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— Tanf bé que hauria anaf si fos un imbècil que ensorrés la Hisenda !
— "Vaya, buenas!"

1
 timbre sonà, i d'una manera automática es
feu e1 silenci més absolut a la sala.

No cal dir que a cada nova imterrupciór

1

 els que presidien l'acte s'apressaven a tocar
el timbre.

La 4ragèdia d'un propagandista
L'esforç dels oradors de Torre de I'Espa-

¢ yol hagué de consistir a demostrar al pú-
blic que hom els .anava a fer propaganda
desinteressada de 1iIEstatut, que no se'ls
anava a demanar res„ perquè no era temps
d'eleccions.

Un dels interruptors automàtics del pú-
blic va recollir .aquesta manifestació i va
cridar
—Si na voleu res, per què veniu?
En Mialet va quedar consternat, però es

va recordar que havia fet un elogi del
romanticisme, i no va tenir més remei que
conformar-se.

Cinema i mítíng
A Aiguafreda, el míting pro-'Estatut del

P. C. R. es celebrà al ciinema. De .primer,
•però, es féu cine. Es projectà el film Los
hijos de nadie. Els oradors entretant, des
del pati de butaques, contemplaven la' pe1-
lícula, fins que sortí el clàssic ; afám de la
tercera parten. Aleshores els oradors ocu-
paren l'escenari, s'aixecà el teló, s'obriran
els llums; 'es deixà el local amb °entrada
franca i Joan Maragall començà a perorar.

Després d'haver parlat uns quan-ts ora-
dors més, tornaren a apagar-se les llums i
es seguí amb la quarta ;part de Los hijos
de nadie.
Els propagandistes marxaven molt a:ni-

mats pel ;nombrós públic que havia acudit
al seu acte. Un polític local comeinta

—Sí, sí, hi havia molta gent ; fins s'hi
han entusiasmat tots aquells que han entrat
a fi de poder veure de franc les darreres
parts de ela pellfcula.

En vista dels precedents
Dies enrera, En Lluhí Vallescd va dir en

una conversa que es trobava molt animat
respecte l'aprovació de l'Estatut. Era abans
que el senyor Cambó n'hagués dit paraula.

Després de la lletra d'aquest, en la qual
deja que ara és el moment més oportú, iEn
Lluhí s'esverà molt, i .afegia, amb tq pes-
simista

—Recordem-mos de la Concòrdia. En
Cambó no n'encerta Ini una.

Senyors í homes
Fins .ara, aquesta diferòncia entre senyors

i homes .només existia entre els habitaints
de Terrassa i de Sabadell i, per extensió,
entre els de Tarragona 'i els de Reus. Ara,
però, també existeix entre els homes de la
Lliga i els dels altres partits.

' ns en vàrem adonar l'altra setmana, tot
Ilegimnt una ressenya de la sessió municipal
a La Veu de Catalunya. Quatre títoils se-
guits

«Intervé el senyor Bausili», «Parla IEn
Casanoves», «Una réplica del senyor Ca-
brer», «Parla 1'U1led.

Una ovació
Diumenge, a 'la Plaça de la República,

quan el senyor Macià amava a parlar als
manifestants «,pro iintegritat de l'Estatut,
una veu va demanar que tothom que en
portés es tragués el barret o la gorra. La
veu fou obeïda i tothom es descobrí.

Es a dir, ben bé tothom no, ja que a 1a
tribuna de 'la premsa bi havia un jove que
duia. ulleres i que estava prenent notes, que
seguia amb el barret posat. La gent s'ava-
lotà, amb crits i xiulets, però ell, abstret,
seguia sense descobrir -se. Em pocs moments
s'armà un escandol imposant.

Aleshores un company ,seu el va avisar,
i el xicot, sense fer-se pregar, . va fer com
els altres. I esclatà 'una ovació èpica, tant,
que ]'Angel Ferran de La Publicitat, que
era el periodista de .referència, fins es va
veure obligat a saludar.

Royo a Barcelona
Amb motiu d'unes manifestacions que va

fer Royo Villamova contra Cataluinya, els
elements d'Estat Català li varo trainetre un

:telefonema convidantdo a venir a Barcelona
a donar un míting contra i''Estatut. Es pen-
sa-ven, naturalment, que Róyo no faria cas
del telefonema.

Però el tret els ha sortit per la culata,
ja que Royo Villa^nova ha contestat recep-
tant amb molt de gust l'oferta.

I els d'Estat Català estan tot espantats
perquè sembla que el governador els farà
responsables dels incidents que hi ,pugui ha-
ver, i no és exposat suposar que n'hi hauré,
ja que a més d'ésser el primer de maig,
dia indicat per fer soroll, és de creure que
la discussió de l'Estatut al Parlament ja
hauràpreparat l'ambient.

El gran simpàfic
D'ença de la presontació de l'Estatut, és

com s'.a)nomena l'inefable Royo Villanova.
EI gran simpàtic, pels motius explicats

abans ha de venir a donar una conferència
a Barcelona.

Els organitzadors, però, demostrant que
són uns amants de les nostres coses dignes
de pertànyer a 1a comissió de Conservació
de Monuments, han desistit de celebrarlo
al Pal au de Projeccions i es diu que ]'acte
tindrà lloc a Ves Arenes,

La plaça de braus, avesada a aquesta
mena de tràngols, creiem que resistirà .
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Aquesta hora és
una hora nacional
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Catalunya damual dels partits

*x*

Perd els .partits catalans i republicans,
que ara s'han unit amb la lleiailtat que
comanaven les circumstàncies, potser no
deixaria d'ésser convenient que tiinguessim
presents quant de temps durarien aquestes
circumstàncies.

Es evident que si ens .referim només al
moment d'escalf sentimental, tot es redueix
a unaunió sagrada que durarà fiins que
Catalunya hagi obtingut un .Estatut viable.
Després pot seguir la lluita partidista.

Però, per a uin observador imparcial i
serè, és evident que, darrera d'aquesta zona
sentimental d°entusuasme íntegr.ameat ca-
talanista, n'hi ha una altra, reflexiva, de
reconstrucció integra] de Cataluinya. De cop,
a Catalunya, la feina .a fer dels polítics
augmentarà d'una manera fabulosa.

La nostra pàtria, en aquells moments,
necessitarà de tots als seus homes : no pot
ésser que cap partit polític ;n'improvisi, .així
com així, de suficients, ni on quantitat, ni
en qualitat, dintre els seus rengles. Si, per
un miraele, un .partit podia suprimir tots
els altres, això seria 1a mort de Cataluinya,
morta per asfíxia d'homes eapacitats.

Hi ha camp per a tothom ; hi ha feina
per a tothom. Si és així, què se'n treu de
somiar batalles i victòries? La més gran
victòria seria da més gram derrota.

Hi ha més, encara. La similitud de pro-
grames de tots els partits que ino són ex-
tremistes és tan superior a llurs diferències
detallístiques, que una divisió de foroes no-
més podria obeir que a personalismes, ben
poc escaients en homes que avamtposen a
llurs avantatges personals els interessos de
Catalunya.

Per a la arrostra terra, quia interès pot
oferir que l'Esquerra elimini el Partit Cata-
lanista Republicà o vice-versa? Què hi gua-

Els Dijous
Blancs

Una seimana aprofitada
La Lliga Regionalista ha començat el que

El mes passat, Le Crapouillot dedicava ella anomena «setmana catalanista)). Diu-
un dels seus pintorescos números mono- monge, a més a més de mítimg, hi hagué a
gràfics als «amos del món», Le Crapouiilot la tarda un lunch dedicat als comarcals

	

és una revista d'esperit frondeur, irreverent,	 dilluns, els estudiants foren obsequiats amb

	

i els ((amos del món», els milionaris que es	 pastes i vi ; dimarts, les senyores pren

	

diuen Deterding, Zaharoff, Hugenberg, etc., 	 gueren un te; etc., etc.

	

no eren das gaire ben tractats. Només Kreu	 Fins .ara 1 ac te que més èxit ha tingut
ha estat el dels estudiants. Quan al matí

ger, el rei dels llumins de fusta, en sortia s'escampa .per la Universitat la inotícia que
ben parat. Al cap de 25oc, es suuicidava i la Secció Escolar de la Lliga seria obse-
totes les necrologies feien el mateix so. Era qui,ada a la tarda, les altes plogueren ver-

	

milionari, gerd no hi havia arribat vivint de	 tiginosament,'

	

la guerra i per a la guerra, com Zaharoff ;	 Un flamant soci — feia una hora que

	

havia fet favors a tots els països del món..,	 havia cursat l'alta — convencia de fer-ho

	

, una bona persona.	 a un seu companyRes	 p 

	

Fins ara, les llegendes, com les frases	 —No siguis babau; pagues una pesseta

cèlebres que els rams erson m el han de 
del `mes que som, i aquesta tarda, si estàs

q	 grans 	 g	 al tanto, pots lcr un gasto de sis pessotes.
prenunciar abans de morir., florien sobre la
tomba. En el cas de Kreuger ha ocorregut
exactaument a l'inrevés. Amb ell ha estat en-
ferrada la llegenda que el presentava corn
un millonari excepcional, jacífic, que no ha
desencadenat cap guerra a fi d'obtenir un
mercat, ni tan sols ha Jet matar o ha arru
nat ningú que li fes nosa, que fet i fet són
peccata minuta en el món poètic dels grans
afers.

Té, i ara resulta que aquell home tímid,
modest, que viatjava sense el sèquit espec-
tacular d'un Loewenstein, que no tenia auto,
que anava 91 cinema amb la portera, era el
falsificador de més envergadura que hagi
existit mati.

Als experts més experts del món els roda
el cap – encara no han arribat a treure'n.
l'aigua. clara, tan minuciosament enredats ha
deixat Kreuger els innombrables afers que
potinefava. En algun telegrama d'agència es
pot llegir que un informe dels tècnics parlava
de societats filials que ((han existit més o
menys realment)) (?). Gent de tots els països
del món ha cobrat de Kreuger, el qual, de
passada, subvencionava premsa i organitza

-cions comunistes, hitlerianes, feixistes, etc.
I després encara hi ha els que no han vist

ni un cèntim i figura com si haguessin co-
brat, com l'Estat italià, p l'espanyol del
empr de la'dicct*fum, u';' 1 r scnúill i,

reduït a petita escala, és :com trobar un
amic i dir-li

—En Pere m'ha firmat una lletra de
cent pessetes. Pots preguntar-l'hü. De ma-
nem que ja me'n pots deixar cinquanta.

Quan En Pere es diu Mussolini, o encara
que només es digui Primo, qualsevol li fa
una pregunta així, i més: com fer decent

-ment aquest pas, si la proposició ve d'un
Kreuger que tracta de tu a tu amb els
governs?

El truc, realment, és senzill. Però la mur-
rieria dels uns és sempre condicionada per
la badoqueria dels altres. El'sor^renent del
cas, és que grans financiers, d'aquests que
senten créixer la moneda, hagin marxat
amb martingales que només per la quantitat
es distancien de les que posa en ús el més
vulgar sablista. Aquest, pobret, ni arriba
tan sols a tenir per lema ((embolica que fa
fort», que és en canvi la divisa dels voltors
de la finança; sinó que aquests juguen amb
quantitats més importants que no pas aquell,
que sap que hi ha dies que un parell de pes-
setes no vénen d'aquí a ningú.

Quedem doncs que els grans finanaiers, o
baden molt, o són uns solemnes bandarres.
Algú ha dit que els banquers aguanten el
món de la mateixa manera que la corda el
penjat ; escanyant-lo. Ara que de vegades
la corda és trenca.

nyarem si, de resultes d'una política d'ex-
clusions i exclusivismes, irradiem de la po-
lítica activa els catalanistes republicans de
l'antiga Esquerra, noms •com Carner, Co-
romines, Hurtado ; capacitats mecessàries
avui dia al recte funcionament del país
però que també necessiten d'una estabilitat
i d'un to polític (que, en suma, vol dir pa-
triotisme) •per a poder fer profitosa llur
tasca?

En cainvi, quien perill ino representaria un
triomf de Q'esquerrism^e anarquitzaint, incon-

manifestació de diumenge passat

trolable, indocumentat, que sempre ha ser-
vit quan s'ha tractat de fer mal a Cata-
lunya i que ni és català ni está en mans
catalanes, des del lerrouxisme històric fins
a 'la F. A. I., més semblant al lerrouxism-e
d'antany del que ella mateixa es pensa?

Com podria Catalunya constituir la seva
personalitat, que és liberal i democrática,
sota gel predomini d'un -partit dretista, que
avui encara es dedica a una exegesi res-
trictiva de 'les ordres que rep del seu cab-
dill de París estant ; que «mira per casan
més que pel país ; que està, morament
carregat de deutes amb els einemics de 1'a
República i que, diumenge passat, encara
va repetir aquella famosa frase de la «ün-
difierència davant les formes de govern,
fórmula que d'ençà de la proclamació de la
Repáblica només hem vist a la pastos-al del
cardenal Segura i que, o bé ano té sentit

' o entrampa una possible actuació borbo•
vista?

El món poètic dels negocis

Augmen4 de les faules de la llei
Diumengepassat, la Federació de Joves

Cristians (Fejocistes) celebrà uha magna
assemblea, en la qual no faltaren oradors.
IEl president clogué l'acte amb un, discurs
de forns, és a dir, de doctrina. Però heus
ací que ano resultà tant de dactri,na, és a
dir, de catecisme, ja que repetidament parlà
dels «dotze manaments de la Llei die Déu».

Un «oient ,procurava justificar-ho:
—Es que e1 president potser s'ha mal fixat

en allò que gels deu manaments es nesu-
meixen en dos, i, aleshores, és clar: deu i
dos, dotze.

«Mirador» cremaí .
En mig de gran gentada, em presència i

sota la presidència del mai prou 1ioat savi
doctor Lleopard, es cremaren la setmana
passada davaint de la Uiniversitat quatre
exemplars de MiRADox, dos de l'edició del
dia iq i dos del dia q, que, com pot recor-
dar-se, s'ocupaven del savi Lleonard. Du-
rant la realització .d'aquest auto de fe, el
doctor Lleonard fou molt felicitat i aplaudit
pels seus admiradors. Lleonard pronuncià
un breu parlament felicitant -se que per fi
els diaris s'ocupessin d'ell.

De totes maneres — afegí —, alguns
com MIRADOR ho fan una mica desfavora-
blement, i això.saeabarà encár^a ,que sigui
amb les armes a id mà:

Un auditori disciplinat
La setantena d'act'es a favor de i'IEsta-

tut que va celebrar entre dissabte i diu
-menge e'l partit Catalanista Republicà, va

donar ocasió als oradors mobilitzats d'en
-frontar-se ambtota mena de públics, i que

a més a més , poguessin observar el progres-
sos de la F. A. I, pels pobles. Perquè cal
reconèixer que aquesta organització anar

-quista ha fet prosèlits àdhuc entre els pro-
pietaris de la Torre de l'Espanyol, .poblet
isolat de la ribera die l'Ebre al qual s'ha
d'arnar a peu perquè no es comunica amb
l'exterior sinó amb uin camí veïmal de mala
mort.

Els faistes de Torre de l'Espanyol eren
sis o set. Tot gel poble era a escoltar els
oradors. Aquests engegarem els respectius
discursos i no trigaren a veure'ls interrom-
puts per uns auditors que sollicitaven tri-
buna lliure. Foren invitats a pujar a ]'es-
cenari, però s'hi negaren. De totes maneres,
no cessaren les interrupcions. IEl pitjor
d'aquestes, però,eren els comentaris soro-
liosos i hostils als faistes de 'la majoria que
de tarot que s'allargaven feien impossible
la represa dels discursos. No hi valien els
crits dels oradors i els cops de braços en
d'aire.

Providencialment hom va descobrir un
timbre elèctric en un recé de l'escenari.
No cal dir que s'apressà a pulsarlo. El

MIRADOR INDISCRET



Descans entre dos assaigs

Kochno, Blurn, Miró, Basil i alguns elements dels Ballets Russos

Le chaact du rossignol, Cimarosiana, Zéphyr
et Flore, Les Matelots, Mercure, Le pas
d'acier, Ode, Les Fácheux, foren muntats
per aquest prodigiós ballarí, que actualment
dansa cobrant sous fabulosos, i que va arnar
,expressament a Monte-Carlo des de Mi'Ià,
on actuava, per a fer la coreografia del
ballet de Joan Miró, el qual ha trobat en
Massine un collaborador absolut i entu-
siasta.

