
El primer pas de Catalunya
Tant ha dit tothom, aquests dies, que

amb l'aprovació de l'Estatut se'ns girava
una gran feina, que ara potser és qüestió
de posar-nos en guàrdia contra malentesos :
sobretot de no confondre mai l'activitat amb
l'agitació. Ja està bé d'estructurar (paraula
que, sigui dit de passada, va ésser posada
de moda a can Cambó), d'estructurar Ca-
talunya de cap a peus. Però donada la fan-
tasia meridional i la fecunditat imagina-
tiva dels climes mediterranis, no estarà de
més que hom adopti la posició cartesiana

ces, no ens sembla cap cosa seriosa, i en-
cara que ens hagués pogut convenir, no
ens la podem pondre en consideració, en
sentim una repugnància invencible davant
aquestes maniobres barroeres, delatores
d'una sensibilitat força esmussada.

Aquestes consideracions, de passada, ens
eximiran d'insistir damunt l'historial lamen-
table d'aquest partit que a casa nostra sig-
nifica i ha significat l'absència de tot mi-
rament i el tirar al dret més desenfrenat,
i que no ho adoba amb les seves recents

El poble manifestant-se a l'arribada dels parlamentaris catalans

De Dijous --
aDijous

Petit o gros, ens ha estat concedit un
Estatut d'autonomia. Ara que tenim un Es-
tatut seria un greu error abandonar la pro-
paganda del sentiment catalanista. El pa-
triotisme és un sentiment. Si contra aquest
sentiment volguéssim fer l'esperit fort, com
plau als internacionalistes, ens exposaríem a
perdre l'esperit molt aviat o a trobar-nos
inermes.

No sóc pas dels que creuen que sigui
lícit al sentiment catalanista explotar els
instints primaris del poble fins arribar a fa-
bricar càntirs, elàstics i anells amb l'escut
de Catalunya. Però, molt pitjor que aquests
excessos seria voler-se blindar contra el ca-
talanisme sentimental i fer-ne mofa. D'a-
quest sentiment n'ha pervingut tota l'actua-
ció del catalanisme cultural i polític.

Dic això perquè hi ha gent, més o menys
infectada per cabòries que afortunadament
no tenen cap novetat, que creu que ha arri-
bat l'hora de fer foc nou i que tota la his-
tòria del catalanisme, les modalitats del sen-
timent catalanista i els homes que han ins-
pirat aquests cinquanta anys de lluita són
vells records que poden anar a la foguera.
Certament cal fer foc nou, però cal pensar
que potser el triomf actual no és tan im-
pressionant com l'esforç d'aquests darrers
cinquanta anys.

Aquesta dèria de fer un foc nou que no
respecti res la vaig sentir exposar davant
l'estàtua de Rafael de Casanova. El meu
contraopinant no es recatava de manifestar
que la peregrinació anual al monument al
representant de les víctimes — ja podem dir
els màrtirs -- de 1714 feia olor de catala-
nisme dels temps del Cu-cut! i dels Pomells.

El que així em parlava era un neocatala-
nista, un nou vingut al catalanisme. El seu
patriotisme i el seu esperit deciutadania,
per molt respectables que siguin, no podrien
pas comparar-se amb els d'un patriota. Els
sacrificis que ha fet, els diners que el ca-
talanisme li ha costat, podríeu embolicar-
los amb una fulla de bruc.

En l'expansió del seu sentiment, el cata-
lanisme ha estat mé's az' t discret. D'ami-
versaris com el de l'ir de setembre no se'n
commemora cap més en tot l'any. Es l'ani-
versari de la derrota definitiva, però, per
això mateix, pel seu dramatisme, és el que
més há impressionat el poble. Cal, doncs,
mantenir aquesta commemoració encara que
no reparteixin cops de sabre davant del
monument, i encara que suposéssiu que en
aquell indret no se'n repartiran mai més.

Durant molts anys, davant d'aquella es-
tàtua, han vibrat milers de catalanistes. No
hi ha en tot Barcelona una altra estàtua
que hagi fet tant servei. Segurament hi ha
molts patriotes que no han tingut altre ali-
ment espir%tual que cerimònies així.

I no estaria malament que inventéssim
alguna altra festa patriòtica, encara que
no fos tan fúnebre, millor si commemorés
algun episodi de la Catalunya triomfant.
Com a element de propaganda no en conec
de més eficaç. Una manifestació com la de
diumenge fa més catalanistes que deu mil
mítings. I si tot fent aquestes festes alimen-
téssim el catalanisme sentimental d'una ma-
nera més fonda, com per exemple fomen-
tant l'estudi de la història de Catalunya,
hauríem fet foc nou tot revifant el foc vell,
sistema molt acreditat fins ara. El partit
polític que faci aquesta feina té assegurats
llargs anys de vida. — M. B.

—Vaja, ja ferim I'aufonomía. Ara deurem 11igar:els gossos amb llonganisses.
—No, però farem més : lligarem eh ases amb"ronsals. 
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A OR IN IS ET

del dubte metòdic davant de les boscúries
de projectes, formades per l'acumulació de
tots els dalers de tots els demagogs i bons-
homes de la nostra terra. Mentalment veiem
com cadascú es belluga i crida, volent pas-
sar davant dels altres ; i els despitats s'a-
.ilunyen esqueixant, feréstecs llurs vestidu-
res, i pronosticant desas tres. Però el bon
polític està obligat a no fer pas cabal de
clamors i profecies, ans procedir d'una ma-
nera metòdica.

MIRADOR oreu que és arribat el moment
de dir, i el bon ordre ho demana, que, de
totes les feines i missions possibles a Ca-
talunya, avui per avui només hem d'enfo-
car-ne una de primordial i bàsica. Virtual-
ment conté totes les altres, i si es resoldrà
bé, podrà dir-se que tot, aleshores, caurà
per la seva pròpia força.

Aquest problema és el de la formació del
pròxim Parlament de Catalunya. Es una
Assemblea Constituent ; té interés, doncs,
que estigui ben constituïda ; qualsevol tara
de la seva composició passaria fatalment a
l'organisme de la nostra pàtria. Mai no es-
tarà de massa que concentrem la nostra
atenció sobre quina política electoral és -més
favorable a l'interès comú, i, un cop ben
esbrinat, caldrà que acumulem totes les nos-
tres energies a l'assoliment d'aquell objecte.

El primer examen ens diu que la solució
ideal per a Catalunya està en un predomini
dels partits francament republicans. Hi ha
una posició, la de la Lliga, no explícitament
republicana, bé que tampoc es pugui dir
sense exageració que sigui monàrquica, ni
tan solament monarquitzant. Però, més que
res, el pes brutal de la història, d'una his-
tbria encara fresca, ben ciar ens senyala el
perill que seria per a Catalunya, renaixent
sota els auspicis de la República, si ara, de
cop i volta es presentava a les seves Corts
Constituents, en divorci amb la historia d'a-
quests moments—i ho diem sense ànim d'o-
fensa —, sense pudor polític. Car seria una
veritable inconveniencia i una falta de lb-
gica interna, que el nostre cos electoral
reaccionés contra les idees de república i
liberalisme, a les quals deu la major part
del triomf de la seva causa. I consti que
ens sembla que això es pot defensar impar-
cialment, sense rancúnies, reconeixent a tot
e] corrent de ]''opinió que es veu represen-
tada per la Lliga um dret indiscutible a
veure's representada al nostre Parlament.
Això és liberal i és democràtic. Però, el que
és tenir la majoria, ni la tindrà, ni convin-
dria que la tingués; i això pel bé de Ca-
talunya. El ministeri Aznar, tanmateix, és
snassa a la vora ; i allò — seguint la frase
de .Talleyrand — fou pitjor que un pecat :
una sottise. I, per als pecats, hi ha perdó ;
però les sottises són qüestió d'oblit, que vol
dir temps i paciència.

Sentat això, és evident també que els ca-
talans no podem acoeptar que als nostres
escons parlamentaris segui cap diputat que
no sigui catalanista ; d'un partit ben català,
radicat a Catalunya. Car és ben clar que
l'autonomia no tindria cap sentit si els ho-
homes que havien d'encarnar-la pertanyien
a organitzacions forasteres. Això seria tan
illbgic com voler que homes de l'Esquerra
o de la Lliga, posem .per cas, s'asseguessin,
com a tals, a la Diputació provincial de
Sòria. I, això encara més en un moment
de constitució.

Algú dirà, no obstant, que algun partit
foraster concedeix una autonomia a les se-
ves entitats locals ; però no hi fa res : d'una
banda no podem creure que aquesta lliber-
tat mai sigui suficient ; i si fos ja tan gran,
àdhuc ens semblaria immoral ; car no pot
ésser que un partit opini blanc aquí i negre
a Madrid. La mateixa dualitat del partit
radical, seguint durant la gestació de l'Esta-
tut dues polítiques tan diferents que per-
metien a 1'Emiliano ofendre'ns indecent-
ment i al senyor Giralt menar-nos les finan-

Estratègia defensiva
Quan la manifestació que dissabte s'or-

ganitzà al parador del passeig de Gràcia
arribà al Pla de l'Os, es produí una xiulada
quasi tan imposant com la manifestació,
dedicada al Círcol del Liceu, els amples
finestrals del qual eren foscos i sense guar-
nir.

Com que els xiulets augmentaven i no
era impossible que derivessin en una pro-
testa més directa, tingué cloc una maniobra
estratègica.

Uns quants senyorassos deixaren de re-
papar-se als confortables seients i sortiren
tan aviat a un balcó com a l'altre, agitant
mocadors amb energia insospitada i cridant
,,Visca Macià !»

Aleshores el públic, banatxàs, aplaudí.

Lluny d'osques
Un dels manifestants, aleshores, digué al

seu company :
—Em sembla que ara ja s'hauran con-

vençut del fracàs dels trenta anys de la
seva política. I què havien de dur l'auto-
nomia aquesta gent!

Havia confós el Círcol del Liceu amb la
Ll iga Regionalista.

Fent de personatge
Hom remarcava, en un dels cotxes dels

parlamentaris catalans, un xicot de cabells
rutllats que saludava amb grans gestos ami-
cals i còndescendents els aplaudiments de
ta gentada.

Ben mirat, ben mirat, no semblava un
diputat, i el bo del cas és que no ho era.
Algú l'identificà : era un ex-estudiant de
Dret, afiliat a la F., U. E., que té per nom
Eduard Baranet, que va trobar aquell a la
manera més còmoda d'anar a la manifes-
tació.

De protegí.( a protector
Fa pocs dies coincidiren a Madrid els co-

neguts periodistes el Màrius Aguilar i el
Paquet Madrid. El primer es planyia al
segon de l'orientació política que pren el
seu amo, Pich i Pon, i que, naturalment,
es reflecteix en els diaris que el Màrius
dirigeix més o menys. L'ex-brillant ecoista,
ajamonat, ja no vol passar més la maroma.
Només de pensar que ha de fer de ler-
rouxista, li vénen uns rodaments de cap que
ni el Cerebrino Mandri hi és a temps. Però
la vida té les seves exigències : el Màrius
es veuria obligat a demanar el seu reingrés
a la burocràcia?

—No t'amoinis, Màrius — digué el Pa-
quet Madrid —. A les vinents eleccions seré
diputat de la Generalitat, i et faré secre-
tari meu.

El que el Màrius trobà més vexant de la
proposició és que el seu ex-protegit la hi
va fer amb tota la bona fe.

«Por mares nunca

d'antes navegados»
Tothom sap que el doctor Josep Xirau és

catedràtic de Procediments .a la Facultat de
Dret barcelonina. No són tants els que sa-
ben que aquest catedràtic se'ns ha tornat
un gran balandrista, que fins ha pres part
en unes regates Barcelona-Tarragona. Es
cert que va arribar-hi tan tard que ningú
no se'n va adonar i els seus alumnes, que
volien ovacionar-lo, l'esperaren endebades.

L'altre dia, esportivíssimament abillat,
dret dalt de la coberta, una mà protegint-se
els ulls, el doctor Josep Xirau navegava
amb el seu balandre en aigües del port, a
poca distància del Club Marítim. A la ter-
rassa de l'edifici hi havia algú que, im-

pressionat pel posat del navegant, va cridar,
com a la historia de Colom que ens en-
senyaven a collegi:

—1 Tierra!
El doctor Xirau, en sentir.ho, va desa-

parèixer com per escotilló per l'escotilla del
balandre.

No val a confondre
El regidor Costa, un dels indisciplinats

de l'Esquerra, a estones perdudes fa de
president de la Federació Catalana de Fut-
bol. Els elements esportius, en assabentar

-se que el regidor Costa havia estat expul-
sat del partit per celebrar reunions políti-
ques en un local apolític que no era altre
que el de la Federació, s'atreviren a insi-
nuar-li que seria molt elegant que dimitís.

El ciutadà Costa va escandalitzar-se il
diuen que va exclamar :
. —A què ve això? Una cosa és l'esport i'
una altra la ciutadania.

Evidentment, evidentment...

Les coses fácils
Quan dissabte al vespre . el senyor Car-

rasco i Formiguera ,arribà aI local de la
Unió Democràtica de Catalunya, on es ce-
lebrava un míting en commemoració de
l'anze de setembre, parlava l'orador senyar
Mitjavila. La presencia del diputat català
fou rebuda amb grams aplaudiments i per
tant hagué d'ésser interromput l'acte. Quan
el senyor Mitjavila reprengué el discurs,
segurament emocionat per aquella rebuda.
triomfal al líder del partit, continuà

—No ens entusiasmem amb aquestes co-
ses fàcils, puix que mamés ens pot satisfer
una íntegra llibertat.

El senyor Carrasco va somriure irònica-
ment.

Encara!
Amb data del 26 d'agost, circularen per

Puigoerdà uns B. L. M. invitant, de part
de l'alcalde de la població, senyor Jaume
Cadefau Barrera, a assistir a rebre el pre-
sident de la Generalitat, que l'endemà arri-
bava en visita oficial.

El B. L. M. era tot en castellà, no sals
la part litografiada, cosa que podria expli-
car-se per esperit d'aprofitament i estalvi
molt lloable en l'administració municipal,
sinó l'afegida a màquina.

Res, conillevància portada fins al capda-
munt.

Religió i economía
Es cosa sabuda que el poeta Salvador

Perarnau, conreador de la poesia fioralesca,
presumeix d'ésser l'home més laic de Bar-
celona . Aquesta presumpció seva l'ha fet
famós a totes les penyes literàries. Sembla,
però, que l'abstenció religiosa no el priva
de concórrer a tots els certámens catòlics
que es celebren a Catalunya. El darrer
premi l'obtingué al certamen catòlic de Ca-
net de Mar.

A propòsit d'això un amic seu de la penya
del Cafè ,de la Rambla li digué

—Sembla que us convertiu al catolicisme?
—Una cosa és la religió i una altra les

pessetes	 replicà.

Un negoci nou
Amb motiu de la Volta ciclista a Cata-

lunya, cada any s'han de crear noves orga-
nitzacions. (Enguany ha estat un calvari el
problema de „les comunicacions telefòniques
des de les poblacions finals d'etapa. Els
periodistes s'hagueren de multiplicar per tal
de poder ésser al lloc on es feia la classi-
ficació i a la cabina telefónica.

En Fina, però, trobà la solució :
—L'any vinent — digué — organitzaré un

servei de cuïstes i així, a més d'ésser pri-
mer, encara hi guanyaré pessetes.

E1 soroll a les grans ciutats
Rovira i Virgili, acompanyat d'un desta-

cat directiu del Partit Catalanista Repubb-
cà, venia en cotxe des de Tarragona. Aixi
que, ja dins de Barcelona, es descobriren
els primers signes de vaohierització, 1'alludit
polític féu elogis de la tenacitat del regidor
delegat de circulació que, dia darrera dia,
duu a terme el seu pla d'organització del
trànsit ciutadà.

—0'h!; i encara més — afegí —, ara es
proposa una cosa evidentment !loable: aca-
bar amb els sorolls excessius de la ciutat.
Té per lema : «El silenci és l'anima del tre-
ball».

—Tant se me'n dóna — respongué Ro-
vira i Virgili, certament un dels homes
menys molestats per cap dels incomptables
sorolls de Barcelona.

Una anècdota vallenca
Aquesta anècdota és vella, .però es conser-

va inèdita. Va ésser-ne protagonista un
vallenc gairebé illustre i molt trempat.

Un dia, en un vagó del ferrocarril es
va trabar, en el mateix departament, amb
una mare i una falla de pocs anys. Pel camí
van pujar una parella de guàrdies civils i
passaren a seure al mateix departament.
Veure els civils i posar-se a plorar la nena,
fou tot u.

—Què tens?
—Qué et passa?
La nena tenia por dels fusells dels guàr-

dies. La mare tot era dir :
—Ves quines manies!
Aleshores el vallenc illustre intervingué :
—No en faci cas, senyora. Tots tenim les

nostres debilitats. A la nena li fan por els
fusells ; en canvi a aquests senyors — digué
senyalant els guàrdies — els fan por les
aixades.

adquisicions de monàrquics en mal estat,
sota 1'égida (paraula que i1 brindem, a
veiam què en surt) del descarat malabarista
Joan Pich i Pon.

I, damunt de tot, hi ha encara una raó
de doctrina que ens impedeix, sota cap
disfressa., admetr..:,fa1*e aments..de4a nostra..
autonomia. Les relacions que els nostres
partits polítics han de tenir amb els de la
resta d'Espanya, seran cordials, i una colla-
boració lleial s'imposa ; però cadascú a casa
seva. Aquesta és la bona concòrdia.

Com .a resultat de tot el que diem, quasi
esdevé ociós concretar que s'imposa fatal-
ment una política de front únic de partits
que siguin ensems republicans, liberals, ça-
talanistes i esquerrans. La Unió Socialista,
l'Esquerra, el Partit Catalanista Republicà,
han de menar totes llurs hosts de front i
a la una. La lliçó de passats errors ha de
guarir les petites nafres de l'amor propi,
si n'hi havia. A l'hora .present només hi
ha l'interès suprem de Catalunya.

Si no, dividits els vots dels uns i dels
altres, Catalunya es trobarà en front de dos
perills molt greus : caure sota el poder de
les dretes, sense tradició republicana ni
liberal, recentment despullades de llurs ca-
saques palatines d'última hora, o bé d'es-
devenir una fàcil presa d'un partit de fora
de casa nostra quant a la naixença, però
tan conegut entre nosaltres corn si l'ha-
guéssim posat al món. Seria lamentable que
el primer acte de llibertat de Catalunya con-
sistís a declarar-se, per la veu dels seus
electors, sotmesa i tributària de cap orga-
nització política no catalana.

Catalunya i la República, l'una per l'al-
tra, diuen ben alt quina conducta és la
mi^llor, l'única acceptable, la dels bons ca-
talans.
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Perfum mr ^C^O^
Ens trobàvem en una botiga d'imatges,

a l'ombra del gòtic de la Catedral. Hi ha-
víem anat per un Sant Paneràs, però en
ésser dins restabliment ens feia pampallu-
gues als ulls l'or de tantes- corones i nim-
bes. 'Esperança saltava d'una estàtua. a l'al-
tra, inquiria noms, detalls, propietats,..

