
Macià en el primer acte de President de Catalunya

venerable testa la simpatia de tots els cors, tica tot és obligació ;	 i Macià és fet de la
Avui	 ell realitza	 la	 unitat	 sentimental	 de devoció dels fills de Catalunya ; l'actual Pee_
Catalunya. Tots els fills de Catalunya, allà sident de la mostra Generalitat té una missió
d'allà de tota divisió i preferència, es troben massa delicada i massa complexa perquè
i s'aplieguen en l'afecte envers Macià: pugui	 posar-la cada dia en joc.	 Si	 hi ha

1 la missió de centralitzar el sentimenta- una cosa clara és que Francesc Macià de-
llisme de Catalunya i permetre que tots els passa lla política i ostenta un caràcter his-
catalains, malgrat Ilurs diyisions, trobin un tòric, una elevada r issió, a la qual li donen
denonrirraad r com r que rfaci possible una drs+ tota eIS actes d	 la seva -vid: d'ho*ne
tasca fecunda, corona éablusivament la tes- d'acció, i la qual no pot desertar sense per-
ta	 d'aquest	 home.	 Cap	 altra	 personalitat dre tota la seva ráó d'ésser dúns la vida
de Catalunya no sabria substituir-lo.	 Tret de la pàtria.
d'ell tots ets altres noms sonem a partit, a 1 si, per elucubracions de d'egoisme mal
lluita, a divisió ; és a dir, a coses necessà- vist	 de quatre	 personatges,	 pobres	 com-
ries,	 però	 imítils	 si	 no hi	 ha	 una	 base parses	 penfectament	 substituïbles,	 es	 mal-
ferma, àmplia, generosa, construïda damunt metés tot allò que	 Macià és	 i representa,
de tots els cors, i resistent a totes les dis- Catalunya en rebria un gran dany, i	els
cussions,	 que	 a	 la	 vegada	 que	 sostingui	 f mall	 aconsellats aprofitaires cap profit;	 car
enquadri i posi límit a les divergències i que }- l'ensorrada de l'un seria la de tots ells .ple-
impedeixi una total escampadissa de la po- ! gats.	 Això:dn-r& ens és ben indiferent, a
Qítïca fora de l'òrbita dels interessos de Ca- nosaltres	 i a1 país; però	 1'a destrucció d'a-
talunya i de la República. 	 C questa	 força que és	 Macià	 ens	 aterriria

No hi	 ha	 règim	 on	 aquestes	 persones. {-
'tai	 necessàries	 els

car Catalunya perdria V'hame del moment
històricsiguin	 com	 republicans' ; ;	mai com ara no és necessària

democràtics. Perquè .així com a les oligar- la unitat sentimental	 de tots els catalans
quies	 i monarquies 1a força centrípeta és davant de "l•a tasca transcendental de !'hora.
la coacció d'un o d'uns quants que, contí- ! Ara que s'haurà de discutir 'tant, cal que
nuament, refan els Lligams del país i re hi	 hagi	 algún indiscutible,	 sense enemics,
drecera les rutes de la sevayhistbria pel Vin- I Francesc Macià no té cap enemic, entre
ele del temor, els sistemes basats sobre la els que estimen Catalunya. Els únics ene-
llibertat	 no	 tenen	 altre vincle	 que	 el	 de mi•s que ha de vigilar són dls que li fan
l'amor ; és a dir, 1a confluència de totes les massa d'amic, encegats per interessos egois_
voluntats damunt la figura d'un personatge. tes,	 que no el comprenen i 	 acluquen	 els

Peri' això,	 Catalunya,	 que té un home ulls davant de la missió que els destiins 'i
d'aquests,	 i un tot	 sol,	 amb 1'únstint dels han encomanat. No sabem què farà ; per-
pobles, quan es tracta de sentiments o de què, al capdavall, els homes són de mesura
presemtiments, ha formulat un vot únic, i humana ; del	 que estem,	 •però,	 plenament
ets seus polítics l'han hagut d'obeir. 	 Fran- segurs és d'això ; que pell dins la seva cons-
eesc	 Macià,	 tant de dret com de fet,	 és ciència, es coneix i s'entén que sap perfec-
avui el President de Catalunya; i no d'una tament qui	 és	 i	 que representa;	 que no
Catalunya morta, oficial; sinó de la Cata- dubta que e1 seu deure és de coronar, de
lumya que viu i fa la història.	 L'elecció de dur a les seves úitimes conseqüències aque-
Fraincesc	 Macià	 té	 tota	 la	 vitallitat,	 tota lla	 norma	 patriòtica,	 .d^am^uint	 dels	 parti-
1'ánima,	 tot el	 joiós	 misteri	 i	tota	 1'espe- diemes,	 que dirigí les	 seves peregrinacions
rança de les naixences biològiques; el Pre- de sempre, a través de les idees i dels po-
sident neix del poble, per una afinitat ser- bles : Macià ha cercat Catalunya i l'ha tro-
timental. bada ; no pot separar-se'n.

A	 é-. 1	 1+.f-	 d'	 1	 sent
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El President de Catalunya! th_Difrous —. MIRADOR INDISCRET- 	 Blnnc
El primer Parlament Català, erigint Fran-

cesc Macià a la presidència de Catalunya,
s'haurà -limitat a reconèixer allò que, de fet,
ja existia. Francesc Macià, per la voluntat
uwnànime dels catalans, ja era el .primer ciu-
tadà de Catalunya. El! Parlament, ara,
s'haurà limitat a donar forma constitucional
a la realitat dels fets.

Car, a través dels anys i de les circums-
tàncies, aquest home. que avui tot ban cata-
là té el deure de contemplar amb respecte,
ha vist convergir damunt la seva anciana i

Francesc Macià no s'adiu gens amb les exi-
gències de la funció de govern. Governar
és discutir i, sobretot, fer-se discutir. Per
governar call un entusiasme fred, un sentit
pràctic i rígid, una aplicació a les realitats
immediates. Un governant mai no ha de
dubtar de fer-se antipàtic quan calgui. La
primera cosa que hauria de fer Macià en
ïuncioms de governant, seria destruir la uni-
tat sentimental de Catalunya, unitat que
ell representa i que és la seva gilòria : allò
que li dóna personalitat històrica. En polí-

LINA ESTRENA
La situació del inostre teatre és prou crí-

tica perquè constitueixi un esdeveniment
l'estrena, en català, d'una obra de Bernard
Shaw. El propvinent divendres dia i6, una
companyia de teatre amateur estrena al Co-
liseu Pompeia d'aquesta ciutat L'home i les
armes, del famós autor anglès, traduïda per
Cartes Capdevila.

No és aquesta la primeraobra de Shaw
que es tradueix al català, ni tampoc la pri_
mera que es representa. 'El mateix Capde-
vila ha traduït, ja fa temps, El deixeble
del dïable i Santa Joana, que es publicaren
en llibre, formant els dos primers válums
d'una edició catalana de les obres de Shaw,
i Cèsar i Cleopatra, publicada en La Nova
Revista,

L'obra que ara es representarà en català
per primera vegada és una de les primeres
de d'autor, i una de les poques que Franlr
Harris en la seva biografia de Shaw — de
la qual parlà no fa gaires dies Rafael Tasis
en aquestes mateixes pàgines — considera
dignes de passar a la posteritat. Realment
en poques de les obres de Shaw arriba
aquest a donar-nos una prova més definitiva
de les seves qualitats d'humorista i del seu
perfecte domini de la tècnica teatral.

L'obra, degut a ]'época en què fou escrita,
temps en qué triomfava a Anglaterra el tea-
tre d'Osear Wilde, o millor, l'orientació que
marcà aquest autor, és ,'una perfecta para-
doxa del priiícipi a II',acaibament. Si els per-
sonatges de Wilde parlen de la moda i
d'altres coses d'una transcendental bana-
litat, els de Bernard Shaw —i soldat$ i gent
balcànica — palien de 'la guerra i de coses
més substancioses.

Potser el principal encís que té l'obra és
la pàtina de noucentisme que li dóna 1'am-
bient en què fou estrenada i el que l'obra
presenta : uns Baica;ns completament d'ápe-
reta. No cm va Oscar Strauss escriurà, més
tard, un Soldat de xocolpta,. que no és al-
tra cosa que 1'ohra de Shaw amb música
oc valfs.

Ara que está de moda el igoo, aquesta
comèdia de Bernard Shaw adquireix una
actualitat perfecta. I aquest anoucentismen
quedarà encara més remarcat per la pre.
santació de l'obra, feta tota dins de l'es-
til de punt de caramel i de sensibillitat deli-
qüescent del temps en què fou estrenada,

***

Ara cal parlar dels iintbrprets. La compa-
nyia que lla de representar L'home i les
armes és la mateixa que representà fa deu
mesos Knock, o el trïomf de la Medicina,
de Jules Romains, Es a dir, que són gent
que en les seves comptadíssimes actuacions
ha mantingut un nivell al qual no ens tenen
acostumats la major part dels mostres afi-
cionats a fer teatre.

Els que els veieren actuar quan represen-
taren Knock, saben fins a quin punt es portà
la cura en la interpretació i en la represen-
tació, i també ]''èxit que tingueren actors i
decoradors presentant davant d'un públic
no inteblectual una obra que s'havia esfon-
drat en estrenar-se al Teatre Romea, anys
enrera.

L'obra que ara representaran enclou una
sèrie de dificultats tècniques que exigeixen
una gran cura en d'estudi i representació
de l'obra. Creiem, però, que seran totes vein-
çudes i que ens donaran una representació
de L'home i les armes digna de l'obra re-
presentada. — R. E.

L'àpat a Josep Viladomaf
I)emà passat, dissabte, a la Maison Do.

rée, tindrà lloc el sopar que MIRADOR orga-
nitza en honor de l'escultor Josep Vilado-
mat, guanyador del concurs per a ]''estàtua
de ila República que, com a coronament a
l'obelisc a la memòria a Pi i Margall, s'ha
d'alçar .a la cruïlla del passeig de Gràcia i
la Diagonal.

Ells tïquets, al preu de vint-i-cinc pesse-
tes, poden adquirir-se a la redacció de Mr-
RnDoR, a la Sala Parés, a la Llibreria Ca-
talónia i al restaurant Maison Dorée.

Nio de Reis
L'altre dia, en un dels passadissos del

Parlament, el diputat senyor Joan Casano-
ves explicava un somni que havia tingut
la nit ,a.bans :
-Somiava — digué — que era la nit de

Reis. Jo me nNhavia anat a dormir, tot
illusionat, després de deixar les sabates al
balcó. El matí, en despertar-me, corria,
peus nus damunt de les ralolles i en pijama,
cap a obrir el balcó. Oh, meravella 1 Sa-
beu què m'ihavien deixat eb Reis? En una
sabata, una vara de batlle ; en l'altra, una
campaneta de President de la Cambra: I
entre sabata i sabata, una targeta amb cinc
mots; «Per a tu tot sol.»

Les amigues safisfefes
I)urant !la sessió parlamentària del dijous

passat, el senyor Companys s'aixecà cinc
minuts del seu cadiral, temps duraint el
qual ocupà la presidència el senyor Casa-
noves. Presidència efímera, és cert. Temps
suficient, però, perquè brillessin de satisfac-
ció els ulls d-'u,nes •amigues espectadores
des de la tribuna pública.

Després, en un grtip de , parlamentaris,
es feia l'elogi de fes qualitats presidencials
del senyor Companys. El senyor Casanoves
intervingué amb una frase soda

—Es un home molt comprensiu.

Visites
A un visitant de categoria li és ensenyat

el Palau del Parlament. IEn ésser a una
tttrt . sala, +oir t»ment. huida, ei cap de.

çerimonia diu
—La biblioteca.
El foraster encaixa, i la visita continua.

Un altre saló, també vastíssim i igualment
buit. El guia anuncia:

—'E1 bar,
El visitant continua encaixant. Però ve

que arriben a la rotonda, un octàgon solem
-ne, amb un sostre de vidres de colors i, per

tot parament, una estatua severa. Abans
ano li diguin res, el visitant s'avença

—Sí, ja ho veig. La capella!

Moralitat i comodifaf
Tots els diputats de i'Esquerra, presos

de fúria moralitzadora, volien formar part
de la comissió investigadora dels fets esde-
vinguts en les eleccions dels pobles lleida-
tans Odèn i Oliana. Però vetací que entre
els escons començà a córrer la notícia que
entre l'un i l'altre poblte hi ha una distància
que cal recórrer en un dia i mig„ a cavall
d'un ase!

Entre els moralistes corregué un mfre-
dament sobtat. Per acabar-ho de complicar,
un diputat l!eidatà digué que en aquell país
actualment devien gaudir una temperatura
de deu graus sota zero. Aleshores, alguns
esquerrans s'atreviren a insinuar que pot-
ser les actes de la Lliga ja eren bones...

La primera sortida del senglar
El senyor Romà Sol defensava dramàti-

cament la seva acta lleidatana. 'Explicava
que en el poble d'Odèn no hi havia estat
mai ni hi coneixia a ningú.

—Jo no sé pas qui pot haver tirat a l'urna
tantes paperetes amb el meu nom,.,

La veueta del diputat Fontbennat inter-
rompé
--L'Esperit Sant!
Després, en els passadissos, l'interruptor

és felicitat per la seca primera intervenció.
L'home, en lloc d'envanir-se, s'excusa

--Haguéssiu vist, quan he dit això, de
quina manera m'han mirat lEn Selves, IEn
Battestini, Em Farreres i gairebé tots els
de la majoria... Feien urna cara de tres déus.
Res : em sembla que aquesta ha estat la
primera interrupció.., i la darrera !

No fos cas...
Ha estat comentada la «permanència par-

manenta del senyor Rovira i Virgili al saló
de sessions. «Si no hi sent gens, per què
deu estar-s'hi tanta estona?», es pregunten
alguns diputats i periodistes. Un altre sord,
el senyor Humbert Torres, ha escollit un
escó de prop de la porta i entra i surt tot
sovint. Però el senyor Rovira presencia tota
la sessió, del començament al final.

Vetací que quan corregué el rumor que
hi havia la intenció de descomptar de lés .
dietes parlamentàries tona quantitat per cada
vegada que un diputat no fos present en
una votació nominal, un mal intencionat
digué:

—Ara comprenc per què En Rovira no
surt mai del saló! Deu tenir por que sani.
el timbre i ell no e1 senti.

Premi a la constància
Cada vegada que a l'Ajuntament es pro-

dueix una votació per a provisió d'alguna
tinència d'alcaldia vacant, en una papereta
surt escrit un nom : el d'En Vilalta. Això
no tindria ríes d'extraordinari, si no fos
que 'En Vilalta ja fa gairebé un any ?que
n'és de tinent d'alcalde. La _ persistèn'ci'a
en el vot ha arribat a intrigar alguns regi-
dors. Es tracta d'una broma? Es el mateix
interessat que cada vegada es vota? En
Vilalta ho comentava amb uns .amics,:
—Vosaltres us en riureu. Perd la primera

vegada que em feren tinent d'alcalde em
vaig fer càrrec de la ,cinquena tin&icia. Fm
l'actualitat, després de dues votacions més,
tinc ja la segona vara. Que vagi sortint
el meü nom r...

En Vilail'ta no va acabar la frase. Pel
costat del grup passava l'alcalde.

E1 Parlamenf vacliierifzat?
No fa gaires dies s'ha vist en íntim col-

loqui el majordom del Parlament, senyor
Dalmau Costa, arnb el president de la Co-
mis sió de Circulació, senyor Vàohier. Na-
turalment, hom no pot estar-se de pensar
que tractaven de lla forma de posar senyals
indicadors als passadissos del Parlament,
per tal que els diputats, i els que no en
són, no obstrueixin la circulació.

A veure si de resultes de l'entrevista s'ins-
tallaran al Parlament senyals lluminosos,
ratlles, sagetes,, tanques, i algun que altre
urbà amb porra, xiulet i carnet de multes.

Una càrrega massa feixuga
En una tertúlia d'intellectuads es parlava

l'altre dia de la freqüència amb què, de fa
un temps, ham ha de lamentar la desapa-
rició d'algun català i•lustre.

—'Ja ho veieu — deia un dels presents';
-- en pocs dies n'han mort quatre : En Vi-
ves, '1'Aldavert, 1'escenògraf Angel Fernán-
dez i !En Gemís i Aguilar. Si segueix .així,
ens quedarem sols.
5i segueix així — conclogué él poeta

Domènec Perramon, que encara no havia
dit una paraula — no guanyarem prou per
monuments.

Ni dipufaf de Cafalunya,
ni d'Bspanya

questa cs ja rea i a, aix es e que
tothom. Però no falta qui vol descentrar les	 —
coses i falsejar -les diana manera hipòcrita.
Sota color d'una devoció ,addicta, hi ha
qui tira els seus càlculs i fa els seus pro-
jectes. Algú voldria remoure Macià de la
seva noble Presidòncia i aplicar-10 a les
tasques quotidianes del govern de la Gene-
rallitat. Entre altres, cert estudiós que, mo-
gut d'un zel de neòfit, és amatent a ofegar
amb l'estrèpit dels ditirambes el ressò-d'uns
penjaments que encara brunzen pels ecos l
de la memòria pública.	 I

Però ell i es altres o s''enga'nyen o ens
volen enganyar ; tot fent per semblant de
servir 1'a persona venerable de Francesc
Macià i els sagrats interessos de Catalunya
i de la República, intenten, a la veritat,
de servir-se d'aquests alts prestigis per a
dissimular llurs ambicions i palliar una inèp-
cia i uara manca de. to que el cor els diu
que tenen. Creuen que Francesc Macià, que
és una força — indubtablement —, scrvirá
de puntal a llur demagògia carrinclona que,
d'altra forma, ells no saben com de.scab-
dellar convertida en programa de govern.
Macià — pensen —els llençarà un sallva-
vides cada cop que naufraguin. Macià sal-
darà tots llurs deutes envers l'opinió. Cada
cop que s'entrebanquin, vindrà Macià i els
aixecarà de terra. Cal, doncs, que governi;
és a dir, 'que dansi al ball que ells pensen
dansar i '.que bé podria ésser el ball del
Ciri, vist 'l'aire de festa majpr floralitzada
d'aquests xirois personatges. ; En un mot
eJs urgeix que es comprometi amb ells.