Jeux d'enfants ha desvetllat arreu una ex-
pectació fantàstica. A París, sobretot, ino
s'ha parlat aquests darrers temps d'altra
cosa. Una legió de periodistes parisencs ha
anat a Monte.Carlo a presenciar els .assaigs.
Entre aquests, hi havia ed director de Vogue
que vol dedicar dos números als Ballets de
Kochino. 'E1 vescomte de N'oailles, que so-
jorna a la seva villa de Hyères, es tras11adú
a Monte Cario per a veure muntar el ballet
a Massine. I la 'primoesa de Mònaco assistí
també a alguns assaigs. Aquest ballet és
l'escenificació de diversos jocs d'infants : la
baldufa, els cavalls de fusta, trompeta i
timbal, bombolles de sabó, els quatre ca^n-
tons, fet a amagar, saltar i parar, jugar a
casats, etc•

iEls Ballets Russos de Kochno hagi d'ebu-
tat fa poc a Monte-Carlo. Aquestes prime-
res representacions són una mema d'assaig
general abans d'emp'endre la tournée pdt
tot Europa. Diaghiilow també ho feia sem-
pre així. 1 el debut ha estat un èxit apo-
teòsic. Hem llegit retalls de premsa de • Mon-
te-Cario que s'ocupen d'aquestes primeres
representacions com d'un esdeveniment ex-
cepcional. Es pot dir que gel tot París hi va
assistir. Ei vescomte de Noailles invitó el
més selecte de la capital de Frainça a la
seva finca de Hyères per tal de presenciar
el debut. Quantitat de Vive Miró ! 'ostento-
ris ompliren el Teatre de Monte^Carlo la
nit de l'estrena de Jeux d'enfants.

Els Ballets Russos volien veinir a Barce-

^
lana immediatament després de Monte-Car-
lo, abains de debutar a París, Londres i Ber-
lín. 'fenien 'intenció de fer ací deu repre-
sentacions: del io al 20 de maig. Això era
molt interessant per a Barcelona. Hauria
estat un gran esdeveniment. Alguns ,amics
de Miró hem fet gestions activíssimes per
a aconseguir-ho. Un dels homes de teatre
més intelligemts de Barcelona s'encarregava
de tot. Però, després de molts dies de tasca
imtemsíssima, ha fallat el principal : el tea-
tre. Hi havia lliure 1'O:lym'pia, però l'hem
desaconsellat rotundament. I ha calgut ajor-
nar 'la presentació a Barcelona fins a setem-
bre. A Barcelona no han vist res de la pro-
duccíó actual de Joan Miró. Ell creu que
aquest ballet és el millor que ha fet. Això
será una bona ocasió per a canèixer la seva
obra d'ara.

Joan Miró ens ha proporcionat totes les
dades informatives que precedeixen. Aprofi-

a anar fins a la fi, sense negligir el més
petit detall, disposats a jugar-mos-hi la pell.
La música de Bizet és neta i precisa, cla-
ríssima com 1'.aire que a ple pulmó respi-
rem a Q"Escullera... He tingut una llibertat
ilimitada i tothom m'ha secundat com un
sol home. Espero que farem una cosa tan
sensacional com una cursa de braus o un
combat de pesos forts. Aquesta meravella
d'home que es diu Massine ha vingut ex-
pressament del Teatre de la Scala de Milà
per a collaborar amb mi. Ha fet prodigis
de coreografia i ha trobat solucions per a
fer dansar tot allò que jo li he donat. No
cal oblidar que .aquest borne és l'autor de
Parade i de Mercare, els ballets, de Picasso
i Satie ambdós, que ham mogut més rebom-
bori, i del Sacre du Printemps de Straviins-
Id : la coreografia de la represa de 1920, la
primera de i913 era del gram Nijinsld. Bella
performança ! Massimne és un home prodi-
giós d'una gram força magnètica, que elcc-
tritzava ballarins i ballarines, fent-los tre-
ballar deu hores diàries. Hi ha hagut inoies
amb els .peus dislocats i xocs al fetge. Quan
Massine, acabada la seva tasca, se n'ha

anat a Londres, moltes de fies petites dan-
sarimes ploraven... Tinc esperances que fa-

rem una cosa taro important com els tres
ballets esmentats. Dansarins i dansarines,
magnífics. I Reclino, una gran experiència
teatral que m'ha servit molt. Ho he trae-
tat tat com les meves darreres obres que
ja coneixes. lE'l t 'eló, primer crochet que rep
]'espectador, com les pintures d'aquest es-
tiu, amb .la mateixa agressió i la mateixa
violència... Segueix després la pluja de
swings, uppercuts i directes a tort i a dret
durant tot l'espeotacle — round de vint mi-

nuts — font aparèixer objectes que es mouen

i es desmunten en escena. No he descuidat
ires. Tanta importància he donat a una su-
perfíci'e pintada de molts metres quadrats
com la que atorga una duna al maqui'Ilatge
de les seves pestanyes. Quant a ballarins i
ballarines, malgrat l'absolut respecte que em
mereixen i la ,profunda admiració que sento
per ells, els he coinsid'erat com a formes i
colors, mitjà d'expressió. M'interessa també
fer constar molt especialment que la ma-
teixa collaboració que he trobat en Mas-
siine, l'he trobada en Boris Kochno, que
m'ha ajudat en tat i m'ha donat absoluta
carta blanca.»

SEBASTIÀ GAS^CH

GRANS NOVETATS EN

SOBBATES INARBUBABEES
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Resurrecció dels baileís russos LÄI'EIITIV
Serge de Diaghilew adorava Vencia. Hi

passava llargues temporades de repòs. Ve-
nècia era la ciutat que preferia des de Ja
seva joventut. I és a Venècia on havia de
morir. Li havien predit que moriria a l'ai-
gua. I tonia por d'embarcar-se. Només ha-
via amat nia vegada a América. I, no obs-
tant, fou a N'aigua on va acabar els seus
dies. I a l'illa de San Múchele on fou en-
terrat...

Michel Georges-Michel, un antic collabo-
rador de Diaghilew, assistí als últims mo-
ments del dissortat Serioja, com l'anome-
naven els seus íntims. 1 els evocà en un
sontit article. Per aquest treball sabem que,
quan va anar per darrera vegada a Venè-
cia, Diaghilew feia temps que tenia la dia

-betis. Poe temps abans, a Londres, havia
tingut un atac de furonculosi. Però havia
refusat la intervenció de l'escalpel. I se'n
va anar a Bemlín, Munic i els festivals mu-
sicals de Salzburg, •on va trohar el compo-
sitor Hi:ndemith. Va oblidar el seu règim.
I va arribar tot sol al Lido ou cridà urgent-
ment el ballador Sorgo Lifar i Boris Koch-
no, el seu primer secretari, el seu autor
preferit. Estava tan feble que no podia en-
trar tot sol a la banyera. 'El metge que
enviaren a buscar li va trobar catorze •crá-
ters cicatritzats a l'abdomen. I, després de
molts precs, va consentir que li fessin urna
presa de sang. A la nit, la febre començà.
La senyora Misia Sert, Boris Kochno, Ser-
ge Lifar i la infermera el vetllaven, «Em
sembla que estic embriac, digué en rus.
Foren les seves darreres paraules. Després
de la cerimònia a l'església dels Grecchi,
des despulles de Serge de Diaghilew foren
portades a ]'illa San Michele, el cementiri
de Venècia dels grans xiprers que mouen
llur cap damunt de la petita paret rosa que
rodeja l'illa. Tota la coilània francesa, russa,
anglesa, seguí .amb gòndoles i motoscaffi
la fúnebre comitiva, .a través dels petits ca-
nals, l'aigua dels quals altres embarcacions
feien ballar... IEl destí Ii va oferir com a
darrer i etern decorat aquell que més havia
estimat...

Mort Diaghiiew, Kochno i Lifar inten-
taren continuar 'els Ballets. Però no troba-
ren la necessària ajuda. Michel 'Georges-Mi-
che'l també ho intentà. Es va assabentar
que calien 1.200,000 francs per a salvar ,el
Ballet. Els va trobar de seguida a París.
Però amb la condició que els decorats de
Picasso, Matisse, Derain, Braque, Chirico,
Juan Gris i Bakst fossin alliberats de l'em-
barg. Diaghi1ew no havia deixat ni testa-
ment Ini fortuna. No va ésser possible. I la
companyia es dispersà. Alguns compositors
reprengueren la seva llibertat. Molts balla

-rins sigmanen contnactes amb Cochran, la
Rubinstein, Pavlova, Amèrica... Dos o tres

altres crearen petites tropes de ballets rus-
sos, que no eren més que lamentables cò-
pies dels de Diaghilew...

I tothom va donar els Ballets per morts.
(:Els Ball'et_s Russos són marts i havien de
morir amb Diaghílow», digué Louis Laloy,
el vell amic de Serge. «,Els Ballets Russos
no ressuscitaralro), afegí el citat Michel
Georges-Michel. Però, malgrat aquestes ca-
tegòriques afirmacions, malgrat aquestes ro-

tundes .prediccions, els Ballets Russos aca-
bem de ressuscitar.

Alexandre Benois, el gran pintor del Mir
Sskousstwa que jugà uin rol tan actiu en la
decoració dels Ballets i que era un dels
amics més antic i més íntim de Diaghilew,
deia d'aquest que tenia tot el que calia per
a ésser un conductor d'homes, una mena de
duce. Era difícil de trobar un home capaç
de substituir aquell formidable animador
que era Serge. Però no obstant s'ha trobat.
1 aquest és Boris Kochno, del qual ja hem
parlat més amunt. Primer secretari de Dia

-ghilew i un dels seus collaboradors prefe-
rits, dotat d'una força de voluntat insubor-
mable i d'una capacitat de treball formida-
ble, posseïdor d'una gran experiència tea-
tral servida per unes idees claríssimes, Koch-
no ha realitzat el que semb'iava irrealitza-
ble. Ha ressuscitat els Ballets Russos.

Ells senyors René Blum, director del Ca-
sino de Monte-Cario, i W. de Basil, un
dels empresaris de més prestigi internacio-
na4 que havia estat el manàger de Txalia-
pin, oferiren a Kochno tot el que calia per
a rependre els Ballets. Kochno acceptà. I fa
uns tres mesos que a Monte-Carl•o es co-
mençà la tasca formidable i esgotadora de
recrear els Ballets. Boris Kochno nio ha
volgut recórrer .als antics dansarins de Dia

-ghilew. Tots aquests gaudeixen avui d'una
fama mundial. Guanyen sous considerables.
I temen moltes pretensions. Naturalment,
haurien volgut imposar-se• Haurien volgut
que es treballés per a ells. Kochno ha pre-
ferit muntar la seva companyia amb ele-
ments joveníssims i inédits, tot just sortits
de l'escola. Elements susceptibles de faiso-
nar i disposats a obeir sense protestar totes
les ordres que cls siguin donades. Diaghi-
lew també havia procedit així. I havia llan-
çat la Pavlova, la Karsavina, el dissortat
Nijinski, Lifar i tants d''altnes que avui són
cèlebres a tot el món. Boris Kochno també
vol poder llançar i fer cèlebres els seus jo-
veníssims ballarins, inoies de quinze .anys t
nois de vint que, segons les referències di-
rectes que en tenim, són veritables mera-
velles. Tamara Toumamova, una gran vir-
tuosa, Tatiana Riabouxi;nska, unes noietes
de tretze i catorze anys respectivament, i
David Lixin, sobretot, són uns ballarins ex-
cepcionals que causaran sensació. Quant a

la decoració, Diaghilew escollí Picasso com
a cavall de batalla. Boris Kochno ha triat
un català : Joan Miró.

Com l'espectacle de Diaghi:ew, els nous
Ballets simultanejaran les obres clàssiques
i les modenníssimes. Le Loe des Cygnes,
Les Sylphides, Petrouchka, estrenats a Pa-
rís en 1909, 1910 i 1912 respectivament, al-
guns altres dels ballets primitius seran re-
posats en escena. Pera Les Syl^hides, s'ha
trobat a Monte-Garlo un vell decorat acadè-
mic ,amb floretes, que té un encís singular
de cosa caducada. Quant als ballets mo-
derns, ara per ara n'hi ha tres. Cotillon,
ballet de Boris Kochino sobre la música
d'Emmamuel Chabrier i coreografia de Geor-
ges Balantxim que havia muntat Jack in
the box de Satie i Derain, Pastorale d'Auris
i Pruna, Apollon Musagette de Strawimski
i Beauchant, i altrces ballets de Diaghilew.
'Els decorats i vestits de Cotillon són de
Christiain Bérard, aquell pintor rus de i'Es-
eola de París, que Waldemar George cita
constantment com exemple del Retorn a
Itàlia. La Concurrente, una altra de les
obres modernes, és un ballet de Boris Koch-
no sobre la música de G. Auric i amb de-
cara'ts i vestits del pintor Derain. Aquest
pintor, que ja decoró La Boutique Fantas-
que, ja coneguda dels baroelonins, ha re-
près un tema semhlamt : dues botigues de
sastre que es fa:nla competència. Ens diuen
que aquest ballet és cl millor que ha fet
Derain.

Aquests dos ballets de Bérard i Derai,n
serviran de pont entre el repertori clàssic
i ci balleu de Joan Miró. Aquest es titula
Jeux d'enfants i rés un ballet de Boris Koch-
no sobre la música de Georges Bizet, 1'au-
tor de Carmen, teló, decorat, vestits i ob-
jectes de Joan Miró, 'toló executat pel ma-
teix Miró, decorat executat pel prímnoep
A. Schervachidze i vestits executats per
B. Karimski, de París. La coreografia de
Jeux d'enfants és de Léonide Massimne. Mas-
sine és aquell formidable ballarí que ja
vàrem veure al Liceu i que realitza la co-
reografia dels ballets de més compromís de
Di,aghilew. Le Sacre de Printemps, Soleil
de Minuit, Kihimora, Las Meninas, Para-
de, Contes Russes, Baba-Yaga, Femmes de
bonne humeur, Les Jardins d'Aranjuez, La
Boutique fantasque, Le tricorn, Pulcinella,

tàrem una breu estada que féu fa quinze
dies_ a Barcelona — les modistes treballaven
en els vestits a París i ell no tenia res a
fer a Monte-Canto — per a .assabentar-nos
de tot el referent a la nova etapa dels Ba-
llets. Ara, després de les primeres represen-
tacioms a Monte-Carlo, i mentre espera per
a .anar a assistir a la primera de París, des-
cansa uns dies a Barcelona. Hem parlat
llargament amb ell. I de 'les converses sos-

Joan Miró

tingudes recordem a d'atzar aquestes mani
-festacions

eRoméo et Juliette, el ballet de Diaghi-
lew que vaig decorar en collaboració amb
Max Ennst, i que ja •coneixen a Barcólona,
era un simple assaig. Jeux d'enfants és
molt més important. L'esforç que m'ha cal-
gut fornir ha pres proporcions insospitades.
Tenia 'la neta sensació que e1 que fèiem
havia d'ésser o bé una cosa sensacional o
un fracós absolut : mai una mediocritat.
Tots hem compartit aquest criteri disposats
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Manifestacions. — La darrera gran ma-
nifestació del diumenge en pro de l'Estatut
m'ha fet pensar en la psicologia de l'home
que va a una manifestació. El manifestant
és el subjecte que fa de vegades el màxim
esforç personal per un mínimum de vanitat
personal. Aquest és un dels aspectes més
nobles d'una manifestació. Per anar dins
de la massa compacta d'aquestes anrengle-
rades corrues civils, un home de vegades
s'ha de llevar molt més de matí que de
costum, sobretot si és dia de festa, passa
ja una mala nit, pensant en si el desper-
tador anirà a l'hora, si gla doma li tindrd
els colls i els punys em la forma convinguda ,.
si el cafè amb llet 'li farà mal, perquè se'l
tindrà de pendre precipitadament i haurà
d'anar rosegant la meitat del llonguet sal-
tant de dos en dos els graons de la escala,
si trobarà un taxi, si 'els tramvies aniran
pleus, si podrá reunir-se amb tal o tal amic;
si seran puntuals, si tindrà de fer tant
temps d'espera en el punit de reunió abans
la comitiva ano es posi en marxa, si .plourà,
si el reuma li pessigarà la cama, si bes Sa-
bates li farain mal de caminar o d'estar dret
tanta estona, etc., etc., etc• EI manifestant
passa una nit intranquila, dorm poc i, des-
prés, ve tot el tràfec, totes les presses, tot
e1 cansament, tots els visques, tot l'entu-
siasme.

Jo comprenc que un home que s'ha de
casar :passi •una nit pèssima i a punta d'alba
ja li rissin amb uns ferrets els pèls de sota
el mas i li estrenyiin la sivella de 'l'armilla
fins a es'tranguilar-lo, perquè l'home entre
els ciris, la núvia i el capella, té de repre-
sentar una gran comèdia i la seva vanitat
de nuvi s'apuntarà un èxit esclatant. Com

-prenc els sacrificis de l'home que ha d`etzi=
bar un gran discurs, fent gàrgares, privamt-
se de menjar carro die porc i resant mitja
dotzena de parenostres perquè tot vagi bé.
Comprenc els sacrificis dels arribistes, dels
llepaamericames, dels raspallaculs, dels bo-
xadors, dels taurons, dels gigolós, deis di-
putats provincials i els diputats a Corts,
perquè tot cel sacrifici, tota l'hora de ma-
quillatge, de premsa, de perruquer, de bi-
blioteca, de vilesa i de tombarella inconfes-
sable, acaben per aportar a l'ànima de l'he-
roi una gran panera de vanitat o un guany
positiu.

