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UNA TEORIA QUE SE^N VA PES TERRA ! De Dujous	 1	 I
M RADOR INDISCRET

del cas deCuba ® a Dinous	 —^-ilL 1 voltant Total, tres dies més	 tisfeta fins a comprovar rm extrem : no, no

iHi ha una mena de fórmules que estalvien I	 corps ben aviat cedeix i s'afegeix a 1'empen-
de pensar. Són tan 11ampants, fan tan bo- I> ta del pobla. Fatalment el procés de descom-
nic	 i ho	 expliquen	 tot	 amb	 tanta	 senti- posició d'un règim	 s'acaba així.
Ilesa i ti "una manera	 tan contundent, qur Per aquesta raó digué Pascal rm dia que
no té pas res d'estrany que siguin acceptada, ' da força mana el món , i la raó sucumbiria
a ulls clucs i sense la més petita ombra de si no fos que la força, obligadament, fineix
discussió. 'Els que s'en pesquen frases d'a- sempre per posar-se de la banda de la raó)) .
questes, pòtser queden molt descansats quan Quien fonament tenen, doncs, les afirma-
les han dites, i els que les repeteixen perquè 'ions d'aquells que es precipiten i que, per
se les creuen, si no descansen, almenys no estalviar-se el malestar produït pels crims de
es cansen, car no es premen mai la molèstia les persones fora dP _la llei, erigirien en cri-
d'examinar una mica detingudament la ve- mina] l'Estat, com una mena de monopoli,
citat il'exactitud que hi pugui hacer en 1. que, a canvi d'assegurar un ordre conforta-
frase que hu explica iot. Però
és tan còmode tenir una fbr-	 --

q	 1, que bémula que tot ho reso
es comprèn les poques ganes
de procedir aanali tia r-la, amU v"t
el perill de resultar falsa i ha- ^•
ver-se	 de	 capfiear	 a	 cercar v
aquella explicació que la fór- vr
mula cómoda no dóna.

1	 precisament són els esde-
veniments	 més	 complexos	 i

c^transcendent;tk els que es pie-	 tal	 l
tenen d'explicar amb les fór-
mules amés mancades de base.

v

ciEl inbn	 va cap	 a la dic-
tadura,n...	 i	 a	 :	 ara	 unia	 dic-
tadura desapareix. Novament r
la pedanteria gregària de cec- v
tes persones es veu destarotada `"t
per la realitat que s'imposa. z r	 r
I és que sempre cauen dins el
pocat de creure que el món
s'atura,	 i que el	 que	 passa
uaran	 ja	 és	 callà	 on	 va	 e1 t^	 m
anóm) ;	 perd	 el	 món	 es	 riu
d'aquestes	 profecies	 estàti- p
ques:	 en	 perpetu	 esdevenir,
flom-és es deix ,- interpretar

^t'ïmesura que !ui. Dir : <(ja que
passa tal cosa, el món va cap
a tal altran, és concloure per

t,.

pura	 màgica.	 Un	 moment
s'han	 dreçat	 sistemes	 dicta-	 El general Gewardo Machado y Morales

toriáls,	 coincidint	 dintre	 del
temps. 1 bé, qué vol significar, això? El que Ule, pogués exercitar tata mena d'actes im-
està a la vista i prou . No hi ha cap raá que morals i dissolvents, encomanat, fins ales-
ens autoritzi a creure que estem davant d'un hores	 als	 del ingiien1	 i	 a	 fes	 forces	 anàr-
corrent hisbòric.	 Al contrari,	 tat fa	 creure quiques?
que, quan la gent s'adona que cel món va No. Q^uan diuen això que (rel món va cap
Cal)	 a les dictadures )) ,	 significa només que al feixisme», anés que expressar una convic-
1''època de les dictadures ja ha passat. Una fet ció formulen un desig. Al fons de llur ànima
na passa a ]a consciència C,llectiva fins que els repugna	 tot el fons seriós, 1a1 >1 Irió}, veri-
ja •Li  el seu procés cid ic. al >1 	 de	 la	 vida	 moral	 i	 política.	 Són	 els

Hom	 parla de	 les	 dificultats	 am1i què que somien eternament a tenir la paella pel
topen les democràcies	 parlamentàries	 i nu n'ànec.
s "adona de les que té de superar una tirania. I caI desenganyar-se : etil .món no va ni cap
Hi ha una petita d'iferòncia : urna democràcia ací ni cap allà. Ni 1c, mocions d'honradesa
parlamentària pot equivocar-se sense conc i ele bretoleria no són encara anacròniques.
prometre	 ]a	 seva existència,	 i	 repetir	 les 1 -li	 ha	 feixisme quan	 no	 hi	 ha dignita l .
egquivocacions fins	 arribar a un grau (qu. e I l'únic remei que aconsellaríem als que no

molt	 sovint	 no	 s'assoleix mai)	 (1 'anarquia esses de demanar del cel pluges de loe da-

aUsoluta. La democràcia pot anar tirant. La munt la berra i es planyen del temps, és el

dictadu ra, uo. Es possible amb Va condició contingut en aquella resposta que donà uns

que mai no s'equivi1qui. Té, doncs, 1a vida anys enrera un sant baró a un d'aquests Je-

molt prim parada. 1	 únic recws qúe li resta, remi as farisaics

sovint, és d'anar dilapidant la riquesa bàsica cdProeurem vós i jo coniportar-nos com

del país i crear un luxe i	 una prosperitat c <d ,	 i al món hi haurà dos poca- vergonyes

ficticis.	 Però la farsa dura tot el que tarda de menys.))

la nació a sentir els primers sfmptomes de

Agafeu qualsevol diari de més enllà de les Lentitud en el traspàs de serveis... Ens en
porta\U pantalons.0

Si En Rué hagués passat els ulls .per la
f ronteres, si és que la sed jó estrangera deis queixem cada dia. De quina part és la culpa? premsa francesa, hauria trobat en més d'un
nostres diaris us sembla massa poc proveï- De Madrid, evidentment — cuita a dir tot- periòdic, aquesta fotografia de Marlene Die-
da, i veureu que a totes les glans capitáls hi llom. Nosaltres també ho creiem així. Però trich a Antibes, que reproduïm	 i hauria no-
ha cada dia fets delictuosos : robatoris, atra- alguna vegada — alguna, només — haurà gut fer una descripció més original i certa.
caments,	 assassinats,	 etc.	 Res	 d'estrany, estat culpa nostra. A més	 hauria 'llegit a Commdia de data
doncs, que n'hi hagi a Barcelona. No us es- Per exemple : q, o sigui quatre dies abans de publicar la
veren, no anem a proposar una resignació La reunió de la Junta Mixta de Seguretat seva informació, un interviu amb la prota-
com davant d'un fet inevitable. Perquè, si la que tindrà lloc aquesta tarda a Madrid, ha- gonista de L'Angel Blau, ja a Paris.	 I	 al
delinqüència, com la malaltia, no és evitable via	 de	 celebrar-se abans d'ahir, dimarts. Paris-Soir d'igual data, que és el que sortí a
en absolut, ho és almenys en proporcions que En Pere Corominas demanà l'ajornament : París el dia G, diumenge, un altre petit in-
podem ben dir que a Barcelona són gairebé — Dimarts? De cap manera. A casa, el terviu en el qual es manifesta ben clarament
completament desconegudes. 15 d'agost fiem	 tradicionalment	 una gran que Mark ne Dietrich arribà a París dissabte,

Diversos diaris s'han queixat d'uns repor- festa. No puc faltar-hi ! procedent de la Costa Blava, que no és el
tatges aQareguts darrerament en certes bu- Es deixà la reunió pel dijous.	 S'és com - mateix que Brava,
blicacions franceses cultivadores de la trucu- prensiu o no se n'és: 1 eis membres de la En Cyrano	 i altres setmanaris i en les
lèatcia, els quals reportatges eren dedicats a Junta Mixta de Seguretat ho són.
Barcelona, i més concretament, a la púrria
de Barcelona, formada per elements indíge- Un report rige a temps ,	 v	 t	 t
raes i forasters. Realment, aquests reportatges
són exagerats,	 amés amés de parcials. Periodistes i cinematografistes han tingut,
L'enviat especial que ve a descobrir-nos — i la setmana passada, un bon tema estival
en vénen una colla cada any —, no sols na- la suposada estada de Marlene Dietrich a la
Inés es dedica a descriure els barris baixos Costa Brava.
de Barcelona, sinó que de passada hi veu Un reportatge a La Publicitat del nostre
unes coses que només existeixen en la tima- company Joan Tomàs va fer desaparèixer a
ginació truculenta del que les escriu. temps aquest curiós serpent de mar que te-

Però, així i tot, aquests reportatges tenen nia inquieta molta gent i anava engreixant- 	 ' i^
un valor;	 potser no són tant els creadors se que era un gust.
d'urta mala fama gratuita de tan excessiva, Preeisameint el dia en què es publicó l'al-
com el resultant d'una fama fonamentada en ludit reportatge,	 un	 cinematagrafrsta tenia ,
els medis de la púrria internacional : la de la ja hora donada, al migdia, a in empleat de 7,

facilitat anlb que és possible a Barcelona viu- la casa P'aramount per a anar a la (;enera-
s^

re impunement al marge de la llei. Hem elit litat i a l'Ajuntament i tractar d'organitzar
fon(1mtientalo, iens sembla	 que no	 cal 'le- un magne festival benèfic a Montjuic. I)es-

'mostrar la veritat de l'adjectiu. prés, lligats ja els caps, li avien de marxar a
Una colla de fets antics, LIue bari augmen- convénoer M ni-le ae 1)iet rau ...

tat progressivament aquest's darrers temps, D'altra baincla,	 un collaborador d'un set- #'
n'és una bona prova. manant gràtic de Madrid estava també a

De bastant de temps er çd,	 13a recio oa és punit, el mateix dia, de sortir a intervivar la j

Li n refugi de criminals reclamats /ei' la jus- famosa creadora de Xangai Express.
tic-jo 	 ti oIL res ¢aisos,	 de	 crirraindls no	 recia- En Tomás ele estalvià la planxa,
mats per la d'avi, traficant	 de blanques i de
drogues i,	 en general,	 de professionals	 de Una guitarra sencera
totes les professions que nojigureo als anua-
ris nia les guies telefòniques. Quan el senyor Tomàs i Piera, gerentde

ivo cal ésser policia per adonar-se'n, Qual- La Ijuncanita1,	 veié anunciat a La Publi- cròniques	 de	 les	 platges	 de molts	 diaris,
se vol persona urgia inda obseHvadora i una citat un reportatge amb ci tito1 He vist Mar- també hauria trobat un gran nombre de de-
mica noctòuabula pot haver-ho sospitat per- lene	 Dáetrich...,	 s'aixecà	 de	 la	 seva	 taula talls referents	 a	 l'estada de	 14arlene	 Die-
1cctanaent, i in molts casos pot haver arribat d'mia revolada i es presentà a la aedacció : trich a Antibes i Cannes, com el de la fre-
a la cèrtesa absoluta d 	 l	 inconfessabilatat

1lOittl d'?"r izit', ns de aro	 iode	t m
— Aquests de La Publrcalat — exclamà —,

ens;,	 ipkjat P;	 (l	 la l)ietr7c li	ant
güent	 assiduïtat	 amb qué	 l'acompanyava

py^rjplor	 Han 	 I)ui indis	 a]	 que•-uno.e
o 'menys coneguda de vista. com us hó deia que ànes un redactor a v:si separava mai del seu fill, dels seus dos gos-

1ixò és, naturalment, feina de la policia,
Meró no de la policia repressiva, sinó de 1a

^r-la!
—Deixi aquest assumpte per mi —féuhauria

sets i d'un ^petit cocodril,	 etc., etc.	 `.
_\h,	 no	 pas tingut necessitat	 En

1'1
e

venliva, de la policia de costums, que oci En Ro • —. Nosaltres quedarem bé ï La Pu- Rué -- bon periodista — d'enredar-hi En
és gairebé inexistent o tan migrada i nan- blicitat en rolieuh

En Rue	 Marlene	 Dietrich	 escreia que
Rubió i Tudurí !

cada de mitjans que és com si no existas.
trobava, en efecte, a la Costa Brava i que El	 'marit ,tndemne1;l govern de la República ha constrúit un

instrurvaent	 ïhreciós,	 que	 sols inereix	 elogis La Públicitat inseriria un interviu amb 1'ar-

ant Qel conc epte	 l'i^esQira com pel gro-oue tista,..
aleshores	 ví-redactar urna informació on ^

No sabem si l;n lfelcior Font va anar a
( ilella de.P lafru;e!Il 	 am^U il Al edra	 bécedimerat de laseva aplicactió : la llei dita de

vagos y maleantes, que atots se'ns fa tard després d'afirmar que Marleni	 Dati Lb es-
 o

si scmplement	 a escoltar de llavis d'aquest
que no sigui a^licada (ciri més intensament 	 ' tava ací i de descriure àdhuc ]es cambres de

bany de can Sert, transcrivia unes paraules
el relat .de l'estada de- IGianlene	 Dietrich	 a
aque 1  poblet.extensament millor, delta, ditas a1 suposat redactor de La Hu- E l cert és que En Font Ica explicat a mésLl dia que això es faci	 hi haurò algunes niirnitat,	 negant	 autenticitat	 a	 tot	 interviu . d'una -persona ; ;no - solament que havia vistsorpreses,	 l'ordre de la que	 ha produns

saber la posició	 social	 dels que	 intentaren ' amib la célebre estrella._, Els aixaf arem la guitarra! — manifestà
i	 parlat amU Marlen•e 1)iet rich , sinó àdhuc
q u 	 hi ha vi a sopat,.at ra car el restaurant Or del Riiti, que en és

das el primer cas de nois, de famílies benes- En Rin als seus companys de redacció, en Per fortuna	 1'T trillo jrmioT ni va anar a
tants lliurats a la delinqüència per a subve- haver-los llegit 1 e quartilles.

La resta és cosa sabuda. A La Publicitat
Calella ni va sentir explicar a En Font això
de] sopar.))tir a llurs despeses de plaer o sumptuaries. ^^

o a are ué tal interviu amb Marlene Die-
p	 g Ho hauria tornat a contar i...Barcetona és	 cou •rara	 er uè si ui cela-g	 p	 q	 g

tivament, f^lcil passar desapercebut, però no
trich	 sinó tot etil cointnari	 i I,a Humanitat
havia de declarar, 1'endema, que estaven ata-

Pobre marit de i\l	 i ne Dietriclt !
n'es prou perquè sigui impossible que tot- belats ique la informació del dia abans havia

q	 &, adea nova Unió Pa	 ticatriòh om es conegui una mica e hom quedi parat^	 q	 p' ,estat engiponada prenent peu del que se Is
del tren de vida d'unes quantes persones que	 .havia
no se sap' ben clarament d'on treuen els mit-

contat. Ja la mesos que s'anava coineretant dins

ans per a portar-lo. No tota la delinqüència	 • poca imae naciò i poca lectura
l'ambient del partit governamental de Cata-
luuyá la naixença d'una ]nova	 tal	 Patrio-i lotes les coses tèrboles han de sortir preci-

sament d'aquell tros de ciutat que Milans del4	 R tenir menys avíenEó in	 demostrant tica,
La lluita dels e^Estats ^Catalansn marcà unBosch batejà de barri xinès. nació o inventiva que la que sempre havíem ^ 1 oi^	 e lsenyalyal en 

ell 
desviament del catalanismeeEl dia que una boa policia de. costums esn atribuït all senyor Buendia	 i Gassol	 dé la

ofici al,	 I ara,	

e	
teni	 oon	

t el'investigació,dediqui a aquesta feina d	 heces- c seva creaoió, havia presentat als lectors la fet	 e no deixa llocque	
oc	

udbtes : el famós tele-esaria en tota ciutat que vulgui netejar-se com Marlene Dietrich de Marroc : graiu	 signat per	 s significat:militants deInés millor, no sols s'haurà donat un gran «Un plom a . suau, una boina... I,	 a esto- Esquerra	 -demanant a un membre del po
fias en el sanejament de Barcelona, sinó que nes, unes ulleres negres.» dar central la seva intervenció qunt	 unala xafarderia trobarà un aliment de potims I havia afegit : personalitatpersonalitat del separatisme català.d'un rendiment crescudlssina. — C. ccLa curiositat femenina no va quedar sa- veiem que na deixa de: tenir certa raó

. aquella facècia d'alguns ciutadans que en
ruïna. Esla història de Napoleó, i, en peti-	 --	 1 lloc de dir aEsquerra Republicana de Cata-
ta escala, del baró de Viver, alcaide llampant
de la Dictadura de Primo. No falta qui diu
que tota la brillantor del feixisme mussoli-
nista consisteix en un desgast de les forces
vitals de la Itàlia ; sinó que els resultats
tardaran a palesar-se.

Però si a Itàlia l'Estat despòtic pot tardar
molts d'anys a consumir e1 país (Lluís XIV,
per exemple, va tardar més de cinquanta a
dur la França a la misèria, després d'una
esplendor, per • bé que falsa, formidable),
d'altres països tenen menys reserves. Cuba
n'és un cas claríssim.

Treballada per l'enorme crisi de la indús-
tria agrícola que passen les nacions ameri-
canes, es féu, de moment, la illusió de tro-
bar un personatge providencial, el senyor

Machado. 1 ara aquest bon senyor, després

d'haver donat unes quantes injeccions d'ar-
sènic feixista a la seva República, s'ha tro-
bat que ja no tenia mitjans per seguir en-

lluernant i entabanant dl seu poble. Llavors
ha caigut.

Ha caigut, ens dirà algú, perquè no ha
Volgut o no ha sabut dur la repressió amb
la màxima duresa. Però li respondríem que
quan les coses arriben al capdavall i ha sonat
l'hora de caure un règim despòtic, la força
ciper força» (i sigui'ns permès aquest joc de
paraules) passa al costat de la revolució.
Com	 ]d	 11 dmes so ets i mes matra a ores te tt u	

— Caram.,. la veritat, no me n'havia adonat!d ictador al voltant del seu palau, més armes
tenen els revolucionaris. Car la'guàrdia de 1	 No se n'havia adonat! Això ja "rabassa" la mida!

.	 hmyacc ja fa rms mesos que l'anomenaven
aUnió Patriòtica Republicana».

Més fraccions, encara?
En aquest famós telegrama alludit, signat

per elements destacats del partit del senyor
Macià, s'hi podia llegir comíti íng reaccionari
ahir Centre Dependents)).

Es a dir : un míting reaccionari en el qual
prengueren part Ventura Gassol, Jaume
Aguadé i d'altres rellevants personalitats de
l'Esquerra.

Ens plauria saber qué en pensa d'aquest
qualificatiu. el company Manuel Brunet i,
encara més, el conseller de Cultura, l'alcalde
i satéllits que els acompanyaven.

No. serà, tot plegat, que un nou grup 
—un altre! — va naixent dins el partit de les

contradiccions?

Floretes de la poli4ica

Manuel Brunet, segons que ho contà a
La. Veu, rebé un present d'una adona es-
querrana» consistent en un morralet fet de
randes i de llaços i ple de garrofins autèn-
tics.

L'altre dia, a propòsit d'això, al jardí de
l'Ateneu Barcelonés i en ocasi de passar

-li pel davant el comentarista de la .Lliga
Catalana, la feminista Maria Teresa Gibert
digué amb veu prou forta

— .Segons quins llegums, costen molt de
pair.

Manuel Brunet es girà en rodó i, amb la
seva acuïtat acostumada, replicà

—Perdoni una pregunta potser indiscreta,
gentil senyoreta : no l'han admesa encara
al Cos dels Mossos d'Esquadra?