El venedor extremava la sollicitud. De cop,
ens digué :

--Vetaquí una santa que ara ve molt in-
dicada.

La seva • mà dreta es recolzava 'damunt la

SI envestim la terapéutica, penetrarem en
un món meravellós de superstició i de pie-
tat. Esperança es moriria si arribat que és
el dia de Sant Ponç no pogués anar al car-
rer de l'Hospital a robre empentes i trepit-
jades, gairebé sota les rodes del tramvia, i
omplir un mocador d'herbes beneïides. Cal
visitar d'una a una aquella estesa de para-
des al llarg de la vorera, mentre a banda
i banda de carrer els sastres es fan l'ullet
senyalant-se els contorns de les pageses re-
vingudes. Aquest acopi vegetal, junt amb

Els' ex-vots de la Bonanova

Un empresari de boxa

A Barcelona acaba de fundar-se una nova
empresa de boxa.

Això no té res d'extraordinari, és cert ;
únicament hi ha un detalls curiós que pot-
ser farà les delícies de tots plegats.

L'empresariprincipal, diguem-ne el re-
gisseur deis empresaris, és l'editor Sancho
(a) Laura Brunet, autor del llibre Desnu-
dismo integral.

Serà curiós de veure si en les vetllades
s'atrevirà a presentar els boxadors sense
slips.

Armari de luxe

Es parla a l'Ajuntament, en un grup de
funcionaris i periodistes, del luxós mobiliari
que hom pot admirar a casa d'un regidor.

—Al dormitori — explica algú que l'ha
vist — hi ha un armari que té potser qua-
tre metres de Llarg. Les portes, amb miralls,
es corren amunt i avall...

—No segueixis ! — interromp l'Adrià Vi-
lalta, d'El Diluvio —. A dins deu dir : Me-
tropolitano Transversal.

«Tiro de pichonas»

Fins ara coneixíem el tir do colom. Hi
ha algú, però, que deu trobar que això deis
coloms no és prou interessant i vol posar-hi
noies.

Així, almenys, es desprén d'aquest anunci
que llegim a La Vanguardia:

«Se necesitan dos chicas para tiro al Blan-
co, Pje. Virreina, r.»

Ja és demanar massa

U:n altre anunci de La Vanguardia :
«Se desea joven soltero que hab l e alemán

con 6 a 800 ptas. p. criar gallinas. Eser.
an, etc.

Francament, trobem que exigir que un
borne, per criar gallines; sigui solter, sà-
piga l'alemany i que tingui 800 pessetes,
és massa.

R. I. P.
Des de fa uns quants dies a La Nau ha

aparegut una nova signatura encarregada
de comentar els esdeveniments internacio-
nals. Al peu d'aquests comentaris hi han
aparegut dues inicials que són tot un pro-
grama. Es tracta de les inicials I. P.

Com que aquests dies ha corregut el ru-
mor d'un ,pròxim fatal desenllaç de 1'al-
ludit collega, un amic nostre comentava :

—Ja només li falta la R.

Monarquisme estival

En una de les colònies d'estiuejants més
acreditades, les senyoretes que eren de la
primera volada l'any 1923 no poden dissi-
mular llur fervorosa dilecció per la reia-
lesa (Le temps était beau sous l'enipire!).
Talment com si agafés un rampell, una
d'elles salta al piano i comença a teclejar
la Marxa reial.

Irrupció del manager :
—Per Déu, senyoreta, faci el favor, que

compromet l'establiment!
La noia executant es retira, mig avergo-

nyida, pera una altra, que galleja d'ha-
ver-lo anat a veure a Fontainebleau, espe-
tega :

—¿Habráse visto? ¡Pues tocaré yo!
L'encarregat, bo i prenent-s'ho a broma,

aconsella a les senyoretes que juguin a Un
barco cargado de... 1 la més agosarada res-
pan :

^¡ Qué bien ! ¡ Será el «España q,, car
-gado de... personas decentes!

Per tal de satisfer la primera penyora, la
senyoreta castigada ha de conjuminar sem-
blances, i li pregunten

—A ver, Maria Luisa, dime el símil del
general Barrera.

—Pues mira, ¡Baby Lindbergh!
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Ja hem dit alguna vegada `que En Fran-
cesc Pujols puja sovint a la muntanya de
Montserrat. 'Encara que no practica el cato-
licisme, considera, com els mostres catòlics,
que Montserrat és la muntanya dels cata-
lans.

Amb motiu de l'estada que hi va fer el
pintor Mir, treballant per l'exposició del
concurs de pintura, En Francesc Pujols amb
alguns amics el va anar a visitar.

En Joaquim Mir, per la seva ampla sim-
patia, el prestigi del seu nom i la seva
vèrbola plena de color i d'interès es va fer
]'amic í!ntïm dels frares de Montserrat, que
el van acollir amb atenció i amistat fer-
vorosa i li van obrir les portes del monestir,
on En Mir entrava i sortia com si fos a
casa seva.

El nostre gran pintor va voler que En
Francesc Pujols i els seus amics coneguessin
l'interior del cenobi, la magnífica I ibliote
ca, la pinacoteca i sobretot els frares, dels
quals En Francesc Pujols és un gran admi-
rador, malgrat la diferència de religió que
els separa.

Un cop al convent van anar venint les
presentacions.

--Germà — va dir En Mir a una de les
personalitats cenobítiques de la casa — tinc
el gust de presentar-li En Francesc Pujols,
que suposo que el deu conèixer...

—Ja ho crec... Quina pinteta... — va
respondre el germà mirant En Francesc
Pujols, que va saludar respectuosament.

testa d'una imatge farcida de guarniments.
Nosaltres ens hi interessàvem.

—Es Santa Rita—ens informà—, l'adúo-
cada dels impossibles. Es venera a l'esglé-
sia de Sant Agustí...

Pera Esperança la considera immediata-
ment. No li feia el pes. Ella estava enter-
nida per la mirada dolça de Sant Paneràs.
L'infant aquest li havia robat el cor. Ens
el quedàrem, malgrat el venedor ens asse-
gurés que ara ja no es portava tant...

La meva amiga és partidària decidida de
la tradició. No és que es giri completament
d'esquena a les novetats, no. Pera abans
d'adoptar-les, els exigeix una temporada de
proves. Per això, en el ram de les creences,
espera que siguin els altres els qui experi-
mentin les virtuts dels sants. A ella li plata
jugar sobre segur.

Li havia costat qui sap el temps concedir
la seva confiança a Sant Paneràs.'Esperan-
ça no havia baixat a retre-li culte al temple
del Pi fins que al voltant de l'arbre tendre
que centra la plaça no s'arrengleraren els
automòbils luxosos, dels quals baixen unes
dames imposants que per entrar a l'esglé-
sia han de cobrir púdicament uns 'braços
llepats pel sol i l'aigua saláda. Ara és la
voga de Sant Paneràs! Són Llunyans ja els
dies aquells en què el noi santificat només
rebia l'adoració d'unes velles que el visi-
taven de bon matí, entre el pot de la llet
i El Correo Catalán. Aleshores es tractava
d'un imatge semiclandestina ; refugiada en
un modest altar. Avui, Sant Paneràs, tot-
hora illuminat, presideix el temple, i les •
seves reproduccions,. escampades per les
parròquies de la ciutat, foragiten de llurs
altars els sants del segon equip, sense vir-
tuts curatives.

[ nio obstant, a l'altra banda de Rambla,
li organitzen ja la competència. Sota les
voltes de l'escapçada parròquia de Sant
Agustí, puja de dia en dia ol paper d'una
altra imatge : aquella Santa Rita que ens
oferia el venedor. El dia 13 de maig, en la
plaça de la Igualtat i davant del mercat
de la Boqueria, es congreguen els venedors
d'estampes, les noies deis cistells de flors i
les dones deis ciris. Durant tot el dia, una
corrua inacabable de devots penetra al tem-
ple, resa a Santa Rita, i de sortida posa
els ulls estranyats damunt de l'actor Iscle
Soler, condemnat a ensumar perpètuament
la flaire de l'arras de la Fonda de Sant
Agustí, mig cos apressat dintre una xeme-
neia de pedra.

Jo no sé si un dia Esperança incorporarà
Santa Rita al seu cos medie particular. Té
sants per a preservaria de tots els mals.
A l'església de Sant Jaume, incrustada en-
tremig de les bisuteries en liquidació per-
pètua del carrer de Fernando, hi té Sant
Blai, advocat dels que pateixen mal de gola,
i Sant Andreu Avelí, per a evitar-li la feri-
dura. En el cor dels barris populars, entre
cafès i les sales d'espectacle, ella hi té ficat
dintre una closca romànica, Sant Pau del
Camp, que és la imatge destinada a vetllar
que mai la prenguin atacs espilèptics.

En lloc de visitar oculistes i odontòlegs,
Esperança resa periòdicament a Santa Llú-
cia, encarcarada d'arqueologia, i a Santa
Apolònia, la que evita el mal de queixal.
I encara coneix un Sant Domènec que ni
fet a posta per a evitar les febrades, i una
multitud innombrable d'imatges—presidides
per Sant Ramon Nonat—, l'atenció de les
quals es manifesta per a les parteres.

Tot aixa en el que es refereix als metges.

munt del tocador cremen els culs de ciri
de l'ofici de Divendres Sant, la flama deis
quals allunya els llamps sinistres.

Quan no una crítica d'incrèdul, jo tinc per
a les devocions d'Esperança un somriure
d'escèptic. Em sembla un xic còmic aquest
desfici per a estalviar-se malalties de les
quals no ha percebut mai cap símptoma.
Allò que més em diverteix és el cas fre-
qüent de tenir sants repetits. Contra una
mateixa malaltia, dos sants diversos. Jo, que
ho jutjo tot des de ran de terra, 1¡ retrec
el fet com un afany d'especulació, una in-
tenció de restar a cobert de les possibles
fallides de qualsevol sant patró. Esperança
s'esgarrifa, i després em perdona la irreve-
rència.

* * *

davant qualsevol ande l'estrafolari paquet
que duia sóta el braç.

Un diumenge a la tarda hem pujat a
Sant Josep de la Muntanya per un carrer
mal empedrat, fet malbé el paviment per
l'aigua que hi baixa en els dies de pluja,
Impossible transitar per les voreres, ja que
estan preses per una multitud de pidolaires,
venedors d'estampes i de dècims de la rifa.
Ens topem amb capellans, dones vestides de
negre, noies vint anys endarrerides de la
moda, amb uns vestits gairebé fins als peus
i unes tofes de cabell enormes sobre el clatell.

El santuari és un edifici antipàtic, em-
peltat de caserna i de presó. Fou concebut
pensant en les grans testes religiosos, en
què els romeus omplirien l'esplanada del seu
davant. Però la construcció presumptuosa
desentona d'aquell finíssim paisatge barce-
loní, endolcit pels verds dels baladres i cas-
tanyers, i sembrat de torretes d'arquitec-
tura burgesa en to menor.

Talment en les grans hisendes, el propie-
tari de les quals, després de mostrar-vos tota
la casa, us porta al recó preat que és el
celler on jeuen els vins centenaris, la gent
es desentén del temple superior, solemne, i
s'encamina cap a la capelleta esquifida on
es venera la imatge miraculosa del sant.
Es una habitació rectangular, cremant dels
ciris i de la falta de ventilació. Sant Josep
i l'infant que porta als braços estan atuïts
sota el .pes dels nimbes d'or atapeït de pe-
dreria. Apareixen entremig d'un cercle de
lliris i de llum elèctrica, a molts quilòme-
tres 11un y

 de la humilitat de la fusteria de
Nazareth... De tant en tant, alguna de les
devotes s'aixeca per a anar darrera l'altar
a besar el sant. I en desaparèixer de la
sala, fa tot l'efecte que passa .a l'alcova per
a veure com segueix el malalt.

Mentre Esperança pregava, jo he restat al
vestíbul. Diríeu trobar-vos en una gruta,
substituïdes les estalactites i estalagmites per
cames, braços i caps de cera, crosses, esca-
pularis, etc. No es veu ni um pam de paret,
tapada tota pels ex-vots i uns quadros, dar-
rera del vidre deis quals perduren unes flors
marcides i uns hàbits morats amb cordons
grocs. J,a pols ha mort tots els brillants.
Predomina allí un to únic : de misèria, de
resignació, d'infelicitat. M'ha semblat que
la cera degotava i que l'aire era emmetzi-

de Sant Ponç

nat per tots els miasmes despresos de les
crosses i dels hàbits. He hagut de sortir
ràpidament, traspassant uns taulells darrera
dels quals unes monges venien postals,
imatges, didals, pilotes, anells, i un reper-
tori infinit d'objectes record del Santuari.

A fora fa de ban respirar. La visió és de
somni. La ciutat, en el caient de la tarda,
és inundada d'un gris perla suavíssim que
arriba a fer-la confondre amb el mar. Mont-
juïc, a mà dreta, s'ha emporprat lleugera-
ment.

Quan Esperança ha complert totes les se-
ves obligacions piadoses, 'hem abandonat
l'altura de Sant Josep de la Muntanya. Ilem
descendit a poc a poquet pel carrer costerut.
A baix a la Travessera, cada tramvia que
para deixa anar una gentada negra que s'en-
fila amunt a cavall de la fe, cap al San-
tuari. El crit de la primera granota trenca
la monótona cantarella d'un vell que ens
ofereix, per deu cèntims, tota la vida i tota
la relació dels miracles del sant.

Hem continuat per la Travessera, en di-
recció als Josepets. A la plaça d'Estanislau
Figueres, els aragonesos de Vallcarca juga-
ven a les xapes. En el sòcol d'un fanal,
un cartellet vermell s'adreçava als treballa-
dors i els invitava a una conferéncia en un
centre materialista de la barriada, en el curs
de la qual se'ls posaria en coneixement de,
1a Veritat...

ANDREU A. ARTIS

Viatjants. — L'altre dia vaig veure a la
platja dos tristos viatjants de comerç que
esperaven l'autòmnibus. Actualment el viat-
jant és una mena d'.anacronisme ; la seva
època ha passat, com ha passat l'època de
les tartanes, i com ha passat l'època d'allò
que es posaven les senyores amagat dins
deis cabells, que se'n deia crepé i era fet
amb bigotis de viatjant de comerç.

Es viatjants, en un moment determinat
de la vida del país, representaven tot el
picant psicològic de les fondes, dels envelats
i de les carreteres. El Viatjant, a més a
més de treballar l'article, sabia fer jocs de
mans i sabia beure una copeta d'anís del
«Mono» tirant-se-la al front i fent-la passar
per la punta del nas. El viatjant era lla-
me que amb les samarretes, les lligacames,
els bergancins i les piques per a aigua be-
neita feia passar d'un poble a l'altre les dar-
reres pracacitats i els moderníssims trucs de
l'amor. A les fondos, el viatjant menjava
a la taula rodava com tothom, i si a la
vora hi havia una casada jove, el viatjant
sabia la seva obligació fins a injectar d'un
romesco coent les galtes del marit gelós o
tímid. Si en la intimitat dels dormitoris es
trobava magnèsia, fum d'estampa, llençols
girats i altres facècies inconfessables, tot
acostumava a ésser obra d'un viatjant gras
i .aficionat a l'amor de tots els pesos.

Les fondes d'aquella època eren fetes a
la mesura de la mentalitat dels viatjants
això era la causa que alguns homes sensi-
bles, quan volien designar coses immenja-
bles i deshoinestas, en deien menjar de fonda.

La tragèdia dels viatjants radicava en els
cafès, a les taules de burro i de set i mig.
Els pocs viatjants que se sap positivament
que s'han suïcidat, han estat tots ells vícti-
mes de la mala sort en una partida de burro.
Aquests fets i altres per l'estil varen influir
en la literatura que s'escrivia aleshores.
En les novelles rurals o de sòrdid clima
provincià, intervenien sempre les figures dels
viatjants de comerç, violant una noia que o
bé es tirava de cap al riu o anava a parar
a un prostíbul de cap de partit judicial.

Els viatjants, encara que gallejaven molt,
acostumaven a rebre de ferm en certes oca-
sionis. Jo conec uin senyor jaumí — que ara
ja té molts anys — el qual una vegada, si
no 1i treuen un viatjant dels dits, el fa a
trossos, i la causa va ésser que el viatjant
es va permetre deixar anar una brometa
una mica lliure relacionada amb el que
aleshores era bisbe de la diócesi.

Entre els viatjants n'hi havia que eren
federals de tota la vida, pera per regla cor-
rent no acostumaven a tenir conviccions po-
lítiques. A cada poble hi havia aleshores
un refinat, que per la relació amb els viat-
jants de comerç adquiria capses d 'e sorpresa
amb trucs ximples, que després exhibia al
cafè i servien per .a confitar la pornografia
o l'anticlericalisme locals.

Ara tot aixa ha passat ; l'èxit dels viat-
jants s'ha perdut com s'han perdut tantes
coses d'aquella època consignada en les no-
velles de don Narcís 011er. Però el viatjant
persisteix, i jo en puc donar fe, perquè els
dos tristos viatjants de comerç que vaig
veure l'altre dia eren una descolorida evo-
cació de trenta anys enrera. La indumen-
tària d'aquests dos subjectes era exactament
igual que la d'aleshores, sobretot el coll i
les sabates i uns barrets de palla que ha-
vien agafat un coloret entre groc, rosa i
cafè amb llet; aquell color característic de
les camises de les cupletistes que cantaven

, La Pulga l'any 19to.
Els dos viatjants duien bigoti cargolat,

i unes maletes de cartó, lligades amb cor-
retges. Dintre aquestes desolades maletes
guardaven uns articles de gènere de punt,
que ja només els fabriquen dues cases, i
encara a contracor, i només els adquireixen
alguns capellans i algunes senyores de pro-.
víncia de quaranta anys per amunt.

A la fonda, els viatjants menjaven en una
taula apartada de tothom, els voltava una
rnena de fum d'ultratumba, i no se'ls va
sentir la veu en tot el dinar. Les seves bo-
tes amb traus simulats i amb gomes, ron-
dinaven sota la taula, i el cor se'ls anava
gelant perquè damunt les tovalles no hi
havia l'estofat pitarresc d'altres èpoques.

Així com els gitanos, que encara que fa-
cin una gran fortuna no poden esta r-se de
menjar un gat de tant en tant, els dos
viatjants no van poder resistir la temptació
d'omplir-se les butxaques de la grana de
capellà — avellanes i ametlles torrades —
que els dugueren en un platet. Abans tam-
bé acostumaven a robar borregos i terros-
sets de sucre. Això els era utilíssim : servia
per distreure els nans de les botigues de
vetes i fils quan els viatjants intentaven
seduir les mares.

Ara al café, no se'ls mira ningú, dema-
nen un joc de cartes brutos, i fan una ma-
nilla com si es cantessin les pròpies absol-
tes. Al ball no hi entren mai, perquè la
música que ara toquen les gramoles els
cria una mena de pedretes als ronyons que
no es dissolen amb res. Abans ballaven,
ara es distreuen amb un escuradents. Els
viatjants saben tota la teoria i tota la pràc-
tica de l'escuradents. Es llur arma lúgubre,
llur eficaç companyia, clavada arran de ge-
nives, que els dóna un esperit de classe i
els aïlla dels contactes profans. L'única
cosa que poden llegir és L'Esquella de la
Torratxa. Alguns porten La Traca, que al
mateix temps els serveix per embolicar una
lliura de bacallà sec.