La religió cristiana, tan popular, tast de-
mocràtica, tan humil, va inventar el truc
de 'les processons solemnes. I jo també com

-prenc els sacrificis del mnoi que va a la pro-
cessó, comprenc que es deixi rissar i pen-
tinar per les germanes, que es posi unes
horripilants sabates de xarol i que es posi
uns pantalons acabats de pressa i corrents
que acaben tiva,nt-li brutalment a l'entre-
cuix.

'Pots aquests sacrificis es comprenen per-
fectament, perquè tenen e1 seu premi ; cosa
que no passa al manifestant, perquè en la
manifestació s'amu•la, desapareix la seva
personalitat, la gent que hi ha als balcons
nio té ni temps .ni esma d'adornar-se de la
seva presència ; els repòrters, •com que en
urna manifestació es tracta de milers, no
apuntaran el seu nom en cap diari, el ma

-nifesta•nt haurà fet la festa per ell tat sol,
absolutament en secret.

El manifestant pateix, sua, és oprimit, és
masegat, els peus li diuen prou, i aguanta.
Perquè el mainifes•ta;nt treballa i es sacrifica
desinteressadament; va per un entusiasme,
per un ideal, per un sentiment que el fa
passar per damunt de totes eles molèsties.

Les manifestacions són la cosa més noble-
ment democràtica, el manifestant és l'ho-
me que fa un acte democràtic per 'excellèn-
cia, comparable a l'acte que fa dipositant
el seu vot secret dintre una urna. Però les
votacions no comporten tanta molèstia, s'hi
Pot anar fins havent dinat, enoenent un
puro i sense apressar el pas.

L'home que va a una manifestació com
la del diumenge, sap que ell és una mera
cèllu^la, és inúmero pelat, die la quantitat
enorme de massa humana que vol una cosa
am'b una sola veu col-lectiva, el mainifestant
és com si diguéssim un granet d'arròs, d'una
gran plata d'arròs, •en la qual fulgura el
pebrot vermell de les banderes, i les cuixes
de pollastre deis penous opulents i histo-
riats, i el calamars llepisós de les pancartes.

Tot l'interès del manifestant ino radica
en 'la seva persona, sinó en el nombre de
persones que com oil aniran a la manifes-
tació, i •com més gran sigui aquest nombre,
com més litres de suor i més inúvol,s de
vapor transpirat i més vibració cardíaca,
ainirà creixent la satisfacció del manifes-
ata^nà i tindrà una satisfacció més íntima
d'haver anat a engruixir la solemne rivada
de barrets i pantalons.

Barcelona ha estat una ciutat de mani-
festacions magnífiques ; del meu record n'he
presenciat algu;nes d'aquelles que deixen
satisfet. La Lliga en això d'organitzar actes
d'aquesta mena hi tenia la mà trencada, i
durant el temps del Directori, els •atala-
nistes vàrem patir molt perquè no ens po-
dfem manifestar en aquesta forma. Aprofi-
tarem l'enterrament d'algun poeta per sa

-tisfer el nostre enderiament manifestatori.
Un cop vinguda la República, ans passàvem
dies i dies manifestant mos al mig duel car

-rer, però d'una m,ainera desordenada i olla,
sense aquell ritme de timbal solemne, mamés
seguint e9 ritme cardíac i 'les iniciatives
personals. Entre aquestes manifestacions
del carrer n'hi ha hagut alguna de tràgica,

com gla del primer de maig die ']''any passat,
i jo confesso que ja començava a sentir
Penyoramça d'aquelles magnífiques manifes-
tacions organitzades a la plaça de la Cucu-
colla, amb aque lla solemnitat ben pastada
i ben proporcionada com un tortell.

La mainimfes'tació del diumenge em via
demostrar que sense la Lliga es poden fer
coses d'una gran qualitat, d'una gran si-
metri a , d'un to noble i explosiu al mateix
'temps, perquè sembla que e'ls de la Lliga
a la manifestació del diumenge hi varen
anar tan poc com varen poder, i s'estima

-ron més tancar-se al teatre ddl Bosc a cre-
mar ciris a Sant Pamcrds, protector dels
sense feina.

Josep Mnatn nr SAGARRA
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moltes famílies que han tirogut de reduir
el seu nivell de vida, tot i conservant el
capital que tonen en terres. Però d1s bene-
ficis de l'any passat han estat molt reduïts
o gairebé nuls ; i si s'alllarga un altre any
més aquest estat de coses, alguns quedaran
en la misèria, perquè hauran de malven-
dre les terres. Quant als obrers, costa de
saber si estan millor o pitjor que l'any pas-
sat; però a mi em sembla que si el conjunt
pagat en jornals ha estat major, aquest

Primera impressió
Un dels nostres collaboradors hd rebut

des de Sevilla una lletra d'un amic seu.
Com que reflecteix d'una manera detallada
i amb ponderació l'estat del problema d'a-
quelles terres, a continuació en donem els
Principals fragments

«No pretenc conèixer ben bé aquesta regió
amb un any de viure a la capital i amb
poca relació amb la gent del camp, que són
els que toquen més 9a situaci6. No obstant,
et diré el que vaig observant d'ençà que

in'hi dedico. L'agitació del camp andalús
no és cap cosa nova ; llegint als diaris els
fets d'ara fa trenta anys, es troben moltes
de les coses que ara passan, i fiins cm panso
que es podria establir uin paral.lelisme entre
"agitació aI camp andalús i la de l'anar-

quisme baroeloní. Que ambdues es produei-
xen sempre que per alguna causa es debi-
liten els ressorts de l'autoritat.

El que .primer crida ]'atenció és la poca
afició que els andalusos tenen a manifestar-
se públicament. D'aquelles aglomeracions
que a 'la nostra terra veiem pels carrers
quan es produeix algun moviment polític,
ací no se'n té la més petita idea ; pots pre-
guntar a X. com eran les manifestacions
dels dies r4 i 's d'abril, als dos dies d'ha-
ver obt'vngut els republicans una majoria
aclaparadora a les eleccions de regidors. Ara
es va començant la reacció, que no s'ob-
serva en les classes mitges com jo espe-
raya, sinó entre les classes que fins ara
s'han considerat com ales elevades, i que
amb això demostren que conserven encara
bones qualitats i que no es resignen a per-
dre la situació privilegiada que han tingut
fins ara. Però van u;na mica desorientades
i no es pot •precisar cap a on es dirigiran
és trist haver de reconèixer que enyoren
la monarquia, però jo crec que si la repú-
blica pot restablir el joc normal de .partits
de mainera que tots hi puguin veure u,n
bon esdevenidor, el nombre de monàrquics
quedarà bastant reduït,

Es nota també molt pànic i desanimació,
no del tot injustificats; encara que jo crec
que són excessius. Amb això del pac pas-
sa que de tant parlar del que té de venir,
els mateixos revolucionaris es veuen obli-
gats a donar algun en per no quedar n
ridícuil, deixant-lo sense fer quan tothom
n'ha parlat i fins s'ha fixat e1 dia i l'hora
com va passar així amb la vaga general del
as de gener. !Es cert però que ens en pre-
paren alguna, i amb la poca experiencia
que ja hi començo a tenir, puc assegurar-
te que es prepara per a molt aviat; si no la
fan sera que ho han abandonat, però que
la projecten, no m'hi ha cap dubte. No obs-
tant, en els dies del Dijous i Divendres
Sants, en els quals la tradició era més forta
que el pànic, ja has vist •com després d'ha-
ver intentat amb mitjans enèrgics alarmar
la gent, no ho van aconseguir, i immedia-
tament després de d'alarma que es produïa
a cada aldarull, el públic circulava com si
res.

La indisciplina social ha provocat una
mica de misèria a algunes parts. Això és
cert, encara que llegint-ho als diaris t'assa-
bentes solament dels llocs on les coses van
més malament, i seria una equivocació creu-
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any, i s'ha repartit entre el mateix nom-
bre de persones, a cada una n'hi ha tocat
més.

Als propietaris se'ls pot agafar fàcilment
perquè tenen 1a fortuna que no es pot ama-
gar, però corn que ells industrials i comer-
ciants ja poden dissimular els seus .negocis,
en no fer beneficis ham paralitzat totalment
les seves activitats, i aixa fa molt mal a1
país. Actualment fa pena veure el port de
Sevilla gairebé paralitzat. Però has de tenir
present que enviar una mercaderia per aquest
port surt tan caríssim, que algunes cases
d'importació que tenien Sevilla com a punt
central d'entrada dels gèneres, han buscat
un altre lloc que els sortís més a compte.
La causa del preu elevat a què surt el port
de Sevilla, és més per 'la baixa del rendi-
ment dels obrers carregadors que no pas
per ]'alça dels jonnals, que ja és prou exor-
bitant.

Aquesta baixa del rendiment dels obrers
és general a tot Espanya, però tine entès,
per les meves referòncies, que enlloc no ha
estat tan marcada com aquí. Aquest és el
país de la clàssica indolència, i .ara tenim
una ocasió molt bona .por veure qué son les
inclinacions naturals de l'andalús quan té
una ocasió de fer el que li dóna la gana.
No li interessa guanyar molt ; però 'li inte-
ressa vagar tot el dia mentre tingui el pa
assegurat i les seves necessitats, que no son
gaires. Hi ha, naturalment, excepcions, com
a tot arreu.

Per aquesta mateixa indolència no Ii in-
teressa la reforma agrària. I no t'exagero
si et dic que la reforma agraria interessa
molt menys a la gent que qualsevol xafar

-deria sobre els ((enchufes)> o notícia equi-
vaQent. De la reforma agraria ini se'n parla.
Me n'informo molt mks per la premsa de
Barcelona o la de Madrid que per la de
Sevilla. A l'obrer no l'interessa gens ; no
hi ha dubte que al principi el pensament
que les terres serien d'ell el va illusionar
que se li va prometre és cert, perquè jo en-
cara he vist aquest estiu cartells de pro-
paganda electoral dient : u{ Trabajadores !
La República os hará propietarios de las
tierras que cultiváis.» Però ara s'estima
molt més fer de parado o de repartido, que
són dos prooediments de fer-se un duret
tots els dies amb un mínimum d'esforç,
que no buscar-se malls de cap. Naturalment
que jo suposo que si anàvem pels pobles
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 preguntant a la gent si voldrien ésser els
amos dels cortijos et dirien que sí ; però
d'això .a preocupar-se o a fer el més petit
esforç per aconseguir-ho hi ha un abisme
que no crec que vulguin passar els obrers
del camp.., mentre tinguin el seu duret de
parados o de repartidos. No ho estranyaràs
quan tu mateix em dius allò del consum
d'orxates i xarops.

AI propietari ja ]'interessa més la reforma
agrària, paré aquí ningú no creu que s'arri-
bi a implantar. Als que realment ha afee-
tat, però, són Una petita minoria, són els
que tenien procedents d'herència o bé de
compra, terres de señorío, però aquests,
com ells dels famosos latifundis, són tan
pocs que no modifiquen la situació del pro-
blema. L'home del dia ha estat un quant
temps En Ventosa, que va donar una con-
ferència .patrocinada por 1a «Federación 'Eco-
nómica de Andalucían, que ha estat un exi-
tàs, tant pels elogis dels seus partidaris com
P>1 les crítiques dels socialistes, buròcrates
i, en general, de la gent addicta al govern.

Al mateix temps que la indolència, ha
envaït el país fa despreocupació.

Suposo que ja saps l'assalt dels xalets
d'Heliò•polis (que a conseqüència d'això se'n
diu ara «Sinvergonzópolis»), que ha acabat
a l'últim que els ocupants dels xalets s'han
avingut a pagar des del primer de genes
no l'endarrerit. L'assalt de l'Hotel IEritaña.
que ha acabat llençant el governador al car

-rer tots els que s'hi havien instal.lat i po.
saint una parella de guàrdia civil perquè no
hi tornin a entrar. 1 després de tot això,
els mateixos de sempre s'han instaiIat on
uns xalets deshabitats que hi ha a un barri
que se'n diu el Nervión o la Ciudad Jar-
dín, i no hi ha manera de fer-los marxa.
1 que cada vegada que es va a posar re-
mei a aquestes ocupacions il.legals, els sin-
dicats amenacen amb vagues generals, etc.

També et podria parlar d'alçaments co-
munistes ; fets isolats per ara, però que
demostren um origen comú i que s'han
produït fins en llocs que tenien fama d'ésser
els més pacífics del món...»

L'únic sobrevivent
Fa exactament deu anys que el món va

saber, amb sorpresa, la noticia de l'acord
de Rapado entre els alemanys i els russos.

En ocasió d'aquest aniversari, 13rüning
ha recordat la mala sort de la majoria de
signants de l'acord.

Rathenau, llavors ministre d'Afers estran-
gers del Reách, fou assassinat poc temps
després. Von Maltzahn, més tard ambaixa-
dor d'Alemanya a Washington, mori en un
accident d'aviació. Joffe, que després fou
ambaixador dels soviets al Japó, es suïcidà.
Krassin, ambaixador a Londres, mori de
surmenage. Txitxerin, el cap de la delegació
soviètica, és una ruina: atacat de diabetis
i lliurat als paradisos artificials. Rakovshy
viu exiliat a Alma Ata, als confins del Tur-
questan xinès. Només I.itvinof f segueix ac-
tiu i trempat...

El queixal del seny

A una tòmbola benèfica organitzada per
una de les seves intèrpretes favorites, Emma
Grammatica, Gabriele d'Annunzio ha con-
tribuït amb diversos presents, un d'ells un
queixal del seny.

«He arribat a una edat — escrivia. a
Emma Grammaticà, justificant-se — en què
ja no es té ruecessitat de dents, però sí de
molt de seny.»

La lliura s'enfila

Britània.—Mentre no lipassi res!
(Kladderadatsch, periòdic nacionalista, Ber-

lín)

Complots
La dona de Ludendorff, que escriu unes

coses tan divertides com les del seu marit,
acaba de publicar un llibre, del qual es diu
que ja s'han venut trenta mil exemplars,
sota aquest títol sorprenent : El crim mex-
piat contra Luter, Lessing, Mozart i Schiller,
on revela que aquests quatre gran homes
han estat víctimes de diversos complots ju-
daics i maçònics. Luter fou emmetzinat per
Melanchton; Lessing, per Meses Mendels-
sohn ; Mozart, per l'italià Salieri.

Però el descobriment més sensacional és
el de la mort de Schiller, assassinat per
Goethe, el seu íntim amic, però francmaçó.

Segons frau Mathilde Ludendorff, les lò-
gies han rodejat fins ara aquestes morts, i
les d'altres alemanys no tan importants,
d'una espessa teranyina de llegendes. Però
la veritat de debò és la que ella explica.

Si de la Ludendorff depengués, Alemanya
no s'hauria disposat a celebrar el centenari
de Goethe, sinó a pronunciar una condem-
nació pòstuma contra l'autor del Faust.

El misteriós opositor
A la Cambra italiana passa una cosa es-

tranya ; Mussolini no té unanimitat en les
votacions, quan aquestes són secretes. Qui
és el parlamentari que manifesta així con-
tra el Duce? No s'ha pogut saber.

Quan la votació és pública, el misteriós
opositor s'absté o vota en pro, i llavors hi
ha unanimitat.

Per això Mussolini demana, cada vegada
més sovint, votacions públiques.

Quatre cinquenes parts del país han tor-
nat a votar aquest diumenge. Próssia, Ba-
viera, Wuttemberg, Anhadt i la ciutat lliure
cl'Hamburg ham elegit diumenge ei seu go-
vern. Aquestes eleccions, sobretot les de
Prússia, tenen •per Alemanya una impor-
Gineta transcendental, decisiva. Al «Land

-tagn o govern de cada país correspon i'ad-
ministració, la justícia, l'ordre i l'ensenyan-
ça. !El fet que aquestes atribucions passin
del control d'un govern d'esquerra a un de

iIitler revistamt els seus

dreta té una importància cabdal .no sola-
ment per a l'esdevenidor polític del país,
sinó també per a la :política europea.

Tret de Baviera, on han triomfat els po-
pulistes catòlics, els hitlerians han guanyat
a tot arreu. Prússia, que ha exercit sempre
l'hegemonia ien 'la confederació alemanya,
ha estat fins ara el baluard de la República.
Dotze anys seguits ha estat el govern de
Prússia a mans dels partits de 'la coalició
de Weimar, socialistes i centre. El presi-
dent Braun i el ministre de justícia Seve-
ring són les dues figures més significades
de l'Alemanya republicana d'avui. La dis-
solució de les tropes d'assalt de Hit:er i de
tota la seva organització militar fou obra
de Severing, inspirador de totes les mesures
contra el feixisme i el defensor més afer

-rissat del règim republicà i democràtic a
Alemanya. Si de Hindenburg s'ha dit que
era el defensor moral de la Constitució, de
Severing podríem dir que ha estat el seu
defensor material a Prússia. Prússia era,
per tant, en ocasió d'aquestes eleccions, la
clau política d'Alemanya. S'ha dit que si
el baluard de 'la social_iemocràcia, si ala .po-
licia de Berlín queia a mans dels nacional-
socialistes, hi cauria tot Alemanya.

