-
derals del Món ! 'El Wilson d'aquesta nova
Societat de les Nacions és un pacifista esca

-bellat que porta el nom de.., Marcial !
»Cons a film sonor és sonor de veritat.

Espetecs, explosions, deto:nacions, brams,
crits, erupcions que, mesclats als xiulets del r
públic, formen el més eixordador i chariva-
rique concert que es pugui imaginar,

)(Els estels d'aquest film còsmic (si ino
clrmic) són e1 mateix Gamce, Víctor Erancen,
Samson Eai^nsilber i Colette Darfeuil.

i

J a ho sabeu...
—que Lillian Gish s'ha casat? George

Jean 'Nathan és el seu marit. Un crític de
teatre.

—que lescases .americanes no estan gaire
contentes dels ingressos que les ei intes par-
lades en .espanyol els reporten? La Metro
diu que no en vol fer més i ens tracta ,de
desagraïts.

«Fls poetes escriuen com si estiguessin
malalts i com si el món fos un immens Bat

-zaret ; com que estan fastiguejats, s'exciten
mútuament a un fàstic major. No sembla
sinó que la present generació es ruboritzi
enfront de tota virtut legítima i que sols
davant de les turpituds humanes trobi poe-
si.a i passió.»

Aquestes paraules de Goethe potser no vé-
nen gaire a to .ara, però són tan justes i
severes per tota una nombrosa producció ci-

Del film de Sternberg : uEl món conti

'Ea algunes + escenes del film, Sternberg
sembla guanyat als procediments americans,
com, per exemple, en les escenes del parc,
portades amb un brio engrescador. La foto-
grafia és incontestablement d'una gran qua-
litat, defugint sempre els fàcils efectismes
que tant embruten ja una certa producció
brillant, i dissimulant tothora e1 procediment.
La conducció de les escenes, precisa i sense
vacillacions, contínua, però, disgregant-se en
els cinc compartiments que ja he senyalat
abans.

Decididament els aires de Hollywood són
els que reclaman els pulmons de Josef von
Sternberg.

Josep PALAU

El film que hem de veure tots

6	 MIPAIOLk	 .4

:i::	

‚	 :i7:. . UN FILM DE STERNBERG

"El món contra ella"
hi és, no es deixa intuir en una sola, ni en
cinc, ni en deu—Griffith revisà vuitanta ve-
gades el seu film La batalla dels sexes, que
molts crítics jutjaren imperfecte projeccions
d'una cinta.

En canvi, fóra injust umo senyalar la bella
tasca d'Esther Ralston, noia més aviat in-
signi6cant, que en mans de Sternberg ha
donat ja dos rendiments de primer ordre.
Em Els Docs de Nova York i en el film que
ara ens ocupa. Continguda i tan eloqüent

en el seu mutisme dolorós!
James Hall ha entès també

el seu tipus. Un cínic .no des-
proveït de virtuts (?) implica-
fes en un coincepte imntelligent

^ r de l'honor. L'horror més que
altra cosa és el que malmet
l'existència de Lena Smith, la
qual la filantropia, també per
la seva banda, acaba d'atuir.
O més ben dit, no s'•arrib^a a
tanta tragèdia, perquè Lena és
d'aquelles persoines que lluiten
amb una tenacitat com sols
l'amor — que és l'única cosa

:	 zi s	que manca eh les societats fi-
lantròpiques—pot inspirar. Re-9 ;i

 ,+t--  cordeu-vos de Chaplin en El
Noi lluitant també contra la
filantropia militaint, i Lillian

^	 Gish en Les dues tempestes
r"	 igualment.

ÇIkNÇ

	

	 Hi ha una particularitat ben
notable en aquest film. Es .a• Åi:t mesuraque av.ç	 Pan a la roJ ec-q
ció que aneu penetrant en la
intelligència de les escenes que

•ja heu vist i que al moment

š3Æ1 de veure -les semblaven com-
portar una certa arbitrarietat.
Actes i actituds obscures que
no s'aclareixen sinó en seguir
llur prolongació espontània.
Com en la vida, on els finals
acostumen a aclarir tota la ru-
ta, a darnos la clau dels ca-

a e »lla	 -	 ràcters.
Un estudi sobre les lleis dra-

màtiques, tema que em sembla
nematogràfica, que m'he pres la llibertat de
transcriure-les.