Precaució inútil ! Si això arribés — i yo-
fam creure que no arribarà — la força del
President de Catalunya que ells, d'una ma

-nera lleugera, pensen d'aprofitar, no eIs va'1-
dria, per la senzilla raó que, cabalment,
amb aquesta conducta l'haurien dissipada.
Obliden que la mentalitat d'homes com

El jove diputat al Parlament Català, Mi-
quel Cumi'lleras, obsequià l'altre dia a tots
els de Mas de Banberams, on ell exerceix la
carrera de metge, amb rom, aiguardent, vi,
torrons, etc., per a celebrar l'haver estat
elegit.

Al brindis, ;pronuncià unes quantes fra-
ses, entre elles la següent, que fou premia-
da amb mostres d'entusiasme

—...perquè, amics, jo no sóc ara diputat
d'Espanya, ni diputat de Catalunya, sinó
que puc dir que ho sóc del Mas de Barbe-
rans...

Mas de Barberans
Balcó de l'Ebre. Sembla que uin dels di-

putats per la circumscripció de Tarragona,
el — segons pell — diputat per Mas de Bar_
berans, té la intenció de proposar el canvi .
de nom del poble alludi-t pel de Balcó de
l'Ebre. Per a això compta amb l'adhesió
de tots els del Mas, poblet des del qual
s'albira l'Ebre com una cinta blanca i res-
plendont en mig de la verdor de la plana,

(Ells ja ho justifiquen : Dient Mas, sem-
bla que es tracti d'un mas o d'una simp1^
masia.

Almenys si li afegiu els llonguefs...
^El dibuixant Opisso explicava a uns

amics els beneficis que li ha portat la Re-
pública.

—Jo--deia--que sóc dels homes que més
van treballar per la República, jo que vaig
4sser dels que la vam proclamar, no n'he
tret altre profit material que un passi per
anar a veure l'elefant del Parc!

I la seva senyora, present a la conversa,
comentà :

—Si almenys ]i haguessin afegit els llon:
guets..,L'ONCLE SAM S'ENTRET IŠ 



Barcelona, la capital: Primers dies d'a-
gost. Molt sol, aire calent i asfaltats que
cremen.

Rambla. Una agència de viatges .grans
aparadors amb nombrosos cartells de turis-
me, entre els quals wn ens atreu mfs que
els altres ; al primer terme, un estany d'ai

-gües tranquilles amb algunes persones a
la vora ; al fons, un serrat esvelt de gran
alçària i coronat dei aneu. 'El tema és, en
ple estiu i en plena ciutat, completament
suggestiu. Llegim ((Patronato Nacional del
Turismo. Le Val d'Aránn (així, en bili,n-
güe). Entrem a demanar informació sobre
la Vall d'Aram, i un dependent, tot ama-
bilitat, ens lliura dos opuscles. Cinc mi-
nuts després rebem la 'primera desillusió
aquests opuscles sols informen dels viatges
en autocar que organitza l'agència i els
pobles de la Vall mamés hi són esmentats.
Ni el nom d'un hostal, ;ni una dada sobre
les poblacions.

Carrer de les Corts Catálanes : «Patro-
nato Nacional del Turismo», l'entitat —
abans que la Generalitat s'encarrhgués dels
serveis de turisme' --editora i propagadora
del cartell'` suggestiu. Entrem i demanem
informació 'sobre la Va11 d'Aram.

—ta Vall d'Aran? La... Vall... d'Aran?
'Escolti : 'ano I'interes;saria Astúries o Ga-
licia? Per què no va a la Costa Brava?

Restem confosos i sortim amb la segona
desillusió.

Les aigües traingúillés d'aquell estany i
la neu que corona aquell serrat esvelt se'ns
tornen més suggestives que abans i fem
prometença de no defallir malgrat les con-
trarietats rebudes. `

Dos dies després úñ pullman se'ns em-
porta carrer de Balmes amunt, Diagonal
enllà, mentre la ciutat es desperta a poc
a poc.

No sabem ben bé vers on fem via. Però
si tant insistissin acabaríem per confessar,
mig, tímidament per ino passar per preten-
siosos, que anem a descobrir la Vall d'Aran.

***

La Vall d'Aran és u:n jardí en ple Pi-
rineu. Només que posseíssim uña mica d'i.
maginació i una altra mica de fluïdesa lite-
rària a la ploma, podríem escriure unes
frases brillants i poètiques enaltint el país.
Ens limitarem però , a ainotar que la Vall
és un jardí ; un jardí colorit amb verds
de tots els tons; una simfonia de verds
d'una intensitat, d'una qualitat tals, que
és impossible de reproduir-la amb les mi-
llors tintes, ni amb les millors coloraines
fabricádes pels 'més pulcres laboratoris.

No és un jardí pla, no; és un jardí
format pels vessants de las Cnuntanyes,
d'unes serioses muntanyes, i pel fons de:
qual un riu i una carretera el recorren en
tota la seva llargària fent-se compliments
i flirtejant i després d'establir un rècord
d'amabilitat es fiquen a França amb la
Inés gran senzillesa. Sense ésser un tècnic
en la matèria s'endevina fàcilment que
aquest riu promet ; arribarà a tenir molta
importància ; serà La Garonne, aquell riuàs
que passa per Bordeus. Perd' aquí, a Sa-
lardú, és sols un modest riu que sugges-
tiona els estereocopistes, que coqueteja amb
el verd dels prats mentre . els aparells foto-
gràfics li fan l'ullet, que -atreu les mirades
errants dels enamorats, i 'que es deixa pes-
car les truites ,que tots els vespres só:n
seiivides als clients de tots els hotels de
la:'Va1L

Els trenta dos pobles de l'Aran són ;a
cosa rrrés ben estructurada i de més bon
gust que hom pot imaginar-se. Els pobles
són compactes, i a més de semblar fets
a mida estan impecablement collocats en
les ondulacions del terreny i a base d'a-
questes normes 'hom descobreix veritables
filigranes : pobles que es troben a dos cents
metres uns dels altres. Les teulades són
de pissarra natural i el seu color harmo-
nitza completament amb : el paisatge. Els
claquers, dintre d'un mateix estil, sols es
diferencien per petites variants, gràcies a
les quals a l''hivenn hom pot identificar els
pobles quan els colga aquell immens llençol
de neu.

A molts sentim dir que aquest país és
molt a propòsit per a reproduir-lo em pin-
tura ; a altres, per contra, que resulta més
fotogènic que pictòric. Nosaltres creiem que
Púnica mainera de fer-lo quedar una mica
bé és amb una pintura sonora (!). Aquesta
Va11 sense el remoreig del Garona i dels
seus afluents perd tota la vida que té. La
Vall d'Aran és cent per cent sonara, però
d'una sonoritat inimitable com és aquesta
de l'aigua que llisca, que salta i que fres-
seja.

^s*
Però, cap on cau la Vall d'Ara!n?
Res més tan fàcil com tenir una idea

clara i concisa de la situació geogràfica d'a-
quest paradís pirenenc, encara que hom
no disposi d'un mapa. N'hi ha prou amb
imaginarse que Catalunya és un triangle
rectangle la hipotenusa del qual és el li-
toral mediterrani ; en el mateix vèrtex de
I'a^ngle d'aquest gran triangle es troba em-
plaçada, un xic oblidada, aquesta magnífica
Vall. Llàstima però que aquesta explicació
és molt prosaica i el país no la mereix,
puix precisament és tot el contrari.

^^x•

Des de feia ja massa dies que les boires,
la pluja i una temperatura desconsiderada-
ment baixa ens tenla, els forasters de Sa-
lardú, pressianats i comprimits dins els ho-
tels. Però aquest matí el cel ha aparegut
blau i el paisatge més nét i restaurat que
un dia de festa major, i 'els estiuejants,
lliures de la pressió d'aquella depressió, hem
sortit al camp amb una empenta que ningú
no 'havia previst, D'aquesta .mena d'explo-
sió que han fet els hotels llençant a dis-
tància estiuejants, turistes, fotògrafs i con-
valescents, els que han anat a parar més
lluny han estat tres alemanyes que han

Saló Restaurant GLACIER

TOTS ELS DIES
GARRAFA DE PRIORAT

Plaga Francesc Maciá, g (abans Plaça Reial)
i Rambla del Mig, 19. - Telèfon ¢2503

assolit fils llacs Gervé, a unes dues hores
del cim del port de la Bonaigua, que es
troba a més de dos mil n.etres d'a:çària
i a catorze qui_òmetres de ruta de Sa!ardú.
Aquest detall dóna ,una idea ben clara de
com estàvem de pressionats i de la força
de l'explosió,

Al Piremeu succeeixen, especia'.mant a
l'estiu, uns canvis ràpids en l'atmosfera,
i per 'no perdre l'habitud i sense respectar
els ,nostres desigs i les nostres expansions,
a les cinc de la tarda del bdn temps del

matí ja només en tenim un record. Un
record 'amenitzat per trons, llamps, venta-
des i uns núvols esfereïdors. En esclatar
la tempesta tots som altra volta a ]'hotel,
menys les tres alemanyes. A les vuit de
la mtt encana dura el mal temps i finament
es pren la decisi4 d'organitzar una expe-
dició de socors.

Segons els ,nostres càlcu's, el mal mínim
que podien sofrir les' intrèpides era haver
d'aguantar unes quantes hores aquell di-
luvi damunt llurs cossos coberts amb fi-
níssima roba d'estiu. Però la quantitat d'ai

-gua que davallava per les muntanyes era
talment fantàstica, 1a claror dels llampecs
talment contínua, i el bramul del vent i
dels trons tan paorós, que tots sentíem pre-
cipitar-nos vers e1 pessimisme.

Per fi surte,n. tres voluntaris amb ma-
terial de socors. També s'està enllestint,
per sortir, un Hispano de l'hotel, i mentre
el xofer fa els darrers preparatius, una altra
a:em.anya, d'uins gentils disset anys, demana
amb convinceint fermesa per acompanyar el
xofer en la recerca. Ningú no aconsegueix
desdir-la i tot oblidant el dramatisme i l'an-
goixa_d'aquells instants es .posa ràpidament
l'abric i corre a emmirallar-se per donar
els darrers tacs a 1a boina .i als rínxols que
segurament sortien un xic massa donada
l'hora i l'objecte de l'expedició.

En aquest precís moment.s'obre la porta
de l'hotel i entren simultàniament la claror
d'un llampec, urna veintada gelada, un raig
de pluja i tres cossos humans amb els ves-
tits camp,ietament xops i arrapats a la carn,
amb els pentinats desfets i els cabells cai-
guts damunt d'uns rostres que ningú no
hauria qualificat de femenins. Els ;nostres
pits s'eixamplen i tothom respira. Ap:áudi-
meints espontanis d'alegria. Somriures:' Cor

-redisses amunt i avall. Copetes de conyac.
Infusions calentes.

Seguidament arriben els tres salvadors
frustrats i ens canten

—Les hem trobat aquí mateix. Baixaven
cantant. Ens han comunicat que :a tem

-pesta era .molt interessant. Un gran, un
bell espectacle de més de tres hores! In-
oblidable!

—I els llamps?--ehem preguntat—. Igno-
ren vostès que les tempestes són de debò
aquí al Pireneu?

-•-Els llamps? Molt bonic. Molt bonic i
molt útils. Gràcies a ells contínuament hem
tingut llum al camí i no ens hem despistat
dels nombrosos• revolts !

Tanta angúnia que 'passàrem nosaltres!

Després de l'aiguat d'ahir vespre, avui
torna a fer un temps esplèndid. Tots pie-
gats, però, estem una mica escamats i no
gosem allunyar-nos de l'hotel.

A mig matí, talment com un bolet, apa
-reix a la terrassa un anglès i s'entaula. Es

d'un color roig completament inèdit a :a
Vall i desentona amb les muntanyes, amb
les persones i les coses. Però el sol fet de
portar una gran motxilla i una garrafeta
és un motiu por poder apropar-s'hi i fra

-ternitzar.
'Ens explica que cada estiu ve de Man-

chester a passar les seves vacances rodant
pel Pireneu. Aquest és el cinquè any. Co-
neix millor aquestes muntanyes que Lon-
dres.

Li fem observar la temeritat que repre-
senta córrer tot sol per aquests maons Je
Déu, Després de consultar la seva pipa
ens respon pausadament:

—Jo prefereixo anar sol. Si vaig amb
un compatriota, tat el dia parlem ang ès
i sembla que mo hagi sortit del meu país.
Anant sol estic obligat a conversar ame
altres i doc fer-ho en llur idioma. Així és
més interessant. El canvi és del tot radical.

^'En pagar la cervesa la seva serenitat de
britànic trontolla. Dues pessetes ! Després,
temerós, escarmentat, demana una capsa
de llumins.

—Quant?
—Cinc cèntims.
—Llavors--diu tot refent-se—, una altra.
—1 la tempesta d'ahir ?—li preguntem.
—Fantàstic !—respon.
Una rialleta forçada delata fins a quin

punt arribà la fantasia. Reprèn

—Figureu-vos que cansat i abatut per
la puja vaig refugiar-me sota un arbre i
així he passat la nit. A trenc d'alba, la
primera •cosa que he vist ha estat una ca-
bana a cinquanta metres !

Ens acomiadem.
Després l'anglès s'orienta i 'es' situa. Es

situa sota el seu barret de feltre, damunt
:es seves soles ferrades, davant la motxilla,
donant la dreta a la garrafa i l'esquerra
a la Kodak, i precedit per la seva pipa i
el seu bastó, i caminant damunt de la seva

pròpia ombra, emprèn la mar-
xa i va tornant-se petit, pe-
tit, muntanya amunt camí de
Montgarri.

Encara que només sigui per
no fer l'oposició a aquest riu
tan simpàtic que tat fresse-
jant ens fuig cap a França,
vat la pena un dia de seguir-
li el curs, traspassar la fron-
tera i fer una escapada fins a
Luchon, «la perla dels Pire-
neusn.

Cada vegada que passem la
frontera apareix a la pantalla
del nostre pensament una pà-
giiha d'aquelles de !i'atlas de
collegial en la qual Espanya
té un color d'uniforme de car

-rabiner i França un to de vio-
leta tendra, i encara que en
la realitat aquest canvi de co-
lors .no existeix, no manquen
tota mena de detalls, d'inci-
dències i de trucs que sem-
blen preparats per atreure,
sense decebre'Ils, els turistes
més aplicats i observadors.

'En arribar a aquest punt de
les mostres divagacions geo-
gràfiques i turístiques, el nos-
tre 32 cavalls s'atura, ja dins
de terra francesa, a un pas a
nivell barrat, en mig d'una
gran solitud i rodejats per un
paisatge sumament agradable.
Passa um minut, en passen
dos. Després cinc. Ja n'han
passat deu, però en canvi no

passa el tren, que seria el més lògic. E1 que
ara està passant però, davant dels nostres
ulls, és divertidíssrm 1 completament inèdit .
Per la part oposada del pas a nivell ha arri-
bat una charmante ciclista tota abillada de
color vermell. Salta gentilment del seu vélo
i l'arramba a la paret de la caseta del guar-
dabarrera. Corre la barrera del seu costat,
saltiro•na per damunt de les vies i en co-
mentar a empènyer la mostra barrera ens
adreça el seu esguard i somrient per sota
lesales del seu capell també vermell ens diu

—130n jour, messieurs. Excusez -noti mon
retard.

Sortosament al pas a nivell encara som
sols iens desfem en atencions mentre ella,

amiible i gentil, ens reparteix les seves mi-
rades i els seus somriures. Uns somriures
càlids, molt cdlids pels seus divuit anys i
per ésser administrats a les onze del matí
d'un dia esplèndid en un lloc tan compro-
mès com és un pas a nivell en plena so-
litud i dins d'un paisatge agradable.

Després de tan suggestiu encontre la resta
del passeig resulta descolorida fins que ia-
esperadament ens trobem al bell centre de
Luchen.

En aquesta hora, hora amable propera
a migdia, Luchen ens causa un efecte agra

-dabiHssim. Unia vila termal francesa sem_
pre atreu perquè és coqueta. Luchon té
una gran avinguda, pulcra, brunyida i om-
brejada, i concorreguda pels més atrotinats
fiacres del fi de segle i per' les més brillants
carrosseries automòbils, per uns marits es-
trafolaris i pintorescos I per unes maguí-
fiques i admirables senyores termas.

El moviment del trànsit, el confort dels
hotels i la urbanització de la vila gairebé
ens sorprenen. I en imcorpo ,ar-nos al ritme
d'aquesta vila elegant i formal, ens fa l e-
fecte que comencem un som,ni.

*5*

Els aranesos per comunicar-se amb la
resta de Catalunya tenen de franquear una
gran mwntanva pujant-la durament .per es-
pai de i6 quilòmetres, passar el Port de la
Bonaigua a 2,070 metres i davallar-la en
18 quilòmetres més i llavors encara es tro-
ben ben lluny de tota població relativament
important.
En canvi, per anar a França tenen totes

les facilitats. 'Els ve a peu pla, els és un
passeig. El viatger té per aquest costat bon
servei de comunicacions. Des de la fron-
tera un tramvia a cada hora els permet
anar a dinar o a dormir a Luchen, i cada
tres hores els porta a Toulouse, a 140 qai-
lò•metres, i que és tota una capital.

Amb aquestes dades es comprèn perfecta-
ment com la Vall viu de cara a França, i
aquestes facilitats que la naturalesa dóna
als pobles per relacionar-se entre ells, aques-
tes facilitats que la naturalesa també dóna
a les aigües dels rius i a les aigües sul-
furoses de les fonts per expatriar-se, aques-
tes facilitats són també aprofitades por una
altra riquesa que també fuig del país de
naixença : la joventut.

La joventut va a França a treballar.
D'ací prové la influència francesa que s'ob-
serva en tota la Vall, i aquesta influència
és tan diversa i tan extensa que abasta des
de les escombres a l'educació dels aranesos.