Els dos viatjants que jo vaig veure l'altre
dia a la platja cm varen fer una llàstima
positiva. Vaig intentar donar-los conversa ;
fer veure que jo, com aficionat que sóc a
la Instada i a l'arqueologia, comprenia per-
fectament la seva sort, que m'interessava
per la seva melangia errant, i pel gènere
de punt que duien a les maletes,

Vaig intentar conversar amb elis, pera va
ésser inútil ; s'adonaren de la meva bona
voluntat, potser l'agraïren i tot, pera no
varen fer cap esforç. La mirada dels dos
v¡,ptjants vora la platja, a mi em va fer
l'efecte d'un plat de sopa de fideus, freda
i espessa, d'aquella que ni els gats la valen.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

la farigola comprada el Dijous Sant a la
porta de Betlem, constitueix ei botiquí d'Es-
perança; al qual recorre cada dos per tres.

No acaben aquí els seus tòtems. Seria cu-
riós fer un inventari de les estampes, me-
dalles, escapularis, que ella conserva, bar-
rejats amb faves de Sant Medí i una altra
infinitat d'objectes que la lliuren de tot. Fins
i tot coneix el procediment d'anul•lar els pe-
rills de les tempestes. El dia 2 de febrer té
cura de recollir les tres candeles—vermella,
verda i blanca—, que li fan escoltar tram-
quillament els trons terrorífics, mentre da-

La fira d'herbes

I no obstant, es veu que Esperança dei-
xava de banda aquell Sant Cristòfol de la
capella del Regomir. Perquè en un accident
d'automòbil s'ha ferit el braç dret.

Jo l'he anada a visitar en una clínica to-
cant a la Travessera de Dalt. M'ha sem-
blat que per entre aquelles parets esmalta-
des era del tot impossible que penetrés el
miracle. M'he fet la illusió que ella en sor-
tiria guarida del cos i de tot aquell enfar-
fec de devocions que 1i espesseïen ]'enteni-
ment. Pera tot això no passa d'una illusió
meva. Esperança, una vegada ha estat do-
nada d'alta de la clínica, m'ha comunicat
la necessitat urgent d'anar a regraciar Sant
Josep de la Muntanya per la seva curació.

He cregut del tot inútil dir alguns mots
en defensa dels cirurgians. Ella diu que a
les nits, per la finestra oberta, veia com da-
munt del jardí de la clínica es gronxava el
Sant Josep, mentre els altaveus de les tor-
res del veïnat vomitaven els fox-trots més
irreverents. Esperança s'ha jurat que, una
vegada bona, pujarà carrers de Gràcia
amunt, fins al Santuari, a fer present al
sant de la seva reconeixença i d'un braç
de cera.

Per a trobar el braç de cera, m'ha tocat
recórrer qui sap els cerers. Tots aquests in-
dustrials resten un xic parats que en aquests
temp se'ls facin semblants encàrrecs. Pera
darrera el temple de Santa Maria del Mar,
diantre una botiga fosquíssima, puc admirar
un dipòsit llòbreg de membres humans bui-
dats.

—Triï vostè mateix—em diu, amable, el
cerer.

He refusat de remenar la mercaderia.
Quina •peca d'aquelles pot recordar, ni de
lluny, els finíssims braços d'Esperança?

Pel carrer ja, caminava com amagant-me,
arrambat a les façanes, car pensava en
l'embull en què em trobaria per a justificar

LÄI'E RITIY
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De rei a burgès

Ouan, fa alguns anys, Amanullà, que ales-
hores era reti de l'Afganistan, va venir a
Europa acompanyat de la seva dona, els
països que visitaren el tractaren d'allò més
bé. França els deixà una cambra que ha-
vien ocupat Napoleó i Josefina, Anglaterra
organitzà en llur honor una batalla naval i
Alemanya una de terrestre amb assistència
del mariscal IIindenburg. Adhuc els soviets
oferiren recepcions al rei més democràtic
del món, segons es deia.

Tot just tornat al seu país, Amanullà fou
destronat per una revolució.

Actualment viu a Roma, fent de propie-
ari. Amb les joies de la seva dona, compra

una casa de lloguer i ara se'n fa una altra.
L'ex-rei de l'Afganistan ara regateja amb
els llogaters.

Lina opinió de Glaastone

El president del Consell francès es pro-
posa de pronunciar, el 2 d'octubre vinent,
un important discurs polític, única manifes-
tació del cap del govern abans de la represa
de la vida política.

Un sol discurs. Herriot sembla voler te-
nir en compte el consell de Gladstone.

Un dia, algú preguntava al great old man
quants discursos pot preparar un home po-
lític en una temporada. 1 l'home d'Estat
anglès va respondre:

—Si és un ximple, una dotzena ; si és
una mediocritat, dos o tres ; si és un home
d'altes capacitats, un només.

holl irania
a lora

tina desil'lusió
Frederic II, el Gran, el fundador del reial-

me de Prússia, l'ídol dels nacionalistes ale-
manys, no hauria tingut tanta sang germà-
nica com caldria? Així lao assegura un
historiador, Forst de Battaglia, que ha fet
la genealogia i ha vist que, a la cinquena
generació, endarrera en el temps, Frederic
tenia corn antecessors nou alemanys, cinc
francesos, dos holandesos, un anglès, un da-
nès ; a la novena, es comptaven quaranta
set francesos contra setanta nou alemanys,
i a l'onzena, tres vegades més d'aquells que
d'aquests.

Es dar que els hitlerians podran allegar
que només la meitat dels orígens són segurs
del tot : la meitat femenina. Però, fet i fet,
ja és massa sang francesa pel fundador del
reialme de Prússia!

v 1iatges marsans, s. A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Estrangers
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Solliciti opuscles explicatius

Viena. — Rathaus

convocació, Alemanya — per usar una com-
paració del Times — s'ha llançat com un
elefant sobre França per notificar-li la deci-
sió presa d'armar-se com li doni la gana,
a despit del Tractat de Versalles. Aquest
pas del govern de Berlín no podia deixar
d'in fl uir i de torbar l'ànim dels reunits a
Stresa. Ni — com és fàcil de compendre —
menys estupor i disgust deu haver produït
l'actitud del govern de Roma, que ha reco-
negut ben fundades, des dels punts de vista
jurídic i polític, les pretensions de Berlín.
La mala fe de Mussolini apareix evident,
quan hom pensa que les pretensions alema-
nyes són del tot oposades a l'esperit i a la
lletra del Tractat de Versalles, el qual té
valor de llei per a tots els Estats signata-
ris, entre els quals hi ha Alemanya.

No ha estat dones sota bons averanys
precisament que s°ha iniciat la Conferencia
Económica. Sembla, però, que les aigües
del llac Major siguin men ys excitants que
les d'aquell altre llac situat enllà del Sim-
plan, i la Conferència es desenvolupa sense
massa nerviosisme, almenys per part de
gairebé totes les delegacions. I això potser
perquè Bonnet ha dut una minuciosa cura
a l'organització dels treballs, a fi de fer-los
thenys difícils.

Esguardant el passat, quants projectes no
han estat estudiats a fi de guarir els mals
de l'Europa central i especialment dels paï-
sos danubians? Projectes de la Societat de
les Nacions, projecte 'I'ardieu (que era un
dels més pràctics), projecte Benes, projecte
Brüning, projecte Grandi, etc. Les causes
de llur fracàs són de mena política i tèc-
nica. Políticament, perquè l'Europa central
constitueix dissortadament una zona massa
sovint passivament sotmesa a certes atrae-
cions ; tècnicament, perquè en el fons no.
hi ha cap mitjà d'impedir que els Estats
danubians produeixin més del que poden
vendre o consumir. Com dur a la realitat,
dones, acords preferencials entre agricultors
que es fan competència o en tre industrials
que són en nombre superior a les necessi-
tats? A més a més, cal no oblidar que hi
ha nordamericans i canadencs darrera la
porta, per impedir que la tanquin.

Sentades aquestes dificultats, és lícit de
preguntar-se si a Stresa serà possible de
realitzar el mínimum de solidaritat indis-
pensable per intentar una obra de recons-
trucció.

Si hom no sortís de la part tècnica, pro-
bablement fóra possible d'assolir algun re-
sultat. Però, quants d'aquests plans econò-
mics no enclouen segons fins polítics? El
projecte italià, per exemple, en conjunt sem-
bla excellent ; però ben examinat per peces
menudes apareix enganyador i, si es du-
gués a la pràctica, suscitaria majors dissi_
dències que les ja existents entre les na-
cions europees. Alemanya, a Stresa, es mos-
tra més dócil que mai als desigs de Mus-
solini, per fer-se perdonar l'actitud presa a
Lausana de disconformitat als punts de vis-
ta del Duce.

Un ràpid examen objectiu de la situació
creada en el si de la Conferència, fa veure
— entre les intrigues de la delegació ita-
liana i la impudencia de l'alemanya — que

veu la reorganització del mercat danubià,
la qual cosa podria tota sola bastar a ate-
nuar, si no resoldre totalment la crisi. Es
un projecte senzill, i si a Stresa hom hagués
de restar en el camp estretament tècnic, la
seva aprovació podria considerar-se com a
segura. Però algunes actituds de la delega-
ció anglesa, algunes reserves seves, el llen-
guatge de la gran premsa de Londres, fam
témer que primer que ningú serà el Foreign
Office el que obstaculitzarà l'arribada a un
pla qualsevol. Sembla que Anglaterra, per
tal de mantenir la seva supremacia en el
mercat de cereals, farà prevaler a Stresa
un corrent contrari a qualsevulla acord, fent
així també el joc de Mussolini, que té tot
interès a mantenir el statu quo, per tal de
conservar íntegra l'esfera d'in fluència fei-
xista en molts d'aquells països, corn Aus-
tria, Hongria, etc.

Per ara es va endavant en l'estadi de
comissions i subcomissions ; es discuteix
àmpliament, es subsegueixen converses més
o menys discretes, es teixeixen intrigues..•
en resum, també a Stresa es repeteix allò
que habitualment s'esdevé en totes les Con-
ferències internacionals.

Hi ha pobles que pateixen? La crisi s'a-
guditza més i més? Pels govenns i per tots
els que estudien els problemes económico-
polítics, no hi ha pressa que valgui. Espe-
cialment quan es té la sort de «treballar))
en un lloc com les ribes del llac de Stresa.

Una conclusió, però, haurà de tenir aques-
ta Conferència . Desitgem que sigui la d'a-
lleujar l'estat angoixós de problacions que
tenen el tort de no compendre què signifi-
quen «les exigències de la política interna-
cional».

TIGGIS

Socíetat Tramvía de
Barcelona, Eíxample

í Gràcia
La Junta Directiva convoca els se-

nyors accionistes a Junta General 'Ex-
traordinària pel dia 26 del corrent, a
les onze del matí, al local de les Ofi-
cines, Ronda de Sant Pau, 43, prin-
cipal

Ordre del dia :
Ampliació de la seva xarxa i conse-

güent augment del capital social.
Per assistir a la dita J unta és indis-

pensable, d'acord amb l'article 13 dels
Estatuts, dipositar almenys 25 ac-
cions, cinc dies abans dels senyalats
per a la celebració de la Junta.

Els dipòsits d'accions caldrà fer-los
en la Caixa social, Ronda de Sant
Pau, 43, principal.

Barcelona, 13 de setembre de 1932.
L'Administrador-Delegat,

ALFRED ARRUGA

MIRABDR

o gesta el programa d'En Lerroux i el pro-
grama d'En Cambó. Aquesta inspiració ha
estat la base solida de la seva obra. ,Ha
sabut aprofitar al vol els avantatges dels
treballs que el pobre Lerroux i el pobre
Gambó han fet durant trenta anys. El cas
que ara es presenta és molt freqüent en la
història de la humanitat. Em Lerroux ha
treballat tota la seva vida per portar la
República. Ve la República i no troba ma-
nera humana, pobre home, d'ésser poder,

la Conterència Económica de Sirena
1
 només els delegats francesos segueixen una
! directiva clara i precisa, animats de l'únic

propòsit d'acudir en ajut seriós d'unes po-
blacions que pateixen. França, en efecte,
ha demostrat moltes vegades la seva bona
voluntat de treballar, exempta de qualse-

1 vulla preconcepció política en favor de les
nacions danubianes. Adhue el seu pla pre-
sentat a Stresa, que és, des del punt de
vista tècnic, el més perfecte, s'esmerça úni-
cament en aquest objectiu, Aquest pla pre-

—Què opineu de l'Estatut?
—Ja coneixeu el meu ideari polític. Sé

que potser de tan conegut, ja comença a
fer tuf, encara que no sigui, com no és
ni molt menys, un ideari cadavèric. Ja sa-
beu que jo no era partidari de la indepen-
dència de Catalunya ni de cap separació,
i fins que per començar la tasca política
catalana no reclamava com immediata cap
mena d'autonomia ni ampla ni estreta. Amb
vós ja m'havem parlat manta vegada. Ja
sabeu que jo sóc i seré sem-
pre partidari decidit de l'he-
gemonia de Catalunya da-
munt d'Espanya, o més ben
dit, de l'imperialisme ibèric,
que deia En Prat de la Riba.

«Jo crec sincerament, com
tothom sap, que als catalans
ens convenia molt més co-
mençar per ocupar la presi-
dència del Consell de minis-
tres de l'Estat espanyol i
paulatinament els altres llocs
de govern, i ajudats de tots
els espanyols de bona volun-
tat i bona orientació, anar
implantant el sistema fede-
ratiu a Iberia, de mica en
mica, donant llibertat a les
si aoionalitats pimargalliaines
que les demanessin i ensenyar-
les a demanar i a usar a les
que encara no en saben prou,
com per exemple Castella, que
havent estat tan hegemónica
com amb el temps ho puguem
ésser nosaltres, té un concep-
te antiquat i passat de moda
de l'imperialisme. Quan veig
algun castellà imperialista a
la seva manera rància, o, com
deia Pau Claris, superba i
miserable, d'aquells que en-
cara voldrien imposar la llen-
gua llur, perquè la catalana
desaparegués del mapa, pot-
ser encara d'acord amb al-
guns catalans que encara que-
den, perquè de tot hi ha de
tot, sempre li dic que el dia
que nosaltres els dominarem si volen parlar
català els ho estimarem en gran manera,
però els declararem el castellà obligatori i no
permetrem altra llengua oficial per Castella.
Si veiem que la decadència, ja iniciada, els
porta fins a l'extrem tràgic d'oblidar llur
llengua gloriosa, nosaltres farem tot el que
podrem per conservar-los-hi, tal com me-
reix. Cosa que l'hegemonia castellana no
va saber fer, encara que els catalans van
fer tot el que van poder per facilitar-li la
despótica tasca. Us he de dir, però, perquè
ja sabeu que de la mateixa manera que dic
una cosa en dic una altra, que malgrat tot
no va mancar a Castella Joan de Resa, que
l'any 1555, quan els catalans ja havíem
oblidat la llengua d'Auziàs March i escri-
víem en castellà, va publicar en llengua ca-
talana o llemosina que en diu ell, la fa-
mosa edició de Valladolid de les obres com-
pletes del nostre poeta nacional, el sublim
Auziàs.

«Tornant dones al nostre tema, i donades
aquestes premisses que us exposo, ja podeu
deduir vós mateix la conseqüència que en
dedueixo, sobretot coneixent-me com em co-
neixeu. Les conseqüències d'aquestes pre-
misses em donen la base de l'opinió que
vós em feu l'honor de demanar-me respecte
de l'Estatut aprovat. Jo crec que el millor
que té aquest Estatut és precisament l'ésser
esquifit. Aixó ens permetrà continuar inter-
venint en la direcció d'aquesta malaurada
Iberia, que necessita més de nosaltres que
nosali'res d'ella. Com més facultats es re-
servin els espanyols centralistes, més oca-
sió ens donaran per intervenir. Crec que
Catalunya ha d'agrair a Castella que li hagi
acceptat l'ideal de transformació del nacio-
nalisme espanyo:, perquè sempre és d'agrair,
però encara que sembli estrany encara li
hem d'agrair més que el vagi acceptant de
gota en gota.

—Que creieu que ha contribuït més a
aquest triomf de Catalunya?

—Les coses de la vida han fet, com ge-
neralm,ent fan, que resultés que aquest Es-.
tatut moderat amb comptagotes, ha estat
portat a realització pels partidaris de l'Es-
tatut extremista. El programa mínim del
Tívoli ha triomfat en mans dels partidaris
del programa màxim de l'Havana, hereus
d'aquells nacionalistes catalans de l'Es-
querra Catalana, molts dels quals, després
d'haver-lo trobat estret, vam acabar com jo
votant la Lliga. L'Estatut extremat d'En
Macià, ha fet triomfar l'Estatut moderat
d'En Prat de la Riba.

—I de l'esforç de l'Azaña, què en penseu?
--.Hem d'agrair al governant senyor Aza-

ña que hagi resumit en una sola hassanya

com la lógica indicava. En Cambó, pobre
xicot, ha treballat tota la seva vida per l'or-
ganització autonómica d'Espanya. Comença
aquesta organització i el nostre Cambó,
com li diem La Veu i jo, tampoc pot ésser
poder. Ve el senyor Azaña, completament
desconegut, i posant-se al mig els aparta
i fons, de moment almenys, els elimina.
Però no cal oblidar que sense l'obra d'aEn
Lerroux i d'En Cambó, l'esdeveniment del
senyor Azaña no hauria estat possible ni
en somnis. Si quan En Lerroux i En Cam-
bó lluitaven a Catalunya, s'arriben a posar
d'acord, el senyor Azaña no hauria tingut
a la mà les bases que ara ha sabut jugar
amb tanta oportunitat com sort. El senyor
Azaña, fent el joc dels socialistes, ha fet
amb ell mateix l'acord que antany no van
saber o no van poder fer En Lerroux i En
Cambó, no sé per culpa de qui, perquè jo
us puc dir que almenys fa vint-i-cinc anys,
un dia a Madrid En Cambó em va dir :
»Cregueu, Pujols, que si algun dia tinc lleu-
re per escriure les memòries polítiques de
la nostra época, quan parli d'En Lerroux
us quedareu parats, perquè és un home molt
més formidable del que us podeu imaginar.»

«Aquest governant, doncs, el governant
senyor Azaña, ha vist clar que tots els go-
vernants dinàstics, fins la dictadura i la
mateixa monarquia, havien anat caient ver-
gonyosament l'un darrera l'altre, no sols
per haver comès l'errada grotesca de po-
sar-se contra Catalunya, sinó per no ha-
ver-se sabut posar al nostre costat, accep-
tant senzillament l'ideari acompassat d'En
Prat de la Riba, cosa que no costava res
ni aleshores ni ara.