IEIs pronòstics electorals eren favorables
als nacional-socialistes, contra el que es deia
en alguns diaris estrangers. En (les últimes
eleccions presidencials Hitler obtingué a
Prússia exactament el 36'8 per cent dels
vots emesos. Això lluità'nt contra Hinden-
burg, .contra un front format des deis so-
cialistes o marxistes fins al monàrquic se-
nyor comte de Westarp, passant per totes
les graduacions del centre. Quant a diu -
menge darrer, la situació es veia molt dife-
rent. Ed firant format circumstancialment al
voltant de la figura de Hindenburg havia
estat desfet. Dinou partits, dinou llistes, es
presentaven eq aquesteseleccions. Això afa-
voria se'ns dubte els nacional-socialistes. Nu
es veia probable que obtinguessin una ma-
joriaabsoluta, i no l'han obtinguda. Però
és possible que amb la col.laboració dels na-
cionalistes de Hugenberg i algun altre dels
partits de dreta (partit econòmic, partit po-
pular, etc.) pugui Hitler formar un govern
de concentració a Prússia.

Quina será la situació d'Alemanya en
aquest cas? Podrá la coalició socialista-ca-
tòlica-democrática continuar al govern d'A'le-
manya si Hitler té 'el de Prússia i el d'al-
tres iEstats del Reich? Es molt probable
que no. Llavors quedarien dos camins: dis-
soldre 'el Reichstag i convocar noves elee-

cions, que donarien així com així un resul-
tat favorable a Hitler, o encarregar a aquest
que formés govern.

La idea, la possibilitat d'un govern amb
Hindenburg a la .presidència i Hitler a la
cancelleria, havia :pres cada dia més força
en el panorama de la política alemanya.
Per què s'ha de anegar 'el dret a governar
al partit polític més fort d'Alemanya? Ultra
això no deu oblidar-se que Alemanya evalu-
ciona cada dia més vers una tendencia na-

cional o nacionalista. Entre el
que Brüning i Hitler represen-
ten hi, ha molt poca diferèn-
cia : un petit matís de proce-
diment i d'actuació. Brüning
és partidari de la moderació
Hitler de la violència. Però en
e1 fons els dos persegueixen el
mateix fi ; els dos actuen im-
pulsats pel mateix patriotisme
i pe] dolor de veure el seu país
en una situació desesperada,

insostenible .per més temps. La
situació dramàtica d'Alema-
nya, els sis milions d'obrers
parats, ha 'unificat 'la psicolo-
gia política del pafs per da-
munt de la ideologia dels par-
tits. La concepció de les rea-
litatsnacionals va esborrant
les diferències entre els par-
tits ; els caires són menys
acusats, menys vius. ¡Entre un
nacianailista i un .,comunista,
ideològicament, no hi ha a
Alemanya diferència quan es
tracta de les reivindicacions
nacionals. En aquestes cir-
cumstàncies no és d'estranyar
que el corrent d'estructuració
o d'assimilació hagi convergit
en e1 partit que sintetitza les
reivi,ndicacions més extremes
del ¢nacionalisme alemany. En
el segon torn d'escrutini per
les eleccions presidencials un
ínilió de comunistes votaren al
bandidat feixista. Potser cre-
ient que així acceleraven el
principi de la fi. En tot cas
na deixa d'ésser un fet signi

-ficatiu, que demostra l'estat polític d'Alema-
nya en aquests moments.

Un govern inacional-socialista, o de con-
centració nacionalista, ja era gairebé una
eventualitat amb la qual es comptava a Ale-
manya, i no era cap secret per ningú que
alguns 'elements duel centre, i potser també
del govern actual, estaven més disposats a
deixar governar a Hitler que continuar sen-
tiint-se tolerats :pels socialistes o marxistes.
D'altra banda, Hitler -no ha obtingut la
majoria absoluta. S'aliarà amb els populis-
tes .catòlics, és a dir, es reconciliarà amb
Brüning?

Mentrestant el partit socialista, que re-
cull l'essáncia de la veritable Alemanya re-
publicana i democràtica d'avui, posa en joc
tota !la força, desplega tota l'energia per a
salvar el règim democràtic d'una mort se-
gura. El moment és d'una gran transcen-
dència, 1El nacional socialisme o feixisme
respon cada dia més a l'estat psicològic del
poble alemany. No falta gaire  porqué aques-
ta part sigui la majoria. Però el fet és que
falta, i, per tant, no hi ha govern possible
sense un reenquadrament de les coalicions
actuals. Com es resoldrà aquesta situació,
és la incògnita que es planteja.

o. A.
Ber4fn, aq d'abril.

Mac Donald
Sembla que l'operació a l'ull dret que ha

/>agut de sofrir Mac Donald no ha tingut
els resultats esperats. El primer ministre
anglès no ha volgut fer cas dels consells
dels metges i ha treballat sense plànyer-se
per aquesta raó es tem que, malgrat la seva
energàa, no jugui passar gaire temps sense
renunciar al poder.

Però, tot i el seu estat de salut, Mac Do-
uald ha volgut anar a Ginebra a gendre
part a les discussions sobre el desarma-
ment.

No fa gaire, en un àpat d'antics comba-
tents, el primer ministre va començar així
el seu discurs

-,S'ha dit moltes vegades que la guerra
és un doble assassinat, i això és fals...

Gran expectació que es tradueix en ru-
mors. Però Mac Donald continua

—Es fals. La guerra no és un doble as-
assinat : és un doble súicidi.
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Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

1 Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es-
trangers - Passatges Marítims i aeris

_ Viatges a "Forfait" - Excursions acom-
panyades - Peregrinacions, etc.
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Jackie Coo

EI petit gran artista

que hem admirat fa

poc, es presentarà

aviat en

El Pilluelo

`

Film dirigit per Fred Niblo

Avul 1 tots els dies en

CAPITOL

Nacida

para amar

per Constance Beeoett

VEGEU.LA 1 ENS AGRAIREU EL CONSELL

Horizontes dorados

per HILEN TWELVETREES
i WILLIAM FARNUM

‚‚‚‚VII

Produccions sonores P. D. C.
Exclusives Cinnamond Film

TIVOLI

2.A SETMANA

del gran film espectacular

Jack
_	 11oU

,.,	 TdVeg
o.,

DIRICleL!' ..4

Realitzat amb la cooperació de la
ARMADA NOPDAMERICANA
pel director FRANK CAPRA

amb

JACK HOLT, RALPH GRAVES

i FAY WRAY

v

Producció:

COLÚMBIA PICTURES

Distribuïda pels

ARTISTES ASSOCIATS

EN PREPARACIÓ:

Entre noche

ydía

Film d'intriga parlat en castellà

Producció:

FAMOUS PLAYERS GUILD,

dels ARTISTES ASSOCIATS

—AVUI

ESTRENA

GAYNOR
ChoAao

FARRELL
en

DELICIOSA
vaooucaón v•c

Direcció:

David Butler

' U'

EL CINEMA
L'ACTUALITAT	 CINEMA D'HOMES LLIURES

Elissa Landi

bre les necessitats sentimentals de les mul-
tituds.

Cel robat és la història d'un noi que, fa-
tigat de viure miserablement, roba cinc mil
dòlárs amb l'abjecte de viure intensament
una vida de plaers i amb la intenció rodona
de suïcidar-se un cop acabats els diners.
Naturalment que després d'haver conegut
els plaers de la vida, no té res de parti-
cular veure el noi canviar de pensament i
decidir-se a viure, pobre i tot, amb una
noia que bé s'ho val, com és ara aquella
que interpreta Nancy Carroll.

Malvada és un film més substancial. Es
u'n film d'Allan Dwan ple d'incidents. 1 és
que el públic del cinema té avui la sensibi-
litat tan desballestada que refusa tota classe
d'arguments simples. Cal dones ipés d'urna
vegada malbaratar urna idea per la necessi-
tat de multiplicar-ne els 'incidents d'ocasió.
Un debut brillant i suggestiu, unes bones
escenes de presidi i també una colla d'ex-
cellents actors que presideix honorablement
Elissa Laindi, l'ar	 àtista tan sensible que v-
rem tenir la sorpresa de descobrir en El car-
net groc. Allan Dwan, que és un home de
talent, fa visible aquest, més en alguimes
qüestions de detall i d'interpretació que en
l'argument pres en conjunt, el qual dóna
massa sovint un so poc verídic.

Cisco Kid és un film cavallístic, amb
molts més petons, de totes maneres, que
cavalls. Només en parlem perquè em aquest
film Conchita Montenegro brilla d'una ma-
inera esolata^nt. La seva bellesa, bellesa cà-
lida i m^eridionail, ha trobat un fotògraf
adequat. I que consti, sabem perfectament
que ella és de Santander. El seu treball
s'afina i sombla que ara ja parla l'anglès.
Es una dona de la qual els americans po-
den treure um gram partit. En mig de la
coinfusió de belleses anglo- saxones, Conchita

J. PALAU

A pronòsit lesEncarad2 	 ^Un
que jo mo

fil

sigui

m

massa amic d

de

e escenes! I, qui n

René Clair

teoritzar sobre e1 cinema, tampoc deixo de	 folch-i-tarrisme roig dels arguments, venta-
reconèixer que és um tema que es presta a	 ble esquer per a ús -de papanates carregats
moltes reflexions. Com diu Jules Romai,ns I d'ignorància i de paciència.
dins el prefaci de fa seva darrera obra Les	 ¡En front d'aquestes manifestacions d'es-
hommes de bonne volonté : ((...les ressour- 	 clavatg^e del 'cinema rus amb la seva cre-
ces du cinéma, arrivé à l'áge adulte, soni	 dulitat en les màquines i els polls i amb el
venues répondre au besoin qu'éprouve 1'es- 	 vici que tenor els seus actors d'esb°rrar-se
1n t moderne d'exprimer le dynamisme et	 sempre en un conjunt com si no tinguessin
le foisonnement du	 monde	 ost	 el ^longe.n	 vida individual,	 o	 l'altre esclavatge,	 pitjor
Inútil	 discutir-ho ;	 estalviem-nos	l'en	 d

i

utjós	 oncara,	 el cinema mordamericà, dels homes
plet de la preeminencia del cinema damunt	 estargits pel estandard, l'obra de René Clair,
les altres artes ; però ningú no pot contra-	 tan	 sensible,	 tan alegre, ^tan ourapea, ens
dir.nos	 si	 diem	 que és l'art
més

m 
eculiar dels mostres dues.	 u.	 __

p	i 	 ^I^	 ^^a¡	 d^	
r.-.  I ab això m hi ha prou	 ^rt^`)	 ^ ^	 ^ 	 ^ ^ .	 ^I (^ ^,^^	 Ítv 	 ;

Un film és	 doncs	 wna obra	 .	 'tip	 (I^	 ^^^ ^^ ^^^^ t^	 ,^
det r

eb
i,	 per	 tant,	 susceptihle

de	 rre	 1 aplicació	 dels	 pre-	 ¡.	 -^	 ^^r1^^j	 ai	 ^'	 P

ceptes	 de	 l'estètica.	 I	 no	 una	 °r"^'itl^s^^^	 ,.	 "	 ^ t	j
art indeterminad	 ua ;	 sinó a	 e-	 ^^
lla que s'adapta més a la ne-
cessita^t d'expressar el di^namis-	 i t^; .	 ^

t
I

me multitudinari del món ^ac-	 ^'^ 
tua1,	 Por	 aixb,	 sense	 voler, 
s'ha trobat que, de la repro-	 ^	 ...	 1
ducció més o monys hàbil de 	 ^r
novelles roses, amava acostant
cada cop més el seu contingut 
al	 de	 la	 literatura	 moderna.	 yi
l.:iltim film de Reiné Clair, i

A	 nous	 la	 liberté !,	 n'és	 un
ewemple :	 la	 naturalesa	 dels
rocursos que empra ; el biaix	 r `.
com pren l'argument • la ten-	 „ ^	 rí

n	

es revolta	 davant	 de]

d4ncla a la metà£ora acrabá-
tica	 (cant dels	 ocell	 únterpre-	 ^	 ^	 lé^
tat per veus de lana), el fan
germà de bes obres literàries
actuals,	 les quals es diferen- e' 1
cien	 de les	 immediates	 ante-	 r¡P	 ^^níns^^
riors en què han rebut el cop

o	
'	 r

d'lla del sobrerealisme, 	 sense V^
tt

abjurar, •per això, d'una certa	 ,1 ^

coherencia i rnesura	 ^t

També aquesta modernitat
pot observar-se en e'ls <(ehjec-	 J	 a^ L
tose	 que hi	 surten ;	 són	 els
d'úmltia hora : fàbriques tallo-	 f

ritzades, mobles tubulars, etc.,	 ((1 nous la liberté h^
o bé coses humils i tronades,
presons, bars carrinclons. guar-
des de	 pau,	 vistos	 ami) 1'ull de	 la	 ironia	 fa tat l'efecte d'un cinema d'homes lliures,
agre-dolça.	 que no han renunciat a .la flor de lla vida

No obstant hi ha una qualitat h 	 fram-	 anar un xic pengin-penjam, viure un xic
oesa en aquest film :	 una mena d'alegria	 pel sou compte i riure per sota el mas ; que
que els francesos es passem de pares a fills,	 sabem que l'únic que val és ^^l'homei ; que
com un ban vi o conyac, i que és de som-	 les exigències de la vida, sigui dins una ca-
pre ; l'esperit d'abservació s'hi associa amb	 verina o dins un taller tailoritzat, a peu o a
una mena d'esperit de finesa que els impe-	 màquina, són cosa fatal, que hem d'accep-
deix que l'afany de modernitat es canver-	 ter,	 pérò	 sense	 encaterinar-nos-hi ;	 sense
teixi ien un deliri trist i feixuc, com a molts	 perdre	 la	 llibertat	 ágil	 de l'esperit.
films alemanys, plans de candor i meticu-	 RossLND LLATES
lositat avantguardista ;	 inberessaatíssims de
técnica, però una mica infeliços par dintre.
Dateu que 5611 fets per gent que no sap
(lije  tant pot fer riure un avió com una car-
reta de bous.	 /^^

Tampoc hi ha 1'astetació niquelada ipuc- 	 ^^ • • •
ril dels nardamerkana que sempre surten
de la capsa i fins quan van deixats, perquè
el paper ho exigeix,	 estilitzen	 i estandar-	 —que l'operador Harry Grey ha fet un
dit/en.	 reportatge sobre el contraban a la frontera

I, si deixant l'Occident passem a Orient,	 franco-espanyola, que s'ha projectat .a París?
veurem tot seguit d'avantatge de l'humor de	 -que Fedor Oxep, acabat ja el film tret
Remé C'lair sobre la plúmbea pedanteria en-	 d'Ell germans Karamazof, en prepara un
regimentada dels russos... Oh, aquella pràc-	 altre :	 Nits de París?
tica a mostrar mendicants !, aquella mono-	 --que el darrer film de Pabst és l'Atlàn-
tonia de quadro plàstic que tenen totes les	 ¡ tila,	 tret die 1 a	 novella de	 Pierre	 Benoit?

Havíem quedat que no parlaríem d'El car- els arguments actuals els actes de violèn-
rer fins que no fos presentat en projecció cia. La revifalla dels films de gangsters és
corrent, però com sigui que una errada iens un fet que ha estat força comentat. Però
feia panlar en el .número .passat de la immo- el més xocant és que hi ha una pila de
bifitat de la ecàmera em aquest film de films que tracten d'establir em corrent de
King Vidor, l'avinentesa d'esmenar l'error simpatia entre el públic i el delinqüent. No
sembla que ens inviti ara a reparlar-ne.	 és difícil trobar-ne exemples, fins a tres, en

Naturalment que el que nosaltres volíem una soda setmana d'estrenes. Títols? Cel
dir era tat el contrari del que es llégia. robat, Malvada, Cisco Kid. Heus ací que
Dèiem .que la mobilitat incessaint de la cà- els psicòlegs podem trobar en aquesta cons-
mere cantrabalançava eficaçment la immo- tatació um camp fèrtil a llurs reflexions so-

biiitat del subjecte dramàtic. 1 així podríem
ara dir, aclariint .aquest judici, que la cá-
mera amb la seva agitació constant, movi-
mentació àgil a la captura de la imatge
significativa, interpreta el drama descobrint,
sota l'aparent fixació .externa, una pulsació
dramàtica intermitent. L'emoció neix en l'es-
pectador en participar personalment d'aque-
I la trajectòria que a tot instant realitza l'ull
impersonal de gla cámera. J pensem, tot con-
sideratnt com és reeixit en aquest sentit el
treball de King Vidor, quina cosa més in-
completa fóra una història del cinema que
no dediqués un llarg capítol a examinar les
successives adquisicions expressives que ha
significat aquesta possibilitat de moure la
càmera, possibilitat que es revela d'urna fe-
cu:nditat avui inesgotable.

També ens referíem en el número ;passat
a aquella democratització de 1a fantasia que
realitza el cinema. Es un problema la solu-
ció del qual nosaltres no tenim, saber si
aquesta fantasia és nociva o sana. Si els
desigs que en avortar ien la vida provoquen
aquella fantasia, i que en el cinema troben
el camí llliure d'obstacles, echen del cinema
una satisfacció o una exaltació. Es a dir,
si hi ha purga o bé, al contrari, excitació.