Pere Comes s'ho escoltava tot rient i men-
jant-se tres sandvitxos un darrera l'altre...



	Qualsevol dissabte a la tarda o al vespre	 Amb segons qui us ensopegueu a parlar,
si us escau trobar-vos pels voltants de qual- si veu que l'escolteu atentament, us parlarà
sevol estació de ferrocarril de Barcelona veu - I de la conveniència de coordinar tots els es-
reu arribar uns quants xicots carregats amb forços escampats i la necessitat d'un mètode

	

unes motxilles enormes i unes teles ben ple-	 constant per a les activitats excursionistes.

	

gades corresponent a sengles parts d'una	 Així ell, per exemple, ja porta tots els he-
tenda de campanya que prèviament entre raris fixats, els punts per on ha de passar

	

ells s'han repartit. Llur indumentària ex-	 i el • reglament pel qual tots els companys

	

cursionista amb les benes a les cames, els	 s'han de regir. Veureu que procura sempre

	

pantalons bombats, les camises i jerseis d'es-	 fer adeptes nous a l'ideai'excursionista, però

	

port, les sabates ferrades amb claus de tri-	 maldiu dels que .amb el nom d'excursionistes

	

pie punta que rellisquen per la superfície	 els serveix únicament de pretext per anar a

Dos excursionistes arqueòlegs cercant àmfores romanes (Foto Fort)

Amb quins altres sentits me'l fareu veure
aquest cel blau damunt de tes muntanyes,
i el mar immens, i el sol que pertot brilla?

SaLVAuOR LLOBET

Productors d'èxits
llisa del .paviment de l'estació i per la cara	 ` fer un àpat a Montcada o a Sant Cugat.

-:-:--
Entre les activitats més pintoresques i in- esmolada de 'l'empedrat atapeït, els fa adop- -- Aquests són excursionistes bords que no-

versemblaüts podríem assenyalar la de ca- tar un aire pintoresc enmig del monbton més serveixen per desacreditarsnos. Fan ta-

poral de claca. En una representació teatral fons dels vestits de ciutat que emmarquen bola en tots moments, no tenen cura •de no

d'una obra d'En	 Gual, els productors	 d'e- les sales d'espera. embrutar Iles fonts i recollir els papers, can-

xits,	 al	 final	 de l'obra	 s'esmerçaren	 tant, Ja es veu a primer cop d'ull que són es- ten desaforadament en e1 tren, malmeten les

que calgué alçar el teló diverses vegades. portius i, com tots, tenen la mania de pro- viandes dels pagesos i no senten la respon -

Em	 fer	 la	 liquidació de la	 representació votar l'admiració.	 Així	 que	 arriben, sentiu sabilitat morad	 de l'excursionista.	 L'excur-

fuu ihurada al. caporal Roses de la daca la els claus com ressonen bàrbarament damunt sionisme és una escola de ciutadans, les di-

quantitat de quinze pessetes (aquesta tasca, de l'enllosat, talment com si fos un anunci ficultats i obstarlos que cal vémeer són com
el	 on es fonen Tes febleses espiritualsgresolde tan liberal encara no té tarifes). de llur vinguda i aquest soroll us comminés

Però el caporal, davant de la mínima as- a fer-los una mica de lloc per poder traves- i on lla companyonia té fonament de desen-

signació que se li feia, va protestar :
—.En aquesta obra cap claca de Barcelona

sar amb l'embalum enorme que porten a
l'esquena. Fan una mica Pafadigat per donar

rotllar-se.
Si us agrada discutir, naturalment li opo-

mo hauria pogut fer-hi més enllà de dos te- garantia als que se'ls miren de Il'esforç ne- sareu algunes objeccions a tantes excellèn-

lons, i jo am`j els meus esforços vaig fer-hi eessari per portar	 tantes coses al damuint, ties ; .però si no sou amic de la polèmica hi

quatre telons i un c'hable. prenen bitllet ràpidament i 'munten de se- assentireu	 bemévolament. Tanmateix,	 però,
gust al tren que els interessa. a ben segur pensareu que més que no pas

La "$oli" està malalia Aquests	 tipus originals són	 els excursio- aquests ac.ampadors que s'ho miren tot per
nistes entusiastes del camping, els acampa- un costat transcendental, preferiu els excur-

Entre l'organització actual dels obrers, so- dors, que ben sovint formen urna branca di- sionistes que van d'excursió com um esport

vint es fan recaptes voluntàries de diverses versa dintre aquesta família	 esportivo-idea-
lista dels excursionistes. 	 Quasi sempre, en-

atractívol	 i	 sanitós.	 Almenys	 aquells	 s'ho
prenen tot alegrement i caminen pel goig de

menes.
Un cop per ais presos, un altre per a un terament aquesta família és d'una bona fe caminar i corren pe1 gust de cansar-se.

manifest, més endavant per a refer un mi- absoluta ; això na vol dir que els seus com-
no	 sovint diverses caraote-ponents	 presentin

Els excursiouistes així quasi sempre surten
al matí de Barcelona i fan etapes 'llarguís-

litant perjudicat de persecucions...	 1
La darrera subscripció fou	 per ajudar a	 ! rístiques que els dissocien força. simes ; creuen en l'eficàcia de les curses, fam

pagar ales penyores que l'autoritat havia po- L'acampador, per exemple, és de ,manera
ésser

cada deia cultui .. física ; 	 si les pessetes ar-
riben, es dediquen a l'hivern als esports de

sat	 al diari de l'organització.	 1

Un dels obrers que invitava els altres per	 i
ben determinada ; acostuma	 un gran
teoritzador de l'excursionisme i les seves ineUneu i els veureu caminar tothora amb res-

a contribuir a la recapta, ho feia així : tuts, que •ell considera incommensurables. 	 i
li demaneu

piració	 acompassada	 perquè	 els	 pulmons
funcionin	 millor regularitat.	 Molt	 so-.amb

—'teniu voluntat per a la Soli? per cas aneu al tren amb ell i
és	 fuig	 del confort modern per vint aquests altres són seminaturistes o al-

Un obrer distret o poe fet .als noms abneu-

jats, pensant potser que es tractava d'alguna
com	 que

.	 anar a dormir sota una lona i a córrer per menys tenen simpatia .pel vegetarianisme i

companya, va voler informar-se bé: , la muntanya darrera del	 paisatge,	 us do- els sentireu parlar d'aventures i alimentació

—Que està malalta? i narà mil detalls amb un llenguatge lacònic en barreja pintoresca.
i una cara ferrenya, de la grandiosa infiuèn- —Mira, a mi no és que la carn no m'a-

Es celebren unes coses... cia de l'excursionisme damunt la joventut.
—A l'home li cal saber servir-se d'ell ma-

gradi, però no és gaire saludable; fa massa
calor a Catalunya.	 Jo en menjo tan poca

Així començava una notícia d'El Noticiero toix per forjar la prápia voluntat. Si se sap .	com és	 possible; prefereixo lcs fruites fres-

del dia q fer el menjar, si sap recórrer sol per la mun- ques,	 les	 mongetes tendres,	 cigrons o béi	
tanya, sis acostuma a vèncer les dificultats, ametlles	 i avellanes.	 Això dóna	 molt ali-

<<En un bosque conocido por San Gerani - Í	 el	 seu	 caràcter	 serà	 tort	 i	 1a	 tenacitat	 li ment; les fruites seques és un dels menjars

mo, en la parte alta de la barriada de Gra, `,	 aplanará els obstacles.
L'acampador és com una mena de missio-

que porta més calories ; donen més força al
cos	 loo grams d'avellanes o ametlles,	 que

cia se celebró un incendio. ..o
mer de l'excursionisme ; en canta tothora eles no pas goo grams de pollastre.	 Sí, home;

ç2ue vigilin, a l'esmentat diari. El redac- exeei•lències, i assegura que acampar a mun- amb aquesta alimentació jo he arribat a fe

ter que ha escrit això deu tenir pasta de Neró tanya és la pedra	 de toc per conèixer les proeses, que altres amb aliments a base d

petit.petit. amistats. carn ano han pogut fer. Jo he guanyat d-
Cursa del Montseny un	 any que hi vais
pondre part; d'Aiguafreda a Gualba passan
per Matagalls iel Turó de'1'Home en •quatre
hores i quinze minuts.	 M'he	 enfilat une—--------------
quantes vegades all •cim de la Cova del Dra
i el •cor no ni ha fallat mai.

Per	 poder-se reforçar	 millar	 van	 per	 1

FIIIk muntanya amb pantalons curts, o sonzilla
ment amb sltip i,	 com	 eles grainotes,	 qual
veuen urna bassa d'aigua s'hi tiren per ra

' "

-s'hi ; així enforteixen el cus i de pa
r

tiiuijiip:j::
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soda els pren a•que11 toemmorenit que ar
.. és moda.

***

Ja hi podeu parlar amb excursionistes
la major part són així ; o són metòdics, am
un sentit rígid del regiame^nt, o sóin iu
excursionistas ocasionals que només apr
fitem l'estiu per fer tabola, o bé són u
esportius enormes que sempre volen super
rècords anteriors. Es una classificació ga
rebé constant. Se'n troben d'altres, de tot
maneres, encara que més escassos : els foll
loristes, posem per cas, que ha estat un
PUS dels més corrents fins ara, iEl folkloris
és molt aficionat a la poesia ; sobretot a
poesia de fi de segle. A la seva bibliote
cii lloc principal acostuma tenir-hi- les obr
completes de Mossèn Cinto i els drames
Guimerà. Es catalanista de tota la vida
t'apassiona la història de Catalunya. Qu
sempre sap recitar de mernòria fragme
de I'Atiàntida i del Canigó i voldria po
interpretar els personatges guimeranians.

Si veieu algú que quan va d'excursió p
cura parlar amb la gent del •poble i direc
ment o indirectament els fa preguntes
tal d'esbrinar els costums típics o les p
ticularitats que al costat d'altres poblad
hi poden haver 'en oficis i llenguatge,
ho dubteu, és un folklorista. Veureu que
preferència a „parlar amb els més vell
curosament pren nota de les dites popul
i de les diferències lingüístiques que ar
p':ega pel camí.

Es generalment un enamorat de les fl
i té una gran imaginació .poètica que li
ressaltar les coses en una bellesa ideal. 1
paisatges feréstecs li suggereixen mil f
mes estrafnyes amb escenes mitològiques
les planes tendres i fresques contempla
des d'un cim li .produeixen sensacions t
rebé céliques. Una de les seves preocu
cions principals és convèncer els pagesos

la bellesa de la vida en les terres alta
del paisatge que ells troben .monòton,
tal que no fugin cap a la ciutat i augmer
la despoblació de la muntanya.

Amb l'aficionat a ]'arqueologia és amb
s'avé més ; mentre l'un guaita les pedres
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El
VARIETATS D'UNA ESPECIE 

° excursionistes __ ._
.e^S	 El tt onsal arro.mo 	d^	 Q1	 g

les masies i procura escatir la seva edat i	 mi
la seva importància arqueològica, ell fa .par-	

in
lar el masover.	 ci

—ANo hi expliquen contes de bruixes ni	 lr
de lladres famosos que per ací haguessin

afet de les seves? 
—Oh bé, prou ; mireu, en la cova de 1'An-	 In

dal, que està al bell mig d'aquell cingle que	 n
es veu allí baix, una vegada...	 se

A voltes el seu amic arqueòleg es fica en	 d
la conversaer demanar si a les golfes de } sp	 golfes
la casa hi tenen trastos vells o bé escriptures	 b
antigues. Si el pagès és un bon home, li
ensenya alguna reixa vella que s'ha quedat .c
abandonada o una caixa de núvia del temps c
del rebesavi. De tant en tant troba algun	

es

pergamí que llegeix àvidament per si hi veu	 to

alguna dada que pógués resultar interessant	 le

per l'estudi de la història, i si l'objecte o	 1
pergamí val la pena, aviat en .proposa l'ad-
quisició. Però bé cal no demostrar massa d
interès, per tal de no despertar ,la cobdícia p
del propietari.

—0h sabeu, això és bonic ; és curiós ; no	 d
és que tingui valor, però seria interessant
guardar-ho. M'ho hauríeu de donar; miïeu,	 ¡)
per no ésser dit que m'ho regaleu, us en
donaré tres durets.

Però .el cas és que amb tot això de les q
antiguitats la ferum dels valors amagats ha x
arribat fins als pagesos de .més amunt de d
la muntanya. I el pagès, en qüestió d'in-
telessos, és malfiat.	 ñ

—Bé, què vol que li digui ! Per 'haver-ho	 f.
de donar per .poca cosa, mhs m'estimo te-
nir -ho jo. Home, miri : arribi'm a deu duros
i encara faré tm pensament!	 1

!Em molts casos, però, la cosa 'no val fa	 p
pena i el bon home creu guardar un tresor,	 a
Aleshores no tingueu pas por que ho deixi	 1'
anar; primer ho ens •enyarà a algun senyor
que pugi a prop a estiuejar, i quan, con-	 e

sultat el cas amb tres o quatre, l'hagin des-
enganyat, ho domarà al primer que passi.

L'arqueòleg i el folklorista són molt amics
gairebé sempre ; únicament no s'avenen
quan tots dos són aficionats a la fotografia.
L'un cerca tothora el valor documental, 1'al
tre el •caient artístic i ingènuament popular	 l
de tot el que troba. Quan ('arqueòleg vol
emportar-se dintre d'objectiu la realitat
d'una cosa, sigui aquesta com sigui, el
folklorista se l'hi oposa,
—Però no ho veus que aquests fils elèc-

trics enganxats treuen a aquest .poblet tot
l'encís graciós que tenia? Jo comprenc •que
el .progrés ha d'arribar-hi, però la fotografia

perd la frescor ingènua que en aquests ca-

sos li caldria.
—lfi.ra, noi ; jo no discutiré si és més

bonic sense fils de telèfon o d'electricitat
aquest poble, ni si la modernitat desgracia
la fotografia o no ; no ea vull parlar. Només
ct dic que si ara que es conserven encara
moltes coses antigues i no volem fotografiar-
les perquè uns fils elèctrics ens fan nosa,

o una casa nova al costat ens treu una part

deil seu tipisme, arribarem d'aquí uns quants
anys, quan s'haurà tat -modificat completa-
ment, que no ens en quedará memòria. 'En
canvi, .així, d'aquí un quant temps, quan
vindrem per ací altra vegada i tu et .planyis
de l'encís anterior, jo treuré la fotografia
d'avui i te la donaré per contemplar-la.

Aqqests dos, l'un es va rient de l'altre de
mica en mica ; però si bé distanciats en
l'accident, en el fons estan units. L'arqueò-

leg per amplia aó d'estudis s'interessa per
la geografia i al mateix temps de tant
calcular dates i dates s'han embrancat en la
geologia. Aleshores és quan al folklorista li
toca apendre i va escoltant benèvolament.

Veus aquests terrenys d'aquí? Són de
l'era quaternària i estan formats pels al• u-
vione del riu de la vall. Però aquells •que
hem trobat aquest matí eren anteriors i cor-

c	 respanien a l'era terciària.
El folklorista i l'arqueòleg que ara està

en funcions de geologia, recullen fòssils per
e la rnuntanya; amb un :martellet cada un
a	 trenquen les pedres sedimentàries en cerca

del preatbotí fossilífer. 1 estoicament i amb
L	 la seva característica bona fe acumulen fòs-
e	 sils dintre les bútxaques de les motxilles
s	 que .aviat tenen un pes bàrbar.

c	 —Veus, això són Eupatangus.
—I aquests, què són?

a	 —Aquests són Bulinaus gerundensis i
aquells altres Chistulana Chiae,

I amb ]'esquena més carregada que quan
- han sortit de Barcelona, retornen cap a casa

s	 amb tot un munt de fòssils i mostres de
a pedres i minerals que hauran d'anar aparar

a la collecció de l'entitat.
Segons el dia, l'arqueòleg junt amb algun

altre que haurà .pogut engrescar se'n van
b	 a fer recerques prehistòriques. L'arqueòleg

1 5	 és quasi sempre el més estudiós i el més
o-	 sofert de tots els excursionistes. 'treballa
ris per amor a l'art i aguanta impassible unes
ir quantes hores amb el picot a la mà o bé fa
i- dues hores de marrada per tal de visitar una
es	 ermita. Quan ha trobat un rastre prehis-
e-	 tbric, a cops de pic el fa rajar. Burxa que

ti-	 burxa, pica que pica, no para fins que ha
La	 sortit .alguna àmfora o els fragments de ter-
la rissa són prou 'nombrosos per cansar-se de
ca	 íurgir.
es	 Si la troballa és important, si ha sortit
de	 algunobjecte de ferro ibèric o alguna urna

i	 cinerària de ]'edat del bronze, si ha des-
asi	 cobert una cova habitada pels homes pee-
nts	 històr ics que encara no fos coneguda, el
der	 butlletí de l'entitat ho publica en lletres

grosses i tots els socis estan enorgullits.
ro-	 Però si després d'uns quants diumenges de

ta-	 picar l'èxit no l'acompanya, els altres el
per	 consideren com una mica fracassat i es pla
Ir- rayen de la feina que esmercen per haver
ans	 tant pocs resultats.
no	 Aleshores l'aficionat a l'arqueologia s'a-
té	 consola mirant el paisatge i fa projectes per
s i fer arribar els •progressos de lla civ il ització
ors a la muntan ya a fi de poder evitar l'emi-
re- gradó. Es quan s'adona més de la bellesa

de la Natura r cerca el refugi de la .poesia.
ors 1 amb Joan elaragall en el Cant Espiritual
fa exclama:

ts, ens feien anar amb pantalons curts i
tjons a tot drap: Aleshores, dintre el nostre
,tint de criatures, teníem una certa tendón-

1 cap a la correcció i fins si voleu cap a
elegància. Us feia una positiva angúnia
nar amb els mitjons al garró; sentíem una
comoditat, uaa mena de fred estrany, i la
ostra situació resultava poc airosa. Quan
'ns trencava una lligacama passàvem un

	

r ^	 si la desgràciata d^s ust i aquellaa
esqueia  uña tarda — des parets del collegi
Is resultaven més sinistres que mai, i eh
erenar no ens acabava de fer profit. Jo re-
ordo que en època de vacances, quan anava
om un desesperat darrera les papallones, els
pia-dimonis, ells escarbats, els pregadéus i

ta mena d'insectes, i naturalment la fal-
ra entomológica em feia oblidar l'etiqueta,
a meva mare em clavava grans escando•is
em veia amb els mitjons al garró, o plens

aquelles herbes incòmodes que en diuen
amssola i que fan una gran picor a les.
ames.
La idea que jo he tingut tota la vida de

ur els mitjons a1 garró, ha estat una idea
éssima, incompatible amb la decència i amb
a tradició del país.
Però, és •ciar, totes les coses es modifi-
uen, i un bon dia, ja fa bastants anys d'ai -

ò, vaig adonar—.me que les noies, per una
mena de coqueteria especial, començaven a
ur els mitjonets al garró. Això ho vaig ob-
ervar entre les jugadores de tenis, i el fet

o em va alarmar gaire, perquè al capi a la
es tractava duna moda esportiva.
Després, això que havia observat entre les

ugadores de tenis, ho vaig observar a les

latges. Tampoc em feia una impressió des-
gradable. Les cames enbru,nides d'una noia
eveneta, amb aquells mitjo,nets plens de
mafícia, disposats amb tota la mala fe i tots
Is trucs femenins, era un •espectacle que po-
dia ben anar. Les coses s'anaven complicant,

un bon dia vaig veure uns nois que feien

esports d'hivern, i damunt la mitja de llana
cs posaven un mitjó addicional que doblega-
ven completament damunt de la sabata er-v

rada. Això em va començar a fer una mica
le mala espina, però vaig pensar : sempre
li ha algú en aquest món que li agrada
complicar les coses i cercar tres peus al gat.
En fi, que vaig dir : si es tracta d'esports
d'hivern, alabat sia Déu, i no ens hi enea-

parrem massa.
I)eu fer cosa de dos anys, que en acostar-

ee la calor, vaig veure uns quants joves, que

jo em pensava que eren comunistes, els quals
havien deixat les lligacames a casa, i anaven
amb els mitjons pengim,penjam, en una for-
ma completament incorrecta. Jo, com que no
sóc maliciós, vaig dir pels meus diantres
Bah, això deuen ser coses pròpies del comu-
nisme, que tu no acabes de compendre.
Aquests minyons potser volen demostrar que

les Iligacames són un aparell de procedència
excessivament capitalista, i jo, naturalment,
respecto totes les idees. Havia vist també mi-
nyons de casa bona, que feien de comunistes
i anaven sense corbata, i algun d'ells amb
sandàlies i sense mitjons.