«Tal com el nostre estimat Macià va sa-
ber veure que el catalanisme s'havia de re-
colzar en la República i sobretot en les
idees d'extrema esquerra, el senyor Azaña
ha comprès des del primer moment que la
República espanyola, filla de l'Empordà, i
els ideals espanyols d'extrema esquerra, fills
de tot arreu menys d'aquest país, s'havien
de recolzar en el catalanisme. I tal dit tal
fet. Va convèncer els socialistes que l'han
ajudat a fer l'obra, encara que ell no sé si
voluntàriament o involuntàriament, hagi fet
com va fer a Alemanya ara darrerament el
canceller senyor Brüning, que malgrat ésser
conservador i catòlic, que ja és tot el que
es pot arribar a dir, per tal d'aguantar-se
a la presidència del Consell de ministres es
va deixar lligar de mans i de peus pels
socialistes fines que Himdenburg els va dir
prou a ell i als que el lligaven. M'han dit
els que els coneixen que l'Azaña no és ni
conservador ni catòlic, perd ningú no m'ha
assegurat si és socialista ni si és naciona-
lista com nosaltres els catalans.

«Jo, a aquest senyor al qual no puc ne-
gar un aplaudiment i una admiració sin-
cera per haver fet el que no van saber fer
els altres, com aquell desgraciat de Primo
de Rivera, que tenint-ho a la mà, s'ho va
deixar perdre, li tinc una simpatia per la
franquesa del seu rostre, francament natu-
ral, i per la decisió amb què ha portat la
iniciació del nostre problema damunt d'IEs-
panya. El que em fa gràcia és que un home
com ell, que ha fet com us deia una gesta
o veritable hassanya, escrigui Azaña sense
hac. Aquesta manca d'ortografia cm sembla
un republicanisme exagerat, porqué una pa-
raula de la significació de gesta brillant i
heroica, coronada per la hac, que perdi
aquesta lletra inicial, sembla un rei o un
heroi sense corona. Trobo que el senyor
Azaña, gran republicà, trobaria urna grafia
pol seu nom digna de la posició brillant i
heroica que s'ha sabut crear tornant-se a
posar la hac, com un rei o un heroi que
es posa la corona.

El personatge més important

Segons Die Ente, de Berlín, un dia d'a-
quests Hitler havia de presidir una reunió
de nacional-socialistes. Sala plena, cants,
crits de «morin els jueus» ! i altres, etc.
Arriba Hitler amb el seu estat major. El
cabdill ex-tinyaire s'avança sobre l'estrada,
estén el braç demanant silenci. S'hauria
sentit volar una mosca. S'acosta a•l micrò-
fon... i no diu res. Què passa? Adolf ha
perdut la veu, o les idees? Què espera? A
un que se n'estranya, Strasser li ho ex-
plica :

—.Encara no ha arribat el personatge p rin-
cipal.

—El personatge principal?
—sí, home : el fotògraf !

El símbol de l'àguila
Sobre el respatller de cuiro de l'escó pre-

sidencial del Reichstag figura una àguila
daurada, però ja una mica descolorida pel
fregadís de la levita del president Loebe,
que durant dotze anys ha dirigit els debats
del Parlament alemany.

Loebe, que ara ja no presideix el Reich-
stag, veia un símbol en això : l'esforç repu-
blicà gastant progressivament l'esperit de
l'antiga monarquia.

Però avui es veu que l'àguila daurada és
més dura de pelar del que tothom pensava.

Canvis de títol
Els dos líders del centre catòlic alemany,

el doctor Brüning i monsenyor Raas, han
jugat un paper important en les negociacions
amb els nazis.

No és gaire fàcil trobar personalitats més
diferents. Brüning és fred, reservat, d'una
reserva eclesiàstica. En canvi, Kaas és ar-
dent, combatiu i atrevit.

Els socialistes, sovint, els anomenen can-
viant-los el títol : el doctor Kaas i monse-
nyor Brüning.

Contra qui?
El general Coen Brits, mort ara a Plax-

trand (Transvaal), fou un dels herois popu-
lars de la guerra anglo_bber. Dels capitostos
d'aquella gesta, Dewet era cèlebre per les
seves astúcies, Botha per la seva lleialtat,
Smuts pel seu seny polític, Brits pel seu
valor. Botha deia d'ell que mai estava tan
content com quan es trobava davant d'un
perill, i com més gros millor.

En 1914, quan esclatà la guerra europea,
Botha escriví al seu antic company pregant-
li de preparar la mobilització. Brits li con-
testa:

—Tot seguit mobilitzo. Però, contra qui,
els alemanys o els anglesos?

La boutade, però, no l'impedí de servir
brillantment a l'Africa Oriental alemanya.

Zin lapsus

Era durant l'interrogatori que el gover-
nador Roosevelt feia a l'alcalde de Nova
York, Jimmy Walker, acusat de fer favors
als amics a despesa dels interessos de la ciu-
tat, favors que li han valgut bones quan-
titats de dòlars. A un moment donat, Roo-
sevelt pronuncià aquestes paraules :

—111r. Johnny Walker té la paraula.
Johnny Walker és una de les marques de

whisky més antigues i més conegudes del
món.

Els assistents, sabedors dels costums de
l'alcalde, poc conformes amb la llei seca, no
pogueren resistir-se a una dolça hilaritat.

Sobre les ribes del llac Major, en ` l'enci-
sadora Stresa, el senyor Bonnet ha volgut
reunir la Conferència !Económica que ha
de decidir qüestions que s'arrosseguen des
de fa més de dos anys, per alleujar les
dificultats materials dels pobles danubians
1 de l'Europa central en general.

També aquesta Conferència, com fatal-
ment ha ocorregut amb tantes altres, s'ha
iniciat en un moment psicològic poc pro-
pici. Quasi contemporàniament a la seva



La temporada passada he tingut ocasió
de veure passar, com a complement de
programa, films de directors de la fama de
C'.arence Brown, de Fred Niblo, de Frank
Borzage, de Pabst, d'Edward Sedgwick, de
Raul Walsh, d'Irving Cummings, de Wi-
lliam A. We1lmun, de Lewis Milestone, de

Jean Harlow

D'AUTORS DE SOLVENCIA

Films de complement
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AR'AqE ELECTRIC
CARRER MOYA (ARMAD 1 DIAGONAL)

James Cruze, de Harry Beaumont, d'Ale-
xander Korda, de Rex Ingram, de Victor
Fleming, etc., etc.

Diguem de seguida que no anem pas a
descobrir la Mediterrània i encara menys
fer retrets, de cap classe, als crítics quo-
tidians o a les cascs productores. Malgrat
tractar-se d'haver passat desapercebuts, gai-
rebé del tot, films de directors amb obres
reeixidíssimes i de primera magnitud i en-
cara amb actors de primera fila, hem de
convenir que es tracta també de films ano-
dins, la majoria d'ells, tot al més discrets,
i fora d'un de Clarence Brown i un altre
de Fred Niblo no valdria pas la pena de
parlar-ne sinó com a mera curiositat. Com
a pura documentació, dones, és com els
volem consignar.

De l'auto/ d'El setè cel i de Liliom —
Frank Borzage — hem vist : Mullers de
metges, amb Warner Baxter (l'actor finís-
sim de Papà, cames llargues) i Joan Bennet.

•1 Mai és tard.
De l'autor de Quatre d'Infanteria i de

Carbó — G. W. Pabst — ja vam indicar,
en una altra ocasió, que s'havia fet La
Inconscient, amb Brigitte Helm i Gustau
Diesl (el protagonista de Quatre d'Infan-
teria).

Del director d'Ales i de Captaires de la
vida — William A. Wellman — hem vist :
L'home que estimo, amb Richard Arlen
i amb Mary Brian, i La frontera de la
mort, amb Florence Vidor i Wallace Beery.

Del director de la versió cinematogràfica
de Res de nou a l'Oest — Lewis Miiestone
— s"ha passat la pel.lícula : L'Horda, amb
Thomas Meiaaan i amb Marie Prevost.

De l'autor de La caravana de l'Oregon —
James Cruzie —, que despnéjs de gje rdar
una bona temporada de supervisor tornà a
filmar, poguérem veure Amor sinistre, amb
Evelyn Brent i Renée Adorée.

De Harry Beaumont (el director de Ver-
ges modernes), n'hem pogut veure una sè-
rie. A més de Danseu, folls, danseu i Tres
noies franceses, recordem Noies ruboroses.

Alexander Korda és un dele directors
europeus que com Lubitsch, Buchowetzki,
Pau] Leni, Murnau i Dupont, emigrà a
Amèrica. El podem recordar com a director
de l'original film La vida privada d'Elena
de Troya i de Sense escut n.i blasó (amb
Clive Brook i Billie Dove). Ara hem vist :
Dones pertot arreu.

Rex Ingram és el director dels films :
Els Quatre Genets de l'Apocalipsi i Scara-
mouche (segons novella de Sabatimi com
tantes altres pellícules de gran espectacle :
el mateix film El capità Blood, célebre per
projectar-se amb un aparell que imitava el

i pintura
temps? Que ens sigui permès copiar aquí
un fragment d'un manifest que allí a l'any
1912 signaven alguns artistes italians, entre
altres Severiini, Baila i Carrà. Paraules que
participen d'aquella mateixa confusió i que
ens permetran veure com un art nou pot
venir aaclarir l'estètica d'un art vall ; com
una nova activitat artística — el cinema —
ve a evacuar ipso facto problemes que este-
rilitzaven certes activitats pictèriques.

Heus ací que aquells pintors descobreixen

De «La llum blava», film no estrenat encara a Barcelona

Passeig de Gràcia, 57. - Telèfon 79681
Sessió contínua de 4 a 8 i mitja i de 10 a 12 nit

NOTICIARI i REPORTATGES
LLUNA DE MEL A ALASKA

(Documental)

CATIFA MÁGICA FOX
A VIATJAR S'HA DIT (Represa)

Euqip sonor R. C, A. Photophone

que la vella pintura traeix la veritat i es-
criuen : «El gest que nosaltres volem fixar
damunt la tela no serà més un instant
immòbil del dinamisme universal. Volem
que sigui simplement la sensació dinàmica
ella mateixa. En efecte, tot es mou, tot
corre, tot canvia ràpidament. Per exemple,
un cavall que corre no té quatre potes,
sinó vint. L'espai no existeix més. En efec-
te, l'asfalt del carrer mall de pluja sota
l'esclat de les llums elèctriques sembla apro-
fundir-se immensament. Els nostres cossos
penetren en els sofàs»..., etc.

No podem aquí aprofundir la cosa des
d'unpunt de vista filosòfic insistint sobre
la puerilitat dels que creuen que la repre-
sentació del moviment és més interessant
que la representació del repòs. Diguem no-
més que el cinema ha vingut a donar una
solució normal a aquelles preocupacions dels
signants del manifest de l'any 1912. I així
com la fotografia ha vingut també a sa-
nejar alguna qüestió de l'estética pictòrica,
així mateix ha fet el cinema. Es un nou
exemple que permet veure com les arts es

delimiten i s'aprofundeixen esguardant-se
mútuament.

Hem parlat aquí massa vegades de les
preocupacions pictóriques visibles en certs
films germànics per tornar ara sobre això.
Es un fet obvi que molts pintors han sentit
l'atracció del cinema. Es també indiscu-
tible que en compondre certes escenes, al-
guns directors semblen treballar sota la ins-
piració d'un model interior que pot revelar
reminiscències pictòriques. També fóra im-
portant cercar en tre els mestres moderns el
plec cinematogràfic. Fixeu-vos per exemple
en la qüestió del punt focal. La pintura ha
treballat sempre dintre una perspectiva nor-
mal. El cinema ha vingut a inventar un
sens fi de perspectives excèntriques, d'an-
gles de presa de vista originalíssims i les
coses projectades d'aquesta manera s'han
manifestat plenos de formes emotives. La
pintura pot rebre així, incidentalment, una
indicació fecunda.

Quant al cinema en colors, tothom està
d'acord a considerar tot el que fins ara
s'ha fet en aquest sentit com completa-
ment negligible des d'un punt de vista
d'art. Des d'un punt de vista estrictament
tècnic, pot ésser tan interessant com vul-
gueu, però per ara el color no l'hem vist
en els films sinó per .a desvirtuar precisa-
ment aqudlles virtuts esplèndikles que el
blanc i negre, relligats per tots els tons in-
termedis possibles, han revelat sempre.
I aquí com en la pintura, hi haurà els
amics de les distincions netes i els amics
de la Ilum que ho penetra tot per a con-
fondre-ho. Els alemanys han treballat molt
l'impressionisme i han fet un abús dels
clarohscurs i de les ombres. Films d'atmos-
fera en els quals '1'espa•i sembla absorbir
els objectes. El contrari d'un film de Buster
Keaton, on les figures, les línies són al
primer pla i la Ilum no treballa sinó de
cara als objectes.

El tema és vastíssim. Aprofitant els lleu-
res de l'estiu hem volgut recordar-ho. Res
més. iE's que posseeixen aquella vasta ex-
periència pictòrica que a nosaltres ens falta,
podrien dir sobre aixó coses més defini-
tives.

J. PALAU
s	 ..1.11.11161111•■•••	

Una lluita ferotge, apassio-
nant, entre la serp boa i la
iguana, en el meravellós

documental
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EL CINEMA
ESTETICA COMPARADA
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Quan Angel Valbuena i Prat va parlar-
nos del teatre i del cinema en el curs de
cinema que tingué lloc a 18 Universitat,
durant la primavera passada, va presentar-
nos una sèrie d'exemples extrets del teatre
clàssic espanyol en els quals hom podia
veure com una anticipació, un pressentiment
de la tècnica próipia del cinema. Així ma-
teix procedí Rossend Llates quan un altre
dia, allí mateix, ens parlava de la pintura
i del cinema.

Hi ha una manera estàtica, vertical, de
veure el món. Hi ha també una manera
dinàmica, horitzontal, de veure'l. I en dir
vertical i horitzontal no parlem de geome-
tria, sinó de coses de l'esperit. Emprem
aquests mots en el sentit que els dóna per
exemple Fumet en Le Procès de l'Art. Les
millors obres de l'estatuària grega en el
domini de la vertical, el Tristany en el
domini de l'horitzontal. I el geni pictòric
oscil.la adés vers una d'aquestes actituds,
adés vers l'altra. Es el que comprenia
Eugenio d'Ors quan afirmava que l'obra
de Gáya pot tota transposar-se al cinema,
a l'inrevés del que passa amb l'obra de
Picasso, que és absolutament refractària a
una visió cinematogràfica.

Captar el moviment dins les figures, heus
ací un noble propòsit. Més enllà encara,
emancipar les coses d'aquella perpetua mu-
tabilitat a la qual estan sotmeses i con-
vertir així una iinstantània en l'expressió
més profunda i més veritable de l'essència
d'aquelles coses, és la raó d'ésser de la
pintura. Per aixa és quelcom desconcertant
sentir dir a u:n Marcel l'Herbier que d'ençà
que va tant al cinema els quadros del
Louvre li apareixen sota el signe d'una
immobilitat gracial. El cinema ha vingut
a donar-li una representació més exacta de
les coses i ara vegeu-ne la pintura desva-
loritzada. Un home com (Elie Faure ha
parlat en termes semblants. El cinema fent
la competència a la pintura!

Es que Marcel l'Herbier ha hagut d'es-
perar el cinema per adonar-se que totes les
coses són sotmeses a la mutabilitat i que
les arts plàstiques com l'estatuària i la
pintura han tractat sempre d'ignorar el

	v•~

La cole 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
dies feiners de 9'30 a 1'30.

«A Través de l'Amazonas»
Es, com el seu nom indica, un docu-

mental que aquesta setmana es projecta al
Fantàsio. Pel nostre gust, guanyaria reta-
llat ; aleshores fóra un bon film de comple-
ment. Pel que hem llegit en algun llibre
de viatges o al Nacional Geographic Ma-
gazine, ens sembla que l'Amazonas pot ren-
dir molt més del que aqueix film ens ofe-
reix.

Hom Panuncia sonsa trucs. Potser sí, so-
bretot en comparació amb aquells films
americans tan plens de comparseria animal
i rodats dintre un studio.

Malgrat les seves llargàries, A través de
l'Amazonas és un film força apreciable, amb
força escenes — trucades o no, no ens unte-
ressa — de ban veure i de qualitat. El que
ja no té qualitat, són les explicacions amb
què el popular Toreski — tan popular si
més no com el Noi de Tona — amenitza
(creu-t'ho!) la projecció.

«Noies d'uniforme»
Un dels primers films que es veuran en

la próxima temporada, és Mddchen in uni-
form, l'obra guanyadora del primer lloc en
el'referénduin. alemany dels millors films de
l'any.

Qui l'ha posat en escena, és una dona,
Leontine Sagan, i, a part de tres o quatre
papers d'actrius professionals, aquest film,
om no surt cap home, és interpretat per
noies de debò, collegiales a penes sortides
del pensionat. Es una obra realitzada en
ple entusiasme, rodada en vint-i-dos dies i
que costà 220,000 marcs. Fou convingut que
ningú no cobraria un cèntim filis que aque-
lla xifra fos amortitzada.

«Cada una — ha dit Leontine Sagan —
va tenir domes la sensació que treballava
per ella mateixa, però estic segura que en
cap moment no fou el desig del guany el
que guià les noies. Es van pendre la his-
tória seriosament i donaren tota llur ànima
a aquella petita Manuela imaginària que
totes foren una mica, al pensionat... Re-
cordeu que, cap a la fi del film, totes les
noies corren, esverades, pels passadissos de
l'escola i criden Manuela? El dia en què
vaig rodar aquesta escena, vaig experimen-
tar una de les meves més grans emocions
d'artista. Vaig veure algunes de les meves
intèrprets, que no eren artistes sinó verita-
bles petites pensionistes dissortades, plorar
davant la desgràcia de llur jove amiga. La
inspiració d'una d'elles l a. portà cap a la
campana del pati i 1'i féu donar l'alarma,
detall que no era prevista l'argument, i
que enriqueix el film d'una sinceritat, d'una
espontaneïtat commovedora !... Després
d'això, com podia conformar-me amb l'aca-

Leontine Sagan

bament de l'obra teatral, la mort de Ma-
nuela?... A més a més, he volgut evitar les
tirades de tendències socials i polítiques que,
en l'obra teatral de Christa Winsloe, acom-
panyen la caiguda mortal de la noia per
l'escala.»

Hem vist aquest film en prova privada,
i no ens sorprèn el resultat del referèndum
alemany ni l'èxit que ha tingut a París.
Adlhuc sense imaginar-se què hauria estat
aquest film realitzat a Hollywood, interpre-
tat per tot de girls amb sex appeal per
domar i per vendre, és fàcil de copsar el
lligam perfecte en aquest film, de la natu-
ralitat del joc escenic amb una intensa ema-
tivitat.

soroll del bombardeig). Després Rex In-
gram tingué la peregrina idea de traslla-
dar-se a França, a Niça ; i ací, no sabé
fer res més que films de baixa qualitat..
Fa algun temps encara vaig reveure, d'ell,
Les tres passions, amb Alice Terry (muller
de Rex Ingram) i Ivan Petrovitx. I ara
el film francès L'evadida, completament
deplorable.