Reflexionant sobre aquesta qüestió, no po-
dem menys de constatar com sovintegen en

La col^lecció completa de

MIRADOR pot consultar-se

a l'Arxiu Històric de la Ciu-

tat, plaça de la Catedral i

carrer de Santa Llúcia, 1,

"Casa de l'Ardiaca", tots els
i	 i

dies feiners de 9 30 a 130. 
Mantemegr° ^° té parió'

POSTAL DIE FRAN'C'ESCA B'ERTINI:
— Hom pensa, veient — reveient ! — Fran-
cesca Bertini : «En els ulls d'aquesta dona,
hi ha realment tragèdies injectades.e I això
que ara no té pas aquells atacs de tos de
la Dama de les Camèlies ; aquells ataos
violents que feien caure cortines i penja.,
robes. No; ara té una contenció suprema
en el gest, una serenitat externa. 1 amb
tot, la tragedianta, sempre ! La sang deu
tenir sotracs violents a 'cada passa i una.

desesperació li munta als 1!s. Ohobscura d	 p	 u
Francesca ! Ha mort 'l'amant, en el due11
amb l'home tenebrós? Recordes encara la
pallidesa de Giovainmi esqueixat o de Paalo,
ferit, sota els teus ulls?

Però fa tristesa, Francesca, la despropor-
ció del teu gest. Ens' creiem davant la tra-
gedia, quan veiem la lluïssor estranya de
les nines dels teus ulls. Cuitàvem a fabri-
car-mas una escenografia de pistoles deses-
perades. Per qué aquest estremiment del
cos, sota la fosca del jardí; aquest arrau-
lir-se, sota l'abric pompós?
La tragèdia no hi és. La tragèdia és, jus-

tament, la, seva inexistència. Quan cercà-
vem des dolors profundes del teu estremi-
ment i de la teva mirada, tu et limites a
tancar el teu abric, dient

—Fa freddo.
I entres.

CO iQUIETERIA DE KING VIDOR. 
Ja ha estat apuntat; però convé remar-

car-ho. La impressió que us fa un film com
Street scenes és que assistim a un tour de
coqueteria de King Vidor. A una mena de
más difícil todavía. Calia renunciar a tot
el seu utillatge de cineasta, a tota l'esplèn-
dida possibilitat del studio, per a oenyir-se
a una obra de teatre, on la decoració no
canvia, i on tot resta emmarcat en trenta
metres de carrer suburbial. Ara, perd, que
Kiing Vidor ens ha demostrat de què pot
prescindir, ens interessaria que volgués tor-
nar a ensenyar-nos, altra vegada, què pot
ferquan no adapta aquesta postura, vic-
toriosa del virtuós.

JEAN DIE LA LUN'E. — Caldrà, serio-
sament, des d'ara, analitzar l'element lite-
rari en el cinema parlat. Mentre la seno-
rització d'uin film ha estat un goig primari
de dotar l'espectador d'un nou sentit de
percepció, no ha calgut empendre tal estudi.
Ara si. Diem això després d'haver vist el
film de Marret : Jean de la Lune, bastit
damunt d'una obra de Marcel Achard.
Aquest film .no ha estat prou remarcat ; la
mateixa empresa del Fèmiina ha posat en
lloc preferent del programa una obra idiota.
I bé : Jean de la Lune és una de les cases
més fines, més acabades que hem vist
aquesta temporada. Obra de dicció perfecta,
sòbria i elegantíssima; d'una cancepcid am-
plament cinematogràfica, dins d'un am-
bient dialèctic ; moilt i^nteressaint, quant a
la seva .acció, plasmada en una interpre-
tació ajustadíssima. Remarquem Jean de la
Lune, obra seinzilla i seriosa, a tots els gus-
tadors de cinema.
Ef cinema europeu ha pogut posar-se ara

en contacte amb una tradició ben viva. Tot
e1 que emn el cinema sonor nordamericà és
desorientació i manca de sentit davant els
textos literaris que han de dir els .actors, és
ací retrobament d'una tradició molt viva,
que, en René Olair, per exemple, ha arribat
a fer-nos pensar, sense cap exageració, en
Maliére. - D. P.



Cançons de moda

Orquídea Trujillo, dansarina cubana

•. (,, L

EL TEATRE
1= 'te Go Q° 0!e ^1^^i e m ora a p	 _

^^	 E el t de commemoraciG del c n
poble com nosaLltres, giue balla l'austera
sardana, se n'hagi pogut orear la fama de
po'b'le seriós i treballador. Injustícies més
grosses s'han fet al món. Però... si volem
analitzar tots els pobles pel sedàs de la seva
música, què direm de Cuba?`

Personalment, preferiria no dir-ne res i
tenir la fortuna suficient per poder amar a

D

Divendres .passat, en la funció celebrada
a Romea a benefici de Maria Vila, fou re-
posada l'adaptació feta fa onze o dotze anys
per Ventura G.assol i Puig i Ferreter del
drama sicilià Mzdia, de Luigi Capuana, sota
el room de Joana, l'embruixada, um drama
amb totes les característiques de la seva
escola, esgartifós i truculent, carregat de

Maria Vila

passions violentes, ornamentat amb una
bona dosi de folklore, i tractat amb prou
traça perquè la intensitat dramática de la
seva peripécia .no decaigui Ini un sol mo-
ment fins arribar a la seva culminacióen
l'escena final. Urna obra en la qual l'actriu
homenatjada ha pogut (lluir bes seves grans
condicions de tràgica una vegada •més.

Alhora que hom ens ;anunciava aquesta
reposició, ens assabentàrem també que l'em-
presa del vell teatre havia decidit donar per
acabades les seves tasques, després d'allar-
gar-les per uns quants dies més, per a,re-
pemdre-les, potser, '1a tardor que ve.

Això després de sis mesos justos d'actua-
ció i quan es pot dir que encara em quedem
dos per arribar a la terminació normal de
la temporada, quan amb les seves darreres
representacions aquesta companyia ha ob-
tingut èxits ben estimables, quan podíem
esperar d'ella molt més rendiment, quan el
fet d'ésser actualment l'única que a Bar-
celona treballa en gel seu genere, ona .podia
fer pensar que la manca de oompetèincia
podria portar-li una més gran afluència de
públic, i quain aquesta mateixa circumstàn-
cia, ensems que ens permetia esperar que
tindria una doble oferta d'obres a represen-
ter, li havia donat ocasió de reunir un con-
junt excellent — el millor que de moilt temps
ençà hem pogut veure --, un conjunt que
la posava en situació depoder emprendre's
qualsevol repertori.

La combinació de totes aquestes condi-
cions no ha pogut obtenir que el local del
Teatre Català Romea s'omplís d'una ma-
mera regular i que l'actuació de la compa-
nyia es pogués descabdellar narm.almemt firis
a darrers de juny, com succeïa tots els altres
anys. I com a conseqüència fatal, l'empresa,
cansada de liquidaciàns deficitàries, ha de-
tcrminat el que ja era de preveure. Plegar.

E1 balanç d'aquesta temporada no pot és-
ser més desastrós per a nosaltres. A pri-
mers de gener, després d'una .actuació mi-
sèrrima i esquifida, sense cap cxit em 'les
seves estrenes, la companyia de Novetats es
dispersava, i ara, poc més de tres miesos
després, 'la de Romea s'acomiada del seu
públic, encara que hagi comptat més èxits
que Ino fracassos,

La conclusió que podem treure de tot això
és ben senzilla, per bé que .no sigui gens
falaguera mi esperançadora : el teatre ca-
talà, almenys ara per ara, no és viable a
Catalunya.

Die qui és 1a culpa? Marle de Déu, si se
n'ha despès de paper i tienta pler tal de car

-regar-la a un o altre! Qui invectiva els
autors, qui llença mil penjaments contra els

Feu fer els vostres gravats a

Fotogravats Exprés
IGUALADA, 6 (Gràcía)

Telèfon 76935

empresaris, qui insulta copiosament els crí-
tics, qui se les empren contra els actors,
contra els directors d'escena, contra els de-
coradors, contra els locals, contra els hora-
ris, contra tot plegat.

I ens temem molt, la veritat sigui dita,
que, amb tot i que no podem negar certa
part de motius a l'un r a l'altre que els

porten a parlar com parlen,
no els puguem donar la raó.
Allò que se'm diu culpa, la
culpa d'aquesta manca absolu-
ta de viabilitat del nostre tea-
tre, potser no 'la té ningú en
particular. Més aviat és atri-
buïble a un grapat de causes
generals que pesen avui da-
munt els teatres de tot arreu
del món, de les quals es res-
sent més el nostre per les mil
diverses incidències que gravi

-ten d'uin quant temps ença so-
bre la nostra vida ciutadana.

La bona fe no es pot negar
a ningú. Hem de pensar que
cada u hi fa tat el que pot i
que no hi ha mimgú — empre-
ses, autors, actors i crítics 

—que vulgui ensorrar el teatre
català, i amb ell ells mateixos,
per pura maldat o per una
insana obstinació a rehutjar
tantes idees lluminoses i pa-
nacees imfallibles com s'oferei-
xen per tots cantons. La única
causa de la misèria del nostre
teatre actual és que el públic
n'està completament desafee-
tat . Malgrat que la gent s'a-
glomeri en un moment domat,
vibrant d'entusiasme i dispo-
sada a emocionar-se tant com
calgui per un esdeveniment
teatral, sigui una estrena, si-
gui un comiat — més si es
tracta d'un comiat, i com més
patètic, millor —, un públic de
teatre català no existeix d'una
manera normal i quotidiana.

Formant part del públic d'a-
quelles ocasions, llevat de l'e-
lement d'alluvió aportat per la
propaganda, hi veureu sempre

les mateixes persones que trobareu en tota
classe d'altres avinenteses menys importants,
persones que, comptat i debatut, són em um
ben petit nombre i a les quals seria potser
abusiu de demanar que aguantessin les tem

-porades elles soles, amant cada dia al mateix
teatre a veure el mateix espectacle.

I és aquest l'únic púlblie que el nostre
teatre té a Barcelona. Un públic tan .addicte
i fidel com vulgueu, però que necessària-
ment no pot tenir cap extensió. lEl públic
d'aquests espectacles no s'aglutina a base
de fidelitat i d'adhesió, sinó damunt d'una
afició difosa i general en tot el poble. I .això
és el que fa •sostenir-se les companyies, el
que fa aguantar les obres i continuar les
temporades. L'afició al teatre català, en
comptes d'ésser una cosa difosa entre la
nostra gent, només existeix en una ínfima
part d'ella .

No hem de voler ara recercar les causes
d'aquesta desafecció que constatem, encara
que per a nosaltres es podem resumir en
una : provincianisme i manca de catalanit-
zació em el nostre públic de teatre. Ni tam-
poe cal parlar de la qualitat de les obres,
de treball dels .actors, de les condicions de
presentació ni deis preus de les localitats.
A Barcelona estem .aguantant temporades
senoeres diverses escenes deil més insuls, del
més anodí, del més banal i del més poca-
solta teatre castellà, amb obres, actors i pre-
sentació molt sovint inferiors als catalans
i a preus molt sovint superiors als dels nos-
tres locals. I aquestes temporades es soste-
mem no amb públic foraster precisament.

I és més trist de considerar això ara que
els catalans estem a punt ele repemdre el
lliure joc de la mostra vida civil. Amb la
imexistémcia d'un teatre anormal autòcton,
els catalans elis trobarem amb un buit en
la nostra cultura, en la qual faltara aquest
importantíssim element. Eps trobarem amb
una vida social mancada d'un dels seus ex-
ponents que més qualitat podria donar-li.

I encara que les mostres institucions su-
pleixim amb la seva funció protectora aques-
ta manca d'adhesió duel públic, si no arri

-bem a crear aquesta adhesió tot es podrà
donar per perdut. Per això Ventura Gassol,
que va voler parlar com a Conseller de
Cultura de la Generalitat, ien exposar -nos
cls projectes que té el Govern de Catalunya
en .aquest sentit, ens pogué dir que si el
poble no s'hi interessa, tot l'esforç que des
de dalt es faci -no passarà d'ésser pur trà-
mit burocràtic, sense arrel em la vida del
país,

JOAN CORTES

N. B. — Per alguna cosa que hem sa-
but després de compost el present article,
sembla que la perspectiva s'ha aclarit una
mica quant a l'acabament de la temporada
per la companyia Vila-Daví, que segurament
s'allargarà fins al termini normal. Aquestes
notícies, que ens donen gran satisfacció, no
destrueixen, però, ]es consideracions que
fem sobre el capteniment del mostne públic.
Tarot de bo que e1 fet que motiva aquesta
nota — sobre el qual, de moment, no po-
elem ésser més explícits — serveixi d'estímul
amb el seu exemple per augmentar l'inte-
res general envers el teatre català.

---Mamà, i'iEnric em va demanar rela-
cions, ahir ; si avui se'm recorda, és que
deu dur bones intencions.

(New-York American)

Si el jazz, en lloc d'ésser una institució
d'ordre musical fos una associació política,
podria dir, com deia abans la Lliga Regio-
nalista, que en gel jazz hi carp tothom. 1 li
seria fàcil demostrar-ho : veuríem com tot
el £olk-lore sentimental dels negres de Vir-
gínia, primer, com les cançons dels cono-
boys del Far West, després, com les lisa- '
guides melodies de 'les illes
oceàniques, més tard, i, final-
ment, com la maindrosa músi-
ca cubana, han .passat par l'a-
dreçador del jazz i s'han sot -

mès al seu ritme i a la fan-
tasiosa disciplina de la seva
orquestració.

Ara, sembla que toca el torn
ais aires de Cuba. I les or-
questrines i els gramòfons de
tot el món escampen, impla-
cablement, por totes les lati-
tuds, aquelles rumbes i aquells
Sons .que han amenitzat la
mandra local de les darreres
generacions cubanes.

Per als catalans, aquest fet
no •constitueix una novetat
semblant a la que deu repre-
sentar per a altres països.
Aquí degué ésser urr dels pri-
mers llacs on l'exportació de
núsica cubana fou rebuda amb
els braços' oberts. Molt abans
que Paul W'i^themamnin en fes
un disc meravellós, molt abans
que Max Fíeischer n'edités um
film sonor per a la Paramaunt,
tots els mariners de la costa
catalana havien cantat, amb
mal accent, però amb bona
voluntat, les tendres estrofes
de:

Si en tu ventana vieses una
[paloma,

trátala con cariño, que es mi
[persona.

De la dominació espanyola
a Cuba no en resten .avui dia
altres testimonis que aquestes melodies crio-
lles que, com flors d'un exotisme assimilat,
floreixen per les nostres platges. Hi ha, fins
i tot, una mainera tan catalana de cantar la
música de Cuba, que es ,podria dir que, com
amb la bulla;b^essa de Marsella i amb la
paella valenciana, n'hem fet un plat nou;
d'un sabor local inconfusible.

Per totes aquestes raons, nosaltres som
els europeus més indicats perquè no cns
vingui ele nou que la música cubana s'hagi
posat de moda a tat el món. Si se'ns per-
metés 1'expnessió, diríem que fórem uns
precursors, Precursors sentimentals, però -
o sigui de la pitjor mena — ; avui dia, els
fabulosos drets d'autor de 'les cançons de
l'Havana, els cobren uns homenots traçuts
i mal educats que, de Nova York estant,
ham posat el marxamo comerciai a les dol-
ces melodies deCuba.

1 després de posar aquesta llagrimeta in-
teressada sobre el negoci negligit, diguem,
amb la mà al cor, que totes 'lees reflexions
que hem escrit més amunt i d'antres que
no és del cas esmentar, les fèiem l'altra
mit veient ballar a l'!Excelsior una jove dan-
satina cubana que porta el room evocador
d'Drquddea Trujillo.

—Quin país, Mare de Déu, quin país ! —
pensàvem, mentre sota la llum dubtosa del
focus vermell, la tendra ballarina s'ondulava
— exactament : s'ondulava — al so de la
música del seu país. IEs comprèn que d'un
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viure-hi una temporada. Però com que aquí
no es tracta de les nostres febleses par-
ticulars, situó d'escriure un article molt for-
mal, ens veiem forçats a reconèixer que la
música cubana no és precisament allò que
podríem dir-ne un imcemtiu per a la castedat.
Será aquest el secret del seu èxit universal?
Potser seria arriscat d'alfirm•ar-ho, perú sf
es pot asegurar, sense por de comprome-
tre's, que les cançons cubanes presenten
unes qualitats extra-musicals, que ni als
ulls del més distret passarien desaparee

-budes.
Es de creure que, actualment, les manis

més irreverents t industrialitzades hauram
posat la seva empremta grollera en lla finor
infantil deis versos d'aquestes cançons. En-
cara és possible, però, trobar en algun dels
èxits més recents aquella poesia de línies
clares, graciosa i innocent com l'estampa
colorida d'urna •caixa de tabacs:

Fiesta.
El domingo los cubanos hacen fiesta,

y se van a pasear...

I sobre aquest tema pueril, urna 'ballarina
ben raçada us hi posarà una coreografia
tan... íntima, que l'espectador imparcial po-
drá sospitar que, fet i fet, a Cuba totes
les ocasions són aprofitables .per a passar
una bona estona.
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Enfrada, una pesseta

1 s Indústria primiNua i moderna
2.° Notician Fox, sonor
amb 26 reportatges d'actualitats mundials

Qsr Estrena a la L' alfombraPenínsula de

màgica de Movietone
Pot-Pourri Neo-Yorkí

(Simfonía fotogràfica)

—.1 si no que ja estava maquillada, m'hau-
ria posat a plorar...