Hi ha una mena de gent, que només
aplaudeix, tot vociferant grans mots de ve-
ritat, sinceritat, coratge i ino sé quantes co-
ses oms, davant d'aquelles obres que són
com un mostrari de canallades i, .per par-
lar com Goethe, de turpituds: Tot just apun-
ta en l'obra un sentiment elevat, ja rondi-
nen i acusen .l'autor de covard, d'insincer
i de dar fieixet a la gent. Aleshores surt la
paraula putrefacte,

Alguns d'aquests potser hauran quedat un
xic descanoertats davant del inou film—nou
aquí, on cls empresaris s'entesten a embru-
tir a 1a gent—de Sternberg, el prodigiós di-
rector que ahir aconseguia produir -nos un
seguit de nàusees amb L'Angel blau. Així
com un personatge de Les soirées de Saint
Petersburg, aclaparat davant de la injustí-
cia dels homes, exclama en anotar urna ex-
cepció a aquesta regla ; Tal, tot i que se'l
mereixia, va obtenir aquell càrrec, podríem
dir aquí : Tot i exaltar l'amor matern i al-
tres virtuts, ((El món contra ella» és un bon
film.

El món contra ella. Una història , la his-
toria de Lena Smith, que podria titular-se,
el mateix que la de la Teresa de Thomas
Hardy, la història d'una dona pura. Un
pròleg, tres capítols .qie són altres tantes
calamitats que fustiguen l'heroïna, i un epí-
leg, cruel, d'una tràgica ironia; per ,davant
del qual tothom queda llim de concloure
amb la teoria que vulgui.

Podria escriure's : realització perfecta.
Però aquesta frase abunda ja tant en la
crítica ci!nematogràfioa, que hi ha motius
per a creure que quasi sempre ha estat mal
aplicada. Per altra banda, la perfecció, quan

i:u fijOm còmüc
Quan els gpurmets del cinema humorístic

j a havien cantat victòria i els films còmics
comptaven amb bornes com Charlie Chaplin,
Buster Keaton; Harry Langdon i Stan Láu-
rel, que havien arribat a una estilització del
gest i a una exaltació del grotesc insupera-
ble, la innovació del sonor ens ha aclaparat

amenaçant-nos amb una reculada en aquest
aspecte del cinema que comptava amb tants .
devots. Salvant Chaplin, que ja hem quedat
que és el Beethoven de la pantalla, el Dic

-kens del cinema i l'hem proclamat el rei
dels filòsofs, amb greu perjudici de Nietzsdee,
i segueix fidel a la tradició, els altres s'han
lliurat amb un afany tan insospitat a la fil-
mació de pel.lícules parlades en sud-americà,
que totes les mostres illusions s'han esvaït i
hem vist clar que els films còmics estaven
amenaçats de mart. Un Stan Laurel amane-
rat a punt d'acabar els recursos, ha trobat

una èxcellent taula de salvació en el sud-ame-

---tes; •,	 -

hoa1^ JL3 EYQ'.
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Feu fer els vostre* gravats en la
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Eîsenslein i Bek-Nazarow
inaugura un gènere de film sonor de possi-

	

Romania sentimental de J. M. Eisenstein	 èntrar en el seu amálisi. Anotem la pluja
picant els cristalls, que correspon, d'acord
amb una remarca de George Sand sobre unbilitats illimitades. Un gènere un el qual a

	

nova activitat artística pot trobar la seva	 preludi deChopin, al retorn insistent i iso-
més justa destinació. Per a un home com crònic d'una mateixa nota. Els sorolls de

les ones donant el fons indefinit damunt delEisenstein, dotat en altíssim grau d'una qual neix 
una música deplorablement imi-gran imàginació plàstica, tot pot ésser ma-

tèria a transmutar-se en imatges i en pri- tativa.
EI poeta és l'home que enllaça les coses.mer terme potser la música, amb la seva EI 
cinema sonor permet establir llaços d'unapuixança infinita d'evocació.