Victor Fleming i Allan " Dwan són noms,
que molt sovint es troben com a directors
de films' que ni val la pena d'anomenar.
I és llastimosa llur decadència, ja que tots
dos noms van lligats a l'època més feliç
de Douglas, la dels seus començos.

Fleming dirigí, de Douglas, la seva magní-
fica banda : Mals somnis i supersticions.
Les pellícules de més envergadura que po-
dem trobar a Fleming, durant una boina
tongada d'anys, és Despertar, amb Vilma
Bainky i Lois Wolheim, i La cançó del llop
amb Gary 'Cooper, Lupe Vélez i Wolheim ;
no cal dir, dones, com ha passat a segon
terme del tot.

Allan Dwan dirigí de Douglas Fainbanks :
E1 nou Artagnan, Douglas en la lluna,
Douglas en el País de les Mesquites i mol-
tes altres. La màscara de ferro, l'antepen-
última pel.lícula de Fainbanks, tornava a
ésser dirigida per Allan Dwan. No cal tam-
poc, dones, insistir en la seva davallada.

I encara hem vist, fa poc, 'un film de
Christie Cabanne, l'home que junt amb
Griffith rodà el primer film de Douglas :
El tímid (1915).

Hem arribat a veure, també, quatre films
amb Victor Mac Laglen i tres amb William
Haines ; tots set dirigits per directors de
gran talla, com anem a veure.

De l'autor d'Horitzons nous-,Raul Walsh
— són dos dels quatre films de Victor M.ac
Laglen alludits : Quines dones ! i Un ma-
riner afortunat, acompanyat de Greta Nis-
sen en el primer i de Fifí d'Orsay i El
Brendel (el cómic de la pellícula 198o i
d'Horitzons nous) la segona.

Les altres dues pellícules de Victor Mac
Laglen a les quals ens hem referit són
realitzades per Irving Cummings —l'autor
de Sota del Frac —. Una 1a vam veure pri-
mer amb el títol Estamos «Après»! i des-
prés amb el títol A carta cabal. L'altra es
diu El conquistador, amb Mona Maris.

Els tres films de William Haines van
dirigits respectivament per Edward Sedg-
wick, per Clarence Brown i per Fred Niblo.

Del realitzador d'El Comparsa, d'El Ca-
meraman i de la totalitat de films de Bus-
ter Keaton de més cap ençà — Edward
Sedgwick — s'ha projectat : Tot en l'aire.

Del director de les obres més famoses
de Greta Garbo — Clarence Brown — hem
vist : Con de mariner amb — a més de Wil-
liam Haines - , Anita Page i Karl Dane.

Del productor de Ben-Hur — Fred Niblo
— s'ha passat la pellícula titulada Més enllà
de l'Oest, quan veritablement ha de dir Allà
a l'Oest.

A més d'aquestes tres bandes de Haines
tenim que el mateix Fred Niblo ha fet al-
tres films de cara al públic. Niblo és 1'ho-
toe que gairebé sempre fa pellícules pul-
crament realtizades—,però amb arguments
de gust dubtós. Hem vist, però, darrera-
ment — en ple estiu — un fi lm que junt
amb el de Clarence Brown que més amunt
hem deixat consignat voldríem tractar amb
força extensió. Es El Pillet, .amb Richard
Dix i amb Jackie Coogam.

RODOLF LLOREÑS
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EL TEAT E    

Lina mica d'hisfóría Un circ d'aficionats La revist de Masnou
Ben poc mal pogué fer a les nostres acti-

vitats intellectu als el decret de Nova Planta,
inexistents com eren. La caiguda política de
Catalunya vingué força temps després de
la seva caiguda espiritual.

Estroncada la nostra vida nacional just
en començar per a Europa la tongada
áurea del Renaixement, que en el nostre
país s'havia anticipat amb fruits de sabo-
rosa maturitat, el cultiu literari de l'idioma
català s'havia perdut, a poc a poc, més
que no pas per obra de l'absorció foras-

tera, per l'abandonament en que es dei-
xaven anar els catalans, salvades poquís-
simes excepcions de migrada qualitat.

Si durant segles podem constatar en les
altres branques de la literatura aquesta gai-
rebé completa manca de producció, en allò
que fa referència al teatre, la hi trobarem
completa del tot.

Els nostres historiadors ham recercat de-
bades qualsevol cosa que servís de testi-
moni de l'existència d'un teatre català que
es pogués anomenar tal abans del segle
passat. En tot el segle xvn no es traba més
que la temptativa de la tragicomèdia de
Fontanella i algunes peces còmiques i "reli-
gioses sense cap abast literari.

La Guerra de Successió donà motiu a
algunes peces satíriques de circumstàncies,
com La Fugida del Duc d'Anjou, de Josep
Ribas, i La Glòria d'Iluro, de Jòsep Rius,
que alternaven amb algunes representacions
de caràcter religiós per l'estil del poema
dramàtic que féu Manuel Vega a propòsit
de la traslació dels restes de sant Oleguer.

Després, en 'tot el transcurs del se-
gle xvIII, no trobem ja ni aquests petits
rastres que hem esmentat en parlar de
l'anterior. La població de Catalunya, este-
mordida sota el terror militarista filipí, pri-
mer, i ensopida en la vida provinciana a
què quedà reduïda Barcelona, ;més tard,
no era pas el medi més favorable a l'e-
closió d'un producte tan íntegrament social
com és el teatre.	 -

En començar el segle xix, encara que la
vidasocial segueix descabdellant-se de la
mateixa manera, limitada quasi només a
les tertúlies familiars, comencem a trabar
alguna cosa que serà la llavor del nostre
futur teatre : els entremesos i les represen-
tacions de sombres xinesques — en la seva
majar part anònims --, practicats en fa-
mília, arribaren a tenir gran voga. Alguns
dels nostres lectors encara haurà pogut po-
sar els ulls en els ingenus fullets del Sal-
doni i la Margarida, Diálogo entre un ofi-
cial y una pastora catalana, Lo bon Janot,
etcètera.

D'aquest teatre de família tragueren l'ar-
quitecte Renart i l'actor Robrenyo la ins-
piració per a les seves produccions. Aques-
tes eren sainets, quasi tots bilingües, pri-
miti us i puerils, sovint amb encerts d'ob-
servació i, de vegades, de força mala qua-
litat, especialment en Robrenyo. Era un tea-
tre més ben intencionat que reeixit. Tot
amb tot, encaixava tan bé em el tarannà
xaró del públic al qual anava dedicat, que
obtingué una gran acollida.

Robrenyo es dedicà amb fervor a la sà-
tira política i fou durament perseguit pel
despotisme fernandí. La seva abra més fa-
mosa és Lo Sarau de la Patacada, o Juan
y Eulalia. De Renart, que no escrivia amb
tanta vivacitat, però sí amb més ban gust,
podem citar La casa de dispesas, o La ca-
lumnia descubierta. Si deficient era el ca-
talà que empraven aquests autors, ho era
força més el seu castellà.

No cal dir que en les peces bilingües la
base de la comicitat s'establia quasi sem-
pre en aquest bilingüisme i en el contrast
entre el caràcter foraster i l'indígena.
Aquest gènere tingué força seguidors du-
rant llarg temps i era la única producció
teatral catalana que es dava a Barcelona,
servint sempre de fi de festa a les repre-
s entacions d'obres seriases en castellà, fins
que arribem a la meitat del segle.

A les sàtires polítiques de Robrenyo hem
d'afegir-hi la violenta diatriba anti-monàr_

w:
quica d'Abdon Terrades, Lo Rei Micomicó,
comèdia en vers, en dos actes, i escrita
ja tota ella en català. S'estrenà a Barce-
lona en 1838 i tingué un èxit extraordinari.

En 1856, el català entra ja amb tots els
honors en el drama amb La Verge de les
Mercès, de Manuel Angelon. Angelon pro-
duí altres obres que tingueren bona acollida,
com la' sarsuela Setze jutges i la comedia
Llum i fum, però el que hem de remarcar
amb l'estrena del seu drama és que el ca-
talà ja deixa la seva situació d'inferioritat;
ja no serveix per al fi de festa, sinó que
s'ha convertit en el llenguatge de l'espez-
tacle principal.

Restablerts els Jocs Florals, el públic,
reaccionant contra aquella tendència literà-
ria i culterana que, tot i minant-la amb un
cert respecte, considerava massa lluny d'ell,
s'engrescava en gran manera amb aquelles
coses que l'atacaven. El català que ara e'
parla — com es deia llavors — era la seva
arma contra els intents de depuració dels
intellectuals. Aquesta reacció tingué el seu
profeta en Pitarra.

Pitarra fundà La Gata, societat recrea-
tiva, a l'Odeon, i allí s'estrenaren totes les
paròdies i gatades que li mantenen la fama
entre el gros públic, i que, potser, és la
part millor de la seva producció. L'Es-
quella de la Torratxa, Ous del Día, Lo
Cantador, Lo Castell dels Tres Dragons,
La butifarra de la Llibertat, etc., eren aplau-
dides freneticament.

El xaronisme barceloní, el casolanisme
d'aquells menestrals, no exempt totalment
de bon sentit, es satisfeia amb aquelles bar-
roeres burles dels sentiments i dels senti-
mentalismes trobadorescos i cavallerescos
que eren la tònica del teatre seriós d'aquell
temps.

Nous autors havien portat també la seva
collaboració al teatre català. Anselm A. Cla-
ver, en 1858, presenta L'Aplec del Remei,
bilingüe ; Vidal i Valenciano, en català,
Qui tot 1w vol, tot ho perd (1859), A boca
tancada..., Un beneit de Jesucrist (1864);
Francesc de Sales Vidal estrena Una noia
com un sol (i861), Un engany a mitges
(1864), etc. En 1865, Vidal i Valenciano
emprèn una obra de més volada : Tal faràs,
tal trobaràs, drama en tres actes. Pitarra,
també deixant de banda les gatades, co-
mença a dedicar-se a la comèdia i prepara
algun drama.

1 en 1866 s'inaugura el Teatre Català
amb Les joies de la Roser, Pitarra és ben
lluny ja de les paròdies que donava a La
Gata. Després vénen Víctor Balaguer, amb
Les esposalles de la morta; Ubach i Vi-
nyeta, Honra, Patria i Amor ; Pelai Briz,
La creu de plata ; Ferrer i Codina, Lo gat
de mar, Un manresà de l'any vuit ; Gervasi
Roca i Roca, La ferida al cor ; Miquel
Draper, Combats del cor. Conrad Roure,
Campmany, Altadill, Riera i Bertran, Fran-
cesc Camprodon, Coll i Britapaja, Riera i
Bertran, Josep M. a Arnau, etc., eren nous
autors que es sumaven a la tasca.

Més tard, Llanes, Vilanova, Pin i Soler,
i d'altres, i d'altres, fins arribar a Guimerà,
Iglésies i Rossinyol.

En 1867 el Govern Central, alarmat de
la volada que prenia el teatre català, va
publicar una R. O. decretant que en tota
obra teatral catalana hi tenia d'haver, al-
menys, un personatge castellà. No cal dir
els resultats que va donar una ordre tan
absurda i poca-solta. Si en el teatre català
de primers del segle els personatges cas-
tellans hi feien tota mena de papers, de
llavors endavant només hi feien el de taüls,
ridículs i males persones, i, és elar, en Els
Pastorets, els estava reservat el de dimoni.
Aviat hom es convencé de la impertinència
d'aquella Ilei, i fou derogada.

Començà el segle xx amb una serle de
traduccions dels clàssics grecs, d'autors es-
trangers aantics i moderns. Es donaren a
conèixer Pous i Pagés, Pompeu Crehuet,
Puig i Ferreter, i més encara.

Dels anys més recents no cal que en fem
història, Estan prou a la memòria de tots.

J. C. 1 V.

«M'han vist perdut d'admiració davant
el ballet cam-bodgià. Les dansarines popu-
lars, espanyoles o ba•mbules, m'emocionen.
I no sóc pas insensible a la matxitxa que
executa el poney del clown Pepino. Es que
aquest poney posseeix una tècnica. 1 tot
genere, sigui el que igui, basat sobre una
tècnica real, ha estat sempre apreciat per
mi amb una deferencia fàcilment entusias-
ta», deia Levinson en el seu llibre La danse
au thé Itre,'

'Sí, evidentment, d.P'emació de l'artista, ,
sense uns mitjans tècnics per a expressar-
la, és crit inarticulat. Però la tècnica fi en
si no és res. La tècnica és simple mitjà.
[ l'artista ha , de curar que l'ofici no 1i es-
e:anguli la frescor. Són molt freqüents els
casos de perfecció tècnica, desposseïda de
vida. Sobretot al circ i al music-hail, on
l'ofici, conseqüència d'un aprenentatge llar-
guíssim i molt dur, costa molt de dissimu-
lar . I són legió els ballarins o l'acróbata
que exhibeixen una tècnica perfecta, però
marta, amanerada, sense gràcia ni perfum.

Es degut a això que anem a cercar en
les funcions d'aficionats la poesia i la fres-
cor que no trobem en les dels professio-
nals. Tothom recorda l'èxit de Tiana Songs.
I no cal oblidar la gràcia espointàinia dels
espectacles que organitza En Castanys a
Sardanyola. Espectacles, tots aquests, en
els quals l'absencia de tècnica és compen-
sada per una reconfortant alenada d'aire
fresc. F•a poc, hem assistit a les funcions
del Paveroni Circus, que alguns aficionats
han donat als terrenys del Lawn Tennis
Club d'Horta els dies 7 i i 1 d'aquest mes.
Espectacle divertidíssim que, com Tiana
Songs, es fa mereixedor de comentari.

Aquestes sessions de circ d'aficionats han
tingut moments puríssims. Pocs, però bons.
En certs moments, hem experimentat una
enlació tan pura com la que ens produeixen
els bigotis i els copaltos de les càndides
pintures murals d'algunes tavernes de sub-
urbi. En certs moments, els personatges que
retratava el duaner Rousseau o els ninots
de Xavier Nogués, semblaven haver-se eva-
dit de la tela o del paper i haver-se traslla-
dat a la pista del circ d'Horta. El ninotis-
me quintaessenciat. Aquest domador, aquest
prestidigitador, tenen el mateix grotesc su-
blim que tenien els ninots que va fer Jean
Hugo per a Les mariés de la Tour Eiffel de
Joan Cocteau.

Mireu-los. El director de pista és no
menys que el Cav. Paveroni en persona.
Tot un poema, aquest Paveroni. Ja comença
fent una entrada de cavall sicilià. Quan la
musiqueta ha acabat el -preludi — hi ;havia
musiqueta de circ i tot, a Horta — el reflec-
tor enfoca les cortines del fons. Aquestes,
a les quals el focus dóna qualitat de gros
plan, semblen ocultar u n. misteri terrible.
Però de sobte, s'obren. I deixen passar el
Cav. Paveroni que surt, rabent, exhibint
urna capa, un frac, un copalta, un cigar
amb anella i una cravache. Olímpic, deixa
caure la capa a les mans d'un criat. I en-
gega el seu boniment en un impagable ita-
lià d'arrenea-queixals. Després, no cessa un
sol moment de sollicitar la' nostra atenció
durant tota la sessió amb la magnífica dis-
plicència amb què balança la fusta.

El domador és bo de debò, també. Es
diu Emmanuele della Trippa. De bigotis
tan sensacionals, de dolmans i d'abdòmens
com aquests, ja no en queden. Els han
abassegat tots Serge i Benigani per a em-
bellir els seus domadors de guarda-roba.
La serietat 'formidable i indescriptible que
gasta el senyor Della Trippa per a, embo-
licat amb un barnús, inspeccionar abans de
començar a domar lleons la gàbia metàllica
de protecció, és de les coses que no s'obli-
den. De les coses més profundament còmi-
ques que hem vist, El signor Emmanuelle
té dos altres moments immillorables, en-
cara. L'actitud triomfal de tenor italià que
adopta quan el Cav. Paveroni el presenta,
i la seva manera de saludar el públic : els
braços, rígids, enlaire, les mans, contrast
deliciós, agitant-se alegrement, i el bigotàs
estarrufat per un somriure volgudament es-
tereotipat. La resta del seu treball, per bé
que espurnejat d'ironia, no té mai la in-
tensitat còmica dels tres moments descrits.
Cal esmentar, però, els seus dos terribles
lleons, Nerone i Xavi, que tenen tot ]'aire
cocasse del cavall del film El tenorio de
l'Harem i deis manàgers de Parade.

I de M. Joseph Charpentier, prestidigi-
tador, qué? Cabellera i barbeta rosses, con-
decoracions i una suficiencia gairebé insul-
tant de tan impúdica. Dels 4 Kuritore, es-
tàtues vivents, cal subratllar el seu quadro
plàstia a-mb paraigua, que té tot l'impre
vist i tot l'arbitrari dels pactes més nous.
Cal assenyalar, també, el treball dels dos
clowns Sok and Pep, l'august dels quals
té aquella lógica im-placablement rectilínia
dels pallassos genials.

Traint la tradició del aire, els directors
del Paveroni han volgut oferir-nos una
troupe de giris. Joan Magrinyà els ha mun-
tat un vals, concebut amb molta originali-
tat. Fugint del tòpic del rengle de girls,
que repeteixen eternament el destaque da-
vant la llum de les bateries, Magrinyà ha
fet una cosa més complexa, que participa
més del cos de ballet que no de la falange
de giris. Unides al començament, aquestes
noies es dissocien i organitzen llurs evolu-
cions en l'espai circumscrit de la pista, per
a tornar-se a ajuntar finalment. Degut a
la manca de preparació escolar d'aquestes
noies, Magrinyà ha prescindit de les cinc
posicions clàssiques dels braços, adoptant
posicions més lliures, i els ha ensenyat al-
guns passos elementals, passos de bourré,
battements, tot i creant un genere mixto
entre la dansa d'escola i les giris. Aquestes
noies han fet el que han pogut, amb una
ingenuïtat, una frescor i una gràcia remar-
cables.

Voldríem parlar de les altres atraccions.
Però ens manca l'espai -per a elogiar llar-
gament la bona fe i l'entusiasme que tots
han posat a contribució, per a reeixir un
espectacle que ens fa oblidar momentània-
ment l'amanerament i l'absència de poesia
de tantes i tantes companyies de profes-
sionals.

SEBASTIÀ GASCIH

Ben sovint entre els que cultiven l'art
per pura afició, sobretot el dramàtic, es
traba una inquietud, un lloable afany de
novetat, un esforç artístic, que tant de bo
existís sempre entre les empreses professio-
nals. Aquesta constatació la fèiem-una ve-
gada més en sortir de la representació de
la revista Estels presentada aquest any pel
Casino de Masnou.

I és curiosíssi,m així mateix observar com,
entre nosaltres, l'art frívol i modern de la

revista de bon gust, tan temptador per la
llibertat de fantasia creadora que permet,
hagi desertat fa anys dels nostres públics
escenaris per trobar acull en selectes mino-
ries d'amateurs. Talment, que assistir d'es-
pectador a una d'aquestes encertades realit-
zacions us dóna una de les sensacions més
tòniques, agradables i sanament alegres,
per contrast amb la grolleria i manca abso-
luta de bon gust artístic que els empresaris'
dels nostres teatres públics dedicats al gè-
nere en les seves diverses manifestacions,
ens ofereixen.