(New-York American)

^rG 	 sac es	 e -
tenari de Goethe, els lieder tenen un dels
llocs més vistosos. To'tes les cançons i des
balades de Goethe han excitat la inspiració
dels millors músics.

En el Palau de Pedralbes, ]'Institut-Es-
cola de la Generalitat de Catalunya va or-
ganitzar una sessió en la qual la cantatriu
alemanya Margarete Zo'll, amb espiritual in-
tensitat, va cantar Heder de Schubert i un
de Wolf, compostos damunt poesies de
Goethe.

En representació del Comitè gestor, Ra-
mon BorrasÆrim va llegir un estudi de la
gèinesi i l'evolució del licd, en conceptes
concentrats en poques paraules. La lògica
de les formes musicals no és la mateixa
que la lógica de bes formes de la raó, em

-cara que l'abstracció, que és llei die la mú-
sica, bu sigui també de la suggestió literà-
ria, i que les imatges, que són d'ànima de
la poesia, excitin la concepció de les idees
musicals. Perú ve un moment, en la his-
tòria de les formes artístiques, en el qual
la intel•igèneia, fent-se sensible, ofereix la
literatura a la música i aleshores dues àni-
mes són en una sola acció : 1'expressió lírica
en 1a poesia i 'l'expressió lírica en la mú-
siea, engendran el li,,! ; el lied, que té per
estructura estética el canoro clàssic, convi-
vint amb el romanticisme suau de 1a balada
álemana.

Quan altres literatures han produït Heder,
ha flaquejat l'equilibri que hi aguantava el
classicisme : com ien el lied fet de literatura
francesa i fórmules musicals racionalistes
com en el lied italid, ressonant d'un ritme
vegetatiu de guitarra. Pero totes des precep-
t ives de mú sica ban manllevat el 'nom de
lied, per assemblar-se, almanrys per .analogia,
a 1,1 forma autéintiea alemanya.

Goethe va erroar la balada, d'un sentit
més birmà ; els músics se'n corprengueren,
i cap poeta no ha estat més cantat en 'les
seves poesies. Ja en els seus comerços els
músics alemanys ho ,perceberen ; però la
música és •art d'expressió úhima, i la baladaI
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Margarete Zoll

die Goethe — expressió lírica cn la poesia
i em 1a música — tardà a consolidar-se.
IEs per aquesta raó que les balades de
Beethoven no són clàssiques, perquè fonem
massa primeres, i ho són les de Schumann,
per ésser darreres. Entre els dos, hi ha
Schubert, que va crear la farina de la
^balada amb música. IEs pot resumir dient
que en Beethoven falta el 'lirisme pur ; en
Schubert, l'expressió lírica és en el cant,
i fimalm^ent, en Sohumamm, el lirisme ha
penetrat en ]'harmonia.

A Catalunya, el lied ha pujat de la tona-
da popular a 1a cançó de sentit popular, por
tendir a expressar, finalment en línies metes,
l'emoció intelligent.

Aquests són els conceptes, justos i pro-
funds, que Ramon Borràs-Prim, d'urna ma-
mera clara, però precisa i concentrada, va
exposar i que nosaltres hem volgut comen-
tar,

Margarète Zoll va cantar Nocturn del ca-
minant, Lament del pastor, Rosa de marge,
Amor sens treva i El reti dels verns, bala-
des i cançons de Schubert, amb un tal
sentit del lied, que oir-la era una lluminosa
explicació de la teorització feta per Borràs-
Prim, abains ; i amb una tal musicalitat,
dotada de psicodosi i vida, que els oients
foren encadenats a la seva veu i a la seva
expressió penetrant.

JAUME PAHISSA

AFUSA
ASSUMPTES FISCALS 1 ADMINISTRATIUS

LAIETANA, 18, PRAL. B. - BARCELONA

PALAU MÚSICA CATALANA
Avui, dijous, a tres quarts de deu del vespre,

FESTIVAL HAYDN
EXTRAORDINARI

Unica audició íntegra de l'ORATORI

LES ESTACIONS
per

L'ORFEÓ CATALÀ
r

1	 L'ORQUESTRA

PAU CASALS
amb la col'laboracló d'ANOREUA FORNELLS,

EMILI VENDRELL Í RICARD FUSTER

Despatx de localitats en U. M. E. Passeig de
Gràcia. 54. Els SOCIS de I'ORFEO CATALÀ i
del Patronat de l'ORQUESTRA PAU CASALS
tindran un descompte sobre els preus de tes
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EL LLIBRE

Després de la Diada
Ja es pot dir, ara que ja ha passat.	 Els que la majoria de transaccions que les lii-

Ilibrclers, I totes les altres persones de prop breries realitzen	 on	 aquest dia	 són	 d'una
o de	 lluny	 interessades en	 aquests afers, importància petitíssima.
no tenien pas massa esperances posades en Hi	 ha,	 és clar, el client calculador que
la Diada dol Lihre que, com sap tothom, espera	 ida	 Diada	 del	 Llibre	 per	 adquirir
es	 va celebrar dissabte	 passat. obres de preu en les quals el descompte del

S'havia parlat tamt de 1a crisi del	 llibre, deu .per cent ja representa un estalvi digne
i aquesta és realment existent, que, de debò, de cansideració. 	 Però	 els llibreters	 us do-
les poques esperances tenien el	 seu fona- maran	 fe que tals casos	 són excepcionals.
ment. Per acabar-ho d'ajudar, la naturalesa Em	 general,	 el gran	 volum de vendes és
no es va , pas mostrar gaire favorable.	 El proporcionat per la suma de vendes petites.
dia	 abans	 va	 començar	 a
ploure, d'una manera pròpia
per descoratjar	 els	 llibreters, rçv

sobretot els que s'han de re-
fiar ,principalment	 d'una	 iens- l
tallació a l'aire lliure per Po-
der satisfer	 '.la	 gernació	 que
compleix amb la ja arrelada'
tradició de fer alguna adqui- ^4	 t^.

sició en la Diada del Llibre
Així i tot, en termes gene-	 á,^^v a "^

rais es	 pot dir que aquesta
"``'nfldarrera Diada ha superat for-

ça	 llargament	 l'anterior.	 !Es
difícil, és celar, de tenir dades
verídiques	 i	 completes,	 però
P°' les autèntiques que hem
pogut	 recollir,	 el	 guany	 és ít
evident.

Cal, naturalment,	 tenir en
compte	 que la	 Diada, 'l'any
passat,	 s'esqueia a prop dels
importants	 canvis	 ocorreguts
al	 país :	 l'actualitat	 polftica
ú potser un •ert .neguit an cer-
tes	 persones	 .porugues,	 eren tb^
factors importants per distreu-
re la gent.	 També cal tenir
en compte que, separada gai- ,	 ..-
rebé per mig any només, hi n
havia hagut una altra Diada a
del	 Llibre,	 ja que	 fou l'any

pupassat que es decidí celebrar-
"

s	 ^^	 ^^	 x^
la	 el	 23	 d'abril	 en	 lloc	 del t
p d'octubre, com fins alesho-

v

res.
El fet és, com dèiem, que

sembla poder-se dir sense por t,
d'ésser	 contradits,	 que	 en-
guany s'ha recaptat molt més
— globalment--que l'anterior.

Es	 difícil	 de dir	 per	 què.
Tot hi	 deu	 haver contribuït	 --
una miqueta :	 els cartells de Una parada de k	 Rambla
sempre de 1a Cambra Oficial
del Llibre, els articles dels dia -
ris, els discursos, 1a ràdio, el descompte del Es clar que	 els	 llibres	 tenen	 la	 seva .ac-
deu per cent... Tots .aquests mitjans de p%_ tualitat, la seva urgéncia i que no abunda
paganda s'han sumat per fer de' la Diada •la tranquilitat que cal per esperar proveir
del Llibre una festa que tothom	 celebra, se de llibres un sol dia cada any. Però el
amb una unanimitat que la fa semblar ar- que també	 sembla	 molt	 clar,	 és	 que	 la
relada ja de molts anys, resta	 de	 l'any	 els	 compradors	 de	 llibres

Fins potser fóra cosa de creure que la no senten el mateix entusiasme que el dia
raó principal de l'èxit de tla Diada del Llibre 23 d'abril, dia en el qual, par l'aglomera-
és de caràcter tradicional ' i ritual. Adquirir ció de gent i ele feina, són més mal servits
un	 llibre el dia	 de	 Sant	 Jordi	 ha	 vingut que mai.
a constituir una obligació del barceloní,	 tal Per tot plegat, ningú mo pot em el fons
com la dels panellets per Tots Sants, per sentir-se satisfet, peer més èxit que assoleixi
exemple.	 El tarannà barceloní, 	 tan obser- cada Diada del Llibre, si no s'aconsegueix
vador	 dels	 costums	 tradicioinals,	 justifica que molts dies de l'any, quasi tots, siguin
aquesta	 explicació. una mica un dia del llibre .per al ciutadà.

Fins hi ha — se'n podria citar algun — Però,	 per arribar a això, cal fer molt i
ciutadà que durant tot l'any dedica sumes molt ben	 fet.	 I	 no	 són pas	 els autors	 i
importants a l'adquisició de llibres, que en editors	 i, en	 general,	 tothom que té	 una
tal dia,	 15er complir,	 fa el seu encàrrec. ploma als dits els que tenen menys feina

1 més encara que un fet isolat com 1'a- ni menys responsabiilitat. Ja veuen tots que,
cabat d'esmentar,	 justifica aquélla	 explica- almenys un dia cada any,	 el públic posa
ció	 do	 la	 ritualitat	 un	 altre fet	 m és	 im- —	 —	 é mereixf	 i	 una bona fe	 que buna	 e	 a	 q
portant, que els llibreters poden confirmar, ema recompensa.

Si sou amant de la lite-
ratura forta, sí voleu
que la lectura d'un llíbre
us díguí quelcom d'humà,
quelcom que us f ací
pensar í prof undítzar en
el palpítant problema de
la injusticia social, llegíu

Elevació
la famosa obra d'ENRIC

BARI3USSE.

Preu: 4 pessetes

En totes les Llíbreríes

Admínístracíó: Vílella
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JovenEuf en la vellesa
Naturalment, l'home arriba a la se-

nectut, i en aquest període de la vida
és quan l'organisme va perdent les
seves forces, .per falta d'assimilació.

Si s'aconsegueix combatre en un
vell la postraciá nerviosa, domar ener-
gia al seu cor i restablir eles seves
torces, tindrem un home jove.

Els metges han comprovat que l'ac-
ció de la Kola aïllada produeix no-
més una excitació ; cal associar-li,
com ho està em l'enèrgic reconstituent
FOSFO- - GLI^CO'- KOLA DCMiE-
NECH, ol glicerofosfat de calç, pro-
ducte que per la seva acció regene-

1 radora corregeix el defecte de la Isola
i augmenta el seu poder reconstituent
en altíssim grau.
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Acaba de sortir:

1 filosofia i Cultura 1
Suggestions i esfudís
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- Llibreria Cafalònia
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Saludo coratjosament, des d'aquestes pa-
gi.nes, 'l'aparició d'un poeta. Aquest poeta
és amn estudiant de la Universitat de Bar-
celona i s''a'nomena Ignasi Agustí. Fa .acte
de preséncia amb un llibre, imprès per l'Al-
tés, que porta per títol El veler. Un llibre
de menys de setanta pagines, carregades,
perú, de la més auténtica poesia.

A remarcar, en primer terme, l'actitud
lírica del mou poeta. Rebuig gairebé cons

-tant de la rima com a element musical.
Cultiu, en canvi, molt freqüent de la dis-
sonámcia com a element decoratiu. Això ens
dóna ja, em principi, la recepta Vírica d'Ig-
nasi Agustí. Poesia de concepte, de metà-
fora, d'imatge, convertides en essència dei
poema. Ací presideix una viva modernitat.
Ignasi Agustí coneix bé els seus poetes, els
poetes que informen la seva promoció. Té
d'ells una finor sensible, una exquisida grà-
cia de captació de coses lleugeres. Quin,
poetes? Crec que, entre els catalans, Sebas-
tiá Sànohez-Juan és el que té més pròxim.
Heus ací un fragmeurt que semblaria dictat
per •'autor de Cua de gall:

Ile escrit la teva imatge en un paper secant
perquè immediatament la dolcesa es dilata,
et porto avui l'enyor d'aquell instant
embolicat amb un paper de plata...

Hi ha, en tots els poemes eròtics d''El
veler una tremolor d'adolescència, una emo-
ció de primer contacte que dota el poema
d'una puríssima aristalli^nitat. Heus ací una
exquisida mostra de poema d'amor, que
potser avui no té altre equivalent que Et
poema de la rosa als llavis de Salvat Papas-
seit

Diràs : et beso
perquè són les llàgrimes en la teva boca
unra bravata de records

t'acarono
perquè vull brodar imperis esborrats
amb el fil de plata de les teves llàgrimes

Ni això diràs.,,
So enrejo...

—On has badat el sac de papallones

MODHL ARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenícta 1 tapis -
tu. Objectes d'art f de fantasía per

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

P ..dg de Gràcia, Õ. Telèfon 1i3a4

BARCELONA

ESPECIALITAT

t	 EN LA MIDA

Jaume I, 11
Telèf. 11655

que el duia cada vespre
en l'esquena una mica carregada?

—què has fet de lá rialla
que prolongava infinitament els meus si-

[lencis?
—On han llanguit els lliris
que glatien dolorosament
funda de neu, a tes cines?

No tot són encerts en aquest ]libre que
comentem. Precisament el que m'interessa
més d'aquest escriptor és la seva qualitat
de ¢oeta en marxa, de poeta , en evolució.
Eintre els Poemes on el vers llarg, amb en-
farfec retòric, triomfa i els darrers del llibre,
an hi ha un pur joc conceptual molt poètic
degut ais sobrerealistes francesos, hi 'ha una
diferència de to molt considerable. IEs comp-
tant amb aquesta diferéncia que veiem en
Ignasi Agustí un poeta d'altes possibilitats.

GUILLEM DIAZ PLAJA

a 'I'úniversitarisme més auster; els altres,
al publicisme — possibilitat d'ascendència
social. Però ata, no. Ara tot dubte davant
de 'la Universitat en reconstrucció cal que
sigui considerat com una deserció davant
l'obra de cultura i d'intennaoionalisme que
cal acomplir.

•I la Universitat no és pas una cosa mor-
ta. Ho demostra el fet que davant dels pri-
mers símptomes de renaixença s'hi ham
incorporat sense recel, i — per què no dir

-ho — amb una sincera a'egria, homes que
semblaven estar-ne tan allunyats com Puig
i Cadafalc, i Pompeu Fabra,

Jo feia aquesta mateixa constatació en
inaugurar fa dos mesos el curs de cinema,
a la Facuitat de Filosofia i Lletres, que ha
sentit més que cap altra els fruits de la
renovació. A art d'una reor .a^nitza i( p g c ó com-
pleta dels estudis oficials, hi hia actualment
cursets de literatura francesa, de català, de
rus, de literatura hongaresa, de literatura
catalana, de literatura espanyola contempo-
rània, d'anglès, de filosofia, d'allemamy,
d'itailià, etc. El desvetllament és eviden-
tíssim.)

,He estat suficient que la Universitat es-
batanés els fiinestrals perquè, amb l'aire
fresc, entressin els millors esperits de Ca-
talunya. Per això ar.a són més insòlites i
grotesques l'actitud del rebec i de l'incom-
pronsiu. — D. P.

AI cap de gairebé tres segles, l'Acadèmia
Francesa ha decidit complir el deure, mar-
cat em els Estatuts de 1634, de ((donar re-
gies certes a la llengua i fon-la pura, elo-
qüent i capaç de tractar les arts i les cièn-
cies,). I ha publicat la seva Gramatica, que
és obra d'Abel 'Hermant, de Paül Valéry,
de Joseph Bédier i de René Doumic, En
pocs dies se n'han venut so,000 exemplars.
I a penes ha satisfet a ningú ; amb una
rara unanimitat, els crítics troben que tal
llibre és un híbrid monstruós : no és cap
obra científica, ni tampoc cap obra pràc-

Abel Hermant

tica. No té claredat didaotica, tan aviat és
exageradament severa com excessivament in-
dulgent. Moltes definicions pequen d'escassa
c'aredat, molts barbarismes no hi són de-
nunciats, etc., etc. IEn resum, encara no
hem vist cap recensió que no faci reserves
sobre aquesta obra o no n'assenyali defec-
tes. Adhuc es retreu que l'Acadèmia, publi-
cant .aquest llibre, ha fet una competéneia
deslleial als pedagogs professionals.

Mentre d'una banda passen en subhasta
els objectes d"art que Anatole France havia
reunit a la Villa Saïd, d'altra banda són
venuts públicament els manuscrits i cantes
del gran prosista francès que eren a la bi-
blioteca de Mme. de Caillavet, la Madame
dels mal intencionats llibres de J.-J. Brous

-son, la Nimfa Egèria de France. Aquests
papers havien passat a la nora de Madame,
que ja els utilitzà per a aun llibre.