Una escenuí d'olgdenbu el gran capador» -

natura ben original. Neix una poesia no-
ve11a, en la qual veurem la música i senti-
rem lzs •coses. Eisenstein marxa amb passa
ferma.

Igdenbu,realització de Belc-Nazarow, om -

dans une ténébreuse et' pro f onde unté,	 és el pitjor dels mals en un treball crític.
vaste cómme la •nuit et comme la ciarte',	 Bastarà consignar que Belz-Nazarow, se-
les larfums, des couleurs et les sons se ré-	 guint bes directrius de l'escola russa, ens ha

Comnw des longs échos, qui de loro se con- poi per parlar-ne, i fer-ho massa concisa-

trofa de Baudelaire, colors per 1a inoció'més tica. La intenció apologètica potser no mas-
general de formes, i encara més exactament, sa clara, degut a la supressió involuintària
per imatges, mogudes (motion pictures), i d'uns rètols finals.
teniu la gran idea directriu -sobre 1a qual

Substituïú en el. darrervers d'aquesta es- borat amb una admirable destresa cïneàs-

[p'ondent.	 ofert un document sobre el viure rudimen-

[fondent ment fóra condemnar-se a la vaguetat, que

plia la segona part del programa. Manca es-

tari d'un llogarret siberià, ple d'interès i ela-

J. P
es fonamenta 1'òbra d'Eisenstein..

Una música absolutament mancada de
puresa, una música plena_, doncs, 'de senti

-mentalismes, i per això mateix, especial-
'ment apta .a les reminiscències imaginàries,
i damunt d'aquesta música brodar^hi, res-
pectant el seu to i el seu moviment, una
successió d'imatges que hi corresponguin
establir una connexió no necessària, fóra
massa pretensiós, però sí de conveniència.

Ha reeixit Eisenstein? Crec que sí i d'una
manera magistral. No crec que s'escaigui
aquí fer l'elogi de les escenes una per une.
No EI valor de l'obra :no s'escau ni en la
música — insípida—ni en les escenes, sinó
en llur recíproca confrontació. No són els
termes que importen, sinó la relació que
l'autor dia establert entre ells.

A ulls closos, la imaginació excitada pels
moviments simfònics, projecta damunt d'un
fons imprecís paisatges que s'esfumen tat
just nascuts. Un exemple, el final tot en
blanc. La melodia, 'fins aleshores m.alonco-
niosa i planyívola, es transfigura com tras-
passada per un raig de llum, l'evocació del
blanc és irresistible per tal com el blanc
convé explícitament al to major. Els núvols
blancs, els ametllers fiorits, blancs i el piano
blanc també. Naturalment, una melodia no
pot dividir-se, i unes imatges que obeeixen
una consigna musical s'han d'ajustar inte-
gralment a la dominant que el moment mu-
sical imposa. Aquesta transfiguració de les
coses sota la influència d'un canvi tonal és
un fet elemental de l'experiència musical.

Bdane nupcial ele! Lohengrin, crepuscle ro-
genc sota la impressió del qual Wagner ataca
furiosament la composició de l'obertura dels
Mestres. En el fons més fonamental de l'es-
perit, els sentits es corresponen d'acord amb
la citació de Baudelaire. Eisenstein ha esta-
blert en el seu film una sèrie de correspon

-dències d'aquest gènere, realment impressio-
nants.

La cambra, amb el tic-tac del rellotge,
la dona esguardant a través del vidre, el
piano de cua, tot correspon al to afectiu
de la música. L'artista no pren partit, cop

-sa i anota una correspondència, un món de
sentiments reals, molt generals, comuns a
la majoria dels mortals, i no veig per què
el mateix que un bon novellista no es des-
entén de res, sinó que amorosament acull tot
el que viu, 'Eisenstein havia de defugir el
seu motiu, tan arrelat en la sensibilitat hu-
mana. Es pot fruir enormement de Bach
i no obstant ésser extraordinàriament sensi-
ble—en un sentit no artístic—a la més ba-
nal de les melodies. Proust ha dit sobre això
coses molt profundes.