La Vall té també els seus problemes i
les seves preocupacions. Com a conseqüèn-
cia de l'emigr.ar de la joventut, el país,
que en el seu ban temps contenia vint mil
ànimes, ara sois en compta una tercera
part. La joventut marxa i la vida trepidant
1 joiosa de les capitals franceses, més que
la de les catalanes, l'absorbeix d'una ma_
nera ràpida.

De vegades observem que ]''aranès, quan
parla dels problemes que afecten ]''Estat a
què pertany, gira l'esguard cap e1 Part;
um esguard ple de neguit i d'escepticisme.
La Vall està deixada de la mà dels gover-
nants i tem que això duri fins a l'eter-
nitat. 'Els hiverns són llarguíssims, inter-
minables, i el record de les hores plàcides
d'estiu passades a1 costat dels turistes i
dels estiuejants s'esfuma aviat. A la tardor
un ambiont de soledat profunda s'apodera
del país i... comença a nevar. De novembre
a . maig i de Viella al Port, un mantell
blanc que no abriga gens perque és de neu
autèntica cobreix la Vall, i no sols actua
damunt el termòmetre, sinó que també re-
freda per espai de set mesos l'any les re-
lacions entre els aranesos i els cata:ains.

No obstant, no creiem que mai ens ar-
ribi la sorpresa de llegir un telegrama dient
que la Vall d'Aran és un país encantat.

*5*

En arribar a cloure aquestes notes sobre
les nostres vacances a la Vall 'd'Aran, ens
adonem que no hem escrit ni un mot re-
ferent als esportius, quan són aquests pre-
cisamemt els que donen més animació al
país i muntanyes que el rodegen.

A 1'hivcrn, quan la Vall està colgada de
neu i el silenci hoembolcalla tot, qua!n
aquesta bona gent es passa les hores i els
dies i els mesos prop de la llar, quan e11s
creuen que s'estan en aquell reca de món
completament oblidats, llavors truquen a
la porta uns ardits minyons que vénen de
Barcelona, que és a l'altre costat de Ca-
talunya, i que han fet dues jornades per
tenir la satisfacció i el plaer de llançar-se
amb esquís per aquelles immaculades pen-
dents i proporcionar als aranesos unes hores
de franca companyia. I les seves converses,
els seus cants i les seves evolucions . són
com uins entreactes que, si més no, els es-
curçen la durada de ]''hivern. Aquests es-
portius que tots els hiverns visiten la Vall
realitzen una gesta que ens fa quedar molt
bé a nosaltres barcelonins, una gesta de
molt efecte moral i que no apreciem com
deuríem.

A ]''estiu tot és completament diferent.
Els dos llacs més estratègics per a ob-

servar amb la més bona fe del món els
practicants d'aquest esport cada dia més
heroic que és l'excursionisme, són les ter-
rases de qualsevol dels dos hotels de Sa-
lardó.

Es des d'aquestes terrasses que veiem
passar per davant nostre com una desfilada

de revista tota la gama i variació que l'ex-
cursionisme i el turisme han creat. Passa
l'excursionista gris com un mediocre afi-
cionat, i passa l'excursionista brillant amb
un equip impecable. Passa un divertit grup
en el qual les noies van correctament abi-
llades d'amazona de film americà sense
oblidar el revòlver i el cavall, i els que les
acompanyen vam a peu i vestits tan na-
turalment com si anessin al despatx ; pas

-sen cinc .neurastèniques nordamericanes tri-
pulant un Ford manllevat a la primera
ciutat francesa on han tocat terra; cantem_

píen eincuriosides unes angleses nudistes que
fentanos una coincessió s'han posat un vestit

molt original ; acomiadem una distingida
família francesa, atapeïda de compliments
i de canyes de pescar que torna de fer una

quinzena de camping. 'Ens fem amics d'urnes
alemanyes intrèpides i d'un anglès solitari.
Passen encara uns «senyors de Barcelona»
a vuitanta per hora. Arriben u,ns alemanys
formidables i marxen unes caricatures de
francesos. En representació del turisme nen
sérico, des de Luchan ans trameten diària

-ment tres o quatre autocars d'infeliços que
vénen a visrter l'Espagne i a engolir-se
unes copes d'anissette.

Hi ha moments que als hotels de Sa-
lardó no es parla català ; tothom parla
diferent i 'no obstant res no falla. A 1"hora
de menjar i a l'hora de dormir tots com-
plim amb disciplina, i a l'hora de parlar,
que és l'hora solemne, l'hora febrosa de
la terrassa, tothom parla i les terrasses es
converteixen en uns brolladors de noms,

d'horaris, de distancies, d'acudits, d'alçà-

ries i de peripècies. L'endemà matí els uns
sortiran dalt d'un matxo i els altres par_
tiran a peu. A la tarda n'arribaran de

nous ; seran nous però semblaran de ter-
cera mà, tal serà llur estat. I així cada
dia mentre duri el ben temps.

I quan els ulls se'ns fatiguen de mirar
tantes cares exòtiques i les oïdes de sentir

tanta sabata ferrada i tanta topografia, lla-
vors només ens cal desviar l'esguard vers
aquest meravellós teló de fons que .la Vall
ens presenta per tots costats. I si aquest

teló de muntanyes, de cel i de núvols no
ens satisfà, si els giravolts d'aque'll auto
diminut que baixa del Port no ens dis-
treuen, si amb el gronxameint suau dels
pollancres no encertem a gronxar-hi el nos-
tre pensameint, llavors.., llavors, des de la
mateixa terrassa baixem lentament la mi-
rada fins a trobar la cinta d'argent del
Garona i en seguim les seves riberes fins
que... No s "ham pas de tancar mai els ulls
per sorprenent que sigui la realitat : la Vall
encara té les seves nimfes i ara al bon
temps prenen el sol i es banyen al riu.
Unes nimfes molt a la moderna, èspor-
laves, que porten mallot, sa:tein i corren
i es capbussen amb estil i xisclen amb
gràcia.

Aquesta visió de les carns brunes i des
mallots virdlats sobre fons verd, aquest
xisclar de noies sobre aquest altre fons
sonor que és el ïresseig del Garona, ens
acaben de conquistar totes les nostres sim-
paties vers aquest inoblidable poblet de Sa-
lardó.

MANUEL GALILEA 1 PALAU
(Fotografies de l'autor)
Aquest és el reportatge •premiat amb el

segon premi en el concurs organitzat per
MlxnuoR,

LÄI'E IITIY
Joan Crexells. — Quan es va establir,

amb la iniciativa d'uns qua:nts amics, el
Premi Joan Crexe lls, passava una cosa cu-

riosa. Crexells feia pocs temps que era mort,
el seu record era vivfssim en tots nosaltres,
i quan parlàvem del Premi, més que pensar
en la novella, més que en aquesta fórmula
lapidària i gairebé abstracta de «Premi Cre-
xellsn, pensàvem en la figura, en el gest,
en la veu del nostre amic. Ells anys passen;
pugen noves generacions, joves escriptors

que .no han conegut Crexells, i avui dia, per
molts el nom d'aquesta institució destinada
a premiar les novelles, agafa un cert color
impersonal, té un aire de cosa deshuma-
nitzada, que ve amb la fira de Santa L4ócia
i amb el perfum dels primers torraras.

I és per això que jo, que he conegut i

he tractat i he estimat tant aquel! home
selecte en tots sentits que es deia Joan
Crexells, davant dels esdeveniment d'aques-

ta darrera tongada de la mostra vida, penso

moltes vegades en Joan Crexells, i en el
que ell discutiria i s'entusiasmaria, i ein les
baralles que faria néixer al seu votant, ell,
que era un dels homes més catalanistes,
més liberas i més sensiblles que he conegut.

Es per això que ara que s'acaba de con-

cedir el Premi que porta el seu nom, a mi
em plau evocar la figura d'aquell xicot ad-
mirable.

Crexells tenia una coloració d'infant, el
seu esperit condimentat amb sávies malícies
mantenia un irreductible fons d'ingenuïtat
i de bona fe, que feia deliciosament sim-
pàtica la miopia deis seus ulls urna mica
distrets. Crexells, en el moment actual de
Catalunya, hauria estat un dels homes més
útils, perquè potser carp home de 1a seva
generació no tonia aquell estricte sentit de
la respo•nsabi!itat en tot el que feia refe-
rència als seus estudis, a les seves medita-
cions i a les seves idees. Crexells havia so-

lucionat com ningú aquella manera d'ésser
geomètrica, pròpia de les disciplines germà

-niques, i la platejada cua de peix tan esti-
mada dels homes d'aquest pafs graciosos i
somiatruites. - Crexells vivia perifectamant
atent a l'àlgebra i al to de .perla més es-
munyedís, més difícil de copsar, en un pai-
satge, en un somriure o en una ironia.

Es per això que Crexells es preparava
dintre les matemàtiques dintre 1'estadísti-
ea, dintre els estudis econòmics més enver-
nissats, i podia traduir Plató, i escriure un
excellent article sabre una peça teatral o
sobre un fragment de pintura, i al costat

d'aquestes coses era una criatura amabilís-
sima que fruïa descobri,nt el gust d'urna copa
de conyac o conversant sabre una facècia
truculeint.

Jo havia tractat molt Crexells ; eons pas
-sàrem un any a Alemanva conversant sem-

pre del nostre país ; viatjàrem plegats, una
pila de vegades, descobrint ciutats dimi-

nutes i paisatges absurds que no es solem
trobar en cap pla de turisme. En els nos-
tres viatges, en eles passeiades inacabables,
en els restaurants impossibles, en els con-
certs tuberculosos i en els teatres enfebrats,
el meu amic i jo vàrem viure estones plenes
d'interés i vàrem descobrir tot un món .
Jo, sobretot, vaig acabar de descobrir i'
d'apreciar en tot el seu valor la companyia
de Joan Crexells. Feia ja molts anys que
érem amics, e11 era més jove que jo, 1 el
coneixia des dels seus primers temps uni-
versitaris, però aquella estada al nord d'Eu-
ropa, en les condicions borroses i desllori-
gades de la post-guerra, va unir e1 nostre'
esperit de la manera mós sòlida.

Crexells, en la darrera ènoea de la seva
vida, era tot un prestigi i l'esperança d'uns
dels valors madurs més originals. La mort
però se'l menava lentament, i aquelles dues
roses inquietants de les galtes i aquells ulls
de febre i de sofriment convertien en una
visió dramàtica, l'activitat i l'entusiasme
i les ganes de viure de Joan Crexells.

La tarda que el dugueren a la clínica
per operar-'.o, molts dels seus amics teníem
encara una certa esperança ; l'endemà ens`
digueren que podíem ésser optimistes sobre
la salut del nostre arme; però jo, que no:
crec en bruixes, recordo que la alt següent

tenia d'amar a veure una farsa de Piran-
dello que es diu L'home, la bèstia i la virtut
i que aleshores varen estrenar al teatre
Goya. Vaig anarahi per força, complint el
meu deure de crític teatral de La Publicitat;
però no vaig poder veure res del primer
acte. Em trobava molt malament i pres-
sentia una desgràcia irreparable. Vaig fugir
del teatre, i me'n vaig anar a la clínica en
havien operat el nostre amic, amb !la segu-
retat que Joan Crexells es moria. Va ésser
un d'aquests avisos es tranys, que sense sa-
bar per què tenim em una hora determinada

de la nostra vida. En arribar a la canica;
Crexells estava ago^nitzant, ja hi havien,
acudit una calla d'amics i familiars.

Més tard, quan ja tot estava llest, quan
ja començava a clarejar, Quim Barralleras
i jó ens trobàvem en un cafè de la Rambla,,
sense esma •d'encetar !la beguda, consternats,
i no podent nos avenir a aquell cop tan
brutal, tan absurd, tan irreparable per la

mostra amistat i per la vida espiritual de
la nostra terra.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

Els Poefes,
Els Pinfors,
Els Músícs..e

donen gtòría e L. Ilenpua, eI psi.
safpe í al folklore de la ferra.

La indústria cafalena fambó (a obra
pafriòfica exalfanf I'espe.if labor

riòn i fenaç de le nostra r+ ç..
PODEM AFIRMAR que en el món
no as produeix res de millor que els
SABONS D'AFAITAR
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PER TERRES D'AFRICA

Encara avui, que han passat prop de cinc
anys, no m'explico com va anar la cosa.
Em vaig trobar a la candidatura per a ju-
rats que 'la Comissió gestora del Premi Cre-
xells proposava, perquè la confirmessin o
infirmessún amb llur vot, els .benemèrits
contribuents d'aquesta institució. 1, el que
és pitjor, em vaig trobar elegit. IEm penso
que la meva obscuritat fou el que més hi
contribuí. En .aquell temps fdliç, potser no
havia posat els meus nom i cognom al peu
d'una dotzena d'articles, bagatge tan mi-
grat tjue no sé pas què s'hauria empescat
la bona voluntat dels que em
proposaren per justificar, si
algú els ho hagués demanat,
la inclusió del meu entre
aquells noms con^gudíssims
Pompeu Fabra, Carles Raho-
la, Agustí Calvet, J. M. Ld-
pez-Picó, J. M. Junoy, Carles
Riba.

Per raons d'edat, em va to-
car fer de secretari, aquell
any i dos més, ja que fórem
nomenats per tres anys. En
tractar-se de renovar el jurat,
i renovar també la composició
d'aquest, fent-hi entrar els
autors premiats, vaig ésser,
víctima d'aneu a saber quina,
ofuscació dels amics de la Co-
missió gestora, reelegit per
cinc anys. Cinc anys ! Vaig
acceptar perquè de vegades
sóc persona disciplinada. Abri-
go però l'esperainça d'estal-
viar-me els dos anys que em
queden, gràcies a la incorpo-
ració del Premi Crexells al pla
de premis instituïts i mantin-
guts per la Generalitat.

I no és que peni escriure
cap novella, que la meva con-
dició de membre del jurat ex-
clouria de concórrer al premi,
ni que esperi aquesta llibertat
per explicar anòedotes d'entre
bastidors, per la senzilla raó
que a penes n'hi ha, i les po-
ques que hi sha 'no valen la
pena.

Desgraciadament, es juguem
pocs interessos, la competèn-
cia és massa poc aferrissada
i les probabilitats massa mal repartides,
perquè um premi de novella desvetlli gai

-res passions, demés que, fora dels temps
de :a dictadura, i encara, la nostra gent 'no
acostuma apassionar-se per aquests temes.
Si la cosa literària apassionés de debò, els
jurats del Crexells hauríem estat copiosa-
ment insultats i .acusats sovint de tèrboles
compra-vendes i subterrànies comí iinacions
editorials. I no ha estat així. Només un.
any es produí alguna passioneta i vaig és

-ser acusat d'havcr sopat amb un autor pel
qual vaig votar. Realment, ja era cotitzar

-me . ben baix. Amb tota seguretat, l'autor
dé lla insídia m'aplicava la seva mesura,
ignorant que — mal m'està dir.ho — gairebé
la meitat dels dies de la meva vida sopo a
casa d'uins amics o .altres, i per tant un
suborn d'aquesta mena té poques probabili-
tats de reeixir.

Ara veurem si enguany s'alça una mica
de polseguera entorn del premi. Gairebé
es pot assegurar per endavant que se n'ad-
çarà. D'antuvi, ja cal comptar que certa
mena de gent, que disposa d'uns certs pa-
pers impresos, llançarà els grams marra-
maus. També cal comptar amb el que arri

-baran a dir els moralistes, pels quals, l'au
-tor de !l'obra premiada i els membres del

j urat que l'hem votada perdrem la ciuta-
dania catalana per adquirir la babilònica o
la pentapolïtana. Pel que fa a mi, ben poc
m'amoïnen els uns i etls altres. Ni pensar
em el solemne judici de 'la història és capaç
de treure'm cap hora de son. Altra feina
tindrà la història que ocupar-se de mi. Sen-
se anar tan Iluny : inomés d'aquí deu anys,
tret d'algun erudit que ho consultara als
diaris o al seu fitxer, ningú no es recor-
darà del que va votar cada un del jurat,
ni apenes de les obres premiades.

Tot plegat, misèria . Cinc mil pessetes no
doman dret a exigir una abra immortal, que
de vegades es produeix de franc o perdent-
hi diners. Però en aquestes Latituds, on
comprar un llibre encara és •consider.at una
despesa sumptuària i on s'han escrit arti-
cles per dos ous aferrats que és molt pit-
jor que escriure'ls de franc —, això és difí-
cil de fer entendre.

De totes maneres, el Premi Crexells ha
remogut sempre uina mica les aigües gene-
ralment tranquil.les del nostre món intellec-
tual. Si la remoció no ha estat més intensa
i extensa, és perquè aquest món que deia
és petit, i perquè el públic no ha arribat
mai a i:nteressars'hi gaire. Però sempre ha
fet bonie la tarda del dia de Santa Llúcia
a l'Ateneu, animada com els dies d'ellec-
cions, amb els periodistes esperant el vere-
dicte i les declaracions — que sempre ham
resultat comprometedores — dels memisres
del jurat que temien a bé fer-ne; ells curio-
sos, més o menys lletraferits, prodigant co-
mentaris; alguns autors fent el cor fort i
dient que s'alegraven de la decisió dels ju-
rats, tret d'algun que desapareixia tan quie-
tament que ni el porter el veia sortir.

1 el que enyorarem sobretot serà aquell

Tramvies de Barcelona, S. A.
D'acord a l'establert en les escrip-

tures d'emissió d'Obligacions al 6 per
roo d'aquesta Societat, el dia 29 del
corrent tindran lloc els tercers sorteigs
delís S70 títols de l'emissió de is d'oc

-tubre de 5925 i dels 850 de l'emissió
de 30 de desembre de 5925, que cor

-respon amortitzar aquest any.
Els sorteigs es verificaran en el do-

micili social, Ronda de Sant Pau, 43,
a les onze del matí de l'indicat dia,
i seran públics per a els senyors te-
nedors de títols, segons l'expressat en
les referides escriptures d'emissió.