Després vaig veure que això que jo creia

peculiar del comunisme i exclusiu del món
de ales idees, s'anava esteinent en els sectors
de la burgesia .més confitada. I aleshores
vaig començar-me a esverar . Però els inois
que anaven amb els mitjons al garró, amb
una pwrta de coqueteria, naturalment, com
aquelles jugadores de tenis, eren xicots que

actuaven dintre un clima marítim, amb ves-
tits niés o .menys d'esport; i eren a més a
més xicots joveníssims, que estaven en aque-
lla edat em la qual no ve d'un tanto, r la

cosa més perdonable en nois així és allò que
en diem fer el tifa.

Aquest any, la incorrecta i estúpida moda
d'anar amb els mitjons al garró ha pres unes
proporcions que mereixen la meva modestís-
ima però enérgica protesta. Aquest any he

vist coses que m`han fet pena, i rn'han fet

considerar com és corruptible d gust de la
gent, i com per seguir una moda, per idiota
que sigui, s'arriben a ultrapassar els límits
de la .més elemental correcció.

Jo no comprenc quina gràcia poden veu-
re-hi, quina mena de seducció donloanesca,
quin envitricollat misteri, referent al sex
appeat o a totes les teories freudianes poden
haver descobert aquests minyons, que, cor-

rectament vestits de persona, s'asseuen a
una cadira, i en (loe de mostrar les sabates
i els mitjons com Déu mana, ofereixen a la
vista del públic dos o tres o quatre dits de.
cama peluda, gens escultòrica, gens digna
d'ésser tinguda en cap mena de consideració;
jo no sé, francament, quina gràcia, ni quina
comoditat, ni quina defensa contra la calor,
ni contra la crisi, ni contra res, poden trobar
en una moda que a més a més d'ésser incor-
recta jo trobo que fa fàstic.

I encara ho admetria em els estudiants,
en els saltataulells i en els xiootets irres-
ponsables. Però l'altre dia vaig veure un
home fet i granat, amb un gran abdomen,
amb un compte corrent i tres criatures, que
duia coll fort i tot el que s'ha de dur, 1
mostrava, a•mb un impudor que no m'atrevei-
x;) a qualificar, les dues cap elles de les dues
cames, grasses, tristíssimes, d'un blanc de
cansalada odiós, i com una giri de revista,
s'havia recollit els mitjanets damunt de les
sabates, i li venien a ferl'efecte de dos tot
talls de gènere de punt absolutament impre
sentables.

En fi, sembla mentida que la gent s'hagi

	

tornat tant ximple.	 -

JOSEP M+1R1:1 DE SAGARRA

GUTEMBERG, 5. A.
Maquinària, Tipus, Filetatge de

bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Més sobre el Cens de Professors

Manta vegada, em aquestes mateixes' co-
lumnes, hem parlat del Cens de professors
per a l'ensenyament de la llengua catalana
que convocà fa uns mesos la Generalitat de
Catalunya, els concurrents al qual hagueren
de passar per tres proves de competència per
tal de poder posseir el títol de suficiència.

Però és el cas que ara fa pocs dies ha co-
mençat un nou curs d'ensenyamept, anun-
ciat pròdigament a tota la premsa, el profes-
sor (sic) del qual no figura en el Cens de
professors aprovats.

Aquest nou curs es dóna en un centre de
delCatalunya,d Republicana el'Esquerra

carrer de la Diputació. Si es tractés d'un
centre lerrouxista' compendríem el cas, i res
no hi tindríem a dir. Però el fet, com veiem,
és que es primers de sabotejar els pocs en-
certs seriosos del partit governamental són
els seus máteixos acòlits.

Es clar que aquest partit ja ens té acos-
tumats a aquestes incongruències , però, amb
tot, no podem deixar de preguntar respcc_
tuosament al nostre Conseller de Cultura

—Si és així, germà Gassol, ultra l'aspe<<u
de la garantia responsable de l'ensenyament,
per què va fer-se .la comedia d'uns exàmens
amb les consegüents molèsties per part dels
qui hi concorregueren?

Els caçaue4s i A1s inEel'lecfuals

Els dirigents de l'Orfeó Calellene, amb
moth de la visita d'alguna intellectuals, va-
ren donar ordres terminants al propietari
del ((vapor de cacaus» i avellanes que cs
pasa al davant del seu local, en el sentit
que procurés advertir a la gent que no ti-
ressin les clofolles de cacauets a dins de
la sala.

Un membre dels visitants va anar a com
-prar-ne, i la dona venedora va fer-li l'adver-

timent del cas :
—Facin el favor de no tirar res a terra,

car hi ha uns seuyorassos de Barcelona i
ens comprometrien,
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Anton de l'Escolà, cap de la Colla Nova — Isidre de Rabassó, cap de la Colla. Vella

Paulina, per Lefebvre, i Carolina, er .11me. Vigée — Lèorun

Aquell que en la diada de Sant Joan o
per eles festes de la Candela hagi presenciat
a la Plaça del Blat de Valls les dues torres
de castellers enfilant-se en pugna aferrissa-
da l'una colla esperonant l'altra, sabrà qui
era l'Escolà.

L'Anton de l'Escolà, mort suara, i dIsidre
de Rabassó, mort fa pocs anys, són dos
símbols.

Octogenaris i tot tots dos, sentien encara
glatir el cor, inflar-se les venes d'entusiasme,

Exit en la mida

Corbates inarrugables

'	 Pijames a bon preu

JAUME I, 11

•	 Telèfon 11655

Ells han dedicat la vida al sos'eniment
duna tradició, sense guany material, arri-

ant a la vellesa amb la mateixa fe, dl ma-
teix entusiasme de la joventut, veient fills,
veient néts, veient gendres inflamats de la
seva mateixa passió.

1 malgrat tractar-se d'uns atletes que s'hi
dediquen desinteressadament, no sita inten-
tat fer del castell un objecte d'esport.

Mentre un boxador cobra milers de pes-
setes per a partir la cella del rival, a casa

no podem crear un fons de previsió per al
casteller que es bada el carp.

Vell i heroi acaba de morir el cap de la
Colla Nava Antoni Fàbregas Galofré (a) l'An-
ton de l'Escolà, i gairebé iningú no se n'ha
assabentat.'

El dia que mori un guardameta, fins se
n'haurà esment en l'estratosfera.

P, CATALA

(r) Crosses. = Els que reforcen, els que
1'o•rmen la base o segons dei castell.

(2) Fer llenya. — Enfonsar-se el castell.

Miran
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La història a mida
Quan Mustafà Kemal va imposar una

nena de racisnie turc als Qrojessors d'his-
tòria (arribava a «demostrar), que ei grec és
un dialecte íurc, i altres coses per l'estil),
i féu dimitir algun recalcitrant, no mancaren
savis alemanys per protestar-ne. Però veto-
qui que ara el ministre de l'Interior del
Reich publica unes «directives per a l'en

-senyament de la història» que no tenen res
a envejar a les del Ghazi. Copiem un tros .
del resum que en la la Vossische Zeitung:

»Els manuals hauran de comen -ay per la
prehistòria de l'Europa central (època gla

-ciar) i mostrar com races ben definides,
Neanderthal, Aurignac, (Jromagnon, han
creat unes civilitzacions igualment defini-
des : es farà veure que, des d'aquesta època,
la civilització és una creació de la ráça.
Aquest fet ha estat enfosquitniés tard, però
no suprimit, per les barreges de races. Amb
el conenç de la. protohistòria (èQoca postgla-
ciar) s'estenen per Europa les races nòrdica
i fabiana. La història d'Europa és obra deis
pobles de raça nòrdica, l'alla cultura dels
quals no sols és testimoniadg pels dipòsits
de les edats de la pedra i del bronze, sinó
per documents dels quals la ciència pot ireu

-re conclusions espiritugls, en particular pel
que fa a la llengua nòrdica o indogermànica,
llengua evolucionadissinsa que substituí totes
les altres d'Europa.

»Des del cinquè millenari abans de Jesu-
crist, els nòrdics prenen el cam4 d'Asia me-
nor i d'Africa del Nord. La primera gran
influència que s'exerceix sobre l'Asia ante-
rior és obra dels hindiís, dels med'es, dels
terses i dels hitites, pobles vinguts del nord
i de raça nòrdica. Els alumnes han de seguir
el destí d'aquests pobles com essent el de
llurs antecessors, que sucumbiren finalment
per la barreja d'altres sangs, no sense haver
creat grans civilitzacions a Pèrsia i a l'India,

»La història grega ha de començar a l'Eu-
ropa central. Cal insistir sobre el fet que
nls grecs són els nostres més pròxims ger-
mans de raça : així s'explica la nostra com

-prensió íntima de l'art gvec, en oposició als
arts xinès, ja onès, mexicà, etc. En tant que
conquistadors, els grecs nòrdics constituïren
la classe dels senyors en els països conquis-
tats, i la lluita de classes reposa en realitat
sobre l'oposició de races.

»Així mateix es començarà, en l'Europa
central, la història dels pobles nòrdics d'Ità-
liá. Es mostrará que la lluita entre patricis
i plebeus no és més que una lluita de races,
d'on la resistència vivíssima dels primers a
concedir als segons la igualtat matrimonial.

oLa significació de les grans invasions ger-
màniques dels primers segles de l'era cris-
tiana resideix en el fet d'haver aportat, en
la barreja de races de l'Imperi romà, un
aflux de sang nòrdica ferrar, Per això la
civilització de l'Edat mitjana només ha flo-
rit allà on els germànics s'han installat
Itàlia del Nord., Espanya, França, Angla-
terra ; j erò no a la Itàlia del Sud ni als
sal cans.

))Els varegues dugueren massa Poca sang
germànica a Rússia perquè pogués néixer-
hi una civilització. L'esplendor de la cava-
lleria a l'Edat mitfana, a l'Europa de l'Oest,
del Centre i del Sud, només es pot explicar
pel fet que en totes aquestes contrades les
classes superiors de la societat eren compos-
tes de germànics.»

Louis L'oresf

Louis Forest, qus acaba de morir, havia
fet novella, teatre, política i periodisme. En
aquest darrer aspecte, havia fundat L'ani_
mateur des temps nouveaux, periòdic enemic
jurat de l'estatisme, i s'havia fet cèlebre des
del Matin pels seus Propos d'un parisien.

Polític, en un acte de la campanya elec-
toral fou interromput per un espectador:

—Sou partidari de l'ambaixada al Vaticà?
Per qua esteu, per Herriot o per Poincaré1

—Sóc 25artidari de la construcció de clave-
gueres i de la supressió dels passos a nivell
— respongué el cand'ïdat.

Aparicions a Beauraínq

Per les parets de Brusselles havien apa
-regut uns cartells que deien

«Tothom a Beauraing el dissabte d d'a-
gost. Piatge en autocars confortables: So
francs anada i tornada, i a^arició.n

Tots els habitants de Beauring venen o
lloguen una cosa o altra : estatuetes de la
Verge, medalles, cintes, banderetes. Dotze

-nes d'hostalers improvisats s'han establert
d'un dia a l'altre. S'ha desvetllat una febre
d'explotació increíble. Un indlgená, no sa

-bent què explotar, h0 construit en un camp
quatre barraques de posts, lii ha posat un
cossi a cada una, i un rètol a fora que diu
«TV. C.: 25 cèntims.n

En passar davant de la gruta, els fidels ti-
ren diners o bitllets embolicant una pedreta.
Un periodisla belga ha comptat onze mil
francs. El primer dia, la desfilada durà di-
vuit llores, i quinze el segon.

Algú ha çrssegurat que un dels miracles
que s'ha produït, és que no hi ha hagut cap
perscna aixafada durant aquestes diades fa-
moses.

Lina bona definició

André 1/laurois publica actualmenti les se-
ves inripressions sobre el greu problema de
l'atur forçós als Estats Units, que Roosevelt
vol aminorar.

Horn sap que hi ha molts milions de sense
feina, que costen molts dòlars a la caritat
pública i a la privada ; que tot va malanient,
fins ¡'agricuItura.: precisament han estat els
grangers els que han pres actituds més vives
davant la crisi. Per què? Aquesta definició
humorística, que ,iIaurois diu treta d'un pe-

i t diccionari de la crisi, ho explica bastant

(GRANJA. Extensió de terra laborable
voltada de creditors per totes bandes i cober-
tr d'hipoteques, sobre la qual una família
de set persones prova endebades de subvenir
les necessitats dlaa auto d'ocasió que 1é el
dipòsit de benzina buit.,,

Dèiem en l'article anterior que Napoleó
estimava intensament la seva família, men-
tre que els seus detractors han arribat a
escriure : «h humà amb els germans, in-
cestuós amb la germana», judicis no pro-
vats per documents i testimonis. El cert és
que Napoleó pobre es sacrificà fins a l'ex-
trem pels seus, i arribat a l'apogeu volgué
que participessin de la riquesa i de la glòria.

Arribats de sobte a una situació inespe-
rada, tots es germans de Napoleó es van

creure reis de naixença. Llur estat d'ànim
es resumeix en la confidència que Napoleó
feia un dia a Bourrienne: «En vérité, à les
entendre, on dirait que j'ai mangó l'héri-
tage de mon père.n I Bourrien!ne afirmava
que Napolcb trobava més dificultats a go-
vernar la seva família qde el seu imperi.
Li era molt difícil d'acontentar-los. Llucià
es planyia des de l'estranger de no poder
ocupar un alt càrrec, Josep trobava injust
d'ésser només rei, Lluís feia de rei màrtir,
Jeroni es creia infeliç porqué tenia pocs di-
ners per a les seves folles despeses, Elisa
trobava mesquí el ducat de 'foscana, Ca-
rolina aspirava a més que a un regne de
Nàpols, la bella Colette patia de no poder-se
lliurar als seus extravagants capritxos, i,
per últim, Madante Mère es lamentava de
no .estalviar tant com desitjava. A aquest
concert de precs i recriminacions — de ve-
gades públiques, disminuint així el seu pres-
tigi — l'emperador només oposava una re-
sistència passatgera i acabava per cedir.

El prf,ncep Metternich, enemic i tot de
Napoleó, parlava així de les seves febleses
«Bon fils, bon parent, avee les nuances que
l'on rencontre daos l'intérieur des famtilles
bourgeoises, il souffrait des elébordensents
de quelques -uns des stens Sans déployer une
force de volonté pour en arréter le cours.p
Stendhal sostenia que si Napoleó hagués
estat sol, ell hauria estat més tranquil i
França més feliç. I Rederer afegeix que Na

-poleó deia : «Els meus parents m'han fet
més mal que el bé que jo els he fet. Tots
han tingut regnes que no saben governar o
em comprometen parodiant-mea

L'única que li corresponia era la seva
mare ; l'única desavinença entre ambdós,
era que ella no valia despendre les rendes
que el fill li havia assignat. Napoleó som

-reja quan su mare li responia : ul si un dia
us he de tornar a mantenir tots ?» «Madame
Mère és una digna donar, deia el seu fill .
Ella i Paulina les trobem després al costat
de l'emperador a l illa d'Elba.
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Josep, que tenia un any més que Napoleó
i que .aquest elevà al grau d'altesa imperial,
s'alià amb èls enemics de l'emperador. «Què
vol aquest Josep? —-deia Napoleó a Rede-
er—. Qui l'entabana? No vol ésser prín-

cep, les seves filles no saben que sóc em-
perador i em diuen cònsol.» Ja és sabut que
Josep no va saber regnar a Nàpols i s'a-
lienà els espanyols.

El primer acte de N.apoleó cònsol fou el
nomenament de ministre de l'Interior a fa-
vor de Liudé. Però aquest aviat es cera-
prometé en un afer tèrbol. El general Mou

-reau impedí que Napo eó fes el desentés i
calgué .revocar el ministre, Després del cop
d'Estat del i8 brumari, Llucià fou enviat
d'ambaixador a Espanya, on es casà amb
la germana del seu hostaler, la qual mori
al cap d'un any de matrimoni. Tornat a
París, es casà de nou amb ruta dona be-
Ilíssima però lleugera de costums. Napoleó
que, no havent tingut fills encara; volia as-
segurar la successió al tron a través de la
descendència de Llucià, en ocasió delm,atri-
rvroni d'aquest s'abandonà a una escena Vio-
^lentíssima i obligà el seu germà a sortir de
França. Després es veieren a Màntua, en
una entrevista cèlebre, el rz de desembre
de 1807. En sortiren renyits i no es tornaren
a veurefins als Cent Dies.

Lluís era el predilecte de Napoleó, que
deia : «He domat a Holanda un príncep que

és gairebé el meu fil!», i el casà amb Hor-
tènsia. Per què la gratitud de Lluís es can-
vià en odi al germà? Hi ha qui diu que
sospità relacions entre la seva dona i el seu
germà. 'El fet és que el ro de juliol de t8ro,
Lluís abandonà el tron d'Holanda, amb sor-
presa general. Napoleó va saber-se contenir,
i en les circulars dei ministeri de l'Exterior
excusava el rei d'Holanda aliegant que afec-
te d'una malaltia crònica, no podia exercir
ei càrrec.

Jeroni, e1 nas jove dels Bonaparte, no
es girà mai contra l'errrperador ; fou rebec,
originà conflictes', però lli restà fidel. Dema-
nava perdó, prometia esmenar -se, però rein-
cidia sempre. Per veure si s'adobava, Na-
polcó el féu entrar a la marina; però des-
prés d'una baralla amb el seu almirall, fugi
a Amèrica, on es casà amb Elisabeth Pa-
tersen sense fer-ho saber als seus: En as-
sabentar-se'b l'emperador, no reconegug
aquest matrjnoni, cridà Jeroni a París i as-
signà una pensió de seixamta-mil francs a
la seva dona. Jeroni fou després nomenat
rei de W'estfàlia i es casà amb Caterina,
filla del rei de Wurtemberg. Casat i tot,
seguí la seva vida de festes, cavalls i aven-
tures galants, amb profunda pena de la seva
dona, la qual però li romangué sempre fidel.
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La germana Elisa, com hem dit, no es-
tava satisfeta del ducat de Toecana. IEspe-
rant-ne un de millor, mirava d'imitar el seu
germà, fins al punt de vestir d'oficial i re-
vistar les tropes. La seva vida íntima fou_
deplorabilíssima. Quan Napoleó començà a
sofrir revessos, es decantà cap el seu cunyat,
Murat, esperant que aquest tingués més
sort.