Cal veure el film més d'una vegada per

NOVETATS
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ricé parlat amb accent anglès. Qualsevol es
trenca el cap cercant . cous trucs i expres-
sions característiques,,. si dient «Moy boni-
to» o bé ((Ahora l'ascocho» aconsegueix afee-
tes còmics que ni el més intelligent podia
preveure. El mateix Buster Keaton estalvia
una quantitat considerable de fòsfor i ja no

li calen gaires trucs per mantenir la hilari-
tat de la parròquia, ç,, aquesta, sentint com
diu «Aoste ma gost mQcbo, .sañoritan, amb
aquella veu d'home. de; kes• cavernes, es dóna
per satisfeta i 1'ápttít eix amb el mateix
delit d'abans.

Si nosaltres ens trobéssim en el ,lloc d'a-

quests asos del cinema cómic, no estaríem
gaire.:tranquils, i en lloc de perfeccionar-
nos sin .el. sud-americà, procuraríem mante-
nir el. prestigi , conquerit en l'escena muda
a força d'expressió i d'humorisme, ja que
els films de dibuixos animats sonors cada
dia obtenen èxits més francs i el públic co-
monça a apassionar-s'hi.

Si segueixen fent broma amb el sud-ama-
ricà, quan se n'adonaran ja no hi seran a

temps, perquè les pel.lícules de dibuixos ani-
mats sonors els hauran pres el mercat i ells
es veuran obligats a representar monòlegs
d'En Millà pels esconaris mexicans o a fer
representacions a l'aire lliure del Tenorio
d'En Llambrocs.

VALENTÍ CASTANYS

L'audició d'obres musical —és un , fet psi-
cològic de gran trainscemdència-artística-
s'acompanya quasi sempre d'una penombra
conscient de sentiments i d'imatges plàsti,
ques. 'Es sobre aquesta eonst.atació que ha
bastit Eisenstei.n la seva Ronzança, que al-,
guns han trobat excessivament sentimental.

i cada dia^^	 1



—Vaja, ja m'he equivocat de paraigua...
—Que has agafat el teu?

.	 (Ric et Rac, París)

—Podríeu deixar-me una lliura?
—Sí que em sap greu... la lliura que acos-

tumo a deixar no la porto a sobre en
aquest moment..,

(Punch, Londres)

N'I1RAffMR	 ,

LES ARTS ^* DISCOS
A c:: T U A L I T/I\1S Una Exposició de Nines I L D U^

La discoteca idealEnric Galwey

Després de perdre Ricard Canals, la mort
se'ns ha endut Enric Galwey. En pocs dies
la pintura catalana ha sofert dues baixes
importants.

Enric Galwey tema 67 anys ; havia pas-
sat, doncs, tota la joventut en les acaballes
del segle xtx, i la maduresa en els comen-
cos de l'actua]. En la seva pintura, amb tot
i ésser molt més vuitcentista que noucen-

tista, es manifesta—com en altres pintors
de la seva promoció—el traspàs successiu
dels dos segles. Però en el cas del nostre
artista aquesta evolució fou produïda nor-
malment, sense precipitacions extemporà-
nies, però també sense renunciaments a la
seva formació pictòrica.

Els inicis d'aquesta formació s'esdevenen
a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, però
ben aviat, per sort d'ell, aconseguí el guiat

-ge de Joaquim Vayreda, al •costat del qual
produí exquisits paisatges dels voltants
d'Olot. El mestratge del fundador de l'es-
cola olotina no mitigà, però, la forta per-
sonalitat d'Enric Galwey, la qual es mani

-festà, uns anys més tard, amb una sèrie
valuosa de paisatges del Vallès. L'obra de
Galiwey ha estat, principalment, això : un
cant al Vallès. Una cançó bastant romàn-
tica, però sense perdre la contenció ; una
línia melòdica clara sense estridòncies i cor

-rectament estructurada, amb una certa in-
sistència de les notes greus i una manca
persistent de les agudes. Per això la paleta
de Galwey fou sempre atemperada. Evità
els colorismes excessius fins en els moments
més propicis, i per aquesta contenció la seva
obra guanyà en gravidesa.