Barcelona, jo desembre 5932.
El Director General

ALFRED ARRUGA

sopar dels membres de la Comissió gestora
i dels del Jurat, un sopar del qual Léon
Daudet, del Premi Goncourt, no es cansa-
ria de parlar des del seu lloc de L'Action
Franfaise, substituint amb 'gla mateixa vèr-
bola rabelesiana els insults d'energumen per
les lloances de gourmet. Gràcies em siguin
donades — del sopar — al nostre Quim Bor

-ralleras, al qual es deu més que a ningú
— i això és Q'important — que el Premi Cre-
xells s'hagi poggt mantenir amb el mece-
natge d'uns quants homes desinteressats i
comprensius.

Joan Crexells

Ara, ja ho sabem, per la premsa diària,
els nostres lectors : aquest any el premi ha
estat donat a Josep Maria de Sagarr.a.

Ja tenim l'amic Josep Maria de Segarra
i de Castellarmau consagrat, i quasi diria
reconsagrat, ja que en un any s'ha endut
dos premis, l'Ignasi I^glésies i e1 Joan Cee-
xells. Es veia venir que aquest xicot aca-
baria així, reblant amb distincions oficials
una consagració popular congriada ja fa
temps. Ell prou ha fet, alguna vegada, per
retardar-0a, ara indignant una ciutat amb
un capítol de novella ; ara molestant un
estament amb uin article; gloriejaint-se tot

-hora de ficar-se al llit quan clareja (a .l'iii-
vern) o quan ja fa hores que el sol ha sor-
tit (a d'estiu) ; dient que no es pren res se-
riosament, i altres coses així. Sort d'això
si no, ]'hauríem consagrat massa jove.

Jo espero, només, que consagrat i recon-
sagrat i tot, faci la vida de sempre, cosa
de la qual, per altra banda, estic segur.
Així la glòria li será més Lleu, i eons en
serà, també i sobretot, als seus companys
d'aquelles darreres hores del nostre dia.

JUST CAB'OT

La felicitació inclesitjada

Els secretaris particulars de Franklin
D, Roosevelt treballen quinze hores diàries
responent a les innombrables demostracions
de simpatia rebudes per llur patró anab mo-
tiu del resultat de les eleccions.

Entre un feix de telegrames, descobriren,
amb estupor, un que deia

((Al president dels Estats Units, les Vives
felicitacions del rei dels licors. (signat) Al
Capone. ))

Què fer? La dignitat ordenava no res-
pondre. Però, qui sap? Un home tan in-
fluent...

Per això fou tramesa al director .de la
presó on el cèlebre gangster espera la fi de
la seva condemna, aquesta resposta

r)Vuigueu notificar al detingut Capone
que el president elegit ha rebut la seva fe-
licitació, i remereieu-la amb fredor.»

un ungí curiós

Un pintor italià, Grassi, comprava fa
poc, a un antiquari de Viena, un quadro an-
tic, d'autor desconegut, però d'escola ita-
liana, j er 25,000 lires.

De tornada a Roma, el pintor féu peritar
la seva adquisició per dos crítics d'anome-
nada universal, Corrado Ricci i Venturi, els
quals, gratant una mica, descobriren la sig-
natura de Correggio. El quadro valia cinc
nilions de lires!

Grassi no cabia a la pell de content, quan,
sabedor de la cosa, l'antiquari vienès es
posà a reclamar la restitució del quadro.
Grassi s'hi negà en rodó, i l'afer passà als
tribunals. Els jutges italians han condem-
nat Grassi a retornar la tela a l'antiquari,
si un acontraexpertn anomenat, Bernhard
Berenson, de Londres, també la creu de
Correggio.

El pintor italià, com no costa gaire de
compendre, ha apellat contra aquest juelici•
Allega que, en bona lògica, l'antiquari- ha
de tornar el quadro al venedor del qual el
va adquirir, i aquest darrer l'ha de donar
al lropietari anterior, etc., etc.

Es coneguda la importància que en les
sentències tenen els precedents. Per això
aquesta gii^estió desvetlla interès.

Raclek i e1 yo=yo

Karl Radek, des de les pàgines d'Izvestia
de Moscú, ha escrit un article sobre el yo-yo.
Com d bon comunista, no veu en aquest
joc un passatemps, sinó tot un símbol

«Sens dubte no hi ha un sol proletari
soviètic que sàpiga tan sols què és el yo-yo
del qual va plena tota la premsa capitalista.

))El joc del yo-yo s'ha apoderat literalment
el món capitalista. S'hi juga als salons, al
teatre. Els diaris van plens de fotografies
de polítics vistents jugant al yo-yo. Fins
dels passadissos de la S. de les N. hom
s'entreté asnb el joc del yo-yo.

))El lector dirà segurament que el yo-yo
no és sinó una absurditat. Sí que ho és,
però és una absurditat que té un sentit pro-
fund. El yo-yo és el símbol del capitalisme
de la postguerra. Cau, se'l fa pujar, però
torna a caure de seguida. El cordill es car-
gola i es descargola fins que es trenca.»

:.tom NIF
Es tard de la nit quan veiem aparèixer

dins la fosca les altes murales de la terra
del fortí de Tabamkort. Ocupa un lloc que,
al mig de la plana, sembla relativament
alterós, i guarda un pou. Altre lloc de no..
ve41a. U,n blanc — sots-oficial francès 

—e,ns surt a rebre amb una làmpara eèc-
trica a la mà, d'aquelles que cremen quan
estrenyeu el ressort (sentiu gic-gic, i el llum
fa l'ullet). El volten un parell de noies ne-
gres, altes i fines, les quals disparen la sa-
liva, a tall de carreterot, obliquament a
terra. A més, un negre paisà i tres o quatre

de tropa. A la tornada, passarem per Ta-
bankort de dia, i donarà la casualitat que
aquell dia serà el darrer del servei del sots

-oficial al Portí solitari. Veurem l'estatge
primitiu d'aquell home, ens farà passar amb
prudònci,a davant una mala porta, darrera
de la qual diu que hi ha una hiena preso-
nera (després en sortí una negressa jove).
Urna promiscuïtat, d'un tèrbol colonial, i
una gran depressió de les qualitats de la
raça blanca són visibles a Tabamkort. Però,
maigrat la tenue poc rigorosa del militar
— mig uniforme i mig pijama — i la barre-
ja inextricable. de , jerarquies, matrimonis,
criatures ,i pareintïus de la guarnició, aques-
ta conserva — oh miracle francès! - wna
disciplina suficient i prou temible per allu-
nyar del pou de, Tabankort els rezzus de
Mauritània, que aquests ginys darrers; .abans
que el fortí fos guarnit, baixavein allí a
saquejar i destruir lps caravaines,

''EI nostre home té els nervis gastats i no
fa gran -plat del nostre viatge pel Tanez-
ruft. Nosaltres ens ho mirem d'uTa altra
manera. Aquells tres dies de sollitud i d'en

-sablements ens havien semblat prou i ben
prou. No podíem amagar la nostra satis-
facció de trobar-nas en un «lloc civilitzat)).
Demanarem aigua ((nova» del pau i in'om-
plírem els bidons. El sots-oficiad ens serví
amb amabilitat i ens ressenyà sobre els
zoo quilómetros •, que ens separaven de Gao i
del Níger. La pista s'anunciava excelleint i
per fi respiràrem sense opressió. No havíem
de passar cap més inquietud, en aquell país

desert
que, encara que sigui despoblat, és recorre-
gut contínuament per caravanes i per pas

-tors. Ells pous, on .aquests duen el bestiar,
són relativament abundosos i la cacera de
púntades, .porcs senglars (phacocherus), ga-
zeles, avutardes i altres animals salvatges,
fàcil pel nombre de caps de caça i pel poc
esquius que es mostren. La vida comença
d'ésser possible a aquesta zona dels pous
i dels pastors nómades i preludia les faci-
litats del «paradís» dea Níger.

Un dels pous més importaints on el bes-
tiar nòmada va a l'aigua, és el de Taberri-

chat. De llumv, comenceu de veure una
polseguera qué s'alça, i un avivament de
i'este:pa que no sabeu eompemdre. Sentiu u'n
clam immens de veus d'animals que surt
d'aquella pols, i a poca poc reconeixeu uns
ramats de mils i mils de caps que, amb
llurs pastors tuareg, s'agrumollein vora un
túmul de terra, dalt del quatl urnes fustes
i unes politges domen signe que hi ha un
pou. La pista es perd del tot dins del tre-
pig cosit i sense fi d'aquell bestiar. No sa

-beu on dur 1'automàbil: tot és ple d'ani-
mals i d'homes que s "agitem . Perdut el camí,
us trobei voltats d'ells i com allunyats
cinc mil anys del nostre temps, en plena
edat d'Urh i d'A^braham. Veieu camells de
totes mides, etls uns ajaguts els altres drets
i, perquè no .fugim, amb un genoll que es.
manté dobiegat per una lligada de corda;'
hi ha bous vulgars, i zebús amb el gep à"
coll, a munts, els wns brueiant, els altres
rumiant amb paciència o barallant-se fu-
riosament a cops de banyes. Els .ases bra-
man, es tireu Gosses, o bé fraterinalment
creuen els colls, un damunt de l'altre. Els
bens del Sudan, de cames Llargues i pèi ras,
omplen els intersticis de les bèsties, grosses.
Amb ells es barregen les cabres, i algún
gos escadusser. El xivarri és inenarrable.
Els pastors criden, les politges del pou gri-
nyolen. Uns homes mercadegen, altres filo-
sofen, els menescals tuareg examinen les
nafres i la insa,nitat de les bèsties, recepten
remeis d'iherbes i d'enca,ntacions, escruten
si cal les entranyes dels animals que es
moren. A dalt del túmul del pou, els ani-
mals passen ordemadamen•t a beure. Cada
pastor mena els seus. L'aigua puja amb els
delú o bots de pcll de be, eievada pel sis-
tema conegut, d'un zebú que estira la corda
del pou, marxant per un pendent de terra,
túmul avall. E1 bot vessa directament l'ai

-gua dins l'abeurador, gràcies a l'hàbil dis-
posició de l'aparell, Una !nena de tribunal
d'aigües regeix el repartiment. Diu que, de
tan tradicional i millenari que és e1 sistema,
rarament dóna lloc a disputes. Els animals
que pasturen tots sols per 'a sabana, cada
dos dies saben que ham de venir al pou, om
el pastor els espera. Saben ]'hora que han
de passar par l'abeurador, saben darrera
quina cua s'han de posar per fer cua i sa-
ben !l'estona que poden beure sense ésser
blasmats. Després se'n torinen al desert, a
cercar, a força de cames, uns quants fils
d'herba. Altres vénen a substituirlos, i el
túmulte d'aquella reunió d'homes i de bes-
ties no para mai.

Els nòmades pastors que, vagatius o cu-
riosos, s'acostaren a] Barcelona, a més de
pudir com a bocs, camells, vaques i mol-
tons tot alhora, semblaven molt imPressio-
nats pel maquinisme modern . Ni als Con-
gressos d'arquitectura maquinista, ni entre
els pintors afeccionats a la mecànica, mai
ano 1iavia vist una tan viva curiositat peis
òrgans funcionals, ni per les matòries d'urna
màquina. S'acostaven homenassos, cepats,
amb llança 'a la mà, i amb urna cabellera
esterrufada que esgarrifa, els quals, obli-
da'nt tot respecte i tota dignitat, es delien
per palpar dl cautxú del canó que comuni-
cava el nostre' radiador i el bullidor suple-
mentari. 'El níquel de 1'apagafocs que dúiem,
era objecte de febroses atencions. Jo con-
duïa precisamemt el camió, i vaig poder ob-
servar en detall 'e!s gestos, les apassionades
converses, els astoraments i els e,ntendri-
ments d'aquells homes. Mentre m'estrenyia
el mas amb dos dits, per tal d'alliberar-me
dels perfums que em venien, anava recor-
dant i rumiant que no hi ha com no com

-pendre una màquina per adorar-la ; i que
és per això que les ànimes simples, com fa
de certs artistes i de certs pastors del Sahel,
es retroben a, fer un gran ,p l at de les formes
maquinistes que un enginyer considera per-
fectament normaras.

Tornant al pou, sembla que a1 temps de
la seca arriben a barrejar-se amb el bestiar
— i gairebé a fer cua per beure — algunes
gazeles enfollides per la set. Jo no ho he
vist. Només, com a animals no domèstics,
vora el pou, vaig observar les aus de presa,
que voltaven fent grans cercles pel cel, en
espera de l'hora oportuna, quan un animal
malalt o abandonat pels companys s''ofe-
riria a llurs becs.

(Capítol inèdit de l'obra «Sahara-Níger»,
editada per la Llibreria Catalònia, del nos-
tre collaborador, el qual, amb alguns com

-panys barcelonins, ha realitzat en un camió
la travessia del Sahara,)

NJcoLAU M.° RUBIO

AL CAP DE CINC ANYS DE JURAT
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Pròsímes estrenes
La setmana entrant es presentarà al Co-

liseum un film del tot remarcable, titulat
Vint-i-quatre hores, dirigit per Marian Gue-
rin.

Es un film d'una precisió técnica veri-
tablement moddlica, quasi gosaríem dir un
rècord en aquest aspecte. Marian Guerin,
que no ens va convèncer en el seu film an-
terior, Dames de presidi, es revela ara un
mestre- indiscutible del cinema. En parla-
rem amb detall en el número vinent, que
el fillm ja serà estrenat.

La Fox ha presentat en sessió privada el
seu reportatge sobre les Olimpíades iggz
celebrades recentment la Los Angeles. IEs un
reportatge brillant, fet amb la perícia a què
els cameramen de La! Fox ens tenen acos-
tumats. L'interès cl'aquella magna mani-
festació esportiva dóna a aquesta cinta un
valor documental excepcional.

Chevalier i la seva mare
La gent ha parlat mont aquests dies de

la pàtria de Chevalierï`Una gasetilla perio-
dística el feia fill de mare andalusa. Quan-
tes possibilitats periodístiques hi havia dar-
rera aquesta notícia de dotze •16nies? Tots
els periodistes sense tema s'estremien d'en-

1 tusiasme. A hores d'ara sembla que aquesta
noticia té molt .pocs aires de versemblàinça
i qué procedeix d'un periodista també man-
cat de tema que va tenia prou imaginació
per a suscitar-lo.

Però, a Inés a més de les dades bisté-
riques que són contràries a aquest rumor,
hi ha," segons ún periodista francès, ún fet
que per ell sol destrueix toles les •possibi-
litats per a fer aquesta notícia viable. IEn la
gasetilla de referència es deia textualment
que Chevalier havia einvïat a la seva su-
posada mare una . fotografia firmada. I di-
ners.

1 bé. Tots els que coneixen Chevalier
han clama't contra ! gtanticitat d'aquesta
darrera paraula. Clic alier es un home,
diuen, tan poc amic de donar res a ningú,

primera, utilitza aquel ritme esporàdic que pretén entrar al cel per una caritat de

aquella brsu uetat en la manera d'articular cine cèntims que va fer ún.a vegada a un

ell muntatge, que tant convé a V'assumpte pobre
que Fedor Ozep ha anat a cercar en la
gran novella de Dostoievski. De la segona,
recull aquell impressionisme fotogràffic tan
apte a trasparentar l'atmosfera moral.

Dins els límits . de les possibilitats ci^ne-
matogràfiques, i considerant aquests límits,
ens atrevim a dir que l'assumpte ha estat
plasma amb força ,fidelitat. Per moments,
sembla que experimenteu, que retrobeu les
incomparables sensacions que 1a lectura de
la novella proporciona. Ells tipus són admi-
rables de caracterització i, el film denota
un perspicaç sentit de la composició cüne-
matogràfica. EI desenvolupament és clar,
sense digressions innecessàries, curós en la
intensificació ddls punts cabdals, i les imat-
ges són xopes d'un realisme autèntic.

Es un film que mereixeria un ample co-.
mentari. Fixeu-vos : un film rus, sense és-
ser soviètic. Rus pel tema, rus encara pel
director que no ha perdut res de l'ense-
nyança dels seus compatriotes. Quan a Bar-
celoina l'explotació del cinema es farà prou
imtelligentment per destriar els generes, per
especialitzar les sales, per enfocar la publi-
citat de tal manera, que no sigui possible
ja que films com aquests passin desaper-
cebuts!

de peripècies inenarrables.	 s s
Determinisme psieo bgic, llibertat còsmi-

ca 1 Jeroni Moragues ens explicava 1'alltre
dia la clau de l'humor de Keaton, insistint
sobre la imprevisibilitat dels esdeveniments
exteriors, en contrast amb el mecanisme
automàtic de lles reaccions de l'heroi. 'En
Els carrers de Nova York s'afirma de bell
nou aquell genuí sentit catastròfic de 1a
vida, aquella voluntat de contradicció inihe-
rent als objectes, aquella miopia espiritual
de 1"heroi que no encerta a veure les jun-
tures de les coses.

Moments com el de la flor, la .declaració
amorosa a base dels títols de les cainçons
de moda, e1 matx de boxa d'una tècnica

(( Els carrers de Nova York»

Entre aquests valors racialment cinema:
togrMics, hi ha Buster Keaton, Ara acon-
segueix uur èxit esclatant amb el seu :nou
film Els carrers de Nova York. D'ençà que
s'lhavia decidit a moure fressa i a xerrar,
sortint del seu mutisme .patètic, la inspi-
ració de Keaton semblava sofrir una de-
pressió. Però ara amb Els carrers de Nova
York ens demostra que li és sempre possi-
ble retrobar el seu geni i continuar la seva
màgica labor, que compta amb moments
tan emocionants com La llei d'hospitalitat
i El cameraman.

EI film és elaborat amb molta cura. Hi
ha excellents moments de cinema. Les si-
tuacions san diverses i n'hi ha que són
d'una subtilesa magistral. Els lectors les
recordaran. Impossible explicar una cosa
tan antiliterària. Com escrivíem en una al-
tra banda, «ens trobem davant d'uiri intro-
vertit que tracta d"illusionar-se sobre les
seves capacitats pràctiques)).