Barcelona, s'ha repetit diverses vegades,
te un públic de revista, que els empresaris
s'entesten a no saber-lo trabar, tal vegada
per manca d'aptituds artístiques• adequades
que aquest genere d'espectacles exigeix.
L'interès demostrat pel públic omplint dues
vegades l'ampla sala del Casino de Mas-
nou; n'és una prova decisiva, màxim si es
té en compte que gran part d'aquest públic
no residia pas a Masnou, sinó que hagué
de traslladar-s'hi, malgrat l'absoluta manca
de comunicacions ordinàries i que l'hora
en qué es donà aquest espectacle no era
pas massa avinent.

D'entre les diverses colònies estiuenques
que han sabut entretenir els seus ocis pre-
parant i representant revistes, dues són, si
no anem errats, les poblacions que han sa-
but assolir un major grau de perfecció:
Tiana i Masnou.

Masnou ha sabut aquest any a\ençar-se
d'uns dies a la seva veïna població, presen-
tant la seva revista Estels. L'efecte de con_
junt d'aquesta, que és en definitiva com
cal jutjar aquesta mena d'espectacles, ens
aparegué excellent. Des del seu primer qua-
dro titulat Masnou-Plage, poguérem cons-
tatar que els autors havien ben copsat el
ritme propi d'aquesta mena d'obres. Abun-

daren els encerts en el decurs de la repre-
sentació. Dels quadrosi de conjunt sobresor-
tiren especialment els titulats Tornant de
1lollywood, Un 'jardí de Heidelberg i Red-
1-Iot-Jazz. Llàstima que en alguns dels qua-
dros presentats els. figurins no estiguessin
a l'alçada dels altres elements, la qual cosa
passà especialment en Capsa de lla c, es-
cena que per la, novetat de 'la conee•pció i
Pencert de decorat i conjunt desentdnava
d'aquell detall.

Masnou pogué comptar amb > elements
molt notables. Citarem especialment la se-
yoreta Maruja Huyssen, d'una gràcia' i un
ritme perfectes; la senyoreta Claramunt,
que lluí una veu magnífica i del més pur
estil ; e1 senyor Cavalleria, que en molts
moments donà la sensació d'un perfecte
dansarí ; el senyors Planes i-Galindo, , que
cantaren junts amb perfecta' justes-; bon
gust i l'humor més refinat, i una altra se ..
nyoreta, el nom de la qual no recordem en
aquests instants, que cantà amb un aplom
perfecta un tros d'opereta i el conegut cu-
plet Clavelitos, etc., etc.

Bé, admirables de tonalitat i amb un per-
fecte sentit de l'art decoratiu modern, molts
dels decorats del senyor Ferrer. Precís i
elegant el mestre Vilalta al front de Por
questra, el qual hagué de substituir a dar-
rara hora al mestre Granados, que passava
per contratemps familiars dolorosos.

Vagi la nostra felicitació i enhora-bona,
en fi, als organitzadors senyors Calús, Ber-
tran, Llort i Molins. Els que sabem alguna
cosa dels esforços múltiples que aquesta
mena d'espectacles representa, hem d'a-
dreçar a aquells especialment i a tots els
que treballaren en la revista i per la revista
els nostres aplaudiments més entusiastes.
Masnou ha estat novament aquest any d'en-
horabona.

FRANCESC PUJOL GÉRMA
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dels autors antics ; ells neutralitzaren l'arti-
ficiositat que podien tenir els Jocs Florals
(parlem de 1859).

Apareix després la figura de Verdaguer,
que, malgrat tot, és qui fa passar més que
ningú el català a la categoria de llengua
literària.

La poesia, primera manifestació literària
de totes les literatures, havia d'acompanyar-
se aviat de la prosa literària : novella i tea-
tre, i manifestar-se també en la producció
histórica i científica.

C.

II

Mïld i Fontanals

Novetats franceses de més èxit:

Maurice Baring, La funique sans
coufure 	  8.25

Christa Winsloe, Demoiselles
en uniforme 	  6.60

John Russell, Vagabonds du

Pacifique  	  8.25

Vicki Baum, Lac aux dames. 	  8.25

Llibreria Ca.talònía

3, Ronda de Sant Pere, 3

Lucien Herr

6 MIRADDR

LE/ LLETRE/
La renaixença literària catalana LUCIEN hIRR    

1

Tubino, en la seva parcial Historia del
renacimiento literario contemporáneo en Ca-
taluña, Baleares y Valencia (188o), després
de recomanar-nos als catalans l'exemple dels
provençals, que han separat radicalment la
política i la literatura i no ataquen el poder
central, acaba : «El renacimiento literario
catalán no debe ser estandarte de guerra
para reivindicaciones políticas. Concretándo-
se a la esfera estética y a sus
naturales consecuencias en el
campo de la ilustración, nadie
aquende el Ebro, habrá de
escatimarle simpatías y ala-
banzas ; dirigiéndose más o
menos de soslayo, a otros fi-
nes, la hidra que en su pecho
oculta concluirá por devo-
rarle.»

Els consells del pobre Tu-
bino no han fet cap efecte,
perquè res no fa efecte contra
l'ànima d'un poble que es re-
cobra íntegrament. El movi-
ment 'literari conegut amb el
nom de Renaixença, ha estat
el punt d'origen del guany de
consciència nacional que ens
ha valgut l'Estatut.

Quasi a punt de complir-se
els cent anys de la fita ini-
cial d'aquella renaixença, bé
val la pena de dir-ne quatre
paraules, per força incomple-
tes i amb la deformació que
dóna la necessitat de simpli-
ficar una sèrie de fets comple-
xos.

Tothom sap que en la his-
toria de la literatura catalana
hi ha un eclipsi llarguíssim,
que abasta des dels començos
del segle XVI als finals del xix.
Degut primer a una lluita
d'inf(uèpçies entre la cultura
acabà i•;amb la decadtncia de
catalana i la castellana, que
la primera, afavorida encara
per circumstàncies polítiques i
econlmiques, aquest eclipsi
fou, per dir-ho així, enfosquit
més en temps de Felip V. A més a més de
les disposicions del decret de Nueva Planta
de Gobierno de Cataluña i d'altres de poste-
riors, la creació de la Universitat de Cer-
vera i la fundació de l'Acadèmia de Bones
Lletres foren també factors de descatalanit-
zació. Almenys, que ho fossin era la inten-
ció de llur reial fundador ; si amb el temps
no ho foren com ell volia i, al contrari, en
certa manera contribuïren a la renaixença
literària, Felip V no hi té cap culpa. Afegim
encara que els corrents intellectuals domi-
nants durant el segle XVIII, no eren a pro-
pòsit sinó per augmentar la unificació que
aquell Borbó volia costés el que costés.

Hauria d'ésser més tard l'interès pels es-
tudis histèrics, l'afició, sobretot a l'Edat
mitjana, conseqüències de la gran sotragra-
da que el romanticisme donà- a tot Europa,
allò que havia de desvetllar a Catalunya
un interés pel passat, pel propi idioma, i,
com a conseqüència, un lent recobrament
de l'ànima nacional. •-

Cal dir, peró, que, com ja féu notar Ru-
bió i Ors, l'ús literari del català no s'havia
extingit totalment en aqueix llarg període.
La historia minuciosa de la literatura cita
autors i obres ; uns i altres, però, tenen un
interès literari migrat. Salvant uns quants
noms de valor relatiu, la resta és curiositat
bibliogràfica.

Capmany podia escriure, en 1779, que el
català era «un idioma antiguo provincial;
muerto hoy para la república de las letras»,
sense exagerar gaire.

A part la literatura plebea, algun llibre
didàctic o de devoció, la correspondència fa-
miliar i les sessions d'algunes conporacians,
l'ús escrit del català era gairebé nul. Tothom
sap que Pujades comença en català la seva
Crònica i l'acaba en castellà ; que Feliu de
la Penya, defensor de Barcelona en el setge
borbònic, escriu en castellà els seus Annals
i que, d'aquella guerra del 1714, abunden els
documents i les proclames escrites en castellà
per catalans que lluitaven contra Felip V.

De fet, l'ús del català s'havia reduït al
parlat ; l'escrit a penes compta. El poble
conservava viu i ben viu l'idioma, peró em-
podrint-se cada dia més per la manca d'es-
merç en usos intellectuals. Adhuc escrip-
tors ben catalans d'esperit, com. Cabanyes
i Piferrer, escrivien en castellà. La majoria
d'iniciadors de la renaixença foren bilin-
gües. Molts d'ells no tingueren el català
sinó com un esplai innocent, sense sospitar
que contribuïen :a crear. Adhuc hi ha qui
creu que el mateix Aribau es sorprengué
de la transcendència qu e -. tingué la seva
Oda a la Pàtria en el desvetllament de la
literatura catalana. Sigui així o no, cal con-
siderar Joaquim Rubió i Ors com a més

ció. Serva per a ell, peró, la glòria d'ha-
ver presidit totes les exaltacions líriques
amb què els nostres poetes han temptat la
captura d'un món superior. Els àngels arri-
ben a la poesia catalana de la mà de Joan
Maragall.

Maragall, no : Intent d'arquitectura, pos-
sibilitat d'un neoclassicisme ; poesia per
mesura i compte, poesia que sant el vers
com una finalitat. Poesia d'i'.ntellïgència.

Maragall, no : els mallorquins d'antuvi. La
rotunditat parnassiana que el sol de l'illa
deixa damunt dels versos de Costa i Llo-
bera i de Gabriel Alomar. L'esforç de per-
fecció que hi ha en la lírica rle Guerau de
Liost. La perfecta matemàtica del vers i
del pensament de Carles Riba i el ritme
martellejant d'Agustí 'Esclasans. Poesia de
constructors.

Entre un i altre grup queda un triangle
presidencial. Josep Maria López-Picó és el
vèrtex de l'equilibri. Ell centra l'exaltació
maragalliana i la passió d'exactitud de l'a-
portació mallorquina. La seva obra, a més
a més, té la continuitat necessària perquè
sigui possible una referència de tots els mo-
ments de la seva obra a un moment de la
nostra renaixença ; té la flexibilitat que im-
posa una perpètua apetència de bellesa.
A una banda i altra de Josep Maria López-
Picó tindríem en aquest triangle presiden-
cial, cap a la banda maragalliana, la figura
pròcer de Josep Canner, tan finament dotat
per les elevacions solament frenades per un
bri d'ironia ; harmonitzades per una mati-
sació que arriba a ésser morbosa ; de la
banda dels parnassians, la figura ampla i
rica de Josep Maria de Sagarra, qui sent
la poesia, certament, com una intuïció car-
regada perd de palpitacions sonores.

La primera data possible de fixar en la
poesia de Joan Maragall és la de 1878. Les
obres de Maragall més aptes per a la per-
vivència són posteriors a 1893. Són, dones,
quaranta anys de poesia catalana que no
sabríem qualificar de desaprofitats. Cata-
lunya, altrament, ha estat extraordinària-
ment sensible a la vida literària ultrapire-
nenca i n'ha registrat finament gairebé totes
les vibracions. Potser, en canvi, ha desco-
negut excessivament la literatura de l'ultra-
Ebre, per raons extraliteràries que avui,
almenys, hem de creure definitivament su-
perades.

La prosa té, a totes les literatures ado-
lescents, un procés molt més lent de madu-
ració. Es, d'altra banda, molt més difícil
que en la poesia qualsevol intent de reduir
a esquema un període com aquest.

Devem segurament a Xènius el primer
intent d'elaboració d'una prosa treballada
per un esforç d'aclimatació de ritmes i de
neologismes. Devem a ell també tot un pe-
ríode al curs del qual Catalunya reprèn,
respecte de la Península, l'alta funció de
constituir l'antena sensible d'Europa i fer
familiars entre nosaltres els noms illustres
de la ciència i de l'art. Li devem finalment
un intent d'estructuració de la mostra cultura
en un sentit universalista superador impla-
cable del pintoresc. Seria injusta una revi-
sió com aquesta que no reconegués, pel cap
baix, aquests mèrits al creador de La Ben
Plantada. Es solament després d'una con-
cessió lleial com aquesta que ens podent
sen tir capaços de qualsevol altra mena de
crítica. No abans, Allb que hi ha de més
imperdonable és la ignorancia parcial.

El cante, ha tingut des de Rossinyol i
Narcís 011er fins a Joan Mínguez i Carles
Sindreu una ampla continuïtat entra nos-
altres sota una línia d'influències que va
de Zola fins a Ramón Gómez de la Serna.
El periodisme ha donat també noms excel-
lents. Es impossible donar uns noms que
farien necessàriament una llista incompleta.
L'assaig es troba coaccionat per la manca
de revistes especiallitzades. La florida de
fervor patriòtic, peró no cultural—després
ho hem vist —, que produí un gros estol
de publicacions catalanes durant la dicta-
dura, multiplicà una sèrie d'esforços apre-
ciables que podien haver donat—unificats-
la gran revista de crítica i d'assaig mova,
immediata als fets, que manca a Catalunya.

La novella — l'absència de novella — ha
estat, a Catalunya, l'obsessió d'esperits sen-
sibles que, com el de Caries Riba, veien en
la floració d'aquest gènere un símptoma ,de
maduresa. Aquesta obsessió ha cristallitzat
en la creació d'un premi — esdevingut ofi-
cial a la memòria de Joan Crexells, hu-
manista — que ha situat en la primera línia
els noms del sensibilíssim Miguel Llor i del
fort i vigorós Puig i . Ferreter. Altres noms
necessaris donarien aire d'estadística.

Pessimisme? Optimisme? Es difícil de dir
,això. Pensem solament que penetrem una
etapa normal de la nostra :historia, i que
j a no hi haurà manera de justificar amb
pressions polítiques les falles del nostre es-
perit. I que, molt menys, podrà postular-se
de la crítica una benvolença culpable. Sinó
u^n altíssim sentit de responsabilitat.

D.-P.

manifesta profundament humà. No és pos-
sible reivindicar drets en nom d'una classe
social sotmesa i contemplar indiferent la
persecució i condemna d'innocents, pel so'.
fet de no ésser proletaris. No, el socialis-
me és per sobre de tot voluntat de justicia.
Així trobem en Herr, que per altra part s'es-
força sempre per la unificació dels partits
socialistes francesos, harmonitzat el sentit
de classe i l'interès general i la convicció
que el socialisme ha d'ésser demócrata i

parlamentari. Es aquest un
tema suggestiu, que ens ,por-
taria a parlar de la influèn-
cia de la psicologia de cada
poble en la formació i estruc-
tura del sistema socialista.
Aquest es defineix a Alemanya
corn un poder de dominació,
lonamentat en la dictadura ;
en canvi a França és una
forma de renovació social im-
pulsada per l'acció parlamen-
tària.

El periodisme va ésser culti-
vat per Herr en diferents dia-
ris i revistes i la política es-
trangera era el tema princi-
pal dels seus articles. 'El seu
esforç en aquest camp tenia
una doble manifestació : d'una
banda, la intelligència franca-
prussiana ; d'altra, l'aproxi-
mació a Rússia. Les seves
amistats amb refugiats russos
i el coneixement de la llen-
gua li permeteren endinsar-se
en l'anima del poble rus, i em
les seves cròniques de 1905
invitava el seu país a aliar-se
i ajudar la veritable nació
russa contra el tsarisme de-
crepit i corruptor. Per això,
l'any 1917, en desencadenar-
se la Revolució russa, escriu
unes Lletres a un amic de
Rússia, que per conducte de
Vinogradoff havien d'arribar
a Màxim Gorki. Hi ha en
elles un anàlisi objectiu de la

situació de França i la manifestació de "es-
perança d'una collaboració íntima de la jove
Rússia republicana. Aquestes lletres, dedi-
cades al diari Novaia Jizn (La Vida Nova),
no foren publicades i els fets posteriors de-
mostraren la impossibilitat d'una collabo-
ració immediata entre els dos països.

La guerra del 1914 colpeix l'ànim d'Herr,
que la creia impossible després de la unió
socialista. Però conserva l'amor per la
literatura i filosofia alemanya i en 1923
dóna una traducció francesa de la Cor-
respondència entre Schiller i Goethe amb
un magistral prefaci i en 1920 realitza un
viatge a Berlín, en comissió oficial, per a res-
tablir les relacions d'intercanvi de les biblio-
teques franceses amb els editors alemanys.

El pensament d'Herr no ha trobat una
exposició sistemàtica i cal recollir-lo en la
seva obra dispersa i inedita com ha fet
Andler. Perd una unitat íntima es sent,
unitat que dóna harmonia a tota la seva
producció i fins i tot a l'actitud personal
que adopta en enfrontar-se amb la realitat.
Es un racionalista, coneixedor profund de
Hegel, a qui volia dedicar un extens es-
tudi, que pensa la vida com expressió de
la llibertat i de la raó. Tota la seva filoso-
fia intensament vitalista i la seva moral so-
cialista volen arribar a l'eclosió perfecta
de la personalitat humana. La intelligèn-
cia, la cultura, no són res si no serveixen
per a desenvolupar la consciència. Admira-
bles són, per això, les lletres dirigides a
una jove professora francesa que dubta de
la seva fe religiosa, i profunds els frag-
ments del llibre El progrés intellectual i
l'alliberament, que assenyala la necessitat
d' una doctrina que sigui lliberació de pen-
sament.

J. QUERO MOLARES
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conscient : el seu pròleg a Lo Gayter del
Llobregat és tot un manifest ; la seva pro-
ducció catalana no és una cosa isolada en
la seva activitat.

Després de Rubió i Ors, cal esmentar
molt especialment Aguiló i Milà i Fonta-
nals ; aquestes són les tres figures que més
altament encarnen la renaixença literària
catalana. Els dos darrers, sobretot, feren
una gran feina vivificant el català literari
amb la saba de l'idioma popular i l'estudi

Es amb Joan Maragall que la literatura
catalana de la Renaixença esdevé majora.
Maragall representa la primera sensibilitat
moderna de Catalunya. 1 això perquè el
Romanticisme no dóna abans a Catalunya
cap esperit depurat, sinó més aviat enamo-
rat de tot allò que en el Romanticisme hi
ha d'escenogràfic. Maragall és .antiretbric.
Sent la gràcia de la paraula, però vol que
la paraula sigui carregada de sentit. Pos-
seeix del Romanticisme l'amor a les coses
llunyanes en el temps. Té de Déu una visió
clarificada com un reflex d'un món beat
i tranquil que l'agombola. No és un místic,
perquè per a sentir les ànsies d'evasió dels
místics cal que la terra sigui desavinent
i dura com a Castella. Maragall sentia mas-
sa la gràcia i la claredat del nostre cel vist
des de la terra, des de la nostra terra ama-
ble i acollidora.