Després d'Elisa es presenta en escena la
pàllida i :ànguida Paulina, 4a dona anés
bella del seu temps, gelosa sobretot de con-
servar el títol de reine des colifichets. La
seva beutat ha estat immortalitzada per l'es-
cultor Canova, que la retratà gairebé nua
reposant en un llit antic. Per haver tolerat
totes les fantasies sense fre de Paulina, que
passaua d'un amant a un altre, s'ha sos

-pitat que Napoleó havia tingut amb ella
relacions incestuoses . Però es diu que això
és calúmnia d'un, cortesà que la contà a
Lluís XVIII, gran .aficionat a les xafarde-
ries escabroses.

La seva germana Carolina fou l'enemic
més aferrissat de Napoleó. Insaciable d'ho-
nors, de diners i de favors, es posà a in-
trigar penquè la successió anés al seu marit.
A aquest ti; servint-se de la seva beutat, de
la seva joventut, seduí Junot, amic d'infan-
tesa de Napoleó, que aquest havia nomenat
governador de París, i del canceller austríac,
Metternich, creient que podria .necessitar l'a-
jut de les potències estrangeres. Cal dir que
Junot ignorava aquesta .maquinació i es
creia estimat per ell mateix. Posat al cor

-rent de la intriga, Napdieó s'acontentà d'en
-viar Junot a Portuga, i nomenà Mvrat rei

de Nàpols.
Es increïble, però és així. Fon Carolina

qui empenyé Murat a trair la causa de l'em-
perador, fent-li abandonar el comandament
de la cavalleria de l'exèrcit de Rússia i tor-
nar a Nàpols. L'emperador es limità a dir
al general Beauharnais, que' havia d'anar a
encarregar -se del comandament a Rússia
,>Hauria hagut d'arrestar el rei de Nàpols
per a donar un exemple ; no té talent ni va-
lor moral.»
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Després de la seva temptativa de suïcidi,
a Fontainebleau, Napoleó pronuncià aques-
ts paraules, carregades de raó : «No és pas
la pèrdua del tron el que em fa l'existència
instlportable. La meva carrera militar basta
per a la glòria d'un home. Sabeu què m'és
més difícil de suportar que els revessos de la
fortuna? Sabeu el que m'esquinça tel con?
Es -la baixesa, és l'horrible ingratitud dels
homes.»

AT}tos NOVELLIS

AL MARGE D'UNA SUBHASTA

La dissort familiar d© Napoleó

quan l'espinguet de la gralla feia la passada
pels carters de la ciutat.

Com bons caps de colla, ells no faltaven
a la Plaça á l'hora de carregar el castell.

Allí els vèie:u ferms, serens, amb llurs ola-
tells solcats d'arrugues; com la terra que ha
solcat 2a rella, ulls espurnejants de dolit,
mans nervudes engrapant les crosses (r), pa-
rant titànics a dosos, o disposant el lloc de
cada xiquet.

Qui hauria gosat contradir -los ! Sabien
prou bé la resistència que oferia cada xiquet
per á matar la balançada i poques vegades
es feia llenya quan ells diri-
gien o lligaven amb braç de
ferro el castell.

Quin estímul na eren aquells
vells amb el seu exemple d'en

-tusiasme i de fortitud !
D'aquests caps de colla de

vuitanta a l'enxaneta (3) de
quatre o cinc .anys que coro-
nava el castell tot fent l'ale-
ta (4), totes les edats vèiem
representades en els castellers.
Els menuts fent l'enxaneta á
mida que creixen baixen a
aixecadors (s), a dosos, a
quints, a quarts, a terços, a
segons, o a agulles (6) o cros-
ses, obeint disciplinats la veu
paternal però enèrgica de l''iin-
telligent cap de colla.

Els caps de colla vuitcentis-
tes han mort!

E;lls foren els herois del tres
i del quatre de nou de l'època
bona dels castells en què la
filla d'un casteller no podia
casar-se amb un casteller de
l'altra colla, a menys, que
s'empassés.

D'aquella època en què el
pilar de cinc o de sis camina-
va carregat obrint el pas de
la processó i resistint heroica-
ment per tal de posar la fi-
ta (g) més lluiny que la colla
rival.

D'aquella època en qué la
colla de la Muixerra i la del
Roser (8) sugcitaven acalorats
apasst^ona!ments no sols a
Valls, sinó al Vendrell, Vila-
franca, Tarragona, Vilarrodo-
na o Torredembarra.

D'aquelles èpoques que po-
dien carregar un pilar de vuit,
un tres o un quatre de nou i	 Una colla acaba el «quatre de set» i l'altra fa
un quatre de vuit net (ç).	 el apilar de cinc, a la Plaça del Blat de Valls

D'aquells temps de 'lluita
virulent i sagnant, no sols
entre castellers, sinó entre partidaris d'una
i altra cdtla, que es maltractaven irada

-ment : ((La Muixerra va per terra ;—la Ro-
ser va pel femé. — La Muixerra tot ho es-
guerra, — lq Roser tot ho fa bé.»

Aquell .qui hagi sentit les pintoresques dis-
cussions dels castellers a cala Xata o a cala
Amada, aquell qui porti saba vallenca a les
venes, que hagi vibrat d'emoció en sentir
la mota aguda de la gralla quan dóna el se-
nyal de victòria, o el crit d'esglai de tot el
poble quan la torre humana s'esberla, ha de
sentir amb dolor la mort de l'Escolà com un
esquinç de la pròpia carn.

Quanta dignitat! Quanta fortitud! Quan-
ta honradesa, la d'aquests caps de colla!

(3) Enxaneta. — E! nen que corona el
castell.

(4) Fer l'aleta. — Salutació que fa 1'en-
xaneta aixecant el braç que marca la fi del
castell.

(5) Aixecador, — EI penúltim del castell
que es posa damunt dels dosos, i aquests da-
munt de quints, quarts, etc., segons l'alçada
del castell.

(6) Agulles. — Els honres que formen el
1 centre de la base del castell.

(7) Posar la fita., — La colla que amb'el
castell carregat arribava més lluny per la
seva resistència , podia gloriar-se posant un
senyal en la casa davant de la qual queia o
descarregaven el castell.

(8) La Muixerra i la Roser. — Els noms
de les dues colles fins a més ençà de la mitja

1 centúria passada. Avui'sái Colla Nova i
Calla Vella.

(q) Quatre de vuit — Es el castell .format
de vuit pisos format per sis anelles de qua-
tre homes, aixecador i enxaneta. Pilar de
vuil : Es el pilar formt per vuit bornes 1'un
damunt de l'altre.
(Fofoç lee loo/or)
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Victor Boucher i Mireidle Babia en «Le sexe faiblen

d'eunuc o d'hermafrodita (mena de feno- dones són intelligents,	 els homes són	 ale-
men). 'tota comparació és doncs definitiva- gres.
ment impossible (per mi). Jeanne	 Cheirel, de cara càndida,	 rondi-

Hem representat, els meus	 camarades i .naire, somriu, s'enfada, fa broma. Es creu
jo, El sexe feble durant més de dos anys sempre que esclatarà de ràbia o d'alegria:
amb un	 entusiasme d'artistes	 i una regu- roda, és la veritat mateixa.
laritat de buròcrates, i ara rodem el mateix Suzanne Dantès és un violí de colors, el
Sexe feble amb aquest mateix entusiasme seu riure ve del camp i el seu enginy de la
i	 una	 irregularitat d'artistes 	 Si	 ha	 d'ha- ciutat. Roda, i hom té ganes de viure amb
ver-hi una diferència, aquesta és l'única. ella.

Digueu doncs, senyor Canons, què és el Betty Stockfeld és una de les poques do-
que es roda avui? nes que tingui en cl seu aire la intelligèn-

Es	 el	 petó,	 o	 és l'arribada de	 Pau,	 és eia d'un home.
l'ascensor o és la bufetada de la mare. Mireille Balin	 és una xicota que aporta

Aleshores, misteri : l'actor amb una d'a- al cinema una cara salvatge d'una beutat
questes senzilles paraules sap en quin estat profunda, i Nadine Picard és la meva billa
ha d'estar ; el que això representa com ac- i petita germana a l'escena com a la cir:tat. -
ció, entremig d'un desordre allucinant. Del costat del sexe feble :

El cinema és una cambra de poeta amb ¡	Josa Noguero és	 un jove de debò,	 un
elàstics sobre les cadires,	 burilles per terra veritable •company, que encara em fa riure
i geni pertot. S'hauria de poder	 batejar el en un paper que ja he sentit set-centes ve-
cinema	 el	 Boig de la	 Casa,	 i	 el	 teatre, Bades.
l'Ordre a la Casa. Reina nostra la de triar Fernand Fabre, d'uhls de pastor , serà ben
o de compendre'ls bé tots dos : per la meva bé en el film el meu germà més seriós de
part, faig teatre com un senyor, i cinema tots.
com' un infant. Davant de Philip.pe Hériat no ens	 atre-

El treball del cinema té aquesta particu- vim a bellugar-nos, de por que no ens fiqui
laritat sabre el teatre: és que està barrejat en	 un dels seus llibres; d'altra banda es-
directament a la vida de cada un ; autor, tarfem contents d'ésser abillats per la seva
postor en escena, actors, estem allà reunits pluma.
en una pensió de família. I	 per últim,	 Monsieur Victor	 Boucher,

El treball és la taula rodona, els nostres el nostre director del teatre i el inostre amic
pensaments personals són a l'abast de tat- del cinema, és el gran actor que ens en-
hom, vulgarment hom es descorda, hom es senya a tots la simplicitat en el geni còmic.
coneix millor. Quin és el tècnic que realitza aquest som -

Al teatre llom no estima mai gaire el ni	 meravellós,	 imitat de la	 nostra	 antiga
seu autor, car malgrat tot no està mai a realitat ?'
prop de nosaltres, es queda a 1a sala. Es Robert Siodmak, i fabricar somni no

Ad cinema, està en escena, juga amb nos- està pas tan malament com això!
altres.

Exemple :	els meus camarades i jo ino PIERRS BR.ASS'EUR

"¡ Que viva. México!", d'Eisenstein
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EL. CINEMA
UN FILM DE BORZAGE

	 DEL TEATRE AL CINEMA

"Adéu a les armes" 
Perdrem Sylvía Sidney?

	
FaibIe"L 	 eXe

Sempre que aneu a veure rm film de
Frank Boïzage ja sabem per endavant que
us tocarà encarar-vos davant d'una obra
original, davant d'un film que el menys que
tindrà serà la gran virtut d'emancipar-se
dels corrents habituals de producció, de
marxar per camins verges i de no recor-
dar-vos, per tant, cap dels cent i un llocs
comuns del cinema americà. Frank Bor

-zage és un dels Tocs productors que no pro-
dueix si no és sota l'impuls d'una inspiració
fèrtil en troballes i en pensaments originals.
Recordeu -vos, si no, dels seus
darrers films.Podreu discutir-
ne el seu valor absolut, .però
no podreu negar-ne la forta
originalitat que revela sobre-
tot un afany de renovar-se.
Torrents humans, Lilioui,
Sang Jove i Demà passa /,
quatre exemples palpables del
que diem. Films que us donen
una innegable impressió de
cosa inèdita, sense antece-
deints, i també que delaten
una inspiració atrevida. Frank
Borzage és d'aquells home;
que ham de trobar moltes dïfi-
cu4tats en el curs de les seée
tasques de director.

Tanmateix, encara que els
atreviments de Borzage s'ha-
gin traduït més d'un cop ens
seriosos fracassos comercials,
l'autor d'El setè cel continua
gaudint d'un gran prestigi en
el món dels industrials del ci-
nema. Ha guanyat més d'un
concurs de directors i el seu
talent és tan manifest que fins
els homes més pràctics estan
sempre disposats a considerar-
la favorablement. Res no ho
demostra millor que lla cir-
cumstància d'haver pogut tre-
ballar darrerament per tres
firmes quasi simultàniament
la Fox, els Artistes Associats
i la Paramount, oferint-nos
sengles produccions d'aquestes
marques, les quals veurem la
propera temporada

Mart' Pickford, productora independent,
ha sollicitat el concurs de Borzage pe- al
seu film Secrets, una història que ens tras-
liada a l'època de la colonització de l'Oest,
època tantes vegades evocada • pcl cinema.
La Fox té un film del nostre autor el títol
del •qual no ha estat encara fixat, i .per a
la Paramount Borzage ha rodat Adéu a les
armes, que hem tingut ocasió de veure fa
pocs dies.

Adéu a les armes és per damunt de tot
un film d'amor. Hom podria replicar que
tot en el cinema es resol en històries d'a-
mor, però tots convindrem fàcilment a re-
conèixer que la mena d'amor que retrobem
en la majoria de les històries cinematogrit-
fiques no és sinó una miniatura, una forma
molt superficial, tot al més si voleu una
traducció vulgar a l'abast de la capacitat
sentimental de la majoria del gran amor en
tant que cll constitueix una passió total-
ment avassalladora d'una grandesa i inten-
sitat com rarament es dóna en la vida dels
homes. ,'En un amor d'aquest ordre devia
pensar Mamzoni quan deia que se'n parlava
massa per tan poc •que n'hi havia en el món.
I diem tot això perquè el sentiment domi

-nant que experimenteu tot veient el film de
Borzage, és de trobar-vos en presència d'una
d'aquestes manifestacions passionals que es
donen amb tots els caràcters d'un abranda

-ment irresistible i fatal.
Com totes les històries literàries per les-

ti], es tracta aquí d'una passió contrariada.
La guerra és el pretext còmode per acon-
seguir aquest resultat. La història, no pas
nova, de la infermera i del soldat, separats,
units, altra volta separats, entremig de les
mil contiingències d'una vida singularment
agitada i dominats sempre pel sentiment de
la fragilitat de l'existència que comunica a
llur passió una violència exasperada i rm
patetisme corprenedors. Encara que la guer-
ra sigui sempre present en el film, Borzage
no ha abusat de les escenes bèlliques. Homc
de studio, més amic de la concentració psi-
cològica que de les grans figuracions de
comparses i exhibició de maquinàries, ha
concentrat tot el que se ]i exigia en .aquest

Cristalls de Bohèmia, Vidres esmaltats

GALERIES SYRA

Diputació, 262 - Telèfon 18710

Rambla Catalunya, 37 • Telèfon 11701

D'Afjuisgran al Baix Rin
Documental

França Actualitats i Eclair Journal

Les més recents noticies mundials. Manftestació

de simpatia a Mèxic a Madrid. Inanguracio de
i'estaciá marítima de Cherburg. Concurs de

pesca.

Noticia exclusiva

L'ambaixador francès én rebut a Rússia psi

senyor Kalinin, etc.

• L'illa dels pingúins

Documental d'aquesta cspicle animal, de I•illa
de Dassan, comentada en espanyol.

Sessió continua de 3 farde a 1 de la nit

Temporada desfiu, cada din

Entrada única, 1 peneta

aspecte, a fi segurament de donar al film
Lina certa grandiositat, a la part central del
film, on la guerra és figurada en una llarga
i acompassada desfilada d'imatges de piro-
tecnia brillant, imatges que es succeeixen en
tm ritme sec i al so d'una música wagne-
riana, estrafeta amb mires al caràcter so-
rollós de ales escenes, imatges que volen do-
nar-vos la impressió d'alguna cosa d'irrevo-
cable i de fatal_ de quelcom que sembla, més
enllà de la voluntàt dels homes, obeir a un
destí tràgic.

eAdéu a lesarmes»

Ja hem dit, de totes maneres, que tot
això darrer en el film no rés sinó secundan.
No és un film de guerra, per bé que el tema
sigui brillant de .possibilitats fotogèniques i
fonogèniques, i com a tal resta extraordi-
nàriament inferior a films com Quatre d'in-
fatateria o bé Res de nou a l'Oest. ',Es un
film d'amar que acaba amb úna peroraoió.
elegíaca d'inspiració si és ino és pacifista.
aquest final és una d'aquelles coses amb
què pensàvem en començar i parlar de l'o-
riginalitat de Borzage, perquè l'escena és
atrevida, arran de la puerilitat, però s'im-
posa tanmateix pel sentiment que l'anima.
Veureu l'escena final, en la qual el prota-
gonista, que ha arribat just a temps després
d'un peregrinatge pie d'iincidents, just al
moment de poder encara per últim cop be-
sar la seva amada, agonitzant, com el so
de les campanes de l'armistici, i de la mú-
sita del Tristany, i sota un cel que els ocells
amb gran bellugadissa tallen en totes direc-
cions, pren la dona en els seus braços i avan-
ça com un somnàmbul cap ami fons.

Aquesta passió excepcional neix de la ma-
nera més vulgar. La sensació aquella que
dèiem de fragilitat de la vida empeny la
dona, en una mitja inconsciència, a donar-
se al soldat que passa i que ha estat gentil
amb ella. Es admirablement graduada i •ple-
na d'encerts psicològics l'evolució d'aquest
sentiment que, partint dels sentits, conta

-mina l'anima tota deis dos herois, Helen
Hayes i Gary Cooper.

Certament, el film no té aquella concen-
tració característica de films anteriors de
l'autor. Hi ha escenes mortes, però n'hi ha,
i bastantes, d'emocionants. Es un film que.
probablement serà presentat amb mires a
cm èxit davant del gros públic i no ens es-
tranyaria que aquest l'aplaudís, però no dub-
tem ni un moment que els nostres lectors
puguin també trobar en aquesta cinta quel-
com de bo per a ells•

JOSEP PALAU

J a ko,ab.u...
—que Jackie Cooper treballarà amb Geor-

ge Baneroff en The Lone cowboy?
-- que el doctor Arnoid Fanck emprèn la

realització d'un film, L'or etern, que serà
rodat al Mont Blanc?

— que la guerra que en 5928 oposà Pequín
i Karbin serà ]'objecte del film A la fi del
alón, realitzat per la Ufa?

COLISEUM
SYLVIA SIDNEY

EN

I

TOPAZE
de MARCEL PAGNOL

Q o
S6n dos films PARAMOUNT

Els americans, tan pròdigs en detalls i
rensenyaments a propòsit del més petit es-
càndo'i del món del cinema, han estat, en
canvi, més aviat lacònics pel que fa a la
marxa inesperada de Sylvia Sidney, que, tre-
ballant amb Chevalier en The way to love,
havia abandonat el set sense fer soroll i tot
seguit s'havia embarcat en un avió cap a
Nova York.

Arribada a aquesta ciutat, l'estrella decla-
rà que estava malalta, que els metges de la
companyia no ho volien reconèixer, que ha-
via estat operada de la gorja feia poc i
s'havia de tornar a operar. tcM'ham d'extirpar
uña glàndula –^ afegí —,, i segurament em
quedarà una cicatriu inesborrable a la cara.
Crec que la meva carrera cinematogràfica
està llesta. ..^t

Si així fos realment, la pèrdua per al ci-
nema fóra de les més sensibles que caldria
registrar.

El relleu sonor
Es parla d'una revolució en la tècnica del

so. Abel Gance i Debrie han imaginat un
sistema d'altparlants que faran rajar de tots
costats de la sala, les veus i sobretot els so-
rolls i la música. Gance pensa utilitzar -lo per
primera vegada en El vaixell fantasma, mul

-tiplicant així els efectes de les escenes de
mar i de multituds.

Segons els innovadors, no es tracta d'un
truc suplementari, sinó d'una revolució de
debò, comparable a la que representà da mo-
bilitat de la càmera•

Així almenys ho assegurein els innovadors.
Però, tanmateix, amb Ganee cal anar una
mica amb peus de plom. Potser quan es va
empescar el tríptic amb què ens serví el seu
Napoleó, també es pensava haver fet una
revolució. No prejutgem, però, i esperem
completament pacients la realització d'aques-
ta idea.