Enfront de Buster Keaton, dues realitats
formidables : Una noia, Anita Page, i una
colla de galifardeus animats d'una inven-
cible voluntat destructora. 'Entre aquestes
dues realitats formidablement agressives,
encara que no agressives de la mateixa ma-
nera, Buster Keaton tracta d'acordar e1 rit-
me de la seva respiració. Creiem que al
final ho aconsegueix des prés d'un seguit

Tenim una .altra confirrnació del paper
creixent dels inLfants en el cinema, en
Chame, de King Vidor, que la setmana que
ve comentarem. L'espectador .haurà recane-
gut en l'actor que feia de Smerdiakoff, el
lacai idiota en el film d''Ozep, l'extraordi-
nari actor Fritz Rasp que era l'heroi d'Emil
i els detectius.

Projecten ja al Coliseum Què val el diner.
La manca d'espai no ens permet parlar
d'aquest film avui. Ho farem en el número
vinent. No podem ara dir-vos sinó : Aneualo
a veure. No us en_ penedireu.

Josré PALAU

¡mportants
acrobàtica perfecta, l'escena .a taula amb
l'ànec rostit, i tants antres, podem ja passar

cinema, són aquells que fan cos amb ell,
aquells valors que li són consubstancials. Es
realitzant aquests valors que el cinema s'ha
afirmat rodanament com una nova forma
d'expressió; creadora d'intencions i d'emo-
cions inèdites i que ens ha dotat, a nos-
altres espectadors, d'antenes espirituals per
les quals ens hem trobat sensiibles a nous
aspectes poètics del món.

"Karamazoff l'assassí"
Heus ací un film de Fedor Ozep que

hauràpassat sense pena ni glòria quan
mereixia una calorosa acollida i un reclam
i:ntel•igent. Un film que reuneix en una feliç
aliança les millors adquisicions de lla tkom-
ca russa i de la tècnica germànica. Die 1a

Cafalunya
GRAN ÈXIT DE LA
ESPECTACULAR I
DIVEpTIA COME=
DIA "Ï5'AVIAC Ó

Dirigida per

EDWARD SUTHERLAND

Infèrprefs:

Spenoer Traoy, George Coo..
per, William i Ami Dvorak

Producció: HOWARD HUGHES

Dos films
"Carrers de Nova York"
Els valors que més ens canvencen en é1 l a una antologia de cinema còmic.

«Chica bien»

falsa de cap a peus, no oorrespan, no cor
-resipondrà mai, ni al físic Ini a l'ànima dels

personatges que es mouen a '1a pantalla.
Breu, un desequilibri absolutament mex-
pressiu.

Un film recent, gens negligible,, Chica
bien, estigué a punt de naufragar a causa
d'aquests famosos dobles, la manca de lò-
gica dels quals acabem de denunciar,

SEBASTIÀ GASC'H

LES ESTRENES
	 IMATGES 1 PARAULES

Capifol

TOTS ELS DIES L'OPERETA
CINEMATOGRAFICA

A 1a pantalla, veiem encara moltes coses
absurdes que caldria corregir. El que no
cal fer, per exemple, és tapar els sons i lea
paraules de les •actualitats amb les exp.•ica-
cions innecessàries d'un speaker, que ens
atabala amb la seva loquacitat inestronoa-
ble . La veu que té el rubicund as de base-
ball Babe Rutlh, la del cellajunt Mussolini
o la del rebarbatiu Hitler... Els sorolls de
la final de la Copa Davis guanyada per
Tilden, ele xisclets de les banyistes en-
follildes que fugien quan Caney Island es

El que no cal fer

cremava, l'espetec des motors dels out-
bowds que volen damunt les aigües ,plàcides
del llac Michigan... Heus ací uns fets so-
nors que interessen extraordinàriament l'es-
pectador. Fer quins set sous, doncs, ens els
escamotegen? Per què els cobreixen amb
la xerrameca desbocada del garlaire, si les
actualitats, eminentment visuals, ja són ex-
plícites en si, i no exigeixen cap aclaració?
Explicacions innecessàries i, .a més, agreu-
jades per la poca-solta definitiva de tots
aquests xarlatans. Al Publi-Cinema, n'hem
de patir un que ens amarga; sovint l'exis-
tència ,amb uns xistos detestables, que aquest
aficionat a la facècia barata suhratlla imva -
riableme^nt amb unes riallétes suficients i
còmplices de l'home que està en el secret.

EI que ma cal fer, tampoc, és projectar
els films sense anunciar el nom del director.
Aquest, mentre no es demostri el contrari,
és molt més important que els intèrprets.
Actrius i actors són bons o són dolents
segons el director que els manipula. D'una
simple matèria prima fotogénica, el director
fa un artista ,excepcional o insignificant.
L''Evelyn Brent de La llei de la xurma,
faisonada per Ster^nberg, era infinitament
superior a 1'Evelyn Bsent que vàrem veure
l'any passat en La madona dels carrers, film
dirigit per una mediocritat. I aquella Nancy
Carroll que coneixíem, flagper picant i en-
jogassada, ha esdevingut, en mans de Lu-
bitsdh, la noieta sincera i humana de Re-
mordiment. Suiprimir el nom del director,
com fa gairebé sempre 1a Fox en els seus
films en els quals figura només el reparti-
ment, és un procediment iilògic.

I el que ano cal fer, sobretot, és abusar
dels dobles. En '.algunes de les pellíoules
parlades en espanyol per dobles que beco
vist, el dubbing ja voreja 'la perfecció ma-
terial. El moviment dels llavis dels intèr-
prets ja coïncideix amb les paraules dites
en castellà. Molt bé. Però el diàleg espa-
nyol, que neix de la inecessitat d'establir
aquest sincronisme perfecte, és sempre un
centpeus definitiu, la incoherència pura. A
més, el dubbing lleva flexibilitat a tot el
film, ]'encartona, en obligar els intèrprets a
enraonar d'esque!na o de perfil, per a fer
menys visibles els seus illavis. Però su.posem
que totes aquestes dificultats siguin final-
ment vençudes. N"hi ha una altra que no
podrà mai ésser superada. Uina dificultat
més subtil, més de matís, que els ameri-
cans, entestats en la perfecció técnica, sóin
incapaços de copsar . Es a diu, que 1'expr^es-
sió del diàleg espanyol tingui la mateixa
veritat de l'expressió del gest dels actors
americans. I aixb 'no és fàcil que s'asso-
leixi mai. En primer lloc, els actors espa-

Marits els que sou fidels,

mireu el que passa en

FIDEL CONSTAND
en

nyols, encarregats de doblar els actors ame-
rica^ns, no arriben mi a la soda de les sabates
d'aquests, són infinitament inferiors. I la
seva dicció és amanerada i falsa, declama-
tòria i anipullosa, mancada de naturalitat.
Però, per 'bons que fossiin aquests actors
deplorables, el dubbing será sempre una cosa
artificial. I els resultats seran sempre els
mateixos, Aquests : oms actors que tan
d'expressar uns sentiments . El seu gest els
tradueix amb un accent de veritatemotiu.
Però la veu ,postissa que ix dels seus llavis,

precisament per ser fidel i ser constant

Una comèdia vode-	 •

Dissabte, i^, estrena al 	vlllesca amb m íslca...	 u n a e x e I u s i v a
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Maria Valente

la clownesa d'art exquisit i intel'ligent

Avui, dijous,
dia 15, debut al

TÍVOLI

amb un espectacle de jazz ultramo
dern de John Bux i dels seus «nois»
Elsie Bayron, Germanes Moren, Zarita
i Carollo. Orquestra de Jazz dirigida
pel simpàtic Napoleón. Amés un
film sonor de WILLIAM POWELL

MARiAVÅìÈNT En pos del Amor
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La pellícula
de la simpatia

EL. TEATRE
ELS 70 ANYS DE HAUPTMANN

Una evocació de teatre català El mestre Amadeu Vives
Alemanya ha celebrat els setanta anys que

Gerh,art H,auptmamn acaba de complir, amb
grans manifestacions de respecte i d'admi-
ració. 'El seu nom, avui, no desperta 'l'in-
terès que suscitava entre les joventuts ger-
maniques de trenta anys enrera ; alesho-
res, era un combateint audaç i original de
la dramàtica moderna militant; avui, es
seus compatricis i el món universal de les
lletres li assignen un lloc en l'olimp de la
literatura triomfant.

Els diaris i les revistes estrangeres ens

Gerhatt Hauptmann

ham •fet arribar els ecos d'aquesta consagra-
ció nacional; la critica i els comentaristes
han glossat la significació i l'abast de la
seva obra dramática i ben poca cosa de .nou,
per no dir res, hi podria afegir jo, en un ar-
ticle periodístic. Però si no puc parllar de
l'obra, -en um sentit estrictament literari,
com caldria parlar del seu teatre, eminència
que es divisa de qualsevol lloc que contem-
pleu dl panorama de la dramàtica moderna,
no sé resistir la temptació de recordar la
impressió que les seves obres produïen al
públic català de començaments de segle.

Pocs autors estrangers, i si hagués de
sotmetre'm a una precisió rigorosa, hauria
de dir que cap més situó Hauptmann, ha
tingut una adhesió tan cordial com ell a
Catalunya. La llista d'obres de Hauptmann
traduïdes i representades en català és exten-

d
síssima, amb la particularitat que moltes

'elles foren estrenades en els inostres tea'-'
tres al cap de dos anys d'haver-se estrenat
a Alemanya.

La primera fou L'ordinari Henschel. A fi-
ma1s de igod, el Teatre Intim d'Era Gual
l'estrenava al Teatre de les Arts, situat en
el local que avui ocupa el cinema Bohèmia,
davant d'una concurrència selectíssima. Au-
gust Pi Sunyer, que acabava d'arribar d'AIle-
manya, l'havia traduït, somogut encara per

NOVETATS
EN CAMISES

Jaume 1, 11
Telèf.11655

Molt aviat, al...

una obra multicolor,

variable, alegre i tris-

ta com la mateixa vida

r
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l'entusiasme que havia sentit i contemplat
en les representacions germamiques.

Feia un any que el gran Zacconi ens l'ha-
via fet conèixer com una de les novetats
més considerables del teatre modern d'Eu-
ropa. Malgrat la impressió profunda que la
interpretació del gram tràgic italià causà en
el públic barceloní, la representació catalana
del Teatre de Iles Arts fou un èxit per tots
els que prengueren part e.n la representa-
ció i per ,la direcció artística. Cal dir, perd,
que e.1 naturalisme planer de l'obra s'avenia
admirablement amb le.s aptituds naturals
dels actors catalans, que es trobaven com
el peix a ]'aigua en aquell ambient, aspre
i malenoònic, violent i tendre a estones, sa-
turat d'una poesia difusa i animat sempre
d'una humainitat poderosa. L^obra, sense
ésser un èxit popular, s'incorporà al reper-
tori i fou representada moltes vegades a di-
versos teatres de Barceilona i de fora.

A principis de 1904, la mateixa compa-
nyic del Teatre Intim, formada de profes-
sionals i d'aficionats, estrenà Els teixidors
de Silèsia, que August Pi Sunyer també
traduf al català. L'obra en ésser estrenada
a Alemanya pocs anys abans havia fet molt
soroll ; a Barcelona causà una expectació
extraordinària. L'estrena produí un gran
efecte ; l'execució resultà a•fortunadíssima
per la coordinació i lá vivacitat dels con-
juints. Un dels actors, aíicionat, es sentí
talment posseït del seu paper de revolucio-
nari, que en l'assalt de l'interior burgs
pels obrers, d'un cop de , martell va fer a
miques el mirall magnífic d''una cònsola
autèntica que hi havia a l'escena. A l'hora
de passar comptes, aquest petit contratemps
va refredar una mica ]embriaguesa dels
aplaudiments que el públic havia tributat
als interpretes i va servir de lliçó pràctica
peer demostrar que el realisme portat a ex-
trems absurds no afegeix gran cosa a l'emo-
ció produïda per la ficció quan reaiment
pren la categoria de creació .artística. D'Els
teixidors de Silèsia se'n feren dues úniques
represe^ntacioins. En temporades successives,
foren estrenades altres obres de H^auptmann
al teatre Principal i a1 Romea, traduïdes
gairebé- totes per Salvador Vilaregut, El po-
bre Enric, La sobra Berta, La campana
submergida, L'assumpció de IMnnele Ma-
tern, posada en català per mi, i alguna al-
tra que ara no em ve a la memòria.

EI record d'aquestes representacions, la
curiositat, l'expectació que quasi sempre
acompanyaven les estrenes, m'ha assaltat
moltes vegades aquests darrers anys que
l'atzar ha volgut que m'acostés altra vegada
a 1'e9ce.nari. Jo no sé si la distància em
deforma la realitat passada o si realment
la realitat. d'avui ,no s'acorda amb aquella.
1 m'he d'afanyar a dir que la d'avui, en
aquest punt, em sembla molt inferior a
aquella.

Aleshores els noms de Hauptmann, 'Mae-
tedinck, Ibsen, Bjornson, Sudermann, Tols

-toi, Giacosa, eren familiars al públic assidu
a1 teatre català ; qualsevol estrena d'aquest
ordre era seguida 'amb atenció i em la sala
es produïa urna vibració que no he tornat a
registrar en aquestes darreres experiéncies
personals. Per dolorós que em sigui de con-
fessar-ho, el mive4l mitjà del ,públic de 1a
nostra escena 'ha baixat sensiblement. Ales-
hores, e1 teatre encara era considerat com
un gènere literari, ara és pres com un sim-
pie espectacle i com a tal no pot 'lluitar
amb èxit ni amb el cinema ni amb altres
gèneres compostos, amb els quals la litera-
tura no hi té res a fer.

Vint-i-cinc anys enrera, .la gent, en gene-
tal, sabia més d'anar al teatre que avui,
i ta primera condició per anar-hi és saber
escoltar; IEl cinema i •les revistes han avesat
a mirar l a veure, però no a escoltar, i per
això avui, per moltes persones, el teatre
s'ha convertit en un espectacle insuporta-
ble. Plàsticament, el teatre no donarà mai
el que dóna i pot donar el film, .ni comuni-
car la trepidació física que ocasiona el dina-
misme de la revista; i és una temeritat yo-
lar-lo desplaçar en aquest sentit, perqué se-
ria alterar adlb que és la seva essència. L'una
losa és plàstica i l'altra literatura. Els tren-
ta anys que el cinema porta d'existència
no són res per un art ; així i tot, perd, mal-
grat aquesta jovontut que pren el posat
d'una maduresa prematura, el cinema cerca
la parauia com aliat salvador. Es una mar-
rada per tornar al teatre, un teatre diferent
d'abans si voleu, pecó al capdavall teatre,
que és el mateix que dir literatura.

Ben a desgrat meu, no puc ésser gaire
optimista respecte l'estat general del rrmostre
teatre ; les sales d'espectacles que ens pro-
porcionaven les estrenes de Hauptmanm, la
passió que congriaven, la calor que difonien,
per ara no els tornarem a sentir. Per això,
l'evocació que mlhan iinspirat aquests se-
tanta anys del gram dramaturg alemany, per
força ha de tenir un tènue ressò de melan-
gia, pels que com jo havem viscut, joves
i esperançats, les illusions d'aquells dies.

CARI.os CAPDEVILA

No fa pas gaires anys que jo coneixia al
mestre .Vives. No he t ngut la sort de po-
(ler tractar-lo amb l'assiduïtat que, des del
primer moment, m'havia fet desitjar 'la vi-
víssi•ma simpatia que la seva atraient ,per-
sonalitat i el seu enginy si,ngularíssim ims-
piraven a qui una vegada .havia conversat
amb el]• Avui enyoro desconsoladament les
avinenteses desaprofitades. No haurien es-
tat tan escasses, perseguides amb més dili-
gència per part meva. Car ell s'hi prestava
amb complaença. Era amic dels joves. Per -

Amadeu Vives, per Rasnon Casas (1899)

qué fou ell mateix un inquiet, tota la vida
treballat de dubtes — que és tant com dir
illusions —, que ell mantenia i renovava amb
un ardor tingut— falsament —.per privile-
gi exclusiu d la joventut.

Era un interrogador infatigabile, insacia-
ble, de les coses i dels homes... Sempre
més el reveuré en aquella actitud tan seva
la testa lleugerament inclinada; que l'una
mà recolza ; aquella faç - en efecte — va-
gament beethovenia^na, illumimada per una
mirada plena de illuïssors ; aquell ritme
acompassat, més aviat dent, de la seva pa_
raula, que fluïa fàcil, amb una facilitat de
forma i d'expressió característica, que feia
pressentir tot seguit um dels trets princi-
pals de la seva vena creadora. Digueu, di-
gueu-me encara.,., insaciablement.

Darrerament, .per espai d'uns mesos, l'ha-
via •pogut veure amb alguna freqüència.
Sortint d'alguna reunió, que ens ajuntava
periòdicament, qualsevol pretext — l'hora
avençada, el mal temps —, li era bo per a
fer.me pujar al seu taxi. I doncs, digueu

-me..., i el taxi feia llargues parades davant
la porta de casa seva.

No parava d'interrogar. I com 'en sabia!
Com sabia posar el dit a la llaga. I anar
de dret al nervi d'una giiestió. Sabia dis-
cutir amb una franquesa ;plena de moble
passió, d'una passió que no s'exhauria dins
els límits d'un raonament tamncat i (barrat.
Sabia anar més enllà, sempre. Discutidor,
no contradictor. Atacant, cercava d'arribar
al fons, cercava l'home, la veritat... rCon-
venceu-me, no demano pas altra cosa !...n
Quina paraula més sorprenent, venint d'ell,
i dirigida a un mterloctttor jove! I, és dlar,
l'interlocutor mes inexpert, atiat així, 'no
podia mancar d'anar-se embalant. I parlava
i parlava, veient com l'entusiasme d'una
fe n'encenia una altra, i totes dues dona.
ven una temperatura confortabile a la dis-

cussió. Feliç al contacte d'aghesta oposició
intelligent i cordial, us oblidàveu ;d'h?terrq-
gar, vós mateix, i d'escoltar. I aWy t ará
trobo que sé tan poques ces 4ei ín skie
Vives !