El rastre de Maragall en la poesia cata-
lana consisteix a presidir tots els moments
poètics de la nostra literatura on l'instint
predomina sobre el gust de la forma. Al-
guna vegada he dit que la poesia catalana
contemporània és, com en el temps que En
Maura feia política, un problema de Mara-
gall sí o Maragall no. Maragall, si : conti-
nuïtat del romanticisme, poesia per eleva-
ció que sent el vers com un camí. Poesia
de sensibilitat i no poesia d'intelligència.
Maragall, sí : Tomás Garcés que atrinxera
la seva exaltació maragalliana darrera un
joguineig doctíssim del vers ; Joan Salvat
Papasseit que el dissimula darrera una for-
ma original i trencada plena d'audàcies in-
fantils Ventura Gassol que hi connecta la
flama .patriótica; Sebastià Sánchez-Juan que
extrema les conquestes líriques de la sen-
sibilitat fins a un paroxisme gairebé neurò-
tic ; Ignasi Agustí, que tot just arribat ens
porta una fórmula personalíssima dins d'a-
questa tradició.

La influència de Maragall té un sentit
negatiu en allò que fa referencia a l'obli-
gada disciplina d'un període de reconstruc-

En un llibre apassionant, ple de fervor
i admiració, ha fet conèixer Charles And:er
la vida íntima del seu antic company d'es-
tudis, Lucien Herr. Biografia saturada d'hu-
manisme i emoció, en la qual els valors
humans prenen tot el seu sentit i expli-
quem una vida modesta exteriorment, perd
rica i fecunda per la seva influència i abast.

La figura d'Herr que ens revela aquest
llibre adquireix proporcions gegantines i jus-
tifica les paraules del biògraf, quan afirma

que «nosaltres hem conegut un home, que
considerem un gran home, encara que sols
hagi escrit belles lletres desconegudes i hagi
posat a ocultar-se tota la cura que altres
esmercen copiosament a donar-se a conèi-
xer». La història presenta, en efecte, figu-
res múltiples d'herois i genis, pece' en 'llur
si batega l'esperit anònim i autèntic de tot
un poble i sentim la in fluència fecunda de
collaboradors humils.

Hi ha en la vida d'Herr quelcom de fra-
pant, que únicament aconsegueixen els es-
perits dominats per un gran ideal : la per-
fecta harmonia de la conducta i del pensar.
Pervingut de jove al socialisme, on milità
abans de la fusió en el partit que dirigia
Allemane, conserva sempre l'amor a l'es-
tudi i a l'acció. Al primer va dedicar el
millor de la seva vida i de la biblioteca de
l'Escola Normal de París estant afavoria
i impulsava la voluntat de saber dels joves
normalistes. A la segona es lliurava dra-
màticament per a obtenir justicia i estruc-
turar novament la comunitat política. «L'or-
ganització social — diu Herr — és l'obra
dels homes, de llurs sentiments i de llurs
interessos. Ells l'han feta, doncs ells poden
desfer-la.» Home d'erudició i cultura extra-
ordinària, no va deixar-se dominar mai per
l'egocentrisme ; sentia intensament l'espe-
rit del poble i en la Llegenda de Santa Anna
segueix la fantasia popular creadora de mi-
tes i religions per esplai i consol de les
dures fatigues terrenals.

Herr ensenyava als obrers la necessitat
de sindicar-se per tal d'ésser forts, peró
creia ineluctable així mateix la idea socia-
lista per a dominar. Com a home de lluita
defensava la doctrina de la vaga general,
que tradueix legítimament la crítica abso-
luta del règim social present per aquest gest
sense violència, el refús unànime de tre-
ballar per la multitud espoliada, peró orga-
nitzada. Mes, per damunt de tota la seva
ideologia i de les seves conviccions políti-
ques es troba l'amor a la justícia i la vo-
luntat de realitzar-la. L'afer Dreyfus n'és
prova palesa.

Herr fou un dels impulsadors del dreyfu-
sisme i les adhesions de Jaurès i Péguy,
per ell aconseguides, revelen la importàn-
cia de la seva actuació. Es aleshores que
es dibuixa a França la possibilitat de fer
triomfar la veritat i la justícia per sobre
de la raó d'Estat i del militarisme. Es ales-
hores que els homes de ciència i els lite-
rats trenquen els motllos d'una política cor-
rompuda i infiltren nova saba en l'ànima
de la jove República. Es en aquest moment
culminant de la seva vida que Herr expan-
deix tota la seva acció abrandada per una
voluntat de justícia integral. L'amistat amb
Jaurès s'aferma intensament en aquests
moments de lluita i el seu socialisme es

—A l'estiu vaig sempre ala muntanya.
—1 doncs, quan et rentes?

(Gringoire, París)

Pel b si no és així com es juga al billar.
—I qui us ha dit que jo jugo al billar?

(Ric et Rae, París)

Ell.—Estem a punt d'entrar en un túnel
molt llarg. No té pas por?

Ella.—No. Però tregui's el cigarret de la
boca.

(Smtfh's 1Veehly, Sydney)

—Creus que voldrà ser la meya dona?
--Es dar ! Per qué vols que faci una ex-

cepció per a tu?
(Gringoire, París)

—Les dones són insuportables! La meva
no sap mai el que vol.

—Quina sort ! La meva ho sap massa bé.

(Judge, Nova York)
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¡NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIÁIS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
N P. u tasten i a , Impotencia (en totes les seves manifesta cions),

mal de cap, cansament mental, pardos dememòria, verfígens,fadiga corporal, Tremolors, dispèpsia nervio.sa, palpifaciona, hiferisme i trastorna nerviosos en general de les
dones i tots els frastons orgànica que tinguin per pausa o origen esgota.ment nerviós,

Les Gragees potencials del Dr. Soivré,
més que un medicament són un element essencial del cervell, medulla i fot el sistema nerviós, regene.
rant el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut i prolongant la vida; indicades especialment als ergo.
tacs en la seva joventut per fofa mena d'excessos, als que ve rifiquen treballs excessius, tant físics com morals
o intel'lectuals, esportistes, homes de ciències, financiers, artistes, comerciants, industrials, pensadors, etc.,
aconseguint sempre, amb les Gragees potencials del Dr. Soivré, tots els esforcos o exercicis fòeilmenfi disposant l'organisme per rependre Is sovint i amb el mxin resultat, arribant a l'extrema vellesa i sense
violentar l'organisme amb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer=se'n

Venda a 5'50 ptas. flascó, en lotes les principals farmàcies d'Espanya, Portugal I América
NOTA.– arlgint-se 1 trameten( 0'25 píe. en segells de correu per al franqueig a Oficines Laboratorio Sdka-farg, correr del Ter, 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre explicaliu sobre l'origen. desenrofllamenf 1 trocla.

ment d'aquestes malalhu.

Lacaótica urbanització de la Barcelona vella
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LES ARTS I ELS ARTISTES
7

Un balanç de  pintura 1 escollara Per una política de l'arquitectura
La pintura i l'escultura catalanes que

entre els anys 1870-90 aconseguiren una
categoria europea i que en començar la cen-
túria actual es revifaren d'una prematura
decadencia, avui estan altra vegada decai-
gudes. La revifalla del temps dels Cases,
None11, Rossinyol, Canals, Baixeres, Clara,
Casanoves i adlàteres, no fou sinó una revi-
falla dintre la decadència. Els artistes que
es revifaren durant la primera desena del
segle actual es posaven com a superadors
de la generació dels Martí i Alsina, Roig
Soler, Nubes i Vallmitjana i creien de bona
fe en la llur superioritat, la qual pera era
en gran part una illusió provocada per llur
parisianisme: a París la generació renova-
dora contemporània pretenia amb raó sig-
nificar i realitzar una superació sobre l'art
de la primera meitat del segle xix ; reflex
d'aquells artistes renovadors de París, els
nostres artistes d'aleshores podien així ma-
teix creure's superiors en sensibilitat o en
tecnicisme als seus a:ntecossors, màxima-
ment quan els continuadors de l'art catald
vuitcentista eren pintors i escultors vulgars,
sovint, fins al basqueig.

Avui la pintura i l'escultura catalanes han
baixat força més llur to, i encara que la
decadencia actual sigui relativa, encara que
ho sigui tan sors per relació a l'art d'èpo-
ques anteriors ; encara que els artistes ac-
tuals mantinguin llur ascendència sobre els
escultors i pintors de les altres contrades
peninsulars; encara que aquesta decadencia
s'acordi amb la decadencia de les arts plàs-
tiques franceses, el fet de la decadència és
ben trist i no el podem ni el devem pas
amagar. Prou ecos plauria de poder fer
avui, com antany, el panegíric de les nos-
tres arts ; i potser algú creurà que fins cal-
dria repetir un dia i un altre dia l'apologia
de la nostra pintura, de la nostra escultura,
àdhuc l'apologia ditiràmbica, a la manera
de Francesc Pujols, No sóc d'aquest parer,
que, en posar-lo en pràctica, no faria cap
favor a l'art català i ens posaria en ridícul
tots plegats. No ha d'ésser el moment polí-
tic actual de Catalunya una coacció contra
tota forma d'examen de consciència : no en
treuríem res de. dissimular les llacunes o
falles de la nostra cultura ; més aviat, amb
el dissimul les agreujaríem. D'altra banda
aquests fets no poden ésser dissimulats per_
què estan a la vista de tothom ; i hi ha més
fortitud a delatar-'.os • i a estudiar-los que no
pas a escamotejar-los. Delatar-los i posar-
nos a analitzar-los ja és com si comencéssím
a corregir-los.

A la Península l'art català fou uns temps
lloat i altres temps blasmat. Darrerament
els blasmes anaven superant les lloes, i entre
aquests retrets sobresortia com un leit-motiv,
iust encara que notòriament malèvol, el de
fr.ancesisme. quan realitzàrem l'exposició
d'art català a Lisboa, vers 1922, la premsa
portuguesa ens féu el mateix retret : aquella
premsa, engelosida tant o més que la cas-
tellana, no qualificava l'art modern català
de bo o de dolent, sinó d'afrancesat, de
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satellitari o de poc personal. Deixeu-me re-
petir que aquell judici era just i que també
revelava malvolença per la forma en què
era expressat. Ara caldria afegir que també
era estult, judici just pera estult. Es que
l'art català tenia tota la raó d'ésser satel-
litari de l'art francés, tota vegada que l'art
dels francesas era el més gran, el més aven-
çat, el més intens, el que donava el to i el
que proporcionava els màxims mitjans d'ex-
pressió ; era l'art on calla alliçonar-se si no
es posseïa un do creador superior al de
París. Així esdevingué sempre, a Europa i
a l'Asia meravellosa. En temps de Fídias
i dels grecs successors seus l'art grec donà
el to a l'art de tot el món ; i hauria estat
insensat de sostreure-se'n sense poder opo-
sar-hi res de millar o d'equivalent. Així ma-
teix passà amb l'art del Renaixement italià,
i amb l'art romànic del Sud de França, i
amb l'art gòtic de l'Ile de France, i amb
l'art francés dels Lluïsos, i amb l'art fran-
cès del segle xIx. No hi ha minva necessà-
ria de qualitat en l'art satellitari : l'art an-
gles contemporani de Watteau i de Moreau
era tan enciser com els dels anglesos coeta-
nis ; l'art de l'Atica clàssica era tan bo com
el del Peloponès o com el de la Jania, o
com el de les illes.

Pera aquest obligat satellitarisme ja no
ha és tarot, ja no ho és gens, quan l'art
per naturalesa hegemònic decau. Hi ha
àdhuc una certa grandesa a tenir inquieta-
ment consciència del satellitarisme, àdhuc
quan aquest és la solució més avantatjosa.
Els anglesos del segle xviii reaccionaren poc
o molt contra la influència de França i de
Flaindes i reeixiren a singularitzar-se no pas
per vanitat naciona li sta sinó per necessitat
racial : i es singularitzaren exquisidament.
Encara més es singularitzaren els pintors
castellans i holandesos del segle xvii. Si
dones aquesta singularització és factible en
els moments de major absorció d'un altre
art hegemònic, quant més planer no ha
d'ésser a l'hora de l'esmortuïment de les
hegemonies abassegadores?

Es clar que àdhuc en tals moments cal
una envergadura poderosa per a sostreure's
a les influencies seculars i fer reeixir una
personalitat fins aleshores inèdita. L'hàbit
de satellitar pot perllongar indefinidament
l'orbitació a l'entorn d'un astre apagat. Es
troba l'art català en aquestes condicions
d'inèrcia o d'inconsciència? Jo crec que no.
En temps de Martí i Alsina l'art català
anava ,a iniciar, com l'art anglès del segle
xvllr, un ben ingenu refaisonament on s'e-
quilibraven les influències franceses i les
holandeses — pera aquell moviment quedà
interromput per causes que no són per esca-
tir ací. Avui mateix, al dessota de la dèria
imitativa de les bestieses empescades per
l'art decadent de França, d'Alemanya i
d'Itàlia, es pressent en els artistes catalans
més desperts aquest valer subconscient i
impellent de personalitat — no pas anhel d e .
personalisme singularitzador o xarlatan, sinó
necessitat ,biològica de dir catalanament
l'admiració pel món fenomenal, l'enteni_
mentació d'aquest món.

Però els nostres artistes així de reaccio-
nadors són pocs, i d'altra banda es troben
desarmats i tanteja.nts, desproveïts d'orien-
tacions estetiques i tècniques. Jo crec que
l'orientació no es retrobarà fins que les arts
plàstiques es desentenguin de tots els idea-
lismes contagiats per l'estètica degenerada
de la Itàlia i dels països europeus del
Nord, moderns. Les arts :plàstiques repug-
nen per raó natural tot idealisme, i llur de-
generació actual s'accentua a mida que 1'i_
dealisme s'hi va fent dominador. I, des del
punt de vista de la tècnica, l'orientació no
es trobarà sinó en la tornada a l'Escala ;
pera una' Escala redreçada, corregida de tots
els vicis de la seva peculiar decadencia 1
enriquida de l'experiència d'aquests darrers
cent anys d'experiències felices i infelices;
una escala més escolàstica que l'antiga, en
l'aprenentatge de l'ofici i on l'autoritat de
les regles es sobreposin a tota llei de teories,
on les teories estètiques no comptin. Go-
saria dir : on l'Estética no existís. L.'Estè-
tica hauria d'ésser reservada a la crítica i
només als artistes que després d'anys d'ha-
ver acabat els estudis sentissin curiositat
per ella. lEn les escoles de Bolles Arts hau-
rien d'ésser prohibides totes les converses
o monòlegs que de prop o de lluny es refe-
rissin a l'Estètica. A les escales de Belles
Arts només caldria apendre ben bé l'ofici
de dibuixar, el de pintar, el d'esculpir, les
tècniques de l'arquitectura i de les altres
arts aplicades. L'assignatura d'història de
l'art supliria perfectament a la d'estètica.

Si Catalunya pogués iniciar aquesta revo_
lució cap endarrera!... deixar de satellit-
zar !... Altrament potser haurem de reaccio-
nar així, pera satellitàriament, dintre pocs
anys.

JOAN SACS

Sota els auspicis de la Generalitat de Ca-
talunya i de l'Ajuntament de Barcelona, es
celebrà no fa gaire a la nostra ciutat un
Congrés d'Arquitectes de Llengua Catalana,
organitzat per l'Associació d'Arquitectes de
Catalunya. L'objecte d'aquest Congrés era
d'establir els fonaments de les lleis que en
la Catalunya autónoma hauran de regular
l'urbanisme i l'habitació. Dotze ponències,
editades cada una en un fascicle a part fo-
ren estudiades en aquell Congrés.

Avui que, en possessió ja de l'Estatut,
comença per tots una era de major respon-

sabilitat, creiem d'interès donar, a títol in-
formatiu, algunes de les conclusions apro-
vades en ]'esmentat Congrés, referents a
qüestions com la política urbanista, els bar-
ris obrers, la salubritat de les habitacions,
l'ensenyament de l'arquitectura i les cons-
truccions escolars, punts tots ells d'un inte-
rès general que no pot passar per alt ni
als dirigents ni als ciutadans de la nova
Catalunya.

POLITIiCA URBANISTA. — BASES PER A
UNA LLEI D'URBANISME.

Primera. — La Llei d'Urbanisme consi-
derarà la nostra terra com un conjunt en
el qual cada una de les parts, sense perdre
la seva personalitat, contribueix a l'har-
monia general de Catalunya.

Segona. — Un organisme tècnic orienta-
rà i controlarà tot el que es refereixi a la
urbanització de les ciutats i comarques de
Catalunya i actuarà d'organisme consultor
de la Generalitat.

Tercera. — Tot pla d'urbanització haurà
de subjectar el seu estudi a dos períodes :
El primer fixarà l'Estatut urbanístic ; el se-
gen, el Projecte d'urbanització, que donarà
les solucions concretes dels problemes ur-
bans.

Tot projecte d'urbanització necessitarà que
abans sigui aprovat l'Estatut urbanístic.

Quarta. — L'Estatut urbanístic contindrà
principalment la distribució de les zones,
que seran :

a) zones de verd,
b) zones de tràfic,
c) zones d'habitació,
d) zones industrials i mineres,
e) zones d'aigua,
1') zones de protecció artística, arqueo:a-

gica i monumental,
g) zones de protecció sanitària.
La llei definirà la sig:nificació de cada

zona i servituds á que s'obliguen.
Cinquena. — El projecte d'organització

fixarà les solucionis concretes dels problemes
urbans i detallarà les servituds que neixin
de la imposició de les zones que afecten la
propietat.l P

Sisena. — Els estudis urbanístics seran
sempre obligatoris en tes poblacions d'ac-
tivitat i creixença ràpida.

Setena. — Tot projecte fixarà el període
d'execució, en funció de la creixença de la
ciutat, vila o poble.

Vuitena. — Es dictaran en la Llei d'Ur-
banisme, o en llei a part, les disposicions
necessàries per a poder fixar en cada estudi
urbanístic la reparcellació de terrenys i so-
lars a fi de facilitar la determinació dels
terrenys viables.

Novena. — Tots els Ajuntaments de Ca-
talunya hauran de trabar en la legislació
catalana els mitjans necessaris perquè pu-
guin desenrotllar una política social del ter-
reny que tendeixi a afavorir l'habitació i
evitar l'especulació de terrenys.

Desena. — Aprovat u:n projecte d'urba-
nització, només podrà edificar-se en les zones
i carrers que tinguin com a mínimum els
serveis de clavegueres, aigua potable i pa-
vimentació.

Onzena. — El terreny que quedi exterior
a tot pla d'urbanització sera considerat com
a zona de reserva, i com a tal només es
permetran en ell aquelles construccions que
fixarà la Llei.

Dotzena. — En tant que no hi hagi un
pla d'urbanització en cada ciutat, vila o
poble, es fixarà interinament al seu voltant
una zona de reserva, a fi d'assegurar les
urbanitzacions futures.

POrLITICA SOCIAL. — BARRIS OBRERS
I ESPECULACIÓ DE TERRENYS EN LES CIUTATS.