Hi ha entre ells, a més a més d'una
copiosa correspondència, les diferents ver-
sions de novelles de France : Le lys rouge,
Ilistoire comique, L'anneau d'améthyste,.
etcètera.

Hom ha protestat d'aquesta dispersió, per
al catàleg de la qual Maurois ha escrit un
pròleg, que estableix un punt curiós : l'estil
epistolar de France recorda molt més la ma-
nora dels seus llibres de crítica que no .pas
els dels seus llibres personals.

Aquests darrcrs, compostos amb materials
de diverses procedències, conjuminats labo-
riosament i corregits fins a l'infinit, són
luny de l'estil cursiu dels articles i de les

cartes. S'ha acusat la crítica de gènere infe-
rior, perquè viu de la substància dels altres.
En canvi, France és més original en la crí-
tica que ano pas en les novelles.

Les millors obres franceses
de la postguerra

Un diari de París, L'Ouvre, ha procedit
a una enquesta entre escriptors, a base
d'aquesta pregunta :

«Quins són, segons vosaltres, entre les
obres que no han parlat ni de la guerra
ni de les seves conseqüències, ni de qües-
tions al marge, les que us semblen dignes
de figurar en una llista composta de deu
títols, sonso comentaris ?n

Els deu escriptors que han recollit més
vots són

CoLRTTE. — Chéri (4 vots), Sido (z), le
blé en herbe (I), La fin de Chéri (i), la
naissance du jour (e), Ces plaisirs... (I).

GEORGCS DvuAMEL. -- Confession de mi-
nuit (q), Deux hommes (t), Scènes de la
vie future (i), Le journal de Salavin (I).

ROGER MARTIN DU GARD. — Les Thd-
baut (4).

FRANçots MAURtne. — Le désert de l'a-
mour (3), Le fleuve de feu (z), Destins (e),
Diese et Mammon (I),

PAul. VALLRY. — Charmes (3), Ouvres en
prole (I), L'upalinos (I), Variété (I).

GASTON CHeRAU.—Valentine Pacquault (3).
PAUL CLAUDEL. — Le soulier de satin (3).
ANDRÉ Giou. — Si le grain ne meurt (2),

Les faux monnayeurs (i), La symphonie pas
-torale (i), Voyage au Congo (i).

JULRS RoMAINS. — Knock (z), Lucien-
ne (i), la trilogia de Psyché (t), Quand le
navire... (i).

Jrnx GIRAUDOUX. — Bella (a), Suzanne et
le Pacifique (t), Amphitryon (t).

ELS LLIBRE$

Ignasí Agusfí, El Veler (Ediforíal A1fés)

VARIETATS

La Gramà>Eica de 1'Academia
Francesa

Es curiós que un dels homes més' uni-
versitaris de Catalunya — universitari per
la seva obra de disciplina i de rigor, de
mètode — no hagi passat mai per la Uni-
versitat. I és més curiós encara, que sigui
aquest home el que llenci més verí damunt
del nostre esperit universitari. Hom diria
si Agustí Esclasans, de qui jo parlo ara,
no pateix una mena de masoquisme en tre-
pitjar tantes vegades una cosa que ell sent
— o deu sentir — íntimament lligada a la
seva tradició d'escriptor. Però potser això
seria cercar una explicació massa complexa.
L'error d'Agustí Esclasans és molt més pri-
mari. Li ve d'un desconeixement absolut del
que ís essencialment la Universitat. Per a
Agustí IEsclasans la vella escenografia en
descomposició és un signe de primer ordre.
No. La Universitat és, per definició, una
organització de tendències universals de 1'in-
tellecte. 'Ell mateix ho nota així. Per •aixa
hom no s'explica que es contradigui de dalt
a baix, quan excita els universitaris a no
moure's de l'ambient local i estricte ; quan
excita els estudiants a mantenir -se en un
cofoisme xiroi, i .a no cercar horitzons oberts
en totes les latituds. Justament Pn un ter-
reny, com el de la cultura, internacional i
obert .per essència.

I bé. Que no s'hi esforci. Ara per ara,
la formació universitdri.a (i no cal pas .ama-
gar cap dels seus defectes) és l'única que
compta. Més encara : tota organització mor-
mal de la cultura a casa 'nostra haurà d'ar-
ticular-se fatalment, supremament, a 1a Uni-
versitat. Tots els organismes que, sistemà-
ticament, pugui capir Esclasans, acompli-
ram, per ventura, una funció universitària.
Seria grotesc, doncs, abandonar un motllo
ple de possibilitats i amb una tradició apro-
fitable, per a crear .petites imitacions d'arrel
universitaria. Perquè, cal repetir-ho : hom
pot blasmar aquesta o aquella universitat;
però 'no la Universitat, com a activitat fun-
cional perfecta.

Hom s'explica, tot lamentant-ho, que
l'antipatia desvetllada .per la Universitat
antiga apartés del seu recinte clars esperits
que han acomplert, extramurs, una funció
pedagógica universitària. Uns a l'Institut
d'Estudis Catalans, vàdvu.la de salvació per

Tot ha mort. Ara només el gemec
del cel ; el gemec de la terra,
el gemec meu, el somni
((t'estimo)), +t'acarono...))

Hem notat, en principi, la tendència a la
dissonància i, en general, a l'arítmia, dels
poemes d'Ignasi Agustí. Hi ha, però — com
en el primer exemple — casos de rima
perfecta, i àdhuc casos de coqueteria, dis-
cutible, on la mateixa paraula es repeteix
per a confegir la rima. Hi ha un tercer
cas. L'ús, a fragments, del romance octo-
síllab assorna:ntat. El romance no té tradició
dins 1a poesia catalana. Apareix, en les
èpoques de decadència, com un fruit d'in-
fluéncia castellana. Aquesta influència és
molt palesa en els dos poemes anomenats
Dos relleus sota la lluna. Els dos poemes
— sobretot elprimer : Salomé —, té ben
clara l'empremta d'un poeta andalús d'avui
Federico García Lorca. Conoretament, del

e Romancero Gitano. (Recordi's el .poema de
Thanear y Amnón.) "També Rafael Alberti
és present en les evasions líriques d "Ignasi
Agustí.

Defensa de la Universitat
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Un bon paisatge actual -(del pintor Joan Serora)

MIRALDR

LES ARTS I ELS ARTISTES

Política artística	 AIb ^ Q1
Es sabut que l'obra d'art, que cal accep-	 pitjor punt a restar die llur tasca pictòrica.

Car com a cal.ligrafia autèntica de l'estat	 Si abans era crïteri general sustentar l'art
general de cada civilització, amb més o en un pla assenyat d'estudi, avui, contrària

-menys transparència, perd amb la màxima ment a això, la substància primordial dels
fidelitat, posa de relleu les característiques elements que componen el mitjà d'expressió,
d'una època en ésser feta la separació que són inútilment cercats en el buit. Si abans
cada una d'elles exigeix. 	 e] procés evolutiu d'un artista era producte

Aquests traspassos, que eren -portats a	 exclusiu de l'estudi, avui hi ha qui creu
cap amb .ajut del temps, aquesta transfe- que aquesta evolució pot ésser obtinguda a
rència de l'art, que es feia imperceptible en	 base de pràctica a forçar la imaginació.
el moment de produir-se, obeïa a 1'evo4ució	 Algú — per uroa suposició no pas molt
suau i progressiva deis pobles. La lentitud	 sólida en els seus arguments, o sonzilla-

c1 p a PROJECTOR

Hom té el convenciment que els diputats
catalans a les Corts d sEspanya assoliran
salvar la part més essencial de l'Estatut
votat ,pal poble de Catalunya : assoliran sal-
var tot el que fa referència a cultura i art.
Car si deixessin mutilar-lo en aquests as-
pectes, hom podria dir que haurien consen-
tit la burla més eagmant a la voluntat del
nostre poble. Hom podria dir que ens hau-
rien deixat sense un Estatut real ; sense rea-
litat autonòmica.

Manolo — Auto-retrat

Donant doncs per descomptat que les fa-
cultats catalanes de sobirania espiritual ino
sortiran gens afeblides de .les Corts d'Espa-
nya, es podria començar a pensar aviat en
alguns dels aspectes de política artística a
realitzar a Catalunya .

Cal tenir en compte que entre catailans
de la Catalunya estricta i la resta dels espa-
nyols, les diferències són substancials em el
que es refereix a art. Ara mateix venim
de fer a Madrid una exposició els «Evolu-
cionistes>> en el Museu d'Art Modern. La
crítica madrilenya, la més selecta, no ha
entès un borrall del nostre art, mi dels con-
captes estètics que el produeixen. Les ma-
teixes paraules tenen, ací i allà, significats
completament distints. No hi la doncs ma-
nera de lligar caps entre ells i inosaltres,
i per tant l'autonomia política artística és
la més essencial de totes les autonomies
que reclama la nostra personalitat nacional.
Cal tenir en campee queentre nosaltres i
la resta dels espanyols les diferències en
aquest aspecte són avui absolutes, car men-
trie la nostra escultura i pintura contempo-
rànies són filles de 'l'art i de la cultura fran-
cesa, 1a pintura i l'escultura que es pro-
dueix a Madrid i les seves ;províncies són

a
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GÈNOVA, VENEZIA, MILANO
COMO i TORINO

del 5 al 18 de maig, 14 dies de viatge
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Rambla del Centre, 33, entrada pel
Passatge Bacardi,1.• TelèL 12492

filles de l'estètioa alemanya. lEls savis de la
Revista de Occidente, que són els mateixos
que estan al «Servicio de ,la República», han
creat unes generacions de tractadistes d'art
i d'artistes que juguen amb conceptes com

-pletament gcrmàinics, oposats a la mostra
naturalesa de llatins — d'homes del Medi-
terrani.

Ens call dones una separació absoluta de
la política .artística catalana, de la política
artística de la resta de la península. Cal

tenir en .compte que la cultu-
ra artística madrilenya ha
^passat de l'art de ((Círculo
Artístico», a l'avantguarda,
sense haver tingut Imp ressio-
nisme, que és com dir sense
haver tingut pintors veritable

-ment moderns. Després dels
grans Velázquez i Goya, des

-prés dels romàn tics posteriors
al mestre de Fuendetodos, els
països de cultura castellana
s'han quedat sense pintors
practicants de ]',art vivent, si
fem l'excepció de Regoyos,
artista format a Bèlgica i a
París, que no es trobà mai
estrany a Barcelona i que
avui encara és ben poc esti-
mat en la península, fora de
la terra catalana. Si fem les
excepcioins d'alguns artistes
castellains residents a París i
a r,Barcelona, la convivència
artística entre catalans i es-
panyols de cuiltura germánica
és, actualment, impossible. 'Es
més, nosaltres creiem que
l'expansió die l'estèti • a cata-
ia^na .per terres estrictament
espanyoles seria un bé per
elles, mentre que tota influèn-
cia artística cantemporàinia es-
trietament germano-espanyola
seria de mal arrelar a Cata-

lunya, i en cas d'aconseguir-se la penetra-
ció de ]''actuad cultura artística castellana
a la nostra terra, nosailtres ho considera-
ríem una calamitat.

Es clar que eles institucions burocràtiques
que creï 1'IEstat Català ano - faran sorgir l'es

-perit del nostre art, car aquest és creat úni-
cament pels artistes, .però una política ar-
tística de convivència peninsular no produi-
ria actualment més que despeses inútils .

Els artistes i crítics catalans de cultura
francesa i els .artistes i crítics castellans de
cultura germànica no ens podem entendre.
Mentre nosaltres, els catalans d'avui, ens
entenem •perfectament .amb Velázquez, els
castellans d'avui .no s'hi entenen. No és
perquè són espanyols que els artistes cas

-tellans d'avui no entenen els nostres artis-
tes, sinó perquè han deixat d'ésser-ho : per-
què han perdut 'la substància realment cas

-tellana i per tant han deixat d'ésser univer-
sals.

Mentre nosaltres no ens trobem estrán-
gers ni. al Prado, ni al Louvre, mi a Clumy,
ni al British Museum, ni a la National Gal

-lery,ells únicament es troben com a casa
davant d'una tela cubista o sobrenealista,
encara que es tracti die tabes bastardament
cubistes o bastardament sobrerealistes.

Davant del cas perdut de l'art peninsu-
lar ino català — cas perdut per haver-se gi-
rat gels artistes d'esquena a França —, nos-
altres recordem aquelles paraules del gran
Mano:o, d'aquell català que porta sang cas

-tellaina a lees venes i que 'no l'ha desmen-
tida mai, aquelles paraules que fan així
«Jo no m'he volgut .aturar mai davant d'una
tela cubista. Entaular diàleg am• el cubis-
me, ho he considerat tan imprudent com
entaular diàleg amb els que et proposin el
timo de les misses.»
I deia encara : ((Pee saber si una cosa

està bé necessito partir de si el iras és curt
o si la boca és fora de llac; N'avantguarda
m'escamoteja tot el ponderable. Aquesta
mena d'art pot •estar molt bé, però jo no hi
entenc. ))

RAFAel, BENET

Pasta de Cera
EI fang que l'artista
treballa amb més gust

Olivera, 25 - Telèf. 31816

amb què eren portats els canvis d'orienta-
cions artístiques, exigien el transcurs d''anys
o segles perquè fossin senzillament notats.

En cap moment la història no ens mostra
un traspàs tan sobtat i brusc, tan decidit
i portat a terme amb tal rapidesa, com el
que decideix la separació de les obres vuit

-centistes i la dels artistes .actuals. A Cata-
lunya .aquest traspàs és establert també, si
no tan violent, d'una manera viva i des-
ordenada. 1 limitant-nos exclusivament a
l'obra dels nostres paisatgistes actuals amb
hr dels pintors de paisatge catalans del vuit

-ceints, ens serà acusada encara la violència
realment extraordinària d'aquest moment.

No és que quedem poc ni molt astorats
davant de l'enorme diferència existent entre
l'art de cada una de les èpoques esmen-
tades ; ens fem càrrec de les diferents rau

-ses que motivaren el canvi. Es sabut que
quan l'estat cultural d'un poble ha restat
estacionari, sigúin quienes siguin des causes
que en fossin motiu, la germinació de noves
inquietuds de caràcter collectiu ha creat a
poc a poc un estat d'ànim que 'en reaccionar
ha determinat un nou estat general de la
cultura.

Cal que recordem que cap civilització, per
més esforços que hagi fet, ha .arribat a
produir tot el bé que es proposava en profit
de la humanitat, ,amb tot i haver actuat
impulsada per una evolució normal. Podrem
adonar-nos que també la nostra generació
serà jutjada segons els encerts i els desen

-certs que pugui llegar, dintre d'una evo-
lució anormal.

Hi ha qui creu que certes teories ar'tísti-
ques conceptuades com a modernes, són
originades per les convulsions interiors de
determinats països, i s'entesta a fer-nos
creure que l'artista, com a representació es-
piritual de l'home, pressent la total destruc-
ció de l'a• tual civilització i de totes les que
l'han precedida. Es possible que em les ea-
oions afectades per la gran guerra, aquest
canvi estigués poc o molt contagiat per una .
de les moltes formes de protesta, però en
aquest cas ano significa un pressentiment,
sinó una consoqüòncia, Si ,algú creu que
aquest moment evoilutiu conté un fons de
protesta d'ordre polític o social, convé que
comprengui que no té d'ésser •considerat
com a tal en gel camp de l'art.

Momentàniament ens caldrà fer urna dis-
junció per tal de localitzar l'assumpte .a les
nostres latituds, perquè entenem que els
motius exposats són prou per fer pensar
un moment o .altre en la responsabilitat que
recau a cada un dels mostres artistes, i ma-
jorment a aquells que del seu aprofessio^na-
lisme fan bandera de combat. I tota ve-
gada que en començar hem alludit l'obra
dels nostres paisatgistes del vuitcemts, en
comparació a 1a deis actuals pintors de
paisatge, seguirem ocupant-nos de .la gran
diferència existent entre l'essència artística
d'abans i d'ara; tot senyalant, lleugerament,
aquelles incidències que al nostre entendre
representen una regressió.

L'obra global dels paisatgistes catalans
del vuitcents representa un 'dels moments
feliços de la nostra història de l'art. Du

-rant aquells anys, les forces qualitatives
que 1i donen validesa tenen un fons de bon-
dat que no pot fer altra cosa sinó dur la
més estricta sinceritat a l'obra dels artistes
d'aquella època.