El cinema és un art
Innegablement, e1 cinema és un art. IEl

que ha pogut fer negar-ho, és l'abundància
de films estúpids. Però els mals cineastes no
proven res contra l'art del cinema, de la ma-
teixa manera que els mals pintors no proven
res contra la pintura.

També ha donat arguments als seus inega-
dors, gel fet que el cúnema volgués viure so-
vint de manlleus a arts veïns, com el teatre
i la novella, en comptes de bastarse a el]
mateix. I aquests manlleus l'han perjudicat.

Aquest perjudici és el que volexplicar el
novellista i crític de cinema Jean Fayard en
un article de la ?evue de Paris.

La novella camina a poc a poc ; li és de
tota necessitat presentar els seus personatges
en repòs, abans de fer-ho en les escenes cab-
dals. En canvi, el 1Pm els mostra. «Per
això, no té temps per perdre i és inútil re-
cercar els antecedents dels personatges, des-
criure llur rostres i'llurs vestits.»

Quant a l'ambient, l'habilitat del postor en
escena pot evocar-lo en algunes imatges pui-
xants i suggestives.

(Pel que fa a la successió dels esdeveni-
ments, a llur encadenament? El cinema té
els seus mitjamns propis. La novella ha d'ex-
plicar sernpre, há de seguir el seu solc. El
film procedeix per cops de teatre. Natural-
ment, cal inventar aquelles curtes escenes
típiques a les quals generalment no acut l'es_
crlptor... 1.a claredat de la imatge permet
l'el.lipse en la inarració, la supressió de les
explicacions, comentaris i epílegs.o

A9 teatre, calia •que el cinema es limités a
demanar-li actors que sàpiguen parlar i au-
tors destres en el diàleg. Però els postors
en escena, per mandra, han preferit empa-
rar-se ein la xerrameca. I aquest és un dels
motius que han condemnat el cinema a la
mediocritat. Un altre motiu ha estat aquesta
mena de demagògia consistent a afalagar el
gust del públic, tenint en compte que els pro.
doctors, quan pensen a definir el públic,
prenen el més baix.

El cinema portuguès
Lilegim que a Portugal tenen ganes de pen_

dre's seriosament la creació d'una cinema
nacional. S'acaba de fundar una organitza-
ció que es fixa la producció de tres o quatre
films l'any, i no solament susceptibles d'in-
teressar a Portugal, sinó també d'adquirir
una expansió internacional,

Per començar a fer cinema nacional por-
tuguès, han estat cridats tècnics estrangers,
i així, en les llistes de personal del «Bloco
H. da Costat, al costat de noms com Lopes
R.ibeiro, Freitas Brando, Nunes das Neves,
trobeu Max Nossec, Heiinrich Gdrtner,
Lippschitz, Phillippi...

E primer film es titularà Corrida i serà
folklòric i pintoresc. Es desenrotllarà en els
medis camperols i toreros de Portugal. Intèr-
prets : Nina Brandoa, Raul de Carvalho,
Arturo Duarte, Alvaro Pereira, etc.

a:.._:j	 •'.
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De les 3 tarda a la 1 matinada

Reportatge Cineac de París

Carolina (Documental)

Noticiari Fox Sonor
uRimes informacions mundials

Codos i Rossi baten el rècord mundial de distància

Campionat de natació a Sitges

A les mars del sud
Cafíta Màgica Movirto es e

Es molt bonic el teatre.
Es molt bonic el cinema.
Però per què posar-los sempre de costat?
Es que per ventura es diu
Es agradable una dona?
Es desagradable un home?
Un home és un home.
Una dona és una dona.
El cinema i e1 teatre són dos arts d'un

sexe diferent.
Precisem : el teatre és d'un sexe normal,

tant li fa quin. EI cinema és una mena

Trobant-se a Hollyiwood, Ei enstein no es
pogué entendre per a la filmació d'Una tra-

gèdia americana segons la novella de Drei-
ser, i anà a Mèxic, a fer un film mostrant
l'evolució deil poble mexicà, des de Ves for-
mes de cultura azteques, tolteques i maies,
fins als nostres dies.

Eisenstein estava entusiasmat amb la seva
feina, que acabó en 5932, i trameté els ine-
gatius a Hollywood, esperant d'anar-los a
muntar ell mateix. Però les autoritats ian-
quis no permeteren l'entrada del cineasta
rus al territori dels Estats Units, i hagué
de tonnar a la U. R. S. S.

EI negatiu, confiat a una casa de Holly-
wood, fou — segons conta G.-L. George 

confiat a muntadors professionals. Aquests,
per acomplir -llur comès, acudiren al ma-
nuscrit, però trobant-se en presència d'una
mena de poe na en prosa, s'adonaren que
no els serviria de gran cosa. En comptes de
renunciar a iba feina, destroçaren l'original,
transformant completament la història, no
deixant subsistir res de les intencions de
l'autor; en un mot, reduïren la simfonia
filmada de la història mexicana que Eisens-
tein havia projectat de realitzar, a les pro-
porcions d'una pobra història, novellesca i
descosida.

1 això ha estad presentat sota el títol de
Thunder oven Mico, film del qual tothom
ha lloat la fotografia, però ha discutit as-
prament l'escenari.

Waldo Frank, a propòsit d'això ha escrit
«La idea que amlgú que no fos el mateix

Eisenstèin muntés el film, és un ultratge a
totes les regles de l'art. Un crim estètic com
aquest no es pot justificar per cap conside-
ració económica.»

D'altres han dit que la història és un
«garbuix divertits (a cheerful ballyhoo).

Actualment hom recull els diners neces-
saris per a readquirir el negatiu i lliurar-lo
a l'autor perquè el munti al seu gust.

Ja per a rodar el film es creà la Col lec-
tive Production, amb contribucions voluntà-

hem vist mai Monsieur Edouard Bourdet
riure; alguns, es diu, l'havien vist som-
riure. D'ençà que rodem, tothom se n'ha
quedat parat, l'hem vist riure.

Sí, senyors; sap riure, li agrada la fa-
cècia, no és dur com tothom creia, és sever,
però aquest és el paper que lipertoca.

Personalment experimento una joia infi-
nita tornant a treballar amb aquests ma-
teixos elements desfigurats.

Tinc la impressió d'haver viatjat i de re-
trobar uns pares que no han envellit; les

ries d'aplegar les quals s'encarregà Upton
Sinclair. Eisenstein passà deu mesos a Mè-
xic i rodà seixanta mil metres de film. Però
així i tat, essent baratíssima la vida en les
regions on visqué, el film resultà força barat.

'l Que viva México !»

El grup comprenia Eisenstein, l'ajudant
Alexandroff, l'operador Tissé, Morris Help
sin i el poeta A. A. Leiva, coneixedor dels

dialectes mexicans. El material, una càmera
i dos reflectors. Els cinc actors guanyaven
un peso diari i no es féu gran ús de la
comparseria. En fi, a Hollywood es que-
daren parats del preu de cost del film, raó

per la qual no serà molt difícil readquirir el
negatiu perquè Eisenstein pugui acabar l'o-
bra tan ben començada.



Antonio García .Gutiérrez, autor d'oEl 1-robadora

Coîcryi la p¢]l saua, u¢la, jonc, tresca i gamada

ifd!t!'	 hi!dll, simplemeal

EL. TEATRE
Les	 qcríti ues d'YxartCriSi,_diuen? 

Gairebé esborronen tants comentaris so-
bre teatre. La crisi rep més patacades i re-
trucs que una pilota.

Tants planys i tants gemecs, però, no
curen de res. Ans al contrari, potser és un
remei contraproduent, Tant 'parlar de crisi,
la gent es convencerà de debò que el teatre
ja és moneda fora de circulació.

E1 que desitgem els que ens planyem de
debò que el nostre teatre català estigui ago-
nitzant, inclinat a caure vergonyosament al
fossar, és que hi hagi algú que sense eufe-
mismes de cap classe ens digui l'esca prin-
cipal de la decadència del nostre teatre.

La crisi, aquest -pacient mot que autors,
empresaris i fins el públic de bona fe, quan
parla de la qüestió teatral, sempre maste-
guen i que gairebé ningú no es preocupa
d'analitzar, és un tapa bruts. Com si els fes
temença trobar-se amb el motiu, s'entorto-
lliguen d'esma amb el mot crisi. Aquest po-
bre mot constarà a la història com a víc-
tima de tanta gent que l'han gastat, desna-
turalitzat i deixat reduït només a dues sí.l-
labes sense cap sentit. No parlem tant
duna malaltia ; el que cal és cercar el mit-
j à de guarir-la.

No crec que a Catalunya no hi hagi qui
anés a veure teatre català, si les obres que
es representessin tinguessin un valor artís-
tic, i més que tot, continguessin una ense-
nyança, una exposició o una solució dels
problemes que a tots cas interessen' i com-
mouen, d'aquells problemes tan reals i tan
vius que palpiten en els nostres dies.

Cal orientar el nostre teatre vers rutes
noves. Deixar de banda aquests arguments
tan migrats, tan gastats, que un dia varen
entusiasmar els nostres avis. Hom ha d'a-
donar-se que va passar un estrall formida-
ble que ho renovà tot : coses i persones.

Avui el nostre teatre és una joguina pas
-sada de moda : una bicicleta de tres rodes,

un vestit de mirinyac.
Malgrat d'estat deplorable del nostre tea-

tre, no cregui opas algú que aquest art esti-
gui cridat a desaparèixer. Si el teatre s'es-
devingués un art vell, un mitjà de mani

-festació espiritual xaruc, un instrument ro-
vellat per arribar al poble, tots els especta-
eles que avui són tot -el nostre atractiu i
tota la mostra distracció, també amb més
o menys precipitació, haurien d'esfondrar

-se. Per morir el teatre, caldria que la gent,
fastiguejada d'arguments, de gest, d'histò-
ries i narracions, balls i revistes, renegues

-sin de Pallicient que els pot dur passar l'es-
tona contemplant un -film, una revista, oir
un concert i llegir llibres que no fossin es-
trictament científics. Però gairebé no crec
que arribem al grau màxim de .no voler ,per-
dre el temps. Si fóssim tan aprofitadors, sens
dubte que ens crearíem un problema de ben
mal resoldre, puix que acataríem una teoria
que ens portaria molt enllà, tal vegada albi-
raríem -els tempsprimitius. Que ho sabríem
nosaltres amb què no perdríem el temps?

El dia que surti un autor intelligent, prou
expert per saiber enfocar el teatre d'una ma-
nera nova, no dubtem que -el teatre reeixirà
i es veurà coronat per èxits que avui dia
pensar -hi solament ens sembla un mirado.

CoNXA 'ESPINAL'1'

Què pensava Yxart del teatre castellà?
Vegem-ho. Ens interessa més el seu parer
sobre aquest punt que no sobre dl teatre es-
tranger, car és més directe i més viu.

E1 període que va des de començaments
fins a mitjans de segle és un paisatge eri-
çat d'armadures, d'espases i duels, més o
menys manllevats a la història..

Un autor, home cultivat i perspicaç, mal-
da per a fer entrar aquell teatre per via

-ranys normals. Ha treballat àdhuc amb l'e-
xemple, intentant insuflar un alè humà a
les seves obres ; fracassa. IEs
tracta de Moratíin. Un altre
autor, el costumista Bretón, és
considerat'un element estrany
al teatre.

'EI subheroisme, l'inflament
declama-tori, combinats amb
la lluïssor i l'espetec de les
arenes, galvanitzen els pú-
blics. Amb aquests elements
n'hi ha prou per a bastir els
fonaments d'un teatre, 'Es en-
debades que Moratín i Larra
s'esgargamellin protestant-ne.
Ni els autors, ni els actors,
ni els públics no en fan cap
cas. !Els actors, però, menys
que els altres, car de no haver
pogut recitar unes tiraliongues
de versos amb to inflamat
s'haurien considerat deshon-
rats i haurien mort de passió
d'ànima. Tots ells, des de
Quintana a Grimaldi, l'inefa-
ble autor de La Pata de Ca-
bra, passaint per Tamayo i
Hartzenbusch, etc., es dedi-
quen a traduir o a arreglar.
1 tot va oo-m va. 'EI que és,
però, el to inflat, que crec una
característica del tarannà del
país, reflectida a1 teatre, per-
sisteix. A través dels temps i
de les diferèincies d'òpoca, i
passant per totes les fases i
matisos aptes per a ésser-hi
enquadrats.

Zorrilla és el que en-cama
aquest moment, el màxim ex-
ponent d'un teatre farcit de
vicis, pie de nafres i ga^irdbé arfe de tota
qualitat teatral, que es fi-ca dins de la his-
tòria a tau de caçador furtiu i 1.a malmet a
gratcient.

Hi ha una obra, titulada Recuerdos del
tiempo viejo, escrita per Zorrilla a les seves
velleses que és un document inapreciable de
l'època. ((Tot un caràcter, potser -el d'una
nació i de la seva literatura, s'hi presenta
en mànegues de camisa», diu Yxart i proba-
blemnent té raó

Exemple : «En Cadacual con su razón 
—confessa Zorrilla —, vaig atropellar la bis-

tòria clavant a Felip IV un fill com una
banderilla.» El puñal del Godo 1'-escriu en
vint-i-quatre hores, sense parar, amb dues
tasses de cafè al cos per tot aliment. L'ar-
gument és tret a l'atzar de la història de
Mariana. A l'encapçalament de 'la -primera
quartilla original escriu : « Cabaña, noche,
relámpagos y truenos lejanos. Escena pri-
mere.,, Després aun nom. El personatge,
però, què ha de dir? Na ho sap. Però això
és el de menys. Va escrivint. Ha d'acabar -
ho. «Així s'escriu un drama, escrivint-lo
abans de pensar-lo i donant-li forma a me-
sura que es va escrivint.»I'En aquest procedir no veieu brillar amb
esplendor una clàssica tendència a la im-
provisació, al típic sortir-se del pas a em-
pentes i rodolons? Explica una literatura,
una història i unapolítica ; ho explica tot.
El més lògic, dones, és -que -els autors pro-
curessin bastir .la carcassa dels seus argu-
ments improvisats, am-b les gales efímeres,
però rutilants i de vegades encegadores,
d'una `retòrica detonant. L'una cosa havia
de dissimular l'a'ltra.

Contra d'aquest teatre típic es produeix
una reacció, 1a dels escriptors infiuenciats
pels corrents francesos. !Es tracta d'un pa-
rèntesi -curt que en la perspectiva del teatre
espanyol marca una desviació perceptible a
penes i que, ultra les seves limitades pro-
porcions, quedà ofegada per l'allau eohega-
rayesca.

Echegaray és, en un major grau, la con-
tinuació de Zorrilla, i l'encarnació del teatre
castellà típic del xix. Ressorgeix amb ell enl
desfermament de la retòrica, de la inver-
semblança i de l'honor disposats a sotra-
guejar l'escena. Un fatalisme cruel , forçat
si cal, que el dramaturg maneja com si es
tractés d'un fuet de domador contra uns
infeliços ninots, els quals, probablement, se-
rien una gent molt pacífica i àdhuc assenya-

da si ell no s'hagués entestat a enfollir -los.
La esposa del vengador, En el puño de

la espada, En el pilar y la cruz, En el seno
de la muerte, etc., són espècimens curiosos
d'una dramatúrgia feta d'esgarips i d'udols.

Triomfa aquest teatre ; abassega l'interès
del públic ; els entesos el qualifiquen de ge-
nial. Al costat seu llangueix el de Galdós,
molt més humà i a-mb una grandesa autèn-
tica — quan no es recorda, però, de la polí-
tica.

Entre el teatre típic de capa i espasa de

LLANTERNA
Els festivals de Salzburg

E1 festival de Salzburg ha començat amb
una brillant representació de Fidelio sota la
batuta de Richard Strauss.

S'anuncia també Costi fan tutte i La flauta
encantada, sota la direcció de Clemeins
Krauss, el director d'orquestra vienès.

Els fidels de Bruno Walter, víctima de la
violència hitleriana, el trobaran prenent part
en La flauta encantada, Orteu i Eurídice i
Oberon.

Afegiu al programa Tristany i Isolda, La
dona sense ombra i helena d'Egipte (nova
versió) de Riahard Strauss, el Jedermann de
Hugo von Hoffmansthal i el Faust de Goe-
the posat en escena per Max Reinhardt —
també expulsat pels nazis —, i el concurs
de vedettes líriques i dramàtiques de primer
rengle, nombrosos concerts al teatre i a la
-catedral, cursos de música i de direcció d'or

-questra, tot d'excursions factibles en una re-
gió pintoresca i variada, i caldrà confessar
que els filharmònics reunits a Salzburg no
hauran pas perdut el temps.

La col • lecció completa de
MIRADOR pot consultar-se
a l'Arxiu Històric de la Ciu-
tat, plaça de la Catedral i
carrer de Santa Llúcia, 1,
"Casa de l'Ardiaca", tots els
dies feiners de 9'30 a 1'30.

Tbe Majorca Sun
and

The Spanislh Times
El més important set-
manari anglès que es
publica a Espanya.
Llegit per tots els
anglesos i americans

25 cèntims en tots els quioscos

Durant uns quants anys; sempre que a
casa nostra hem parlat de teatre italià «mo-
derm ham ha pensat en Pirandello i En
Niccodemi ; i el mot ((contemporani» ha evo-
cat els noms de Chiarelli i Bontempelli. Però
cap d'aquests autors no pertany ja a la nova
generació; tots han realitzat una obra con-
siderable i han estat degudament jutjats per
la crítica internacional. Avui volem parlar
exclusivament de valors teatrals italians
autènticament nous, d'autors joves que no
han estrenat més -que una o dues obres, amb

Orlo Vergani

les quals, però, han demostrat ésser dignes
continuadors de la tradició escènica de llur
país. L'adveniment d'aquestá jove generació
es- pot delimitar exactament en el temps
es va esdevenir l'any izq. Des d'aleshores
uns autors han seguit treballant, d'altres
s'han reclòs en un silenci 'l aboriós i no han
estrenat res més encara ; però, tanmateix,
farem esmeint de tots, per tal d'apreciar les
directrius que informen la anés recent dra-
matúrgia italiana.

Parlem d'antuvi d'Orio Vergani. La seva
primera comèdia, Il carnmino supe acque
(única peça seva que coneixem), va ésser la
revelació d'un comediògraf original i de sò-
lid talent. 'Pota l'acció es desenrotila a l'en-
torn d'un soll personatge. La tècnica és pi-
randelliaina, amb una notòria influència in-
timista que és el que dóna caràcter a'l'obra.
L'assumpte és interessantíssim : un marit
que vol guarir la follia de la dona fent-li
reviure les escenes per les quals va enfollir
però quan la posa davant el seu amant, ni
l'un ni l'altra parlen com aleshores ; queden
astorats i no saben què dir-se. 1 és que la
vida humana és un camí en d'aigua» que
ano es pot recórrer dues vegades.

Pietro Salari s'ha orientat vers els expres-
sionistes i, en general, vers els moderns
autors alemanys. La seva primera producció,
Dimmi-dolee resultasu a extravagant i fosca per
la preocupació avantguardista de l'autor i
pel seu afany d'origvnalitat, que el porta a
fer coincidir damunt l'escena el mateix per-
sonatge en diverses èpoques de la seva vida.
La segona producció, Pamela divorziata, ha
acrescut el prestigi que la primera havia do-
nat a Solari.