Ha plogut molt, naturalment, d'ençà que
Galwey va pintar La 15ed7era de Montjui'c,
i les pluges han fet brotar altres espècies
noves en el camp de la nostra pintura, i des-
prés d'una brotada en vindrà una altra, pe-
rò per més que plogui les obres d'Enric
Galwey sempre seran estimades en la vinya
dfel Senyor. Seran valorades, sobretot, per
la seva honradesa, cosa que en pintura té
molta més importància del que sembla.

Del granpintor, ((la biografia del qual
un dia o altre s'haurà d'escriure», subratlla
ati,nadament Rafael Benet a La Veu, hi ha
obres al nostre Museu d'Art Modern i .a les
principals colleccions particulars. A més de
Barcelona, havia exposat .a Madrid, Berlín,
Dusseldorf, París, Venècia, Londres, Bue-
nos .Aires i altres llocs, on s'aprecià amb in-
terès la seva pintura. 'En l'Exposició de Pri-
mavera de)'any rgzz, organitzada pel nos-
tre Ajuntament, li fou dedicada una sala es-
pecial.

Descansi en pau l'admirat paisatgista En-
ric Galwey, del qual podríem dir, per aca-
bar aquest humil record, que fou, durant els
últims anys de la seva vida exemplar, un
vell entre els joves o un jove entre els vells.

En record de Ricard Canals

L'últim dia que vaig veure Ricard Canals
va éser pocs dies abans de morir, en una re-
unió del Jurat del concurs «Barcelona vista
pels seus artistesn. Sortírem plegats del palau
de les Arts Decoratives de Moantjuïc i anà-
rem a fer el vermut al Colon, a la penya
dels artistes.

Al voltant d'una taula hi havia els habi-
tuals d'aquesta reunió. Canals va estar finís-
sim en la seva conversa, plena d'acudits en-
ginyosos . Ens mostrà un retrat del seu com

-pany, el gran Nonell, que era una delícia.
La cara ferrenya de Nonell voltada per una
orla estil modernista de primers de segle ; el
contrast més insòlit que us pugueu imagi-
nar. Canals ens parlava de les seves pintu-
res decoratives a punt d'acabar, per un saló
de l'Ajuntament. Se'l veia joiós de viure,

però també delicat de salut. Els seus com
-panys el cuidaven amb sincera estimació.

Tant és així, que en adonar-se que una glo-
pada de fum de tabac va emboirar la cara
de l'artista avui enyorat, tothom deixà de
fumar.

Manuel HumberE

Fa poc temps, en aquesta mateixa tem -

porada s'han de considerar com a nous va-
lors amb possibilitats d'arribar a suplir e's
llocs perduts. D'aquestes aparicions, malau-
radament, en surten ben poques, i entre les
d'aquest any podem catalogar la d'Alfred
Opisso, fill del conegut dibuixant Ricard
Opisso.

Deu pintures i vint-i-cinc dibuixos exposa
el jove Opisso a la Sala Badrinas ; i tant
en un procediment com en ]'altre demostra
ésser un temperament dotat. Hi ha, evident-
ment, les gairebé inevitables influències d'al-
guns pintors en els inicis d'una formació,
però són tan ben assimilades que fins en re-
sulta un major interès.

El jove pintor que en una primera exposi-
ció presenta unes teles de la qualitat remar-
cab'.e com les retolades amb els núms. 3 i 8,
pot esperar l'avenir amb confiada esperança,
.Això no vol dir, naturalment..,, etc., etc.

Volia proposar que_ s'organitzessin sengles
exposicions dels pintors Ricard Canals i En-
ric Galwey, quan acabo de saber que al
Círcol Artístic s'ha parlat de la mateixa
idea, que la dita entitat es proposa dur a
terme aviat. Cal qqe els colleccionistes hi
aportin llur collaboració.