La consecució d'aquesta finalitat recla-
mava 1a imposició voluntària d'amor a l'es-
tudi, per admiració i respecte a la natura-
lesa i per 1a necessitat de reproduir amb
absoiluta fidelitat els objectes que contribuïen
a proporcionar l'emoció 'que desitjaven trans-
ferir. D'aquí el realisme de vegades enter

-nidor dels nostres vuitcentistes.
Sembla, doncs, prou clar que la manca de

•ontroil, de saber tallar amb justesa i en
el punt precís l'aplicació dels coneixements
obtinguts pel seu estudi, fou l'únic man-
cament que cometeren, segons resulta en
aplicar-hi el criteri predominant en els nos-
tres dies. Amb tot, hem de convenir que
aquella seguretat, aquella confiança en si
mateix que hom observa tat seguit en els
paisatges vuitcentistes, és producte substan-
cial de l'estudi portat a cap. Aquest afany
de superació per mitjà de la vo'umta^t que
generalment sentien els nostres artistes, és
sens dubte allò que manca principalment
als mostres paisatgistes actuals•, i que és el

La col'lecció d'Anafole
France

Hom no sap mai què pensar de les rela-
cions entre les arts. Però, de cada dia es
descobreixen més casos de desorientació en-
tre les persones a les quals hom situa fora
del seu ram. Ara, per exemple, ha estat
venuda, a 1'Hot'el Drouot de París, la col-
leceió de teles que integraven la pinacoteca
d'Amatole Framnce. No solament manca de
qualitat en les firmes, sinó que, a més a
més, un vuitanta per cent de les obres
instal.lades a la Villa Said no tenien cap
garantia d'autenticitat . Pertanyien a la ca-
tegoria de les atribuïdes, i encara a les que
més i^nconcretament es classifquen com a
pertanyents a l'escola de.,.

Les obres de la collecció France han estat
venudes a preus irrisoris. Han estat venuts
dibuixos que el propi France creia proce

-dents dei 16apis de Rembramdt, de Rabeos
o del "fizià, per cert, cent cinquanta i cert
noranta francs; gairebé el maro valia més.

Hom es lamenta a França que una venda
així hagi estat realitzada sota la llum d'una
publicitat escandalosa, que no ha de fer cap
servei a la glòria legítima de l'autor de
Lile des pingouins.

on és Fouji1ai
Foujita, el famós dibuixant i pintor ja-

ponès, ha desaparegut fa un temps de Pa-
rís. Hom fa nombrosos comentaris sobre
aquesta absóncia que sembla una evasió.
Efectivament : Foujita, acusat d'haver elu-
dit una declaració de béns a l'Estat fou
obligat pel Fisc a pagar la quantitat de
400,000 francs. Per tal de poder atendre a
aquest venciment .peremptori, Foujita or-
ganitzà una exposició de les seves obres a
Nova York. Sembla, però, que els resultats
foren molt inferiors a 'les seves esperances.
Aleshores passà a Amèrica del Sud.

I no se'n té cap més notícia...

Wilhelm Busch
Al seu país natal, Hanbver, s'ha celebrat

el centenari del caricaturista Wilhelm Busch.
No us diu res aquest nom? Emn 'la nostra
infància hem trobat, per algun recó de casa,
uns quaderns amb les historietes de Wil-
helm Busch, editades a Barcelona, a can
Celestí Verdaguer, si no recordem mala-
memt. Més tard, en la secció L'humor dels
avis, del Papitu dels primers temps, apa

-reguerein algunes reproduccions d'aquell di-
buixant humorista que ha fet l'encís de
moltes generacions d'infants alemanys, per
als quals, en el seu gènere, Busch ha estat
una mena de Dickens.

Busch, que ell mateix posava iieg'endes a
les historietes, també escrivia, a estones.
En les festes que amb motiu del seu cen-
tenari, coincidint amb urna exposició mo-
nogràfica, s'han celebrat a Hanbver, ha
estat representada una opereta, El cosí de
visita, de la 'Itetra de la qual és autor.

^'.^	 d
:llim

it

raspalls  per a tots els usos

articles de neteja — objectes per a presents

rambla de Catalunya, 40

ment per conveniències d'ordre particular —
ha -procurat que fos esvaïda la creença en
la necessitat de conèixer la forma real de
les coses. Aquesta és la més lamentable de
les equivocacions que en el seu si contenen
algunes de les teories artístiques més cor

-ren.ts, ja que sense .acte de percepció o co-
,neixemeint, no és possible obtenir acte de
sentiment. Fins per anar a la plasmació de
la més abstracta de 'les fantasies que la
imaginació pugui construir, és impossible
desentendre's de la veritable forma deis
objectes ; i com més íntimament sigui aques-
ta coneguda peer l'artista, el resultat será
sempre més emotiu, més intens, més segur.

A més, davant de la naturalesa en tots
els seus ordres, l'exaltament dels sentits
que pugui produir, és el que pondera sem-
pre la personalitat artística. Per tant, no
hi pot haver imaginació, per ben dotada
que estigui, capaç de crear res que no tingui
precedents en bes formes conegudes. I quan
la voluntat empeny l'home a un avenç, i
inconscientment ha donat unes passes en-
rera, cal cercar-ne les causes ien alguna
anormalitat, que en cap moment no ens
donarà motiu per anar a la creació d'un
art analfabet, ni que .aquest ens produís,
per exemple, la gràcia de una paraula de-
fectuosament pronunciada per un infant.

I si és així en els casos de seguir ]'ava'nt.
guardisme acomodatici, molt més trontolla
l'obra quan es pretén emocionar a través
de la realitat plasmada o convertida en
obra d'art. Quan l'artista creu convenient
reproduir un moment de la inaturalesa, molt
menys poden ésser negligits factors tamo im-
portants com són l'ambient, la llum, la dis-
tància i la forma per ella en si i pels espais
que determina. Aquests són els elements que
principalment produeixen una emoció, i su-
posem que ningú ino creurà possible la crea-
ció d'una obra emotiva sense un profund
coneixement d'ells, i sense llur acusació di-
recta, en totalitat o en part.

ANCrü FERNANDE7.



La màquina d'escriuri de qualital

CASA O R BIS
F. FERRER AYMAR
Clarls, 5 : Telèfon 19763

BARCELONA

—Aprofiti la ganga ! Aquesta setmana,
per cada yacht regalem um pot de pasta por
netejar metalls.

(New-York World Telegram)

(Hummel, Hamburg)

—.Es inútil que m'amagui res; li llegei-
xo els pensaments.

—Mala lectura per a urna xicota soltera.

(Candide, Paris)

El director del manicomi. — Heu pogut
agafar els tres boigs que s'havien escapat?

Ei guardià.—Ah, eren tres? Doncs miri,
n'hem agafat tretze.

(The Passing Show, Londres)

RADIO -LOT

Passeig da Sant Joan, 17

BARCELONA

Recorda una vegada més que

pot oferir -vos els receptors

de la més alta qualitat

fabricats per

General Motors Radio

EI millor prestigi 2c ràdio recepció

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

COM POSICIÓ:
Sucre, llet, 1., 5 ctgs.; ex-
tracte regalèssia, a ctgs.; ex-
tracte diacodi. 2 milg., ex-
tracte medul'la vaco, 3 milg,;
Gomenol, 5 milg.; sucre men-
toanissat, quantitat suficient

per a una pastilla.

hllR4^R

RADIO I DISCOS
El disc de llarga audició

E1 disc corrent, de zo a 30 cm, de dià-	 ' cosa més desagradable que es pugui sem-
metre, de 78 voltes per minut, ino dura gaire tir.
més de tres minuts: Aquesta brevetat d'au- Actualment,	 aquests	 discos	 són	 utilitza -
dició, a més a més d'imposar de vegades bles en els fonògrafs ordinaris, mentre s'a-
modificacions en les obres evitades, esguerra dapti	 a	 aquests	 un regulador	 especial de
el plaer de l'auditor amb les freqüents inter- velocitat i un braç	 acústic més llarg que
rupcions.	 Per això s'està assajant de cons- 'l'usual.	 IEs	 clar	 que	 aquests	 discos	 són
truir fonògrafs	 que	 utilitzin films, envegis- més grams i .per tant més incòmodes, però
trats	 elèctricament	 o	 fotogràficament, cal recordar que encara no són de taint de

De totes	 maneres,	 sembla	 que,	 durant diàmetre com el dels fonògrafs antics.
molt de temps,	 l'aparell econòmic	 seguirà Edison	 havia	 intentat	 ja	 d'albargar	 e!
essent	 l'actual fonògraf de discos.	 Segons temps d'aud •ció dels discos ordinaris de 30
una notícia de La Nature, als (Estats Units eentfinetres,	 gravant les espires més fina-
s'ha construït un magatzem contenint deu ment, però aquesta finor els feia tan fràgils
discos que	 automàticament es reemplacen i	 llur reproducció era tan complicada, que
l'un darrera l'altre. Però això ano dóna tam- la	 idea	 no	 arribà	 a	 teinir	 urna	 realització
poe urna audició rigorosament continua, pràctica .

Cal cercar doncs la solució per um altre I	 Darrerament, als Estats Units s'anuncia
camí. Els discos .per a film tenen 43 cm. de l'aparició d'un	 nou disc de llarga audició.
diàmetre i roden a 33 voltes per minut, cosa I La seva velocitat d'enregistrament i de re-
que permet d'obtenir una audició d'uns deu producció és de 33 voltes per minut, com els
minuts.	 A	 l'inrevés	 dels	 discos	 ordinaris, discos de cinema sonor, però llur diàmetre
en els discos per acompanyar films l'agulla ,no passa gaire dels 30 cm. dels discos ordi-
els recorre del centre a	 la	 perifèria.	 Llur narts, i així i tot la durada de 'l'audició és
velocitat de rotació	 és	 molt	 més	 henta,	 i quadruplicada, ja que arriba, per una soda
fent així més difícils de reproduir les notes cara, a 15 minuts, gràcies a l'augment del
extremes,	 altes o baixes,	 de l'escala musi- nombre de solcs, combinat amb la minva
cal. Però els progressos constants d'enregis- de la velocitat de rotació.	 Sembla que tot
trameet•t	 i	 de	 reproducció	 électromecánics el secret d'aquests discos radica en la com-
han fet possible d'arribar a resultats força posició química de la pasta que serveix por
satisfactoris.	 Cal	 consignar també que	 la fabricar-los, matèria mig flexible i irrompo-
matéria dels discos per a cinema sonor és pible.	 Es diu també que les agulles,	 una
de molt millor qualitat que la dels discos mica	 modificades,	 per	 a discos	 d'aquesta
ordinaris, diferència que es tradueix en	 'a- nova	 mena,	 permeten	 d'ésser	 usades du-
tenuació del soroll de l'agulla recorrent el I rant	 vint-i-cinc	 discos,
solc del disc, que ampliat fortament és la H.	 B.

1 L_II J	 h	 F
—Fas molt mala lletra. Ja podries es-

criure a màquina els teus versos.
—Però et creus que si sapigués escriure

a màquina em dedicaria a fer versos?

L reglamentació de la ràdio t rectament per mitjà de les associacions for-
I , orades independentment de l'emissora, però

que si aquesta correspon,	 poden ajudar-la
en forma ben segura, tal com s'esqueia ací

En la resposta del Ministeri de la Gover- mateix fa uns anys. Ha estat precisament
nació	 a	 les	 entitats d'ací	 que ,protestaren a	 Catalunya	 un	 dels llocs o,n	 l'ajuda pri-
de la convocatòria peremptòria del concurs vada era més estesa i encara s'hauria tn-
per a ]'adjudicació dels serveis de ràdio en crementat si	 ]'emissora hagués correspost.
el territori de 'la República, hi ha ja l'afir- Avui les emissores de ràdio són un dels
mació del que	 imsimuàvem en la darrera nilIors mitjans d'escampar arreu dol món
crònica sobre d'esdcvenidor de l'autoritat que les	 característiques	 de	 cada	 pafs,	 però	 si
pugui tenir la Geineralitat en aquest aspen són organitzades per dirigents aliens al pafs,
te. Si l'Estatut només demanava, per ai po- Poc poden fer en aquest sentit, i aixà és de
der d'ací, l'aplicació de l'ordenament fet pel preveure que ocorri • mb organitzacions bu-
'Govern de la República, ben migrada sera socràtiques, com tendeixen a ésser-ho totes
l'autoritat de la Generalitat, les exclusives.

A qui podrem reclamar si el concessionari J. G.
no compleix al peu de la lletra,	 si es vol,
les condicions estipulades ;	 si no emet en
les hores establertes ; si la publicitat radiada L H O RA R/\ D I A D A'laés	 superior a l'autoritzada ;	 si	 potència
no és 

deldisposats
s	 kilowats	 promesos,	 etc.	 Però

si estem	 a mu	 a emissora Ahir,	 dimecres,	 a	 l'emissora	 de	 Ràdio 
que abasti més hores d'emissió, que com- Associació tingué lloc la tercera de les nos-
primeixi la publicitat fins a suprimir-la, que tres emissions que setmanalment venim efec-
tingui més potencia que l'emissora de 1'ad- tuant amb un èxit encoratjador.
judieatari,	 és	 a	 dir,	 que	 pugui	 competir Després de l'habitual «Disc parlat» de Gui-
amb ella amb avantatge, ens n'haurem d'es- llem Diaz Plaja, i del sumari comentat d'a-
t ac, .puix que el concessionari tornaria per quest número de MIRADOR, es donà compte,

1 

llurs	 drets	 d'exclusiva,	 i això	 sempre	 vol davant	 del	 micròfon,	 de	 l'organització	 de
dir,	 o almenys hi porta, l'estancament en conferències i sessions de cinema selecte per
un assumpte en qui tot és evolució, tes comarques de Catalunya. Estem en re-

IEs evident que una organització així ens lació ja, per aquest fi, amb elements de Pa-
portarà cap a una emissoa de «províncian,r lafrugell, Borges Blanques, Sabadell i altre

 per	 a una central que s'establirà poblacions catalanes que espontàniament han
als vdlts de	 Madrid la supremacia.	 I en volgut ajudar-nos en aquesta tasca,
prova d'això cal recordar que en la majoria A continuació, el nostre collaborador Ros-
de les propostes dels concursants que es van send Llates descabdellà el seu tema ,Música
presentar en 1929 al concurs llavors decla- dissonant».	 Els coneixements musicals i la

desert,rar 	 establien 	 estació al centre, dicció afinada de Rossend Llates interessavenf
de potència, com a punt de partida de la vivament. La conferència fou itlustrada amb

discos,resta de la xarxa. La proposició més avam-
tatjosa en general,	 i la que significava un Dimecres que ve, ultra les seccions acos-
més ben fet estudi de les condicions espe- tumades, parlarà des del micròfon de MSRA-

DoR En Rafael Moragas, que ens parlaràeials de la península, va ésser da del Fo-
de	 de fa trenta anys rep or_«Els estudiants	 »,manto Nacional de Radiocomunicaciones, que

establia una emissora a Madrid, de 40 kw., I tatge retrospectiu que serà un èxit d'humor,
i les altres, entre les quals es comptava la I 

ter tal com presentarà en la seva hora eixe-

(le Catalunya,	 tenien	 z§ kw, de potèincia. ' lebrada	 d'escolars	 nombroses	 figures	 reile-

Es	 a	 dir,	 sempre	 aquesta	 diferència	 irri- vants avui, en l'art i en la política.

tant, i més tan poc explicable si es té en
compte la gran diferència que hi ha entre
el desenrotllament no sols de l'afició, sinó Anunciar
tumbé, com dèiem l'altre dia, de 1'organit-
zacib comercial, entre Catalunya i la resta a

1 

de s auca.
¡Es clar que comptant i tot, com és de

dar

^IRADORpreveure, amb una organització com la que
resultarà	 forçosament	 de	 l'adjudicació d'a-
quest servei en forma de concessió admin•is- és donar a conèixe
trativa,	 no	 tot	 és	 perdut	 i	 que	 hi	 haurà _	 un productemolts mitjans d'intervenir.

L'interès mateix de l'adjudicatari	 haurà per tot
1 de procurar tenir satisfets els radio-escoltes Catalunya
1 de Catalunya. Aquests poden contribuir di-

més perfecte i
elegant aparell
	 .^

idio - Fonògraf

Societat Espanyola de Carburs Methl'lics

Correus, Apartat tea	 BARCELONA
[sleg., "Carburos"	 Mallorca, 232 Telèfon 73ofs

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/ a 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
61s i peces seda, cotó i altres teidts :: CALEFACCIÓ INDÜS'
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

RECEPTOR

Radio CLINIO

enxufable al	 corrent

sense antena

Preu: 400 pessetes

RAMON CLIMENT

Consell de Cent, núm. 288
Telèfon 23058

)esprès de nou anys, les fàbriques ATWATER
;ENT segueixen mantenint la reputació de esser

els primers constructors de radio.

Aés de 4.000.000 d'aparells distribuits per
ot el món son la millor proba de ja confiança

que merèixen al públic.

Is nous models superheterodins, amb làmpares
^entodo i multi -mu, altaveu dinàmic i rededor
Istàtic combinats amb fonògraf elèctric, repre-
entan la máxima perfecció alcançada fins

a la data.

AT WATFR

I - }T	 RADIO

1\1^ FONOGRAF

AUTO ELECTRICIDAD, S. A.
Diputació, 234•BARCELOMA

Madrid	 Valencia	 Sevilla • Bilbao • Alicante	 la Coruño
nuaua*ns

PASTILLES ASPAIME

GUAREIXEN RADICALMENT LA

TOS
PERQUE COMBATEN LES SEVES

CAUSES:

IMPRESOS COSTA
Asalto, 45.-Barcelona
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