Corrado D'Errico, que era completament
desconegut, va iniciar triomfalment la seva
carrera teatral amb un drama magnífic
Vestita di rosso e di nero. Es tracta d'una
obra ben treballada, de sòlid contingut i de
forma sintètica, plena d'agudes suggestions
psicològiques, per bé que amb defectes pro-

pis d'una producció primerenca. Vestita di
rosso e di nero és un drama profundament
humà : el drama d'una dona que rodola fins
els abismes més abjectes perquè li fou ne -
gada la joia de la maternitat. Es palesa en
tota l'obra una marcada influència futurista
que fa 'l'acció massa sintètica i mecànica,
sense treure-li, però; cap dels valors posi-
tius que l'obra té.

I srulditi di re Ameba, la segona produc-
ció de D''Errico, és indubtablement inferior
a la primera. Aquesta fársa pretén ridicu-
iitzar la nostra civilització, que ha fet de
l'home una màquina; però l'autor hi ha
donat excessiva preponderància a l'element
còmic, i això esguerra la comèdia.

Leo Ferrero és joveníssim, però en co-
neixem ja dos drames apreciables: La chio-
ma di Berenice i Le campagne senzcy Ma-
donna, obres riques en bona poesia, per bé
que massa literàries.

La chioma di Berenice ens presenta un
poeta jove, dalerós de tot el que sigui pur
i nou, que menysprea una noia vulgar que
l'estima per tal de segqir una dama exqui-
sida i frívola que juga amb el seu amor. Es
una obra de tons crepusculars. L'autor hi
ha defugit els colors vius i les frases dures,
per tal d'assolir un ambient pàllid i gris.

Le campagne senza Madonnq. és un drama
més humà i més íntim. Un jove pagès re-
tornat de la guerra, que no pot ja habituar-
se a la vida del camp i que anhela viure a
qualsevol gran ciutat. Aquest dailer el separa
espiritualment de la seva esposa, pagesa
senzilla, i els crea una situació de violència,
que es resol a favor d'ella, que torna a e-na-
morar-lo amb la seva dolcesa i el reté da-
munt la terra pairal.

Aquests dos «arguments» palesen que Fer
-rero té un temperament més líric que no

pas dramàtic. Però la passió que ha posat
en aquestes dues obres és penyora d'una car-
rera teatral brillant, si segueix treballant
amb ell mateix entusiasme que fins ara.

Parlarem, finalment, d'Ugo Betti, que es
va donar a conèixer en un concurs literari
amb una obra poètica : Il re pensieroso. Tan-
mateix, és el drama La padrona el que li
ha permès d'entrar amb tota dignitat en la
dramatúrgia italiana d'avui.

La padrona és una obra plena de sensua-
litat sense palliatius; en la qual hi ha el
contrast de la dona malaltissa condemnada
a la virginitat eterna, amb la dona farta i
sana que desvetlla el desig de tots els ho-
mes que hi ha al seu entorn. Es un drama
ple de violència i de verismo, escrit en un
llenguatge literàriament correcte.

Posteriorment Ugo Betti ha comès la lleu
-geresa d'escriure en collaboraoió La donna

cullo seudo, una peça força mediocre, plena
de concessions al mal gust dels actors i del
públic. Tot fa suposar, però, que aquesta
conducta serà rectificada t que Betti no dei-
xarà pas incomplides les prometences que
hi ha a 1es magnífiques escenes de La a-
drona.

AR•rva PERUCHO

P. S. — Algunes de des obres esmentades
han assolit l'honor de l'edició. Heus-ein ací
les -corresponents indicacions bibliogràfiques

I)'Erri	 Vestitaco . V stata , di rosco e di nero
(Ed. di Teatro, Milà).

Ferrero : La chioma di Berenice (Ed. Athe-
na, Milà) ; Le campagne senza Madonna
(Idem).

Solar : Dimmi-dolce (L'Illustrazione tea-
lrale, Milà). -

Vergani : Il Cammino supe acque (Fra
-telli 'Preves, Milà).

Un present que us farà quedar bé.

Visiteu les GALERIES SYRA

DEL TEATRE ITALIA D'AVUI

La nova generació

començaments de segle i el d'IEchegaray no
hi ha al tra diferància que la dels vestits.
Uns porten espasa i cuirassa ; els altres duen
levita o americana. Les passions són pri-
màries, elementals; la manera d'expressar

-les, grandiloqüent, oratòria. I és precisament
aquest séc exagerat el que obté la confor-
mitat dels entesos ; és degut justament a
aquesta exageració que és qualificat de ge-
nial i li proporciona l'adhesió del públic.

Més endavant aquesta mentalitat farcida
d'heroismes estrafolaris, de somnis de con-
quistes i de tabús d'honor, desencisada a
conseqüència de les patacades rebudes arreu,
s'arrecera en un humorisme en el qual dis-
simula la buidor i l'-escepticisme. Es el tea-
tre de Benavente. Hom es dedica a flirtejar
amb les idees, alrnb els sentiments i amb les
passions, per tal de matar ]'estoma i no avor-
rir -se. A11ò que hom en diu el gracejo ha
resolt o dissimulat molts problemes teatrals.

Entremig d'aquest paisatge, La Dolores.
Uina flor, però, no fa estiu. La Dolores és
escata d'un català. No hi ha retòrica. Ni
la seva concepció ni el seu desenvolupament
responen al concepte característic castellà.
EI que Yxart qualifica de «drama realista a
l'espanyola» és, senzillameint, la incorpora-
ció d'una .nova visió mGs clara, més cenyida
a la realitat i a la vida.

Els darrers capítols del llibre d'Yxàrt són
dedicats a la comèdia i al sainet. Ni l'una
ni l'altre no en surten massa .ben parats.
Hi troba les següents tares : indigència mon

-tal, pobresa literària, excés de picardia, de
gana; anota l'abús de defectes físics, de la
grosseria, dels sablistes, dels cessants, de
les mestresses de cases de dispeses, com els
elements de més relleu. La tradició picar-
diosa de la gana espanyola, incorporada com
el recurs més important a aquests gèneres.

Se'n salven La Verbena de la Paloma, La
camisa de la Lela, A casarse tocan, Luis el
tumbón, La viuda del interfecto, El café
de la libertad . i altres,molt pocs ; sainets
de costums, directament observats del ma

-tural i tras-plantats a l'escenari prescindint
dels tipismés estandarditzats.

Heus aquí tot el que queda del teatre cas
-tellà del segle passat, segons Yxart. La con-

seqüència a assenyalar ara és molt curiosa.
Pérez de Ayala publicà, igualment que Ixart,
un parell de volums sobre teatre del segle
actual. Doncs bé. La conclusió que en treu
és idèntica a la d'aquell,

JnUME PASSARELL



La casa editorial «Apeo», que compta en
el seu haver encerts tan estimables com
aquell important tríptic de Stephan Zweig
La Curación por el Espíritu, presentat bella-
ment i traduït amb fidelitat, acaba d'editar
en castellà (sens dubte atiada per l'èxit con-
siderable assolit pcl Gog, que va comextar
damunt cl'aqucstes planes Just Cabot), la
darrera obra del famós autor de la Storia de
Cristo.

Comencem per dir que Dante vivo no (s,
ni vol ésser-ho, una biografia novellada de

Giovanni Papini

Excursió col°lectiva a

ftU
amb motiu de la celebració de l'Any Sant

►S dies de deliciós viatge, per pessetes 5 77 , tot comprés

Pròximes sortides: zx d'agost i 9 de setembre de 1933

DEMANI FASCICLE EXPLICATIU

LE/ LLETRE/
ELS HOMES DE LA RENAIXENÇA

	
VAI2IETATS

Dant vist per PapiniLes primeres poesies de Guimerà
Entre els escassos periirdics catalans que	 (Discurs presidencial als Jocs Florals de i88q)

es publicaven a Barcelona durant el llustre	 Lo Rei i el Conseller descobreix c  poeta I

186 -187o, hi ha cl setmanari La Gramalla,	 et patriota. Els primers versos no revelen
que sortí per primera	 vegada el dia i} de	 gairebé mai les dots de l'autor. Ni el crític
maig de 187o 1 plegà, després d'haver-se'n	 més sagaç; deia Carles Capdevila, hauria
publicat divuit números, el ro de setembre	 pogut d esto hrir en la primera poesia de Ma -
del mateix any. La Gvanaa¡la venia a omplir	 1- . all, publicada en Lo Nuuci (i8g8), la 11a-
el buit que, des de 'la desaparició de La	 vor d'un gran poeta. Guimerà, no obstant,
Barretina., Lo Gay Saber, Lo ,Somatent i	 en Lo Rei i el Conseller se'ns mostra sincer
Las Barras Catalanas, hi havia en la premsa	 i és el mateix dramatisme de la seva pr-i-
catalana. La Gramalla defensa la (bel riln mera peesia cl que li inspirarà més tard
catalanista, sobretot en el caire literari. , Indíbii i !llandoni, Ei darrer plani de Cla-
Aques'tes són les seves paracdes
de presentació : «...una ciutat	 s	 9-^	 : -- v
tant aymanta per altre part de	 ti

,_	 n mn rov	 uxi
sa llengua, l'hagi dexada per	 --

n1( ó menys temps mitx agra- 
('onada sens atendrer que si sa -s	 -
]lien ua cau lo catalá ert 1111	 t I 11 t —	 ._.M

dels n>és ferms puntals ab que	 I	 -	 ,,,^	 ~^.

s
:i: temps tan temuda y huy	 I " ',	 ;I	 f	 ^f	 u

poch menys que oblidada.»	 °	 -
Francesc Matheu, que dirigí La ,y9	 .,
Gramalla, sabé imprimir-1i un t.	 j 	 t
to seriós que contrasta amb la 6;',	 t
tendència faceciosa de gairebé	 ^^
tots els periòdics catalans d' i- ^'1	 ?
leShoYeS.	 _sll'AfSV.4Pl Ca hILA

En e1 primer Inúmero'd'aqu t 	 J	 ITErArt, q Ct_NCrAS r ARF-	 {
periòdic, i em lloc preferent, hi	 ,

FALS HEROES DEL BRUCH.	 vha la poesia I,o Rey y'l Con se-
ller, Signada per aAngel IG'ui - 	 faro -r- •1 poiii i ca r+ Is poples qm ne le recar« os pel Imir esperaml "r s

prgec is rerol(a ces e Ics e 1 lriv que •p minleoen lu ellin dei es lrvrnidor 	 Z,t
merà (Del VeI1 dYe11)n. AgUeSta 	 ^.i	 I^rrirem, dm ll+ ^pnrnas r+I Jra pi rpne ee a'aihm I tiró qn n lapa¢ tenle
poesla (, ]a pl"itnera	 )roducel(i	 r-1	 eorl	 Ir	 II I rliss una ,l1 jII que I,^s lospru' e.^s ro 1' m .we Iz Ilam	 n^
de Guimerà amb ella inicia la	 a° 'I '" ""' I' ' "° ''el";

^,I	 Gunre beca qm, n luirl.ri las cocarl 	 r	 perpnr o' r^ la	 k
seva vida 'llteràl la gnna	 tDt lu-t	 ..	 proba ,mII dr yu Is de ii I ve ne vull{ o At h- nl 1' I,-r i	 11' neus pares,

acaba de fer Yint i-un anys. E1	 i41s bi lu 	 •a Imgnr I um u+ls us, p s luecpmr
a

e I eroroe 1 s ..r
Cln It Ilmu.'rr de Ilon tul+ u "iiiII os celi_ e y p i y ii y Ir Imm + nu dmheel ns	 g^

Seu acole JáUnle Ramen 1 A -	 g	 al r r' ,Ini. fil f. ^iee rada ledra àcI s mamin ss Ir rrs+lra b irrrI_nde loro re si

dale', al qual baula llegit €1S	 '	 fre nn poema lis v earr las1roesrs las çlsrws dels +alaaus.'I a,is reus en romea,,

seus primers ass 1 s	 oètics,	 ,h `' f °P pi1	 r
g	 p	 Fral dones tnr re. sooie trr qle 9s rnrs ^I Irismn A son remrl y si prr Ils I nLlil 

va esSCr ^qul va lu iroduir-1i	 a	 jP`s	 P via lir 1 I .oe nrgm nl vell itr s.ii rrrdn I sr Inilr In p	 , I . mr+rIs	 P•, 

La Gramalla 1, a ,ben Segnr, de	 -	 ab ra s ur ing un, Ir iIrIsii l q sa pap_ N s.I r In !t.+i r h. s r i no µid.ni ati	 T-y
g^	 ren me. pl,n-rIi 5 ab h mtmorr , (Uel,ralle Gr Imla Ih oicil^l ie f cors qoi 10-

(1(11•5t rebre 1(fCárr•eC de fer	 ^' p^! r;r 1' mrim¡t!c ric reu r c el p+r h i,nlr. r lli penic sl p I d I i ris, i r r n	 y,

aquel la pYlmerá po(Sla. Fa ci (1-

'
	 l	 t•.A'ilens srey Ir ep qei I I'rirlr i 1 lira a a 1,lI r rIrr »iu lo rrs ring ln o lli• la	 v

re	 álxè	 a (velles	 araLlles dL'	 Ilü.rlaJ d ena m^rio. acl., F .''	 e+ ^II un In e I r a rli II I i 	 sil	 hi	 ^^
+ q p graba rlr Il+lr i^dl: wng: li rr i nu

l
 nan f Il nm i un poble li W n tl n s :4i Ira `?

prCSen1aer(3 : (('Havem dilt (L • oS-	 y	 Oiati rP son	 ro II y el risc ii -Fin li! rr1 III li I+ :ua ,I sii 5511' Ilun r u	 p

d.0	 La	 ya.	 lo rril le ^iwa,odni 1 Ira 1	 r Ir w lis rrielis drl I	 .hml Ir Ir 5 ir .	r •̂ira semmahari lo Inom	 i	 I r hnr Irr fan dr Iii ! 1' Ilihi'Ii ls I i.• 5. Id lr ir • ir, in.. rlrada P slnhirw Ir qnl u, 	 I	 E
Gramalla. Dit rom nos ha .pa- a•.
_ ( scut lo	 't ,ropc)-iL. pus
recorda atot catalá lo temps	 Facsirnil d'una /ortada de aLa Gramalla,
aquells dels cansellers ... ir i 1'e0 o-
sació de Guimerà en çecriure
Ouen coratjós de sola los plecs de la gra- 1

[malla
Tafia ev sa pàtria lo cor del conseller...g	 p

En el mateix primer número hi ha la li
poesia L'Alba i el Cep, signada amb les ini-
cials J. R. i V, que corresponen a1 Inom i
cognoms del seu amic de Vendrell. A més,
Jaume Ramon i Vidales collaborà assídua

-ment a La Gramalla i ajudà força all ,pres
-tigi del .periòdic.

Angel (Guimerà seguí ,publicant al mateix
setmanari les seves primeres poesies. 'En el
tercer número (28 de maig), Gelosia; en el
quart, la balada La glòria del Bruc ; en el
sisè, Lo Cavaller ; en el vuitè, A ella. Se-
gueix després amb L'ànima catalana, L'es-
cala de Jacob, La Guerra i Lo meu amor.
Aquestes produccions, que no figuren en cap
edició de les seves obres, assenyalen ja algun
caire de les principals característiques gui-
meraniames.

L'amor a la pàtria, exclusivista i impe-
tuós, que el P. Blancoposa de relleu en
estudiar la personalitat del poeta, es des-
cobreix ja en Lo Rei i el Conseller

I si lo rei ne llença lo plorar de la bonbarda
encar que tot ho cremi salvats seran los furs
amb nostre dit de ferro els hi farem de guar-

da
i abans jaurem seas vida que minvi nostre

[orgull,
tus sap tot Catalunya que »'horra que mort

[en guerra,
en braços de la glòria s'aixeca i no mor mai.

En el procés de la seva formació poètica
servarà la potència expressiva i la frase,
fique ja apunta en el darrer vers, arribarà a
çonstltuir tant en els discursos, com a la
poesia i al teatro, un dels trets anés sobre-
sortints de Guimerà

...l'odi unit al perdó ; l'anyell al Migre
el punyal i la creu tot d'una. peça.

(Mar i Cel, escena XV)

Així digué una volia plorant de gelosia,
tancat en una cambra de son 'palau reial,
Ferran lo d'Antequera, lo príncep que volia
desfer a cops d e ceptre los furs dels catalans.

La vibració tràgica que esdevindrà el to
de la seva poesia patriòtica, neix en Lo Rei
i el Conseller

l'autor de La fita Nuova. Giovanni Papini
que en altres coses està ben oposat a Eene1
aetto Croee, no incorrerà en ells blasmes de
l'illustre detractor d' "aquest gènere híbrid en
el qual un Ludwig i un Maurois haln tingut
èxits ben autèntics. 'En la primera plana de
la seva obra, Papini ja declara la seva fina-
litat. L'obra vol ésser «el llibre viu d'un
home viu sobre un home que, després de la
mort, mai no ha deixat de viure». «El Vibre,
abans que tot, d'un artista sabre un artista,
d'un catòlic sobre un catòlic, d'un florentí
sobre un fil onentí.» Papini, que reuneix, se-
gons declaració pròpia, aquestes tres condi-
cions, és el més ¡Indicat, i així es dedueix de
les seves paraules, per a explicar l'ànima i
l'obra del més gran dels florentins i dels
poetes catòlics. En Iprimer lloc, l'autor rei-
vindica la categoria 1 •l'actualitat de l'autor
de la Divina Comèdia. Urna obra plena d'al-
lusions a conflictes Toca'ls i a problemes de
l'època segueix avui dia interessant els lee-
tors de tot el món, per damunt de l'anècdota
i de lla intenció proselitista. L'altíssim poeta
i vivificador del verb que hi ha .en el Dant
ha superat la prova dels segles i la seva ma-
teixa posició respecte dels problemes religio-
sos el situa ben a la vora d'un 'Léon Bloy o
del 'mateix Papini.

En la segona part de l'obra, Papiini estu-
dia la vida del Dant. No seguint-la pas a
pas, donant-li una unitat i una illació, sinó
en oapíiods deslligats, a través dels quals,
però, la imatge d'aquell florentí baix d'esta-
tura i alt d'esperit es fa ben vivent. Em dos
aspectés únicamelnt es fa gran la projecció
actual de la vida de l'A'lighiere : com a ena-
morat platònic i verbós de Beatrice Portinari
i colin a enemic del poder temporal del Papat.
Güelf blanc, primer; gibelí després, va tenir
la dissort de trobar-se enfront d'un enemic
digne de la seva persona, el papa Bonifaci
VIII, i de no poder-lo vèncer aomés que amb
les forces del pensament, condemnant-lo per
endavant a (Ves penes de l'infern entre els
simoníacs. Altrament, la seva força material
davant del poderós pontífex fou nulla, i igual-
ment ho beu 1 "ajuda que podia donar a l'em-
perador, l'adveniment del qual tant havia

Els versos i els nervisdesitjat 
i que s'escaigué ésser el feble i es-

borradís Enric VIII,

	

En una petita revista, La Parenlhèse, una	 Exiliat de la seva pàtria, condeminat com

	

poetessa, Lucie Guillet, proposa d'utilitzar lla	 a traïdor, i destinat a vagar per les corts

poesia en la terapèutica dels .nervis .	italianes com una mena d'impotent bufó de

	

«La poesia penetra emn d'ànima, hi suscita	 categoria, lla seva vida no fou ni brillant ni

	emocions. Per reflex influeix el cervell, corn-	 exemplar. Ambiciós, cruel i cobejós, el seu

	

siderat no solament receptor i emissor de	 avorriment de la pobresa i el seu odi impla-

pensamemts, sinó amo de la comanda del cable envers els seus enemics el situen molt

sistema nerviós.	 lluny de Sant Francesc. I potser fou tot el

	

uLa poesia, si la .presento com agegt de la	 neguit de la seva vida fracassada com a pa-

terapèutica dels nervis, té, per ajudar-la, tres
forces : el poder del pensament, el poder del

ritme, di poder del so.>,
Però després d'ampliar aquestes conside-

racions generals, la poetessa volprecisar
més:

«Els versos curts de cinc, sis, set i vuit
síilabes seran aconsellats ais malencònics per
llurs propietats a'legradores i estimulants.