MARtus GIFRED.

Com nosaltres tenim la festa i les festes
dels Jocs Florals i dels Sants Patrons i Pa-
trones, els japonesos tenen la festa i les
festes de les Nines. Ara 'que Rússia, sem-
bla, té declarada la guerra als Sants Déus
i Patrons i Patrones l a les Nines, és a dir,
a tots els símbols d'adoració, a tots els ídols
encisadors d'Occident i d'Orient, ara que
ha sortit un enemigàs de tots els ídols tra-
dicionals, bé escaurà que, davant del perill,
fem conèixer els objectes de devoció del

ranto. Si al consolat d'aquell país a tSarce-
lona no sabien, podien o volien traduir del
català al japonès, és segur, en canvi, que
els samideans de la Federació Esperantista
Catalana, Duran i Bas, S, complauran a
tothom graciosament per la traducció en es-
peranto. :Els esperantistes són així per obra
i gràcia del doctor Zamenhof.

D. D.

Quin és el millor mètode de classificació
dels discos? Crec que només n'hi ha un : el
de la classificació per àlbum, i això per la raó
que els editors proporcionen àlbums amb to-
tes les obres d'alguna importància. L'àlbum
és manejable; protegeix perfectament els dis-
cos i els manté a l'abric de la pols si hom té
cura de triar àlbums les bosses del qual
s'obren pel costat amb una tira protectora.

Com classificar els discos?
Cal preveure que la collecció s'engrandirà,

encara que els seus debuts siguin modestos
una discoteca s'enriqueix cada mes ; cal obrar
en conseqüència i dividir les obres en algu-
nes categories :

i. a Música d'orquestra, Instruments di-
versos, Piano i orquestra, Violí o Violoncel
i orquestra, Piano sol, Orgue, Piano i violí
o violoncel, etc.

z• a Cant d'òpera, Cants • diversos, Cant
religiós, Dicció i escenes còmiques, etc,

Cal començar cada àlbum per l'agrupa
-ment de les obres d'un mateix músic : el re-

pertori és prou ric avui dia perquè es puguin
consagrar àlbums de dotze bosses a Liszt,
César Franck, Saint-Saúns, Wagner, De-
bussy, etc, Per a les òperes, cal començar
els àlbums per òperes determinades que el•
coileccionista desitgi completar de mica en
mica. Ben entès, i com que els fabricants
no ihan sabut preveure res, un mateix s'ha
de fabricar unes etiquetes grosses per engan-
xar-les a1 llom de cada àlbum i inscriure-hi
els títols dels dotze discos. Es bo distingir
les vores d'aquestes etiquetes amb tons dife-
rents segons cada gènere de música, per
exemple : roig per a la música d'orquestra,
verd per al cant, etc. També és bo numerar
cada àlbum.

A més a més s'ha de tenir un quadernr
en el qual s'escriurà la llista dels discos per
àlbum, a fi de combinar tranquil1ament l'or-
dre més lògic. (Exemple : si es vol agrupar
tot el que hi ha d'orquestra del Crepuscle
dels Déus, s'ha de posar al davant l'Ober-
tura de Rienei, la quarta cara del qual està
consagrada al Final del Crepuscle; a seguit
es posen els altres fragments : Viiatge de
Sígfrid pel Rin, Marxa fúnebre, i els títols
llavors es llegeixen fàcilment: cal que les
etiquetes siguin ben clares i ben llegibles.