Ni conec, fora de les Cançons Epigrgmd-
tiques, cap obra sencera d'ell, puc dir. No-
més tinc del seu geni la impressió que m'íia .
deixat a través del seu tracte d'home ; de
la seva conversa, que tothom ha lloada,
qui ha tiingut el plaer de gustar-la. Urna con-
versa que tenia sempre un gra de sal filo-
sàfica, i sabia donar a quailsevol tema
aquel] tast, no solament de l'home que co-
neix els seus autors, sinó de I °home que
ha viscut plenament una vida, rica d'expe-
rièmcia humana i de reflexió personalíseima.

I pel que fa als seus autors, sí que els
coneixia ! I àdhuc coneixia els altres, els
que ano esperàveú que ell conegués, supo-
sant — a tort, en el seu cas, val a dir-)ho —
el séc professional, i les limitacions d'un
esperit circumdat de les perspectives aror-
mals d'una professió determinada, i encara,
tractant-se de la seva, tan sovint rebaixada
de nivell per la majoria dels seus conrea

-dors.
Amadeu Vives sempre serà por á mi

l'home superior que jo he conegut, 'i pel
qual he sentit una devoció profunda, feta	 -
d ' d	 •ó	 d	 d' 1ttuaItliat1u r UU car ra respecte. Jo no
podria fer cap judici de la seva obra, que
confesso desconèixer en la seva part quan-
titativament més important. Però si resul-
tés que l'home fou superior a la seva obra,
aleshores sí que compendria aquella pre-
gunta plena d'emoció que es feia Carles
Soldevila davant de la tomba del mestre.
bnquiriint si «ha mort amb oportunitat», és
a dir, uan un período de satisfacció, davant
d'urna perspectiva falaguera que sens dubte
reca de ino seguir fins al capdavall, però
que omple el cor de fe en un mateix». Així
es preguntava Carles Soldevila, imaginant
amb l'amic que ens deixa un darrer ctllo-
qui, en el qual - cots diu amb bella ex_
pressió —, hauria ,provat de donar-li el vià-
tic de l'optimisme.
Es una pregunta plena de gravetat.I no

és d'ara que en sento parlar. Temps ha
que se la venia formuilant gent de tot color.
Fins he tingut la impressió que un pre-
gunta de sentit molt semblant traspuava,
incerta, alguna vegada de les pròpies pa-
raules del mestre. Jo tampoc no la sabria
contestar. Ni, fora d'ell mateix, potser, nin

-gú més. I com que ja no la hi podem fer, !
només •podríem interrogar lá seva obra. Ella
ens ho podria deixar entendre.

Hi ha una partitura --basada en El
Vano de Goldoni , començada, ,potser molt
avençada' `,potser gairebé enllestida. IEs una
obra em la qual Amadeu Vives havia posat
la illusió de mitja vida. En ,parlar-ne — un
amic ho recordava oportunament —, els
seus ulls s'illumiinaven, l'entusiasme creador
el transfigurava. Havia d'ésser la seva gran
obra, representativa del seu talent, i en la
qual ell es superaria, superaria el Vives
que coneixíem. Aquesta obra está salvada?
Eons donarà la mesura d'aquella part en-
cara no revelada del seu .geni, que tots pres-
sentíem en ell? Aquesta és la pregunta que
faria jo.

Com a catalans, ens en podríem fer una
altra, encara. Aquella producció coral que
havia donat darrerament a l'Orfeó Català,
comprèn encara commposicions inèdites, i,
en el seu conjunt, ens deixa una imatge
prou sencera d'eii mateix? Vu11 dir : com
a músic de gran talent que fou, indiscuti-
blement ; que va conèixer, indubtablement;
l'estat de gràcia de la creació que surt del
cor ; i també com a músic català que fou,
català de pura i fonda catalanitat, cosa no
menys indubtable. Aquestes són bes pregun-
tes que ens podríem fer com a catalans.

Perquè hi ha una cosa absolutament cer-
ta : és el geni creador de l'home que ha
arribat a commoure i a donar hores d'es-	 ^tllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllnlll111=
plai, encara que fos amb un género dit lleu-
ger, a milions d'homes, ;semblants seus,
que passen per la vida carregats de mals _	 E
r penes ï roïneses, obra, també, moltes ve- _	 Vl	 E
gades, d'altres semblants. 1 una cosa, en- =	 '
cara, tan certa coma la primera : ('home que =	 E
ha trobat aquella expressió tan tendra, in- E s	 E
g

è
nua i corprenedora—pròpia gairebé no

més de la cançó popular — per a dies parau-
les de L'Emigrant, era un músic català E passo• de Gràcia 57 =_racial. Si no, el poble no s'hauria fet seva _	 ^	 ^
aquesta melodia, com se l'ha feta; gairebé E	 Telefon 79681
pel mateix mecanisme inconscient amb què
assima i conserva el propi patrimoni folk- E Sessil	 ió a dos quarts de quatre.
lbric. Diguem de passada que, en bona doc- E A les sis, sessió especial, nume=
trina, el folklore l'han fet una sèrie de =	 rada a 2 pessetes l'entrada
Vives més humils i iginorats del passat, E	 •	 E
temps i segles enllà. Es a dir, músics ca-
talans, .per bé que, sovint, sense saber que _Reportatges C i n e a e =_ho fossin, però no sempre:

Per a mi, que crec certés aquestes dues C_
condicions del geni d'Amadeu Vives, no és E N o t l C 1 a r l Fo ñ S o n o r __sorprenent que una de les obres que hagi	

(Especial)fet més popular	 el seu nom a Catalunya __
i, tal vegada, una de lesque estiguin des- E	 (1 m la es	 E
tímales a viure més que e1 mateix recarà	 I11
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del seu nom, sigui, precisamémt, la melodia
de L'Emigrant. AI contrari, ho 'trobo natu-
ral. Hi veig com una mena dq, simbo2, i
en aquest sírnbol hi trobo com un ressò;
emocronamt, no ho puc negar, d'aqueilla,cosa
incerta que traspuava, alguna vegada, d'al-
gun mot del mestre relatiu a l'obra de la
seva vida.

L'Emigrant era ell. iEll fou l'emigrant de
Catalunya, en primer lloc , ; i, en segon lloc;
tal vegada, l'emigrant d'uná terra més alta
de ,promissió artística. I tota la vida li dur,
la ,nostà'lgia de l'una i de l'altra. Com tam_
bé li durà la iliusió d'arribar-hi. 0 de ter-
nar-hi. Així ho oree.

Potser hi ha arribat, sense que nosaltres
ho sabem, i la seva • obra inédita ens> ho
dirà. 'Estem segurs que si fos així, ,sí que
ens hauria deixat sense recança i amb 'à
satisfacció al 'cor.

Sigui com sigui, Catalunya .pot portat dol
del gran músic que acaba de .perdre. Plo
rem-lo, ara, -pel que perdem amb ell, sense
saber si tenim o no tenien motiu ;per plo-
rar-lo, d'un altre p;or més amarg encara
pel que ors vàrem deixar perdre d'ell en
vida seva.

ROBERT GERHARI)
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LE/ LLETRE/
Llebres franceses
«Croix sur le sable» reflexianat, que desisteixo de l'examen lite-

rari de1. seu llibre	 per només considerar	 la
Es	 podrà	 desarrelar	 mai	 la	 guerra de veritat que aquest jove autor em descobreix

l'ànima humana? Causa esverament, quan l'anàlisi	 del	 bellicisme.	 Amb	 una	 bona	 fe
hom visita a través del món Ses arquttec- i	 una experiència d'home que ha	 recorre-
tures bastides pels homes desafiant el temps, gut	 1'Af ica de les	 epopeies,	 no .amaga	 la
oomptar les que deuen llur ruina a la mà iguaútat del valor de'.s i^ndigenesi dels ma
dels mateixos homes! Per cada dos terra- ! haristes.	 I	 (taquí que apareix el que cer-
trémols que aterren 'les columnes de Tebes, cavem, e] motiu de l'eterna disputa huma-
per algunes sotragades sfsmiques que tron- na : 1 .mn ur. Sabre cap altre terreny no apa-
tollen el Partenpn i ajuden les lianes a en- reix tan provant com en el desert.
filar-se	 per	 les	 esquerdes
d'Angkor,	 quants	 palaus	 de
Persèpolis, de IBizanei, de pa- .
goles de Xangai, de bibliot•-	 i	 ^
ques com la de Lovaina, que

r	 4^	
r

i

han	 degut	 llur desaparició	 a	 . t	 -i
l'odi armat? Sé que hi ha Phi-.` ï,)I	 1	 ï
lae, meravella irreemplaçable, •
sacri ficada	 al	 regadiu	 d'umes	 ^	 r	' 1	 ^ `r	 ,,,
quantes hectàrees de més, ^yaq
monstruositat sabre l'altar del	 ' u	 a
lucre ; però potser és un	 oas	 ^ I a,	 ^r

.! t	 ^i	 ^^^tt
únic.

{	 u
ir t	 u	 d	 q jól	 „ r

til^r
Hom es pregunta el meco	 ^ '^°^^^,	 ^^^`^1^

teisme de tants de crims, qui	 i
Ta transmissió d^herència aba ^s 	 t lp'.rtninable	 ha	 po	 dgut	 fer	 um	 ^Z ^

•	 ï:	 iN	 t	 f
poblle arribat a la civ	 ailitzció,	 l j ` mr	 r	 r^'	 ^ï t,^'m
una associació de malfactors	 t i s

t^	 ?r^ç	 +. rtConfesso que um lli:hre re
cont	 acaba	 de	 fer-me	 tocar ^i
a^m^b la md l'explicació — pot- ^'^ó	 y	 >	 ^	sser	 molt	 senzilla — de	 tants „	 ^	 ^^	 'óy^^	 ' iG 3» 	 ,t '	 `^s-y
drames. Croix sur le sable
(Nouvelle Sociét( 	 (1'Edition) és oli	 li^^
abans que res una paradoxa	 s	

i
^,, v

literària. Tretze narracions de
gestes al Sahara? Ham sabia

t

doncs	 per	 emdava^nt	 que	 c11s
tretze .herois han de morir al lfinal de cada capítol,	 i	 la
mateixa mort : bala o arma •
blanca de 1'i^ndígena.

I bé, l`auto • ha sabut evi-
tar la idea mateixa de la mo
notoria amb una administra-
ció de l'emoció, un talent de
la posta en escena en qué els
parisencs excelleixen, cal con-
fessar-ho. Ni una sola narra-
ció s'assembla	 a	 l'altra.	 Les
circumstancies variem eró	 •
dintre 1a mateixa gama : traï-	 Paluel-_lI irmont dalt del vaixell que el du ué a A reca4	 g	 Ï •
ció del moro (quita fralitat,
dit	 sigui de	 passa (I a,	 la d'aquests	 imperis L'ésser húmà, capaç de despullar-se fins
africans bastits sobre d'adhesió dels moros !), al 'punt d'agradar- i el silenci i l'absència de
o emboscada de rebels, o simple guerrilla. tot, sense el re^nunoiament conventual, aquest
Aquestes deearacans són per 1'^esti1. ésser excepcional, mut i 11lòsof, esdevé un és-

E1 que és més espais : els- personatges ser acarnissat així que un altre humà li dis-
d'una banda i de 1 'ah tra són membres d'un puta el seu tresor, el sorral, que a la ma-
sa] grup, la easta guerrera. Sia que el moro j 	 de mortals sembla Ca cosa més rnenys-
vulgui protegir el seu catan de rapis.(r de

hagi	 1
preat c.	 Es aquest comú amor apassianat
del desert	 fa	 'la	 bellicososcaravanes, sia que e1 meharista	 resolt el que	 a	 vegada

d'imposar	 un dispnesari ele	 medicina ma els nòmades i intrèpids es mehar
•
stes.	 LI-

(hl na a una zapa dissident i supersticiosa,	 ' creus sobre la sorra senyalen llurs caigudes
es	 tracta	 sempre,	 iafalliblement,	 d'un	 pri- orgulloses i. meritòries.
mitiu	 i	d'un	 civilitzat	 en	 lluita,	 i	entorn Aquest llibre terrible obliga a reflexionar.
d'ells, la comjuracó de les puixances nata- Car; quan hom veu uns éssers joves, forts,
rals:	 sol de	 foc i dosert, acceptar	 i cercar la	 mart,	 únicament per

Palie:-Marmont ha oposat a tantes repe- la curta de ícia de viure en un lloc aparent-
ticians una varietat de mitjans que mereix mant maleït, quan els cos-a-cos més furio_
la reflexió del lector.	 Però,	 tot just hi	 he sos ten en per raó wn igúal amar del sorral,

ham	 pot preguntar-se el que reseruen els
——	 —-- conflictes basats en l'aspre interès, '.es odio-

ses	 rivalitats	 financiera s	 o	 l'ambició	 èt-d
D I 5 C	^^

IRROMPIBLE ^j ^0 ^
nic a ...

AnoLeH;: DE F.aLGAIROLLE

Arriba l'hora de la revisió dels valors ini-
cials del desvetllament intellectual dels paï-
sos de llengua catalana. Ens trobem davant
del centenari de l'Oda a la Pàtria.

Cal que durant aquests dos anys — el que
fineix i el que començarà — la .nostra aten-
ció es fixi en els noms i en les figures que
iniciaren l'obra formidable que ens ha por-
tat al moment actual.

Dos factors — Economia, Literatura — do-
naren l'empenta primera. 'El factor econò-
mic, més embu!llat, més caòtic, cau fora del
nostre camp de visió. El literari, com-p:ex
però més clar, té una importància més gran,
tal vegada, qué I'económic. De 1830 a 184o
es produeixen, a des pal^pontes, els movi-
ments que més endavant englobaran activi_
taus i aspectes diversos i contradictoris. El
nucli formatiu — petit, limitadíssim — va
expandint-se insensiblement. Al començament
tot són dubtes i "vacillacions. L'any 1840
l'horitzó està encara pie de boires. Són molts
cls que desitgen omplir es ulls de visions
meravelloses. Miren, observen. 'El camí, pe-
tit aleshores, el somien .ple d'arcs triom-
fals. Després les seguretats creixem. Estem
em plena evo^ució. En 1932 podem girar cls
ulls endarrera i jutjar i criticar plcna.ment.
Es el moment d'abastar totalitats. Llaora
de col-locar obres i noms en els fitxers res-
pectius. Cal fer la classificació amb fermesa.
I un dels .aspectes que criden amb més força
la nostra atenció és el de la collaboració
renaixentista de Mallorca. Procurem escatir
aquesta qüestió sense entrar en el detall.

Dels tres països de llengua catalana, Ma-
Ilorca sosté en segon lloc un ritme de for-
t a l esa . Les seleccions mallorquines del xix
s'identifiquen amb les de Catalunya. 1 aquest
és, tal vegada, llur major pecat. A aquesta
posició es deu .precisament que la Renai-
xença mallorquina es produís únicament en
els sectors intellectuals. Aquesta actitud es-
terilitza tots els afanys que normalment 

—eas de Catalunya — havien d'acabar en un
sentit polític de reintegració a la pròpia per-
sonalitat. Passat el moment oportú — di-
guem aixa en uin ,parèntesi — és dificilíssim
reproduir posicions històriques. Com •costa_
ria actualment el redreçament de VaRricia
i de Balears, mancat al xix, .precisament
pel pecat de les seleccions a les quals es-
tava encomainada aquella feina rEls intel-
lectuals mallorquins — tota la línia, des de
La Palma fins a La Nostra Terra, -prop
d'un segle — cauen, tots, en un mateix de-
fecte. Es tanquen en un clos reduït, limi-
tat. Formen el gru^pet de selecció. L'am-
biemt voltant cis desconeix i culs no fan res
per acostar-s'hi. Podríem citar mòlts exem-
p1es , : al començament de la Renaixença, la
tertúlia de J. M. Quadrado, més tard el
grup fundador de la Societat Arqueològica
Lulliana, i, recents encara, les reuinions Ii-
teràries a casa de Joan Alcover.

Aquests homes distingits no arriben al
poble, a la 'multitud. Ni un sol moment.
Aquests poetes, .aquests historiadors, aquests
publicistes no poden viure, però, sense un
públic. A Mallorca no en troben. Només
— en bens pocs :moments — uns setmanaris
humorístics troben una escadussera comuni-
cació. Aquests assaigs — recordem L'Igno-
rància — acaben :per fracassar. Els escrip -
tors es veuen ob igats a llegir -se els uns als
altres. No apareix cap figura que acosti la
selecció a la massa. No tenim a Mallorca
ni un Verdaguer mi un Guimerà' 1 molt
menys encara nin Frederic Soler. IEl teatre,
element capital en la renaixença catalana,
és nul a Mallorca. Ums intents de quadret
de costums de Bartomeu Ferrà són desco-
neguts del gros públic, a desgrat d'estar es-
crits en dialecte palmesà.

Aquella famosa discussió de la llengua

Ci p: acr.
Sembla simbòlic que .aquests tres grans

catalans — mossèn Caseponce, català de
França — deixin la terra a la vegada que
Catalunya, tants de seg.tes ajupida per la
tirania que elis planyeren i que ells mal-
daren per combatre — cadascú des del seu
camp —, s'ajup ara només per collir el fruit
de llibertat que ells sembraren, l'un com a
periodista i patriota combatiu ; e's altres,
conreadors i honradors de .la nostra parla,
ànima de la nostra força espiritual. Diríeu
que, satisfets de llur pas pels mostres ca-
mins, ara pugen més amunt, a veure des
d'una mena de balconada, vdltada d'un
blau serè, la nostra — la llur — pàtria redi-
mida, redimits ells també de la fatiga dels
anys, retornats immarcescibbes joves.