E1 vers de deu sillabes serà utilitzat com
agent de distensió nerviosa i apaivagament

de l'angoixa.
s,L'lalexandrí, dividit en tres grups de qua-

tre s(llabes, s'adreçarà especialment a les
lassituds, per la seva fluïdesa acariciadora.,,

Firis ara, només coneixíem versos de pro-
pietats hipnòtiques.
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sís i El cap de ]oses Moragues. Fan també
de bon apreciar en les seves primeres pro-
duccions, oI temperament i la sensibilitat
del poeta. La Guerra, publicada a La Gra

-nnalla el 21 d'agost (1870), recorda Sagunt
i és potser la que dóna idea exacta de la
sincerït:at emotiva' amb qué sempre va es-
criure. A través dels .anys guardarà fidelitat
a les idees de 1a seva joventut, font imspi-
radora de les seves primeres poesies. Aquests
dos versos són prou eloqüents:

Sentiu ?. Doncs és la guerra ; la tnale da
[guerra

que estén l'ur15 a carnívora davant la faç de
[Déu.

Aquest mateix sentiment de dolor li farà
escriure, ja vell, Lo Dèspota, Entre corbs
i Front a front. Aquella poesia de La Gra-
malla mostra encara (l'estil guimeramià

Solquen l'espai les bonbes, s'esvinca la mu-
[mIta,

tronen anib veus fatidiques obusos i canons,
en j5 its de bra°lis s'hostatja la metralla,
fragant les fortaleses la terra s'esbadalla
car estripant s'empaiten les legions.

La força expressiva, ben d'apreciar en
aquest vers:

tragani les fortaleses, la terra s'esbadalla,

arribarà á ésser el tret més acusat del poeta
ensems romàntic i naturalista. Temps a ve-
nir aquella potència expressiva 'dels seus pri-
mers versos adquirirà una feliç harmonia en
L'any mil i En lo desert, produccions que
Montoliu qualificarà de veritables . chefs
d'ceuvre dintre llur escola.

^La tendència, ja prou assenyalada, a ins-
pitar-se en un fet de la nostra història, que
ell reviu amb la seva imaginació de poeta,
apunta també en Lo Rei i el Conseller. Fer-
ran d'Antequera i Fivaller són els herois d'a-
quell petit poema on l'ànima catalana de
l'autor traspua en tots els versos, amb la
ingenuïtat de sempre. Diu Fivaller

En non» de Barcelona al rei ne faig anemória
qúe un jorn sos privilegis jurare respectar.

Després, expressa el desencís de Ferran
d'Antequera

Les joventuts comu=

nisfes i l'escriptor

Aiexis Tolstoi, un dels escriptors més co-
neguts de la Rússia d'avui, ha rebut, segons
la Literaturnaia Gazeta de Moscú, aquesta
lletra

«L'associació cultural de la fàbrica Krass-
my Putillovietz comença un gran treball d'as-
similació i de popularització del vostre llibre
Pere I. Aquesta obra serà discutida en el
transcurs de les reunions de les cèllules co-
munistes. illirarem de fer-la conèixer no sola_
ment entre els joves obrers, sinó també entre
els treballadors velis de la nostra fàbrica.

,El nostre diari, Krassny Putilovietz ,re-
unirà les opinions dels obrers sobre el vostre
llibre i les publicarà, amb articles comentant

-lo i fragments de l'obra. Destinarem una
pàgina literària especial a Pere I i als vos-
tres treballs en general.

«En nom de la nostra associació, us pre-
guem de fermios conèixer els vostres mètodes
literaris, particularment en el que es refereix
a Pere L Els nostres articles mostraran que
desitgeu entrar en unió vivent amb el col-
lectiu obrer de la nostra fàbrica.»

Alexis Tolstoi ha acceptat de collaborar
amb els seus lectors.

Coses gens í petites

'H^erman Hesse, en Die Neue Rundschau,
remarca la importància que pot pendre una
petita inexactitud, una inadvertència de l'au-
tor, en 1a impressió de conjunt que deixa
una novena.

,,L'heroi de l'obra arriba a Berlín, va a
un hotel on li donen l'habitació Inúmero i l
i em pregunta: «Quilna necessitat té l'autor
de designar aquest número?>, Espero, estic
segur que aquesta xifra encara tornarà a
sortir, que té un sentit , potser inesperat,
bonic, encisador. Però m'equivoco. Algunes
pàgines més lluny l'heroi torna a la seva
cambra, i ara es l'habitació número 12 !
Tormo enrera ; no, no m'havia equivocat.
Era ben bé lla i r i ara és la 12. 1 això sense
cap raó, per simple negligència, res més que
un petit error. Ho entenc així, encara que
l'autor ja no té la meva entera confiança
reconec aquesta mateixa negligència en al-
tres indrets dei seu llibre. I tot d'una, el lli

-bre sencer perd en consistència, en pes inte-
rior, en autenticitat, i tot això per culpa
d'aquell desgraciat número. Malgrat tot, no
puc canviar la meva opinió sobre això.
Aquesta manera massa desimbolta de perdre
seriosament les grans coses i no pendre-hi
les petites, és l'inici de tota decadència. IEs
e'1 oomenç de tota corrupció : venerar la hu-
malnitat i maltractar els servents, tenir per
cosa sagrada la pàtria, 'l'església o el partit
i fer de qualsevol manera, amb negligència,
la feina de cada dia.»

El concepte de poesia

wSego^ns Benedetto Croce, tota poesia és lí-
rica ja que neix de. ]'ànima emocionada del
poeta, ja que expressa uln estat d'ànima.
L'observació és justa i clarivident, però no-
més considera un caire de la veritat. Amb el
mateix fonament es podria sostenir que tota
poesia és narrativa o épica, ja que tota poesia
relata un fet, sia exterior, sia interior ; ,quan
el poeta expressa el desdeny, el dolor, l'a-
mor, l'entusiasme, això no són .més que fets,
1'existèlncia dels quals constata en el seu cor
no són més que moments que distingeix ere el
seu estat d'ànima. I així mateix es podria
sostenir qi c tota poesia és dramàtica perquè
sempre representa, és a dir fa present, el
fet interior o exterior, ]'expressa amb una
força i una evidència tals, que fa veure'l i

, sentir-lo, com si en aquest moment tingués
lloc davant els (nostres ulls, cosa que és el
mètode mateix del drama que a l'escena fa
resents fets esdevinguts potser mil anys ha

o imaginaris.»
(De 'Giovanni Lanzalone, en Pensiero.)

triota, com a aviant i com a polític influent
el que el féu refugiar en gla vida fictícia, més
potent en canvi que la real, de les seves
creacíons poètiques. La Vita nuova és la su-
blimació de la seva vida amorosa platònica
i irrealitzable amb la fugaç Beatriu ; la
Conlmedia és la realització de tots els seus
sonm^nis polítics i religiosos; el cop de fuet
donat a la humanitat per a redreçar els seus
torts; le seva venjança envers els seus po-
úerosos enemics; una enciclopèdia de tot el
saber del temps i cm infantament genial
d'un idioma. 'tota la vida fracassada del
Dant té una co.ltrapartida triomfant en les
eeves obres

Papini després disseca l'ànima del gran
florentí a través de les confessions implfci-
tes en les seves creacions literàries. Aquella
simpatia difusa que, a despit dels seus di-
versos defectes volta les grans figures de
Goethe, de Shakespeare o de Cervantes, ací
és ben absent I 'Alighiere no és simpàtic.
Hom ]'estima, el reverencia, però e1 veu
molt 11'uny dels homes, tancat en el seu geni
creador i en les seves passions devoradores.
L'autor de Gog assaja d'apropar-nos-el, de
fer-lo de nou un home subjecte a les fla-
queses humanes i que riu i plora com nos-
altres. El seu esforç per a fer -lo davallar del
seu pedestal de demiürg i pasar-lo entre els
homes no pot reeixir, però. Qu€ us fa que
us expliquin les menudeses de la vida del
Dant, les acusacions de Forese Domati, que
el vegeu com un vanitós, que es lloa eons

-tantment, o com un poruc giie s'espaordeix
massa sovint; que us el .presentin com un
home cruel, com un pecador o •com un plo-
ramiques ; que el seu catolicisme es vegi en-
terbolit pee l'excessiu afany de deïficar Bea-
triu o per la devoció desmesurada envers els
emperadors romans o els filòsofs i poetes
pagans? Totes les acusacions no fan sinó
allunyar-lo més encara de nosaltres, solidar
damunt del seu rostre la seva màscara amar-
gada i pensativa i enlairar més encara Pho-
menet florentí menyspreat deis seus compa-
tricis damunt del pedestal de l'alta glòria
literària.

Hi ha alguns capítols de l'obra del Papini
que tracten ,temes predilectes deis erudits
dentistes : particularment ei problema del
Veltro i el desmentiment de l'obscuritat de
l'obra de l'Alighiere. Els dos darrers apar-
tats de l'obra : la solitud del Dant (amarga
i dramàtica solitud de l'home superior i in-
comprès!) i el destí actual de l'anima del
poeta, són, en canvi, dignes del poeta i del
catòlic que hi ha en Giovanni Papini i tan-
quen ambemocionat respecte el llibre.

En la -portada del llibre no consta el nom
del traductor. 'Campoo Ino I'1ae sabut trobar
en cap més lloc del volum. No sé si això serà
degut a un oblit o a un escrúpol. En tot cas,
això darrer seria ben justificat. Paràgrafs
coixos o construïts amb una sintaxi defec-
tuosa; faltes de documentació tan evidents
ram són traduir sense alterar la grafia ita-
liana el nom del frare anglès Roger Bacon,
que esdevé un desconegut Ruggero Bacone;
expressions tan absurdes com aquesta : Las
demás municiones del Dante, que jo que mo-
més sé aproximadament l'italià, he ende-
vinat de seguida que devia dir en 'l'origina'l
monizioni : admonicions ; i àdhuc, faltes
d'ortografia atribuibles també al traductor,
fan actual el joc de paraules italià que iden-
tifica el traductor amb un traïdor.

Altrament, en una obra en gla qual les ci-
tacions ocupen ben bé un terç del llibre, el
deure del traductor era, si valia conservar
els fragments italians esmentats en l'idioma
origilnal; posar al dessota la traducció. Si
creia que el lector seria capaç d'entendre
perfectament en italid les citacions, no capia
que traduís l'obra, que ja hauria pogut ésser
llegida, amb més profit i -conservant tota 1a
seva essència, en l'idioma de l'autor.

RArnrl, TASI'S I MARCA

Agència exclusiva per a la venda de
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Catalunya no ha mort.
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ALPINISTES

Gran assortit de llibres

d'excursionisme.

Guies, mapes, etc.

Llibreria Francesa

RAMBLA DEL CENTRE, 8 i ro

Sucursal: PASSEIG DE GRÀCIA, 87

BARCELONA

I -a dalt a les nt nrtanyes i a baix a les
[planures,

tant sois , «desperta ferro» se sent amb veu
[de tro,

i fins sota les lloses que hi han les seputlures,
se .sent «desierta ferro» !

.La seva fidelitat als ideals inspiradors de
la seva primera .poesia, farà que el poble
vibri d'una emoció nova i el veneri com a
símbol de la pàtria. Aquell Visca Catalunya!
que invariablement repetia per tots els esce-
naris, és tota la vida del .poeta i tota la
poesia de la seva vida. La senectut farà que
li tremoli la veu ; la mà, però, en retenir la
ploma, escriurà encara amb el mateix en-
tusiasme que a vint-i-um anys abrandava
]'ànima romàntica del poeta de Vendrell.
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El «Butllefí del Seminari
de Publicitat»

EI Seminari de Publicitat de l'Institut Psi-
cotècnic de la •Generalitat de Catalunya ha
començat la publicació del seu Butlletí bi-
mestral, sota la direcció del Dr. Alexandre
Chleusebairgue, que exerceix també la de
l'esmentat Seminari.

Aquesta institució, a la iniciativa de la
qual es deu el primer curs en català sobre
Psicotècnia de la ublicitaf, ha cregut que
podria estendre i divulgar millor la seva obra
Creant un òrgan capaç d'arribar a un públic
més vast que el d'un curs, i en el qual a la
vegada poden tenir cabuda moltes matèries
que, per elles mateixes o per la forma d''és-
ser tractades, fan de difícil encabir en tm
cióle de lliçons.

En el primer número, tot just publicat,
d'aquest Butlletí, a més a més dels treballs
del Seminari durant els mesos d'abril i maig
passats, d'un estudi del Dr Mira sobre La
psicologia moderna a l'ús del publicitari i
d'un altre del -Dr. Chleúsebairgue sobre Psi-
colegia i publicitat, se'n conte,nein altres dos
que sobretot en aquesta pàgina car remar-
car: La tipografia al servei de l'anunci, per
Rafael Bori, i La Jotografia, el seu valor
guhlicitarí, per Pere Català.

No cal dir com desitgem la major eficàcia
. a les activitats del Seminari de Publicitat.
Entre altres avantatges, els resultats dels
quals tocarien els que tan ús dels mitjans de
propaganda per a llurs negocis, se'n comp-
taria un altre d'interès gosem dir que més
general : la millora de] gust publicitari, .as-
pecte en què la nostra ciutat sembla bastant
deixada de la 1na de Déu.

Es torna a parlar
de la «Gioconda»

Estiu : escassetat de notícies. Reapareixen
les serps de mar. Adhuc n'hi ha d'arqueo•lò-
giques : descoberta de la tomba d'Atila, ter-
cera descoberta de la sepultura de la reina de
Saba... i, per últim, la Gioconda del Louvre
és falsa, l'autèntica es troba a Alger.

Fem una mica d'història. En rgrr, la
Gioconda fou robada del Louvre. Un paleta
italià, Perugia, fou l'autor de la substracció.
Fou recuperada en 1 9 13, en ocasió que l'es-
mentat paleta provava de vendre el quadro
a l'antiquari Geni. Aquest avisà tot seguit
Poggi, director del museu dels Uffici de F.lo-
rédcia, i l'historiador Cerrado Riaci, director
de Belles Arts d'Itàlia. Aquests i d'altres re-
conegueren aquella Gioconda com l'autènti-
ca. Al Louvre es posseïa un dossier extens,
amb fotos engrandides sense retocar, el re-
port d'un examen practicat per Be,rtillon, etc.
EI pintor Fllix Vallottoin, que ]'havia copia-
da abans del robatori, fou dels que la reco-
negué com autèntica. Igual feren Léon Ben-
nat, Joseph Reinaoh, Charles Benoist, H•enry
Marcel, director dels Museus nacionals, i
d'altres.

1 vetaquí que ara surt un tal Jade Dean,
que es diu còmplice de Perugia, i en un
interviu a The People assegura sota jurament
que la Gioconda existent al Louvre és una
còpia : l'autèntica es troba a casa d'un mar-
xant d'Alger. Emile Ballaért, director gene-
ral de Belles Arts, i Henri Verne, director
dels museus nacioma'ls, ho desmenten en
rodó ; el darrer diu que si algú té dubtes,
que portin al Louvre el quadra d'Alger, que
el posin al costa de la Gioconda : està segur
del resultat de l'examen comparatiu.

Davant dels arguments, es llença la su-
posició que no es tracta d'una senzilla serp
de mar, sinó de fer beneficiar del dubte una
cópia del célebre quadro i poder-la vendre
així a algun americà com el magnat de la
premsa Hearst, •colleccionista de falsos vi-
tralls fabricats a Suresnes i altres obres
mestres de l'entabanada. I semblava que
N'afer es podia donar per acabat, quan surt
un coronel Godchot afirmant que quan ell
era oficial de suaus, fa cinquanta-tres anys,
ja havia vist la Gioconda a Alger, que en-'
cara hi era fa onze anys, i que, per ell, és
1'autè^ntica. Es clar que aquest testimoni,
encara que vingui d'u:n ehronel que ara és
director d'una revisteta, no és pas per ésser
tingut massa en compte.

C ONTNENTAL
Claris, 5. = Telèfon 19763

BARCELONA

La calor, convertida en ferotge enemic de
la cosa organitzada, priva, exacerbadament
en aquests instants tropicals, de la més lleu
ullada crítica i de la més insignificant ora-
ció que volgués basar-se en escrutinis de
personalitats que, a causa de l'estat de l'at-
mosfera, veiem considerablement allunyades
de l'ambient amb el qual ens comuniquem
normalment per mitjà de les exposicions re-
gularitzades a l'hivern.

I no obstant, obeint desigs ii:ajornables,
amb un objectiu de contacte amb els nos-

mental de Domingo. La Fontalba finí inopi-
nadament el seu contracte i originà amb el
seu comiat un primer atur, ja que el pintor
frenà les seves freqüents visites i només li'n
quedà la vibració en l'abundant material
aconseguit nit darrera nit, i quan ja amb
bastidors encarregats i amb bocets colorits
feia preveure un ràpid enllestiment de l'obra.