Per establir el catàleg general de la dis-
coteca, s'empraran registres de fulles mò-
bils, i de repertori, i es classificaran els dis-
cos per noms de músics, afegint-hi totes les
indicacions útils, comprenent-hi el número
de l'àlbum i el número de la bossa de l'àl-
bum, Exemple

FRANCK, •CLsnn. — Redempció, Interludi.
Pol. 566 ozo, àlbum 4, bossa 6. (Orques

-tra Albert Wolfï),

En aquest catàleg per noms d'autors, serà
bo de consagrar una pàgina a la música
d'orquestra, una a la música instrumental,
una al cant, i més encara, si cal. Aquest
catàleg, fàcil de manejar, pot ésser consul-
tat pels amics, i visitants, que així poden
triar les peces que desitgin escoltar ; gràcies
a ésser de fulls mòbils, té tots els avantat-
ges del fitxer,

—I pensar que si estiguéssim en llibertat
potser seríem aturats forçosos!

(Lije, Nova York)

Tu tens el cabell negre, i el teu germa-
net és ros...

—Es que quan va néixer, la mami ja
s'havia fet tenyir el cabell.

(Sondagsnisse Strix, 'Estocolm)

Quant als discos que no tenen nom d'au-
tor : jazz, danses, escenes còmiques, etc., la
classificació es fa per gèneres : es tindrà,
doncs, en aquest catàleg general la llista
dels jazz, de les escenes còmiques, de les
danses, i es podrà classificar-les per orques-
tres ; així mateix es tindrà una llista de
cants populars, de cants patriòtics, etc.

Hi ha discos de 25 i de 30 centímetres
així, doncs, hi haurà dues sèries d'àlbums,
classificades una i altra de la manera ja in-
dicada.

Quant als fragments d'òperes, sorgeix una
nova complicació," pel fet que els fabricants
persisteixen a posar en un mateix disc obres
de músics diferents. S'agruparan seguits els
discos d'una mateixa òpera, perquè sovint
les dues cares vénen seguides ; per exemple,
el duo del primer acte de Le Roi d'Ys, l'aire
de Margared del segon acte, els aires de
Mylio, cantats per Villabella. L'albada, can-
tada amb cor per Trévi, porta al dors un
aire de Mireia ; es ;poden posar a seguit del
Roi d'Ys els discos de Mireia. El vals de
Mlle. Gauley porta al dors un aire de Ma-
non Lescaut. Els cuplets de Pernet porten
al dors l'ària del comte de Manen; en
aquests dos casos, ]'ària de Mireia mana la
classificació : així es tindrà un seguit de
trossos de la Manon d'Auber, i l'ària del
comte forma un doble per a una Manon de
Massenet.

Així, doncs, per classificar les òperes : es-
collir les que es volen completar i combinar
l'ordre más clar en el qual seran posats els
discos. Si es vol, es poden escriure en tinta
els títols definitius i en llapis els provisio-
nals {és a dir, dels discos que no ocuparan
el seu lloc definitiu fins que el discòfil els
hagi completat).

Perquè els discos no es velin, cal que l'àl-
bum sigui ple, és a dir, ben estrets els uns
contra els altres. Per a això, es poden posar
en les bosses finals els discos en espera de
classificació.

No és desenraonat anotar sobre la bossa
de cada disc les dates de cada audició que
se'n faci ; això permet d'estar al corrent del
desgast de cada disc:

Per a la numeració dels discos, cal pre-
veure una vasta extensió de la discoteca
es numerarà, posem .per cas, d'i a so la
música instrumental, de 51 a too la música
de cant, de ros a t5o la música instrumen-
tal de zs cm., de r5t a zoo la de cant de 25,
etcètera.

Els petits àlbums venuts amb certs dis-
cos, també cal numerar-los per trobar fàcil-
ment els trossos que de vegades contenen.
Així Aux étoiles, de Duparc, es troba amb
la Simfonia de Franck ; la Romança en la,
de Schumann, va entre les cares , i 6 del
Concert de violí de Brahms,.. Aquests tros-
sos han de figurar en el catàleg general sota
el nom dels autors respectius ; com trobar

-los si els àlbums no són numerats?
Per permetre una numeració ben ordena-

da, es poden usar els bis i els ter a fi de
poder posar seguits els àlbums dels matei-
xos autors.