Tots ells ja feia temps que vivien apartats
del vaivé dels dies i les hores. 'Esperaven,
dins el repòs, un repòs encara més gran.
Però bé conegueren temps d'activitat i d'en -

tusiasme. Pere Aldavert, el de La Renai-
xensa, ploma d'estiu directe, bellugadís, ex-
pressiu, que no temia la més gran casola-
nitat, perquè era el sentit comú fet política
un dels pares del catalanisme; un dels pocs

parlada i la llengua literària, que aquí en-
cenia disputes fecundes, ni tan sols es pro-
dueix a Mallorca. Un talent popular, Pere
d'Alaàntara Penya, mor ignorat, gairebé, del
poble. Els astres escriptors eren massa dis-
tingits, massa elevats per a ésser compre-
sos. Uns es llençaren sense èxit. Els altres
tingueren ,por. Molts romangueren eterna-
ment incògnits. Les condicions i circums-
tàmcies socials i econòmiques contribuïren al
fracàs de lla Renaixença.

Perd els homes els teníem. Mancava l'am_
bient, no les figures. EA terreny literari en
produeix de magnífiques. Del camp :po:ític
surt a fi de seg:e un Antoni Maura que
anu•la tots els esforços tímids que s'havien
produït fins aleshores. Maura, president de
l'Acadèmia Espanyola, té les seves arrels
]iteraries a Madrid. Cal classificar-lo amb
el P. Miquel Mir, acadèmic també, allunyats
tots dos de les tandè^ncies renaixentistes.
Desconeixedors de la llengua ;pròpia. Esti-
listes castellans. (Proveu, si us plau, de fu-
llejar la vida de Jesucrist del jesuïta rebel,
i comuniqueu-nas el nombre de pàgines lle-
gides.) Joan Alcover, de jove, es deixà en-
dur també per aquests corrents. Tingué re-
lacions amb Valera. Publicà els Meteoros i
admirà Campoamor. Més tard — és ben sa

-but — rectificà comp;etamont. La influència
de Mauna carbonitzà des ridícu'.es floretes
polítiques que havion pogut .néixer a des-
grat de tot. La seva Petjada encara avui
continua. Ha adóptat formes distintes i se-
gueix amb un fons idèntic : zero.

Els liomes renaixentistes de Mallorca ha -
vien tingut un exemple : Ca.talumva. Qua-
drado está lligat amb Piferrer i Balmes.
Aguiló és l'ànima de's Jocs Florals. Quan
cercaven un públic .només en trobaven un
Catalunya. I escriviren, treballaran, actua-
ren per aquest :públic. L'escola de Mallorca,
filla espiritual de Catalunya, treballava per
Catalunya. No ens mancarien els exemples
d'un cap a l'altre dels cent anys revisionats
ara. Fins en ]''ordre material en trobaríem
a voler, Marian Aguiló, bibliotecari de 'la
Universitat, barceloní honorari. Miquel dels
Sants Oliver, director de La Vanguardia,
president de l'Ateneu Barcelonès. Gabriel
Alomar, collaborador d'El Poble Català, di-
putat de l'Estatut amb més de cent mil
vots barcelonins. He triat tres moments ca-
racterístics que van de cap .a cap de l'època.
Tres homes que passen la seva vida a Cata-
lunya, sense .perdre aquelles característiques
insulars, inesborrables. Els que no hi viuen
no deixen de fixar-hi mai l'esguard. Hem
de recordar les -eonferències de Joan Alco-
ver a l'Ateneu, les edicions barcelonines de
la mostra poesia, :els estirabots de mossèn
Alcover_ i l'ajuda •catalana a les edicions lul-
lianes? Les grans figures renaixentistes de
Mallorca no aconsegueixen encendre el foc
que els abrusava en el pit dels conciutadans.
Vénen a cercar i'expainsió a Catalunya, que
els rep amb els braços àvids d'abraçades.
No passa e t mateix — és curiós remarcar-
ho -^ amb Valè!ncia. La Renaixença valen-
ciana, els homes que la representem, s'acos_
ten a Catalunya amb una mica de por.

Notem però urna figura, un home que no
respon amb -gest _dabraços - oberts -a la cor

-dialitat que tots sentien : Quadrado. El pri-
mer renaixentista matlorqúí, en l'ordre del
temps. La Palma, el seu periòdic de jove

-nesa, aparegut en 1840, té en la nostra Re-
naixença el mateix paper que El Europeo a
Catalunya. IEs també una nau empesa per
vents romàntics. iEs també escrit en castellà.
Quadrado és l'animador de , l'empresa. Cal
fer una revisió de la seva personalitat i de
la seva obra. Ho intentarem en un pròxim
article.

B. ROS,SELLO PORCEL

V.è Premi Joan Crexells
Reunit reglamentàriament el Jurat del

Premi Joan Crexells, format pels senyors
Prudenci Bertrana, Joan Puig i Ferreter,
Miquel Llor, Alexandre P.iana, E. Duran
Reynals, V. Salé de Sojo i Just Cabot, sota
la presidència del senyor Bertrana, s'ha pro-
cedit a ]'elecció de president efectiu i ha
resultat elegit el mateix president d'edat.

A continuació s'ha procedit a la primera
votació, en la qual han obtingut vots les
obres següents: Laja, de Salvador 'Espriu;
Les cadenes d'Eva, de Domènec Guamsé

El retrat n.° .....

Una mena d'amor, de C. A. Jordana; Ter-
res de l'Ebre, de S. Juan Arbó ; El bé i
el mal, de J. Navarro Costabella; Cellstia,
de J. Roig i Raventós ; Vida privada, de
Josep Maria de Sagarra; Albada, de Josep
Selva Hi ha homes que ploren perquè es
ion el sol, de F. Trabal ; Pau Canyelles,
ex-difunt, de J. Ventalló ; Desentibre, de
B. Xuriguera.

A ]a segona votació obtenen vots : Les
cadenes d'Eva, Una mena d'amor, Terres
de l'Ebre, ]'ida privada, Albada, Part Ca-
nyelles, ex-difunt.

A la tercera votació, les obres que obtenen
vots són : Les cadenes d'Eva, Una mena
d'amor, Terres de l'Ebre, Vida privada, Al-
bada.

A la quarta votació obteinen -vots: Les
cadenes d'Eva, Terres de l'Ebre, Vida pri-
vada, Albada. Com sigui que les obres
Terres de l'Ebre i Albada han obtingut el
mateix nombre de vots, cal procedir a un
desempat entre elles, del qual ha restat Al-
bada per pendre part a la cinquena i defi-
nitiva votació, amb el resultat següent : Els
senyors Just Ca'bot, !Estanisllau Duran Rey-
nals, Miquel Llor i Vicenç Soler de Sojo,
han votat Vida 'privada, de Josep Maria de
Sagarca.

Els senyors Prudenci Bertrana, Alexandre
Plana i Joan Pú g i Ferreter han votat
Albada, de Josep Selva.

Per tant, el Premi Joan Crexells _ 1932
és atorgat, per quatre vots, a Josep Maria
de Sagarra, per la seva novella Vida pri-
vada.

BAIXA DE PREUS
DE SUBSCRIPCIÓ A

L'Illustration
LA MILLOR REVISTA DEL MÓN

El número d'Art de Nadal
ha arribaf. Val Pfes• 17`50.
Per els subscrípfors resulta
solament DOS pessetes.

«LIBRERIA FRANCESA»

8i10, Romb1 del Ce,r re -BARCELONA

".11®

DISCO
IRROMPIBLE II

Anglo = American
Lending Library

Opeo Mondays, Wednesdays,
Fridaes and Safurdays from
11 fo 1. Tuesdays and Thur=
days, from 6.30 Eo 7.30 P. M.

FONTANELLA, 10, 2.°, IO over
InEernoEionel Iinnk Corp.•13ARCeLONA

EL CENTENARI DE LA RENAIXENÇA

El paper de Mallorca

Tres catalans iI'Iustres
Pere	 Aldavert,	 Martí	 Genís i	 Aguilar m plantar cara quan la nostra terra

mossèn Esteve Caseponce ;	 aquesta tardor encara creia en l'eingany de la Restauració,
d'enguany, entre els arbres que ha corse- llavors de la guerra de Cuba.
cat, n'ha mort algun de la boscúria sacra Martí Genís i Aguilar, plàcid i treballador
de Catalunya. Aquests noms són tota una novellista i	 contista,	 que dins la prosa	 va
época que se'n va, plena de records i curulla avançar	 molt	 de	 camí	 sobre	 els prosistes
de fruit. La mort d'aquests barons no ha dels seus temps ; home de la promoció de
estat sense haver pagat un	 tribut magni- mossèn Cinto Verdaguer, que no desdigué
6oernt	 a	 la vida. de tal	 companyia;	 i	 sembla que	 així	 ja

Per això la commemoració d'aquests tras- beco	 fet	 el	 seu	 ellogi.	 Fiinal'ment,	 mossèn
passos tan	 serens,' oltats d'aquesta	 claror Caseponce, fill de ]'altra banda del Pirineu,
argentada de les ancianitats venerables, més que tant va treballar per l'expandiment de
que endolada amb glasses; la veiem transfi- 1a nostra cu'tura em terres	 franceses i	 per
gurada	 per	 una	 música	 molt .profunda	 i difondre	 a	 les .nostres contrades les	 parti-
molt tranquila. Ens inviten a un recolliment cularitats de l'ànima rossellonesa.
sense dolor. Tat allò que ha existit plena- La mort els reuneix : en vida, l'amor a
ment, mor amb la riquesa de les postes de les nostres coses i a la nostra terra.
tardor més endomassades.	 «Es de plànyer D. N.
—diem amb el poeta — el donzell que jeu
sos membres — abans d'haver-los cansat en —	 -
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EI que va passar a Mac Orlan amb una
pipa Dunhill, a mi m'ha passat amb una
tela de Cares i una fruitera dei Mercadé.
Mac Orlan, úna vegada, va sentir ]'ambició
de fumar amb urna pipa de lla famosa mar-
ca. Però després d'aconseguir-ho, va haver
de canviar tots els altres humits estris de
fumador i fins els mobles del seu home per
a poder continuar fumant decorosament i
a l'altura que requeria una pipa Dunhill.

Mercadé. — Copa

A mi també m'ha passat una cosa així.
Un cert dia van entrar a casa meva — i

de vostès — una bela de Carles i una fru^.
tera de Mercadé. I al cap die poe temps
havíem de canviar tot el servei de taula,
empaperar de nou una habitació i fins arre-
conar algun moble.

La meva, intenció, en remarcar aquestes
interioritats de vidaprivada, no és altra que
assenyalar una de les característiques esson-
cialls de les obres de Mercadé i Carles, ac-
tualment exposades a la Sala Parés. Aques-
tes peces d'argent i aquestes teles, sump-
tuoses en matèria pictòrica, tenen, abans

cia. Però Carles -mai no es deixà imposar
per cap tendència, perquè per damunt hi
havia el que s'acostuma anomenar tempe-
rament. A part d'això —que ja és cosa sa

-buda —, hem de remarcar aquesta exposició
com un cas curiós d'una lluita de resultats
esplendents. L'impressionisme i ed fauvisme
d'altres èpoques s'ihan fusionat en l'hora
present i 'han aconseguit un superior oto-
talismen en l'obra pictòrica de Carles. Les
maravelloses qualitats de les talles Port de
la Selva i El mar— marcadament impres-
sionistes — potser ano s'haurien obtingut
sense unes certes infiltracions fauvistes. Ni,
segurament, el fauvisme de Primavera hau-
ria estat tap emotiu, sense una anterior
disciplina de d'escola de Batigmoles. El ma-
teix diríem de les altres millors teles : Dia
de pluja, Horta, Magranes i Tlors i fruites.

De les aquarelles presentadeis voldríem
dir-ne, tan sdls, que són una mostra alliço-
nadora per a la majoria dels nostres aqua-
rellistes. Que s'hi fixin bé, tots aquests es-
pecialistes. I si després de veure-les, en-
cara segueixen fe;nt uquadros a l'oli» sabre
um fuil de paper, continuaran amb la ma-
teixa fossilitat de sempre.

Així com en lla pintura de Carles la mi-
rífica distinció de les pinzellades és una
qualitat al màrge de la veritable valor de
la seva obra, en les peces de Mercadé,
aquesta distinció és lla sal i el pebre,

Avui, Mercadé se'ns presenta solament
com argenter. Em aquesta especialitat hi
ha la signatura de Jensen, universalment
coneguda. Doncs bé ; amb -tot i el perill de
Caure en xovinismes, no sabríem quins dels
dos argenters triar : el danès o el catallà.

Deixant comparacions inoportunes, limi-
tem-nos a les peces exhibides en .el graciós
aqu<trium de can Parés. Amb u:na mica
de fantasia podríem aprofitar això de l'a-
quàrium per cantar les excellències de l'ar-
geinteria exposada. Però serem mésbreus.

Mercadé ha aconseguit resoldre d'una
manera satisfactòria l'eterna qüestió entre
la utilitat i la bellesa. Com? Per mitjà d'una
depuració afuada de :la forma i l'estil. Mer-
cadé aconsegueix que 1'uinútil superflua no
malmeti mai l'oútil funcionaba.

La bellesa en les peces de Mercadé mai
no és una preocupació, sinó més aviat una
conseqüència .

Una obra seva sempre tindrà (l'aspecte
de peça única, encara que n'hagi produït

Domènec Carles, — Pintura

que tot, el dring de la magnificència. Són
peces d'una influència decisiva en l'ambient
que (les envolta. La riquesa resplendent de
les pinzellades carlesianes necessita i exi-
geix una altra riquesa, que l'acompanyi.
1 amb urna copa de Mercadé no es pot beure
cazalla.

Però aquest luxe i aquesta sumptuositat
de les obres exposades no s'evidencien, so-
lame,nt, per la riquesa coloríetiaa em l'un i
la magnificència dels materialls en l'altre,
sinó, especialment, per la manera distingida
de l'un i l'alltre en llur ofici.

# X•

L'obra pictòrica de Carles, amb la present
exposició, ha arribat ja a una cristallització
assegurada. En ell procés d'aquesta obra hi
ha hagut una 'lluita -- potser inconscient 

—de dues tendències. Hi havia moments en
què 'l'impressionisme preponderava, i altres
en què el fauvisme tenia una major influèn-
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quatre dotzenes. Això és degut al to espe
cífie de la seva obra. Una obra especial per
resplendir en una taula luxosament parada.
Potser sera per això que la fruitera de casa
està dintre d'una capsa.

Bosch-Roger exposa a La Pinacoteca un
conjunt remarcable de paisatges i bodegons.
Aquest pintor cada dia va perfilant més bé
el seu conseqüent fauvisme. Cada dia que
passa, la seva obra va guanyaint en substan-
cialitat i en profunditat. Com més va, més
matisa, i sap extreure més qualitats pictò-
riques de la seva paleta.

Bosdh-Roger abans patia de les limita-
cions més o menys sectàries d'una deter-
minada fórmula. Veiém, amb goig, que de
mica en mica se'n va alliberant . Encara
no del tot, per. Les teles Paisatge d'estiu,
La font roja i La tanca de fusta encara són
dintre la gàbia. I el Paisatge de Montjúic
«encara» és excessivament escenogràfic. Però
en Bric-d-brac, Natura morta, Meló i figues
de moro, El Club i Pintura (n.° 26) el pin-
tor ha rea!itzat una feina de la més alta
estima. Tots els que, abans, havíem confiat
en Bosch-Roger, ara tenim la satisfacció de
veure'l caminar amb un pas més segur cada
dia. Cal, doncs, que no s'aturi fins acon-
seguir l'obra superior que tots esperem d'ell,

Màxros GIF'REDA

Delft, dit Van der Meer de Delft, París,
1912.

Gustave Vanzype, Vermeer de Delft. Brus-
seld'es, 1908 ; nova edició, millorada, en 1924,

J. Chantavoine. Vermeer de Delft. París,
1926.

Paul Alfassa. Les Vermeer de la National
Gallery, in Revue de l'Art Ancien et Mo-
derne, 1921.

Es sobretot valuós di Catàleg raonat de
l'obra de Vermeer, pel doctor' Hofstede de
Groot. També el Diccionari de pintors ho-
landesos de Van Mauder, darrera edició.

També són d'una bona utilitat els cata-
legs darrerament editats pels gerents den
Rilksmuseum i del Mauritzhuis.