Primera. — La política de l'habitació re-
colzarà en la formació de plans d'extensió i
reforma de poblacions, en els quals serà in-
dicat el destí dels terrenys. Per tant, tota
construcció d'habitacions, tant si és d'inicia-
tiva particular com collectiva, haurà de sub-
jectar-se a les normes urbanes dintre les
regles d'un pla de conjunt en qué es trobin
resolts els serveis socials que són indispen-
sables a ]'interès comú.
Segona. -- La complexitat d'aquest pro

blema fa que no pugui escometre's sense
previs estudis i formació d'estadístiques de
mortalitat, densitat d'habitació, política i
immigració obrera, d'espais lliures, etc,

Tercera. — La Generalitat vetllarà perquè
s'estableixi un programa de cases econòmi-
ques per a tots aquells que visquin d'un
jornal o sou, promulgant tetes aquelles dis-
posicions que permetin als ajuntaments por-
tar a terme una política de l'habitació, es-
tablint un gran pla d'obres públiques i orien_
tant la forma interior de totes les grans po-
blacions de Catalunya.

Quarta. — La Generalitat ajudarà tota
iniciativa individual o collectiva que tendeixi
al millorament de l'habitació, tant urbana
com rural, sempre i quan tingui una finali-
tat social i no persegueixi directament o
indirectament l'especulació dels terrenys o
dels lloguers.

Cinquena. — Abans que es lliuri cap au-
xili econòmic a tota entitat, empresa o
particular que s'aculli ais beneficis de la
Llei de Cases Barates, haurà de realitzar el
mínim de serveis públics i socials que cons-
tin en el projecte d'urbanització. Com són :
un jardí per a nens, camps de joc, escoles,
i els serveis de clavegueres, aigua i pavi-
mentació.

Sisena. — Tota entitat o particular que
realitzi urna urbanització haurà de fixar es
preus de venda dels terrenys edificables i
les condicions en qué efectuarà la venda i
els lloguers, condicions que hauran d'ésser
aprovades pels organismes que en el seu
dia fixarà la Generalitat.

POLVTICA SANITARIA. — ANOTACIONS
PER A UNA LLEI DE SANEJAMENT DE L'I-IABITA-
ció.

Primera. — Cada habitació, independent-
ment de la seva capacitat i confort, haurà
de reunir indispensablement aquelles condi-
cions que assegurin la salubritat i benestar
dels que l'habiten i que, per tant, sigui en
]'esdevenidor una garantia de la sanitat pú-
blica.

Segona. — Els municipis tindran organit-
zada la inspecció de l'habitació, exercida
per arquitectes, la qual vetllarà per la per-
manència de les condicions d'habitabilitat
dels edificis.

Tercera. — Aquests serveis d'inspecció
formaran la fitxa de salubritat de cada ha-
bitació i el pla de salubritat de la població,
on quedaran classificades les habitacions en
diferents graus d'insalubritat.

Quarta. — A fi de garantir la permanèn-
cia dels tipus de densitat d'habitació no es
permetrà que cap foraster es fixi en una
població sense estar inclòs prèviament en
una fitxa d'habitació.

Cinquena. — Les sancions que per insa-
lubritat imposarà la inspecció de l'habitació
podran arribar a la declaració temporal o
definitiva de la inhabitabilitat de l'habitació,
amb facultats de demolició immediata.

Sisena. — La llei facilitarà als municipis
i als propietaris el dret d'expropiació de tot
solar que dificulti el millorament de les edi.
ficacions.

PEDAGOGIA ARQUITECTONICA. —
NOU PLA D'ENSENYAMENT D'ARQUITECTURA

Primera. — Cal que l'Escota d'Arquitec-
tura tingui un esperit universal. El claustre
de professors és l'encarregat d'infondre als
alumnes una interpretació racial de l'ar-
quitectura. .

Segona. — Unitat de sentir en els pro-
fessors amb autonomia per als diversos rams
de l'ensenyament, d'acord sempre amb l'es-
perit de l'Escola per a establir un pla de
conjunt.

Tercera. — Control per la direcció de l'Es-
cola dels ensenyaments quant 'a tendències
arquitectòniques, acceptant les que els alum-
nes es sentin disposats a seguir i amb l'o-

bligació per part dels professors d'orientar-
los en aquest sentit.

Quarta. — L'Escola ha de fer arquitec-
tes, això és, creadors de construccions ; per
tant, cal que tots els ensenyaments siguin
dirigits especialment a l'esperit, reduint al
mínimum necessari tot el que pugui tendir
a fer «homes hàbils» per l'educació per
mitjà del dibuix i el model, no com a pro-
cediment resultant, sinó com a mitjà d'ex-
pressió de les futures concepcions.

Cinquena. Establiment dels ensenya-
ments fonamentals pel sistema cíclic, espe-
cialment en la història de l'arquitectura,
construcció i projectes. La primera, no pas
com a catàleg de monuments, sinó com a
crítica de l'arquitectura, estructures i mani-
festacions plàstiques, derivades de la cons-
trucció i del sentir dels pobles que les han
creades i que per tant formen un sol tot,
amb 1a teoria de l'art i la composició ar-
quitectónica.

Sisena. — Pla d'estudis comprenent tres
graus successius

a) Selecció-Ingrés cursat en S'Escala amb
exàmens eliminatoris indispensables per a
cursar la preparació.

b) Preparació. -- Indispensable per a
cursar la formació professional.

c) Formació professional, — Amb tre-
ball intensiu durant quatre 'anys.

d) Especialitzacions, - Arquitecte admi-
nistratiu, municipal, jardiner, sanitari, de-
ci>rador, arqueàleg, urbanista, luminotècnic,
etcétera.

Els ensenyaments de l'Escala d'Arquitec-
tura per a dur a terme aquest pla pedagò-
gic han d'ésser organitzats com segueix

Selecció. — Anàlisi infinitesimal, química
i física aplicades i petrografia, geometria
projectiva i descriptiva, dibuix de proporció
I volums, idiomes (francès i, alemany o an-
glès).

Preparació. — Aplicacions de la geome-
tria descriptiva, educació per mitjà de la
forma i el color, mecànica racional, mate-
rials de construcció, història de les arts
plàstiques.

Formació professional. — Resistència de
materials, construcció, teoria de l'art de la
construcció (història de l'arquitectura), to-
pografia, hidlràulica, installacions comple-
mentaries dels edificis, lleis de la construc-
ció (socials i econòmiques), urbanització,
projectes.

A  QUITECTU RA ESCOLAR

Primera. — Admesa la manca i deficièn-
cia d'edificis escolars a Catalunya, cal una
atenció de govern quant al particular pro-
mulgant una llei referent a ells.

Segona. — El Congrés estima preferent
i de gran urgencia la solució del problema
de construccions escolars a Catalunya, de
manera que tots els pobles posseeixin al més
aviat possible l'escala que requereixi el seu
cens escolar.

Tercera. — Per arribar a la concreció dels
reglaments de construccions escolars i a fer
de la manera més perfecta l'obra exposada,
cal tenir en compte els següents extrems :

a) Procedir a la formació d'un arxiu que
contingui estadístiques de dates climatolò-
giques, de població i cens escolar, construc-
cions ja realitzades, estat de les existents,
escales particulars, etc.

b) Redacció de programes corresponents
als diferents tipus d'escales .

Per a l'ensenyament. — Alumnes nor-
mals : guarderies per a nens, escoles de pàr-
vuls, escoles de primer ensenyament, escoles
d'arts i oficis, escoles de treball. Alumnes
anormals : escola sanatori, escola de defi-
cients físics, sords, morals, conflicte mental.

Detalls. Incidents. — Escoles de mar,
basc, muntanya, pla. Escoles circulants de
mar, terra. Urbanes (aquestes han de clas-
sificar-se segons importància), rurals.

c) Estudis econ'ómics, aportacions, pres-
tacions personals, etc.

Quarta. — Amb objecte de portar a rea-
lització els anteriors treballs, el Congrés en-
tén convenient la creació d'un Consell as-
sessor d'arquitectura escolar, renovable pe-
riòdicament, que haurà d'ésser integrat per
arquitectes, pedagogs i higienistes nomenats
pels organismes oficials i delegats d'asso-
ciacions.

Cinquena. — Els arquitectes en projectar
o dirigir construccions escolars ho faran
d'acord amb les normes establertes, reser-
vant-se l'organisme tècnic format per arqui-
tectes del govern públic, l'examen i apro-
vació de projectes i inspecció. No podran
projectar ni dirigir escoles els que integrin
el dit organisme.

Sisena. — L'organisme de govern ha de
dictar una llei en virtut de la qual els ajun_
taments consignaran en 11urs pressupostos
un tant per cent fix per a cultura, i dintre
d'aquest tarot per cent una part serà desti-
nada a construccions escolars.

r MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenl ta 1 tapís-
see. Objectes d'art 1 de fantasia per
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Pasta de Cera
El fang que l'artista 
treballa amb més gust
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DISC O S

La Societat de sonates de Beethoven
NOTES DIVERSES

El centenari de Walter Senti ,
El zo de setembre, amb motiu del cen-

tenari de Walter Scott, Anglaterra celebrarà
una sèrie de festes que tindran una gran
ressonància en els programes radiofònics.

Sabem també que els francesos volen ho-
menatjar degudament al gran novellista des
de les antenes de París-P. T. T. i Ràdi o-
París.
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L A T E L E V I S I O

La Companyia del Gramòfon ha anunciat,
per als inscrits a l'entitat d'aquesta deno-
minació, la publicació de diverses sèries
que contindran l'edició en discos de la ma-
joria, de les sonates de Beethoven interpre-
tades por Artur Schnabel, especialment
aquelles menys conegudes, de les quals no
hi ha encara una bona edició en discos.

No hi ha seguretat de collocar aquesta
edició, que d'altra part ha d'ésser costos-
síssima i ha de tenir una extensió molt li-
mitada, però molt més si per endavant s'ex-
clouen d'ella les obres més conegudes, de
les quals el gran públic té sempre una
lleugera referencia. Això justifica la neces-
sitat de coneixer prèviament l'abast de la
subscripció.

Durant aquests últims temps hem sentit
ja diversos enregistraments de piano sol,
que fins fa poc no era possible obtenir sinó
en forma ben deficient. Les anteriors pu-
blicacions d'interpretacions de Paderewski,
Lemonn, Rubins,tein, fetes ámb una pulcri-
tud que honora la Companyia del Gramó-
fon, són una garantia per a la part mate-
rial de l'edició. D'altra part, el pianista
Schnabel, encara que poc conegut ací, és
considerat com un deis millors intèrprets de
Beethoven i sempre és millor escoltar obres
així, més que per un virtuós, per un espe-
cialista de llur execució.

En altres ocasions hem remarcat com ha
estat de profitós per a la divulgació i també
per a la millor comprensió de la música de
cambra, el gramòfon, que la situa al seu
veritable lloc, portant l'oient a una compe-
netració amb la música on difícilment es
pot arribar en el concert per les diverses
causes exteriors que sostrauen l'atenció de
l'oient envers 1a música. D'altra part, la
menor sonoritat amb qué és produïda aques-
ta música i el fet que sigui donada en les
mateixes sales on se n'ofereixen d'altres de
sonoritat més extensa, fa que molts detalls
de les obres :es perdin i el matisat i excel-
lencies d'interpretació deis grans artistes no
poden arribar a l'oïda del concurrent als
concerts públics.

El micròfon té una sensibilitat que arriba
fins als detalls més fins. Per això és tan
cruel amb els artistes que no actuen amb

Primer premi de la classe d'educació se-
xual.

(Gringoire, París)

tota perfecció. La més petita desatunació és
enregistrada, però també, situant-se una
mica i fent-se càrrec dels. lleugers canvis de
timbre, el diafragma ens dóna, a casa es-
tant i amb una claredat extrema, tot el de-
tall de la interpretació i de les belleses de
la música de cambra, que torna al seu
caràcter íntim, pel qual fou escrita.

De les sonates de Beethoven, el públic
una mica educat musicalment en coneix molt
poques, tres o quatre tot al més. La resta
només és coneguda o als conservatoris i
concursos o pels pacients pianistes casolans
que les interpreten com millor saben.

Aquesta edició portarà Beethoven a la in-
timitat de la llar i permetrà escoltar-lo pre-
cisament en un dels aspectes més interes-
sants de la seva obra.

Cal notar demés el valor docent que po-
den tenir aquests enregistraments. Però tots
els avantatges d'aquesta edició estan millor
descrits amb la nota que publiquem a con-
tinuació, escrita pel mestre Millet en sentir
alguna de les sonates ja enregistrades.

J. G.

He sentit en un aparell de gramòfon les
tres sonates de Beethoven executades per
Artíhur Schnabel que la Societat de Sonates
de Beethoven dóna com a mostra del que
serà la publicació projectada.

Verament he de dir que tant la impressió
fonogràfica com l'execució del pi anista
Schnabel són excellents. El piano sorna bé
en el disc, cosa bastant rara en les im-
pressions ; la sonoritat és bona i no es perd
cap detall de la notable interpretació de l'ar-
tista executant.

Aquest és verament un mestre, no sola-
ment pel mecanisme net i pur i per la so-
noritat que obté (s'ha de tenir sempre en
compte el que perd el so encara que la
impressió sigui bona), sinó, sobretot, per
l'estil noble, lògic i conscient de la forma,
sense perdre res de la viva emoció que vivi-
fica aquella música superba.

Les tres sonates donades per mostra són :
La sonata en fa diese major Op. q8 ; la
sonata en mi menor Op. go amb el seu ron-
dó de gràcia inefable, i la meravellosa so-
nata en do menor Op. III. Les tres poc
conegudes del gros públic, poc tocades, però
bellíssimes cada u:na dintre el seu caràcter.
Schnabel demostra ésser un ver artista en
totes tres ; sobretot en l'última, en l'op. III,
la qual, per la seva dificultat i per la seva
inspiració altíssima, és una obra cim de
tota la literatura pi anfstica. Es de veritat
un goig, un noble goig, sentir aquesta mú-
sica singular, tan excel•lentment interpretada.

Ben sincerament recomanem a tots als
aficionats, als deixebles estudiosos, als mes-
tres i als amants de la música en general,
aquesta publicació grambfona que tant con-
trast fa amb les assídues impressions de la
música insubstancial i cursi que malmet les
nostres orelles i el bon gust dels auditors
de bona fe.

LLUÍS MILLET

Una emissora egipcia
La nova emissora d'Abu Zaabal tindrà

una potència de t o kw. Els assaigs preli-
minars començaran aquest mateix més, però
el funcionament regular es preveu que no
podrà realitzar-se abans del març de 1933•
Hom diu que la política serà completament
exclosa dels seus programes.

Les maniobres militars í la ràdio
Durant les grans maniobres militars de

la tardar, a Dinamarca, s'han utilitzat, per
primera vegada, aparells de T. S. F. que,
installats en un auto, precedien als bata-
llons en marxa i reemplaçaven la música
militar.

Hom ha també utilitzat altaveus per a
donar ordres als soldats, podent d'aquesta
manera descansar els suboficials.

Un iníeressant reportatge
El campió americà del vol a vela prepara

una gran gesta. Pilotant un avió sense
motor donarà la volta per sobre la gran
ciutat de Nova York, del qual vol realitzarà
un ràdio-reportatge, per mitjà d'una emis-
sora d'onda curta que s'emportarà a l'aire.
Aquest reportatge serà retransmes per les
emissores de la Natianal Broadcasting Com-
pany.

Ja fa més de cinquanta anys que els físics
coneixen la propietat del seleni de presentar
una conductibilitat elèctrica diferent segons
la intensitat de llum que rep. Es aquesta
propietat la que ha servit als Investigadors
sobre la televisió por a construir llurs apa-
rells.

Es pot dir que la televisió no ha entrat
fins ara en el domini de les realitzacions
pràctiques. A Anglaterra i als Estats Units,
sobretot, hi ha ja emissions públiques de
televisió. A Amèrica funcionen actualment
una vintena d'estacions, i als magatzems es
poden trobar aparells receptors. A America
comença 1''engrescament per la televisió en
una forma que recorda l'engrescament d'uns
quants anys enrera per la radiofonia. A
França s'ha installat no fa gaire, a Mont-
rouge, una estació emissora de televisió.

.Pere, això no vol dir que la televisió 
que alguns anomenen radiovisió — sigui
una cosa definitivament resolta . D'una ban-
da les imatges són encara petites i d'un
detall no gaire satisfactori. D'altra banda,
la presa de vistes a l'aire lliure no té en-
cara una boina solució ; per ara cal acon-
tentar-se amb la transmissió d'imatges pre-
ses en studios especialment muntats.

Hom va creure que les estacions de radio-
difusió ordinària servirien per a la trans-
missió d'imatges, però si serveixen, és de-
fectuosament. Per això els constructors
americans s'han decidit a installar estacions
especials d'onda curta, destinades únicament
a la televisió. La longitud d'onda emprada
varia, en general, de toc a 150 metres,
però sembla haver-hi tendencia a servir-se
d'ondes més curtes encara : malles estacions
treballen amb ondes de ia a 6 metres. La
potencia de les emissores varia de mig a
cinc kilowats.

No és possible, des d'aquest lloc, entrar
en els detalls tecnics d'una gran complica-
ció, sobre els procediments d'emissió i de
recepció. Diguem només que, segons la
premsa especialitzada, l'americà Jenkins ha
introduït millores molt notables en el que
fa referencia a la presa de vistes a l'aire
lliure, de manera que, en vies de resoldre's
el punt més dificultós, es pot donar com
a pràcticament solucionada la qüestió de
la transmissió.

En canvi, resten encara moltes dificultats
a vèncer en el que fa referencia a la recep-
ció. La modulació d'una lluen bastant in-
tensa i la sincronització amb l'emissió ofe-
reixen dificultats, moltes de les quals no han
trobat encara una solució prou viable.

De totes maneres, cal pensar solament en
el punt en que es trobava la televisió només
un any enrera, i comparar-ho amb el punt
en qué es troba ara, per abrigar la con-
fiança que, a aquesta marxa, els avanços
es succeiran en progressió geomètrica, i la
televisió, fins fa poc experiència de labo-
ratori, entrarà en els costums de la mateixa
manera que ja hi ha entrat la T. S. F.,
tan corrents que ja no meravellen ningú.

Ara que és l'época deis Salons de Ràdio,
en tots ells s'exposen aparells de televisió.
Sembla que al de París, el de Bartlaélemy
és un dels més reeixits. Hom parla ja, avan-
çant-se als esdeveniments, del dia en qué
serà possible veure cinema des de casa, la
qual cosa no és realment un progrés gaire
llunyà. De totes maneres, quan sigui un
fet, no voldrà dir això la mort de les sales
d'espectacle, igualment com el fonògraf i la
ràdio no han pas restat públic als concerts
amb 'borns programes i bans artistes.

W.

ELS BOLETS METZINOSOS
—Diu que va bé el cervell de conill cru...
—Es més senzill fer-los tastar primer als

convidats.
(Gringoire, París)

ntsll o 1:111:1

Unes dades de positiu valor, que convé que
sapigueu en fer el nou pressupost 1932-1933

Dotze Companyies Ferroviàries enllacen per anar a Barcelona
amb els trens que arriben a la Plaça de Catalunya. Centenars
de poblacions, l'estació-termini de les quals és dintre el cor de
la nostra capital. Això que sembla una paradoxa, converteix
Barcelona en una de les estacions de més importància d'Europa

Per tant, no ha d'admirar-vos que la quantitat de
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sigui el veritable nombre de viatgers que
transiten per la Plaça de Catalunya
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