RAYMOND DE RIGNE
(I)e L'édition musicale vivan te)

Enric Galwey, per Ranaon Casas

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenista i tapis-
le,. Objectes d'art i de fantasia per

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

Puse 4e Gràcia, 36, Teltfen tes*S
BARCELONA

raspalls per a tots els usos
articles de neteja — objectes per a presents

rambla de catalunya, 40
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La senyora caritativa.—Us donaré un ban
plat de sopa si entreu la llenya.	 —Li he tallat un costat de bigoti perquè

El pobre.–,Senyora, no és el meu ofici ; pugui veure què Ii va millor, dur bigoti o
jo només capto,	 no dur-ne.

(Ric et Rac, París)	 (Judge, Nova York)

PASTILLES ASPAIME
GUAREIXEN RADICALMENT LA

TOS
PERQUE COMBATEN LES SEVES

CAUSES;

•	 ll

rtà;

,S que pateixen de bronquitis

s que són propensos a cadarns i

refredats,

s que fumen amb excés,

s convalescents de grip i pulmonies,

s que tenen irritació de, gola,

.s que treballen en un medi de pols o

de humitat;

enen tos i l'han de comba/re prenent

Pastilles
del Dr. Andreu

AFUSA
ASSUMPTES FISCALS 1 ADMINISTRATIUS

L^ll© l ÍF 0 Il	 ° o =

¡jeinaneuia,wvacapsad'1INÀ PES Sí iA I

que descongestionen les mucoses respiratóries

i faciliten l'expectoració. Famoses arreu del

món,

COMPOSICIO:
Sucre, llet, b., 5 ctgs.; ex-
tracte regalèssia, 5 ctgs.; ex-
tracte diacodi, 2 milg„ exo
tracte medul'la yace, 3milg.;
Gomenol, 5 milg.; sucre men-
toanissat, quantitat suficient

per e. una pastilla.

Catarros, ronqueres, angines,
laringitis, bronquitis, tubercu-
losi pulmonar, asma i totes
les afeccions en general de
la gola, bronquis i pulmons

Societat Espanyola de Carburs Metal'Iics
Correusi Apartat 190	

BARCELONA	 Telèfon 73013
Tele.; "Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DL CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/ e DL PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILF,N DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MA-.
GANLS i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
fïls i peces seda, cotó , i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-.
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGF,NA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

"ORTOPEDIA MODERNA"
Fill de B. CARCASONA
Tallar 1 Is/pati: LSCII®ILLENS 6LANCS, L • Tdlln 1Nt1

Casa !edad. en 1875
Braguers Reguladors

psr e retenció absoluta de la trencadura.— Faixes de totes menes
Faixa-cotilla 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

Suscrivru-vos a IILIR2DOR
Pelai, 62. = BARCELONA
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A les deu nofabílissímes caracferísLíques
que determinen l'extra qualítaf del neumàfíc

INDIA

Superior al millor

cal afegír avuuí la nova patent

"Sawtrooh Tediock"
(Pany de dents de serra)

amb la qual es fa ímpossíble el desprendímenf
de la banda de rodamenf

Les pa^entiades característ íques

INDIA

fan possible la fabrícació en exclusiva de 1'arficle
de la més alfa qualíEa1 que la índúsfría coneíx

^,	 Representant general

1	
per a Espanya

A. CAR

BARCELONA
Passeig de Gràcia, núm. 99
Rosselló, 234 - Telèf. 73992

AIGUA

DE ROGALLAURA
LA DEU MÉS RICA DEL MON

si vostè paeix d'Albuminúría,
Liíiasi úrica (mal de pedra),
Bronquitis parenquimafoses
Nefrifis crònica, es curarà ra=

dicalmenE amb

AIGUA DE ROGALLAURA
S'expèn en ampolles de Jure i míg

í en garrafons de vuif litres
Dlstrlbuldors generala

FORTUNY, S. A.
Carrer Hospital, 32 1 Salmeron, 133

r,

mobles

urrutía

dormi4oris, menja=
dors, rebedors, efe.

0
pisos complets des
de 1,000 pessetes

0
Eacilífaf de pagament
a preus al compta 4

Carme, 14
(focaní a les rambles)

IMPRESOS COSTA
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