La Revue de l'Art Ancien et Moderne
dels anys rgro, rgir, 192 1, 1925; la Gazette:
des Beaux-Arts, dels anys 1883, 1902, tg)o8,
192 1 , 1 925, i el Burlitagton Magazine dels
anys 1903, 1906, 1910, Igrl, 1912, 1915,
1920, ig2r i 1928, publiquen bons estudis
sobre Vermeer. La revista holandesa Oud
Holland i la belga L'art Flamand et Hol-
lazdais publiquen, més sovint que tota al-
tra revista, interessantíssims treballs cancer-
nents a, Vermeer de Delft, i alguns dels
autors citats donen també extensa, encara
que no semprè recomanáb".e, informació bi-
bliogràfica.
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LES ARTS I ELS ARTISTES
Tr	 rtat	 El centenari deVermeer de Delft

Hom celebra enguany e	 centenari de la prematura i sobretot a la modèstia, la qual
naixença de Jan Vermeer de Delft, pintor sembla haver estat molt pronunciada en la
eminent de l'escola clàssica holandesa, sos- persona del gran Vermeer.
tret recentment de l'obscuritat i del menys- Com havia d'ésser d'incògnita la pintura
preu	 per a posar-1•o a primer ron;le entre de V•ermeer de DeVft, que el cèlebre pintor-
els grams artistes del món. novellista	 Fromentin,	 avui	 dia més apre-

La resurrecció de Vermeer de	 Delft és dat que per les seves pintures pels seus es-
un cas de revisionisme feliç com e lls de Tur- crits, senyaladament pel seu llibre Les Mai-
ner,	 Grü^newald,	 Tintoretto,	 ell	 Greco,	 ells tres d'Jutrefois,	 dedicat a l'estudi, i	glossa
primitius,	 el	 Rosso,	 Hèrcules	 Seghers ;	 fe- dels	 p'into'rs holandesos, 	 oblida el	 principal,

després de Rembrandt o pa-
ti ^ ytE rallelament a Rem 'brandt ; ésf

1 ss	 v'	 f°i •, 	 isa e	 a dir, que no resa un mot de
f	 l a lj a f 1	 Vermeer de Delft. Només ens

els	 Carnets de	 Voyage,	 inè-
1 a	 y	da dits fins l'any 1911, Fromen-

,	 I kf 	 r	 r<'	 k , ti^n	 comenta	 lleugerament	 dl
ty,gí^tP1	 t „ t	 gram pintor de Delft.

j£ lga t	 z I' Per aquell mateíx temps qu
',ij t	^'j	 z Fromentin relegava Vermeer

i 4qt	 de Delft, un altre francès, el
t	 Fs	 ' famós crític d'art T'horé, po

saya damunt 1a taula la gties-ar,,a t	 ^o	 aM

e tió	 de	 la	 revisió	 de Il'.art	 ha-
. landès	 i	 cridava	 particular-
"t $ 	 ment l'atanció sobre Vermeer

de Delft,	 Tgtoré, que alesho-
res' estava	 exiliat	 per.	 qües-
tions	 polítiques	 i que	 potser
per les mateixes raons havia
adoptat ed pseudònim de W.
Bürger,	 trametia	 des	 d'Ale-

• ,i	 manya, Bèlgica i Holanda als
periòdics	 i	 revistes	 francesos
escrits d'investigació sobre la

i, ^,	 pintura mol andes i I1 u aquests
escrits és on per primera ve-
gada es destrien les obres que

 -	 ^	 ^^,^ ": 	 cal	 concedir	 a	 Vsrmeer	 de
Delft i que eran atribuïdes a
d altres mestres. Això esdeve-
nia vers	 186	 D'aleshores

i.
onçá aro ha cessat l'estudi de

y	 ^	 . 	 o.	 .eá	 ..	 '.
r fart	 i	 de	 la	 rsonalitat>:del^ro^	 gj	 Vermeer ;	 i	 ha	 continuat	 la

restitució de les obres d'aquest
Vermeer de Delft. — El carreró mestre sublim, i àdhuc la res-

titució a d'agtres d'obres que

liç revisionisme com el de Giargione molt
eren erròniament atribuïdes a

Vermee de	 DeLft,	 Encara ara	 receintmcnt
particularment. 1 qualifiquem de fe:i- aquest el formidable retrat d'home del Museu derevisionismo ,por raó del iracas experimentat Brusselles, que quasi tothom creia de màen altres temptatives de revisionNnie :	 Blla- del mestre de Delft, s 'ha constatat que erake, Gomsalwes,	 Magnasco,	 cte.,	 noms que obra de	 N.	 Maes.	 Aquest retrat d'home,
reviuen només a força 'd'escarràs o que ni certament colpidor, és inferior,	 pel color, a
aixf no arriben a .sortir de ]'oblit. la pintura de Vermeer. També es diferen-El cas Vermeer és el d'un revisionismo cia de la pintura de Vermeer per la factura.
particularment feliç, no solament pell valor No es comprèn doncs que els especialistes
enorme de] seu art tornat die mort a vida, bagi!n trigat tant a negar la	 paternitat desinó també, com en el cas de Giorgione, Vermeer de Delft sobre aquesta obra.per les ooindici e > de profund i elevat lliris- Voldria ara, a propòsit de les falses atri -
me realista, de misteri biogràfie i d escas- bucions a Verrneer de Delft, 	 parlar de lasetat quantitativa	 de producció.	 iEn	 efecte, tècnica de l'extraordinari pintor. També emmolt poca cosa sabem,d:l caràcter ni de plauria parlar de l'esperit d'aquesta pintu-
la	 fesorpia de Vermeer de	 Delft,	 gairebé ra,	 avui	 dia	 probablesnent la	 més preada
res de ja seva vida, curta vida com la de dels temps pretèrits,	 1a que sense cap	 es-Giorgionte. Sabem que neix l'any 1632 i que forç ni sense necessitat de recórrer a l'es-mor	 l'any	 75 ;	 que	 emmullerà	 jove,	 que nobisme, colpeix fins a l'èxtasi la quasi to-tingué vuit fills, que li mancà temps Fera tallitat de la gent :	experts i profans.	 Peròconèixer la fama, que visqué i mori pobre, all periòdic no hi	 ha espai	 suficient per	 aendeutat ad.huc amb el forner,	 ell qual es parlar de	 tot	 això.	 Haurem	 de deixar-ho
cobrà mil cinc centes pessetes de pa amb per a	 un	 altre dia, en aquestes mateixes
dues ele fes rares i meravelloses pintures del	 . columnes o bé en unes altres.
pobre pintor ele 1)lft — tan de Delft, que Com que la pintura de Vermeer de De'ft
hom suposa que mai no viatjà i que sempre és un dels topants més importants de la
habità I'encisera	 i encisada	 Delft, història de ILa pintura, una veritable fita des

El cas Vermeer de	 De'lft,	 el	 fet de	 la del punt de vista espiritual i des del punt
resurrecció d'aquest pintor,	 apar al primer de vista téanic	 ens sembla bé d'oferir als
Col) d'ull incomprensible, ja que la seva pm- nostres	 lectors la bibliografia més	 solvent
Cura genial és de les més atractives i per- sobre la	 matèria,	 de nosaltres coneguda
suasives,	 entenedura .per	 les	 persones	 més Es interessant. en primer lloc tota 1a cor-reácies o insensibles a la pintura. L'oblit o respondència sobre Vermeer dirigida als pe-
desestima de la pintura de Vermeer té però riòdics francesas per Thoré-Biirger, a partir
alguna explicació en els fets següents.	 En de	 i86q.
primer lloc cal recordar la desestima que Però aquesta correspondència ha estat sa-prajectà	 damunt	 tota	 1'escofa	 .holandesa, brepassada,	 ço	 és :	 resumida,	 corregida	 ipregonament realista, el gust pictòric de la augmentada per tot el que Bredius i Hofs-cort de Lluís XIV de França, gust que in- tecle de Groot han escrit sobre elrran	 n-

g	 pfluí	 àdhuc en	 la .pròpia escola	 holandesa : tor.
Gaspar i Constantí Netscher, Van der Meu- Fromentin, en els seus Carnets de Voya-len,	 Van de Noordt,	 són bells exemplars ge	 publicats	 per	 1a	 Revue	 de	 Paris,	 deholandesos de	 ('idealisme pompós,	 grat al l'any	 1911.Rei Shc. El desprestigi que el gust francès
dels segles xvtt i xvttt projectà sobre la pin- U	 Dreydou^. L'^uvre de J. Vermeer de
tuna holandesa es perllongà tant que en els
nostres temps encara es corrent de qualificar
els Vermeer i els seus congèneres d'igual o
sembllant mèrit amb l'a^pellació de petits
mestres. Altra caúsa del desvalor que hagué
de sofrir la pintura de Vermeer de D'e:ft és
que, tat i anar ostensivament signades les
seves obres amb el nom de Vermeer, o V.
Meer, o J. V. Meer, hom les atorgava Ci-
cilment a Jan Vermeer d'Utrecht o bé alls
dos Jain Vermeer de Haarlem • D'altra bao-
da les obres no signades de Vermeer de
De;tt foren atribuïdes a Peter de Hooch, a
Nicol.aès Maes, a Gabriel Metsu i a Karel
Fabritius,	 el	 seu	 suposat	 mestre.	 La	 raó
principal,	 però, de l''arreoonamemt de 	 Ver-
meer de Delft, 	 la que seria causa de les
altres, deu cercar-se en la manca d'anome-
iiada experimentada pe] pintor ja en vida ;
i	 aquesta	 obscuritat	 de	 la	 vida	 d'un	 tan

prodigiós artista	 cal	 atribuir-la	 a	 la	 mort
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de 1a nau fou transmesa durant tres hores,
fins que l'aigua l'enfonsà junt amb :el ge-
nerador.

Tria de loaúfors
La National Broadcasting Corporation

havia de llogar deu mous spea,kers i Iéu
una crida radiofàni•a amb aquest fi. Es
reberen z,sc:o respostes. Després duma tria,
es convocaren 300 persones per a passar a
un examen davant del micròfon. La qües-
tió principal era pronunciar ràpidament i
sense falta la cèlebre frase : «The seething
sea oeaseth and thus the seething sea suf-
ficeth us)), la qual és tan dificultosa que
sols conseguiren dir-la bé sis persones.

El yo=yo per Televisió
IEn vista que el públic no mostra cap

mena d'interès per veure els músics d'un
quartet quan interpreten les obres, o seguir
els gestos d'un conferenciant, els aficionats
a la televisió s'esforcen, doncs, a fer actuar
vedettes. Es d'aquesta manera que la Na-
cional Anglesa acaba de transmetre les
proeses del campió britànic de yo-yo, i hom
ha pogut constatar amb certa sorpresa que
I'esmeñtat campió és •un vell amb barba
blanca...

ESPECIALITAT

1	EN LA MIDA

Jaume 1, 11
Telèf. 11655
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Jazz i cinema sonor oT ^s oo^^^^^s
LE

Als programes de discos es troben els ma- peta amb sordina que segueix la melodia
teixos títols que al cinema i són els discos amb variants. Yes, yes, my baby says «yes»,
de cinema sonor els que dominen en tota l'interpreta l'orquestra Ambrose i és el frag-
la música coreogràfica d'avui dia. Dos gé- ment que més popular s'na fet ja, amb efec-
neres 'hi	 ha ben característics : l'un, l'ope- tes irónics obtinguts no solament amlb el
reta, l'altre, la comèdia americana. De tots thor, sinó també amb éls instruments de
dos hi ha discos en els programes del mes. metall amb sordina i els dibuixos del saxo-

Tota la	 musica de les	 operetes és	 ben fon tenor.
igual, i encara que llur .acció és ben sem- També de l'orquestra Ambrose és el vals
blant,	 la	 música- de	 vals	 lleuger	 sembla de la	 pellicura	 Una nit	 celestial	 i cal	 dir
amotll.ar-se á totes les situacions. De Ronny que la música correspon al títol, és a dir,
hi ha diversos fragments enregistrats, i val música d'aquella que s'estira, però malgrat
a dir que en aquest cas la música salva el tot és ben interpretada.
film. De primer una marxa ben caracterís- Un altre vals,	 de la pellicula	 La reina
tica, a la qual només es pot fer dl retret Draga,	 Pinterpreta	 l'orquestra	 Reisman
de semblar molt música de caserna, i això, comença amb uns acords espessos que ser-
que davant	 de	 la palntalla	 està	 bé,	 en	 el veixon d'introducció i també per a encoma-
disc, escoltat de casa estant, ensordeix una nar un sentit patètic que potser no està
mica per 1'a^bumdàñcia de metall. El ritme, massa bé 'amb una música que serveix per
perd, és perfecte i els instruments de per- ballar. Dobla aquest disc Love for sale, un
cussió actuen al • seu degut temps ajudant fox	 interpretat	 per	 T'Orquestra	 Waring's
que aquest sigui més marcat. Els dos fox Pennsylvaniams,	 ámb	 agiiella	 bona	 forma
són fets amb dos temes que de seguida es que ens fa enyorar els pocs discos que ens
nota que al film són fragments cantats i arriben d'aquesta orquestra.	 Ell chor canta
encara que la instrumentació és ben feta, ací a mitja veu, produint uns efectes que
necessiten del refrany vocal que es fa espe- recorden els Revellers, i aixa pot ésser vul-
rar mentre no es sent.	 El vals és fet, no gar si es vol, perd no 'hi ha dubte que fa
amb	 el ritme	 esbojarrat d'altres operetes, goig sentir ho,
signó amb un tema portat amb un moviment J.	 G.
lent i fins i tot de caràcter elegíac molt ben * *
trobat, que l'orquestra Marek Weber des- Ronny. — Marxa de,Perusa. — Kalman,
enrotlla	 admirablement,	 confiant	 gairebé Orq. Marek W ber. — Companyia del Gra-
sempre la melodia als instruments de me- mòf on, AE 4090. — Més val així. — Fox. 
talll,	 com	 s'estill'a	 en 	 les	 orquestres	 amen- Idem Id.
canes. El que somiem, — Vals. — Idem íd. Id.

Una de les pellícules d'interès musical ha — Companyia del Gramòfon, AE 4091. —
estat també Un boig d'estiu, i ací sí que Ets encisadora. — Fox. — Idem id.
es pot dir que	 la música segueix 'l'acció. Un boig d'estiu. -- There's nothing too
El fox Bend clown, sister, de moviment aa. good for my baby. — Orq, Gus Árnheim. —
celerat, té coses ben vulgars com és 'la part Fox. — Companyia del Gramòfon, AE 4100.
vocat; al finad, però, hi ha un bon diàleg -- Bend doma, sister. — Fox, — Idem id.
de piano i banjo que amb uns acords estri- Una nit oeiestial. —	 Vals. — Orq. Leo
dents del metall ens faln la illusió que es Reisman.	 Companyia del Gramòfon, AE
tracta d'un fragment de jazzhot. Un altre 4101. — Ves, yes, my baby says «yes)).
fax, There's nothing too good for my baby, Fox. — Orq. Ambrose. — Idem íd.
és interpretat per l'orquestra Gus Annheim, Parradise. — Vals. — La reina Draga.-
en la qual aviat escoltem uns imnstrumentis- Orq. Leo Reisman. — Companyia del Gra-
tes perfectes,	 capaços de	 seguir totes les mòfon, AE 4105. — Love for sale. — Fox.
acrobàcies	 i	ritmes sincopats.	 A remarcar — Orq. Waring's Pennsylvanians. — Idem.
un acompanyament dél cantor amb trom- Idem,

Vialges
Rambla Cí'ñaletes, 2 i 4 • BARCELONA

LLIURA: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els Bitllets
quilomètrics espanyols, a l'acte, facilitant ensems al client la fo-
tografia necessària.

RESERVA: Seients en els trens rápids, Places en Pullmans i cotxes
-llits, Habitacions en eís millors hotels, Autocars per a gran

turisme.

ORGANITZA també: Viatges individuals a preu fet, Excursions;
Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

VIATGES DE NOCES a Roma utilitzant els bitllets reduits del

70 0/o que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat
Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin.

Sensacional descobriment
contra els cabells blancs,
transparent com l'aigua, i
que no embruta el cabell

—L'admirem tant, qúe la meva filla ha
fet unes còpies meravelloses de les seves
obres. Vostè que té infiuáncia, no podria
fer-leshi vendre?

(The Bystander, Londres)

—No veieu que en aquest carrer només
s'ha de circular en un sol sentit?

--Però si només vaig en un sol sentit!

(11 Travaso delle Idee, Roma)

L'avar i el precipici, o el poder del diner

(Ti Travaso delle Idee, Roma)

GUTEMBERG, S. A.

Maquinària, Tipus, Filetatge °de

bronze, Tintes:	 Utillatge per les

Arts Gràfiques

Agullers, 1 1 Via Laietana, 4
Tel. .15524 • BARCELONA
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Un arresE davanf del micròfon
Un tal Daniel Davenport, que es deia

explorador, professor de moltes Universí-
tats i membre de 1a Comissió belga per a
estudiar la malaltia de la son, es presentà
un dia al director d'una gran emissora de
Nova York, proposalnt-li unes conferències
radiades parlant dels seus viatges, no accep-
tant cap mena de remulneració pel seu tre-
ha'll i demanant tan sols que li permetessiln
fer una crida als ràdio-escoltes per si vo-
lien contribuir amb llurs donatius a una
propera excursió al cor de 1'Africa, ço que
i fou .atorgat.

Les converses foren captivadores. La dar-
rera sobretot entusiasmà als ràdio-oients.

Inútil dir que les aportacions en metàllic
a casa de l'explorador creixien de dia en
dia, arribant a inspirar desconfiança a la
policia, la qual no tardà a descobrir que el
tal Davenport era un subjecte escapat de
presidi. Immediatament es decidí arrestar-
lo .a la sortida de la seva actuació, posant
guàrdies a totes les portes perquè no s'es-
capés. Però la imprudència d'un guàrdia
mostrant el seu capell per darrera d'una
cortina advertí al conferenciant, el qual sor-
tí revólver en mà. La irrupció de la poli-
cia, els tirs, els clams, tot fou radiat fidel-
ment al mateix temps que el speaker deia
«L'audició ha acababa.

Fou certament 'l'obra .mestra del Ràdio
-Teatre.

La Torre Eiffel berlinesa
Berlín vol també una Torre-Eiffel, i ha

onstru'ït una torre de r5o m, d'alçària al
Parc de les Exposicions, tacant al Palau
le la Ràdio. Serà anomenada arunktunmn,
la Torre de la Ràdio. Berlfn tí doncs la
seva Torre. I també des de la darrera set-
mana, una víctima de la Torre. Un indi

-vidu proveït d''uln para-caigudes de la seva
invenció, Wïlly Marburg, es llançà des de
la plataforma superior i es matà en tocar
a terra.

L'inventor Marburg volgué assajar ell
mateix el seu para-caigudes, ja que per fer

-lo assajar peer ]'Institut d'iExperime:nt de
l'Aeronàutica, se Ii reclamaven 1,200 mares,
suma ,de la qual no era posseïdor:

s:o. s. - s. Q. s. – s. o. s.

No fa gaire, la nau Bright Fan que por;
tava un carregament de blat, topà amb un
iceberg .a l'Estret d'Hudson i se n'anà a
fons. IEl vaixeil de la marina canadeucá
N. B. Mac Lean pogué salvarrl'equipatgc
gràcies a haver oït el Sos de la Inau n
perill.

Aquest sinistre mereix ésser senyalat a
causa de la seva particularitat. El marco_
nista fou el darrer de bord, i quan aban-
donà la nau, deixà l'aparell funcionant auto-
màticament. D'aquesta manera la posició

Societat Espanyola de Carburs Metal'rics

Correas Apartat fio	BARCELONA
hNern "Carburas"	 Mallorca, 939 Telbfoa Troti

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °fi o DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces ceda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS•
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRF.S, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

PETIT DÈ TAMAWY
PERO DE RESULTAT
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$on tomba oberta al neurastènic que no reacciona.

^r,^^-Reconstruiu el vostre sistema nerviós, 	 ,,,

CARA 3.,4, VICO3 1 8 y COP^RN11C0 35 a 39 —6A^OELONA
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