.aleshores, en la història del quadro apa-
reix el personatge que amb l'entusiasme
emès contemplant els bocets, havia de fer-lo
realitzar. Aquest és Llorens i Artigas, que
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En una de les interessants cròniques de	 titulat Els objectes, l'escultura i l'amistat,
París que Albert Jumyent envia a MIRMOR publicat al diari La Publicitat el dia 23 de

	

m'afudeix ara darrerament per tal que li	 novembre de l'any passat; article que es
	aclareixi «la dosi ideal de facilitat en funció	 podria conservar com a test pedagògic per

	

de les resistències a vèncer que deuria pos-	 tal de fer-lo servir de demostració concloent

	

seir l'artista arquetipus». Vaig a contestar	 en la lliçó de les fallàcies. Angel Ferrant es
	aquesta consulta, la qual anys enrera ningú	 troba ofegat per 1a susdita allau d'art inex-

	

no hauria gosat tormular i que tampoc ningú	 pressiu, de tanta d'escultura «anodina, filla

	

mo hauria volgut pendre en consideració per	 artificial i deteriorada d'una escultura eter-

	

por de posar-se en ridícul. Jo segueixo pa-	 nament superior, justificada i venerable, de
	tint aquesta por, però no em• sé estar de	 la qual, en el millor dels casos, és avui tan

Flipocorn del Museu Canpidoglio (Roma)

respondre a la gentil coacció de Junyent; sols repetit el seu propòsit formal amb la
i això no solaaneint per la molta consideració mateixa monotonia d'un rosari resat ... Ad-
que em mereix aquest pintor doblat de libe- metem que ano hi hagi exageració en aquest
rat, sinó particularment perquè la seva pro- judici de ]'escultura moderna; acceptem, tot
gunta, per absurda que, sembli, és una ,pro- i ésser excessiu, que N'escultura moderna ano
gunta que es troba als llavis de molta gent ha- produït	 obres	 tan importants com	 les
interessada avui dia en les coses de ]'art : millors de l'art	 grec ;	admetem,	 si	 voleu,
la umiversalitat contemporània de l'Absurd li que ja no hi ha grans escultors ; imaginem
lleva detonància,	 i,	 per tant,	 el	 fa menys que totes les escultures enregistrades per la
vulnerable al temut ridícul.	 En	 lloc d'ésser memòria de 'l'escultor-teoritzador Angel Fer-
considerada com un valor 1a possessió téc- rant fossin dolentes — i, si vol, anirem fins
pica d'un art, és avui considerada en ex- a suposar que mai	 no n'haguessin existit
tensos sectors artístics com un disvalor, com ue valguessin la pena. Per a un ver artista
un entrebanc a la llibertat d'expressió d'allò tot aixó	 no compta	 si ell	 porta realment
que en temps dels nostres avis s'anomenava alguna cosa a dintre.	 Però el bo del cas és
la Inspiració, i que modernament anomenem que Angel Ferrant no cerca .ara de produir
la	 Sensibilitat. l'obra d'art, sinó de descobrir l'art de trobar

Anem dones a contestar la pregunta d'Al- totes fetes, corn les prunes; les obres mes-
bert Junyeint. La dosi de facilitat que deuria tres de l'art, sense haver de recórrer als mu-
posseir l'artista arquetípic per a vèncer les seus. Angel Ferrant té aleshores una reve-
resistèneies	 que	 .pugui	 trobar en l'exercici lació, la visió del valor formal de tota cosa
del seu art, és senzillament la dosi màxima tot és sublim en el món. Aquesta visió, que
per relació a les pròpies possibilitats.	 I afe- és la que cal a tat artista, d'ençà que surt
giré que no cal pas que	 la	 tal	 dosi	 sigui de l'Escola, quan es descobreix a la meitat
ideal ; ni que la	 magnitud quantitativa si- del camí de la vida	 és com la visió que
gui una dosificació que	 valgui només per tindria un navegant que hagués viscut als
a	 l'artista	 arquetípic,	 sinó	 que	 val	 pera	 1 ilims de la geografia r que de cop i volta
tots, àdhuc per als més dolents. Al primer 1 es trobés a les envistes de les costes de Gal -
cop d'ull sembla que es tracti d'algun valor les. Un navegant explorador que es cregués
ideal o abstracte perquè és un valor immen-	 1 així descobrir les Illes Britaniques faria pro-
surable, però en realitat la dosificació teono-	 1 ba.blement moltes altres coses extravagants
lògica	 ein	 la	 gènesi de l'obra d'art	 és	 un	 1 rm cop hagués tocat	 terra — i això és el
valor que es manifesta palpablement a des-	 1 que ha fet el bo d'Angel Ferrant. Ja que
grat dels més acarnissats repudis de les es-	 1 tota cosa és sublim, es digué l'escultor teo-
coles dites de d'anti-art. ° El mer fet d'ésser ritzador,	 per què dones	 capficar -•se	 ein	 la
escodes (ni que fossin simplement tendències) 	 1 contemplació de des obres d'art, ni per qué
ja implica en elles tecnicisme, amoïnar-se a fer-ne,	 si les podem	 collir a

^Cal doncs una facilitat màxima , i per tant 1
i'leret, a l'atzar de cada instant? «Vaig ésser

u,n	 aprenentatge	 màxim.	 Concretant	 més j suggestionat per la contemplació dels objec-
aquesta conclusió, direm que el que cal és	 1 tes més trivials i em vaig disposar a orde -
redonar	 crèdit	 a	 l'Escola	 i	 a	 l'Acadèmia. rar-los	 per	 .a	 un	 imperatiu	 intern...	 En
Amb la facilitat, habilitat o tecnicisme acon- aquest cas — segueix dient l'escultor ende-
seguit estrènuament a l'Escola segons regles riat —, m'he servit d'una cullera o d'una
acadèmiques, cada artista dels que hauran pinta, com aquell que es serveix d'una anca
passat per una tal disciplina sera .més apte o de tot un	 ésser viu.» En conseqüència,
a dir el que vuilgui que ino qualsevulla altre Angel Ferrant agafa un disc de gramòfon,
artista autodidacte 'o ensinistrat en les pseu- una cullera, una pinta, una peti de préssec
do-escoles de l'aprenentatge lliure que encara	 r mitja panotxa, ho enganxa a una post tot
estan de .moda. Tots els grans innovadors combinant-ho al dictat de la seva sensibilitat
eixiren de l'Escola oficiad, que és la més es- artística, i... ja està!, ja tenim la nova obra
colàstica. 'No cal dir	 si també tots els grans d'art mestra, la que eximeix d'artista de coin-
escolàstics	 eixiren	 de	 la	 mateixa	 escola,	 1 tinuar	 donant tombs a la sínia de la tra-
I sobretot els grans innovadors que, a hores e ició,	 de	 redir	 les	 obres	 insuperables	 dels
d'ara; •ein el recul del temps, ens semblen museus, tes quals, ja han deixat dit tot e1
Inés aviat artistes escolàstics : Miquel Angel, que l'art pot dir,	 ja l'artista es troba	 des-
Rafael, Velázquez,	 etc., digueren tan	 bé ell lliurat de la correa de l'etern aprenentatg.e... !
que volgueren perquè abans aprengueren de Angel Ferrant féu això que no té nom en
dir-ho a l'escola de la	 bottega	 o del	 taller el	 món de la gent sensata, i que, com ell
dels .mestres	 llurs,	 que	 era	 l'única	 escola mateix confessa, ja ho havia fet algun pi-
aleshores existent. Els impressionistes revo- casso de primera o de segona má ; cosa que
lucionaren la pintura de tot el món per raó 1 'no serveix sinó per a demostrar al qui en
de la	 força de	 dicció	 que	 els	 atorgà	 llur	 'pogués dubtar que poden existir artistes que
aprenentatge a l'Escota de Belles Arts més , ignorin la raó	 del	 fet artístic; que deseo-
oficial i més escolàstica que existeixi damunt reixen la diferència existent entre la capta-
del planeta. Cézanroe no pogué dir sinó una i ció de l'essencialitat de les coses i la seva
petita part del	 que volia perquè no	 pogué expressió	 artística.	 Ferrant	 no	 veié	 que
passar per l'Escol a de Belles Arts; Gauguin	 j aquells objectes heterogenis enganxats •a la
no pogué dir res del que ansiava poder dir post ro revelaven	 pas millor llur essèn&a
perquè fou un simple autodidacte. El ma- abans d'ésser enganxats que_després; e11 en
teix Renoir, que era l'objecte de l'article de romangué encisat, però els altres, no.
Junyent on vaig ésser alludit, es dolia d'ha- No n'hi ha prou, amic, d'enganxar les co-
ver pogut beneficiar poc de d'ensenyament ofi- ses a	 una	 post	 perquè se'ns revelin	 o	 es
cial• revelin	 als	 nitres en	 llur , essència :	 cal	 fer

Es cert que l'Escola ha ensinistrat el ma- alguna cosa de més difícil i complex, alguna
teix e l s	 talents que les inullitats, 	 i que,	 en cosa que s'aprèn a les escoles i acadèmies
conseqüència, ha utlllat un exèrcit de pintors tan bescantades.	 'Cal	 molt d'aprenentatge,
i d'escultors amb	 una	 habilitat	 tan	 prodi- molta de	 paciència,	 motta	 traça	 i moltes
giosa com pregona és llur vacuïtat. 1 és cert altres virtuts escolástiques si voleu que les
també que l'espectacle depriment d'aquella coses no us restin inexpressives a la post;
allau d'habilidosos inexpressius fou la causa ca!, en un mot, apendre d'ésser expressiu
de la reacció antiescolàstica i antiacadèmica i cal apendre'n molt,	 enormement,	 el que
que de deducció en	 deducció .ha	 ari'ibat a	 ¡ la vostra intelligència i la	 vostra	 traça us
la	 teoria de na	 pintura antipictòrica	 i	 de . permetin durant tota una vida.
l'art antiartístic que tants disbarats ha abo- Amics Ferrant i Juamyent: doneu-hi totes
cat al mercat de l'estètica avariada d'avui les voltes que vulgueu, r convingueu a la fi
dia ; però és evident que en tot això no hi que cal retornar a la tradició més escdlàs-
ha lògica, ni tan sols sentit comú. Una in- ' tica. Una legió d'habilidosos entremig d'uns
capacitat	 per	 a	 la	 reflexió	 esteticista	 s'ha	 ; quants genis de les arts plàstiques no fan
posat de manifest entre els artistes el ma- tanta	 nosa	 com	 una	 totalitat	 d'inépcies	 i
teix que	 entre els	 iiterats.	 Fa	 escruixir	 el unes poques capacitats impossibilitades	 de
que escriuen els uns i els altres en llibres,	 i revelar-se. 1 això darrer és el que va a poc
revistes i diaris, sense avergonyir-se de sia ! a poc produint -se en les Belles Arts de tot
nar amb totes les lletres tantes i tan greus } el món des del moment que començàrem a
incongruències.	 Això és un	 gran descrèdit , preguntar-nos, ara farà quaranta anys o cosa

per a la nostra època. així,	 si	 verament cal alguna dosi de faci -
La inintelligència del fet artístic l'ha de-	 1 litat en funció de les resistències a vèncer...

mostrada entre nosaltres més netament que etcètera, etc., etc.
ningú l'escultor Angel Ferrant en un article JOAN SACS

,dhunt de Domingo per al quadro «Apolo Palace^

tres grans pintors, ens acarem amb Francesc assabentat per Víctor Hurtado del projecte.Domingo, extra crítica, naturalment, per a abandonat, posà en joc totes les seves dotscomentar aspectes absolutament estivals, pe- de convicció i	 les	 seves	 virtuts de crític, irò que vénen a formar el pont esmentat an- assolí per la reticència el retorn al cafè con-teriorment pel qual assolim l'objecte del con- cert per a prosseguir l'estudi de l'assumpte.tacte.	 • Vingué la tongada de cercar les condicions,Volem flor passar la història davant una d'observar facilitats, els mitjans estrictament
obra	 del	 pintor,	 mica d'història	 que	 pre- necessaris.
nent-se com a símptoma pot establir una vi- Aquesta noca orientació serví perquè Do-sió general per a cenyir en el seu desenvolu- mingo cregués immillorable una tela de pú-pament tot un sistema d'elaboració i tota blic sdlament, prescindint de i'escenari i deuna línia de conducta. des figures •executants dels números més o

menys sospitosos.
Es interessant la	 confessió de Llorens i

Artigas, que intercalem en aquest punt precís
seguint una perfecta	 cronologia :	assegura
que a despit de tot el material artístic em -
ntagatzemat, Domingo encara ino havia tro -

f
bat el punt d'unitat, no havia plantejat l'obra
amb una definida visió de solució.	 Ve en
aquest moment, en forma de providència,
l'especial disposició de les llotges de planta
baixa a l'Apoio Palaoe.

Reviu	 en 1 artista	 1 anterior frisança	 per
l'obra concebuda i a.eshores , acompanyat de
l'home que l'havia convençut de nou, torna
i ]a feina deis apunts, apunts en què parcial-
ment estavacomposta l'obra.

Hem declarat com a garantia indiscutible
de l'obra en general un .pausat, un ascendent
madurament. El complex pintura no .és asse-
quible amb unes sessions destinades a captar
superficiailitats més o menys reeixides.	 Ba-
tega,	 àdhuc en .la	 cosa	 insignificant,	 una
enorme quantitat de cèl•lules sensitives, per-
tanyents	 a	 diversos	 estats •que necessària-
ment deuen traduir-se en pintura, en valors,

l ole Pala ce»,	 pee F. Domingo15	 ^	 g
'Domingo no escatimà el temps. Els bocets

anaven fent gruix, l'adaptació del Parallel és
• realitzava mentre l'ombra de la Fontalba era

La idea, reconeguem-ho, .no és nova ; en substituïda per la tangible personalitat de la
ple rgao el nostre gran ceramista Llorens i Vera Frey.
Artigas, i amb el mateix Domingo, iniciava Assimilar	 del	 tot	 .l'ambient,	 ;assolir	 la
ell gènere des de les pàgines de Vell i Nou, canstructivitat	 total	 dels	 elements	 físics	 i

Aquest estudi monogràfic de 1'exeellent re- morals proporcionaren a Domingo la capta-
vista ens permet veure que tretze .anys en- ció de les més lleus modulacions de tots els
rera Domingo traballava amb similitud sota ordres que són els màxims esculls de la pm -
grans	 estudis;	 cosa	 que fem	 constar .per hura.
creure poder posar en relleu un mèrit del Així prengué estat el quadro Apolo Palace.
qual sembla que anem a quedar orfes amb Es un conjunt de retrats. Les figures asse-
els mostres joves pintors, 	 molts dels	 quals e gudes a la dreta responen a les fesomies detot ho fien a la improvisació i a aquell ex- i	 Rosario Sanz i de Llorans i Artigas, .la dan-
traviament lamentable del mot sensibilitat, sarúna és la pròpia Vera Frey i els músics
extraviament que ja hem vist degenerar en són els mateixos personatges que en aquella
una mena de tantmenfumisme de qualitat època es dedicaven a aportar llur collabo-
carn a únic valor pictòricament .parlant, ració en ]'abra	 de provocar les	 libidinoses

Com dèiem, en 1 920,	 Llorens i Artigas, emocions de la clientela proletària i eosmopo-
en analitzar la consecució de la tela Juga- lita del célebre cafè-concert del Para]•lel.
dors, esmeintav.a tot un llarg procés d'estu- El quadro del qual hem parlat estava des-dis, de vacillacions, de canvis de criteri, de tinat a figurar en la passada Exposició denoves idees en la composició, actes en art Primavera, a la qual no arribant a temps,imprescindibles 	 per arribar a la	 producció obligà l'autor a exposar el nu de la collec-del perfecte, del definitiu. ció R. Roca.

f les mateixes dubitatives reaccions, ja in- No podem	 acabar l'article sense fer re-corporades en la generalització de l'obra, es marcar l'entusiasme que per l'obra sentí unrepeteixen en	 l'actualitat,	 en	 plena consa-
gració,	 evident garantia de l'existència del moço anomenat Pere Castillo. Aquesta bona
fans que han posseït els grans mestres de la Irersoma, pintor d'ofici per cert, es sentí tan

identificat amb ell que treballava Domingo,pintura,
Es a l'atzar, domes, que dels catàlegs de

que posà en moviment tota ,a seva influència
en el local per assolir per al pintor tot unDomingo	 podríem extreure	 pel comentari

una pintura qualsevol, perd suposem de més reguitzell de facilitats d'altra manera difícils
interés monogràfic una obra que 	 més dels
estrictes allicients pictòrics vagi acompanya-

d'aconseguir.aHemH	 dit	 'començar ]extemporaneïtat
da d'un anecdotari o presenti un caire inè-

ta
que representaria involucrar-nos rò crítica
objectiva 	 d'altra part és molt pròxima ladit propi per a fer parlar. Així escollim com

a model la pintura darrerament exposada data en què e] quadro s'exposà i en què en
a la Sala Maragall que reproduïa un esce- parlàremrem ; així que	 fidels sol nostre pr

i
ncipi

mor	
mu

i de music-hall. de s	 estival, reprenem tot impuls d'anà	 -
Dode tot just arribat de París, oca-- lrsi per a repetir solament, de manera sintego,

cià la idea de pintar alguna cosa extreta de el que terri dit	 comentar rdi verso	 t-
la fortísima essència dels cafès-concerts del diversos moments, referint-nos al valor queque
Parallel barceloní. per tots cantons brolla de l'obra del pintor

Coincidien amb aquesta intenció des repic que es significa brillantment en els seus
sentacions que donava la ballarina Fontalba, comolets estudis del que realitza.
gran admirada pel pintor i que proporcionà ENRIC F. GUAL
amb la seva contínua presència una .notable
producció d'apunts i la decisió ben resolta de
fer el quadro. La idea, comunicada al col-
leccionista Josep Maria Vallès i a Ot i Víctor
Hurtado es refermà encara més en l'esperit A les GALERIES SYR	 trobareu eis
de l'artista degut a les opinions favorables
emeses pels aIludits amics i coneixedors. presents de més bon	 gust	 i	 qualitat

Epoca, doncs	 d'incubació, d'embriologia,
d'anar resolent futures dificuiltats en la tela Diputació, 262 - Telè{on 18110



mercat europeu allò que ells no volen, i	 J. G•
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El disc Cant del rossinyol.
(Pnnch, Londres)
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FELS MISTERIS DE LA MODA
Tria de la inclinació dels nous barrets.

(Doblin Opinion)
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La disbauxa de la ràdio
L'altre dia deixàvem l'exposició del desga-

vell que ha portat en el negoci de la ràdio
la competència americana i la desvalorització
del dòlar, amb la iniciació del que al nostre
judici es podria fer per a combatre aquesta
desorganització, procurant crear una norma-
litat que afavorirà més que ningú el mateix
radioient.

S'havia anat creant ací una indústria, gai
-rebé casolaria, de petits constructors primer, •

i després ja organitzada per a produir sèries,
tenint metoditzat el treball per a llençar al
mercat moltes unitats diàriament amb una
jórnada de treball veritablement reduïda.
Perquè no sembli un reclam comercial, no
citem marques, que són però a l'abast de
qualsevol que conegui només per fora les ac-
tivitats que ha portat la ràdio a casa nostra.

Al nostre país s'ha negligit 1'•arma més
poderosa per a dirigir aquest afer : l'aranzel.
Segurament que poc s'ha variat d'ençà que
es va presentar l'ocasió d'aplicar-lo per pri-
mera vegada ; i no hi ha més remei que pro-
curar seguir contínuament amb l'aranzel les
alteracions del mercat. Eis .aparells d'un pes
notable abans, en els darrers anys s'han re-
duït a un volum i pes insignificants, sortejant
així amb facilitat l'entrebanc que suposen
els drets d'entrada. !Era justificat abans pro-
curar de sostenir una indústria de vàlvules
que s'iniciava, però .ara són contraproduents
les valoritzacions excessives d'aquests arti-
cles que és la base .per obtenir un preu de
cost reduït dels aparells fabricats ací, essent
inútils els esforços dels nostres constructors
per a simplificar i reduir els preus de fabri-
cació si en equipar llurs aparells les vàlvu-
les s'emporten totes les economies. Mesos
enrera, els preus dels aparells americans
complets importats eren inferiors als de les
vàlvules importades separadament.

Un episodi interessant del que venim
dient ha estat la invasió i desvalorització
dels aparells universals, la majoria de qua-
tre vàlvules de radio-freqüència. IEn apa

-rèixer al mercat els aparells de tamany re-
duït, sense transformador i a base de resis

-tències, es fabricaren la majoria de quatre
vàlvules, i com que de moment el mercat
els va acceptar de bon grat, la producció es
vaestimular en gran manera, i com que de
seguida va venir l'aparell de cinc vàlvules
amb circuit superheterodí, i ami) els conse-
giients avantatges de selectivitat i potèn-
cia, l'aparell de quatre vàlviles va restar
arreconat i els exportadors d'Amèrica no

d'ací han vingut les ofertes d'aparells fins
a tres i cinc dòlars. .Com que la nostra pro-
ducció fins ara només havia estat d'aparells
petits de tres o quatre làmpares, heus ací
malaguanyats tots els esforços fets. I bé
contra aquesta intromissió, no és lícita com
s'ha fet a França una política de contim-
gents, que limita la importació fins a anul-
lar-la per als tipus de competència i de re-
sultat problemà ic. Perquè cal insistir en la
qualitat defectuosa de 'la majoria dels apa

-rells i prevenir el radioient que molts són
un engany, no sdls per les interrupcions de
l'aparell mateix, sinó també principalment
per la facilitat amb qué fan malbé les vàl-
vules, amb la qual cosa aviat s'han de de-
sar i substituir aparells relativament nous.
Un fet corrobora el que dèiem : 'les cases
expenedores de material de ràdio que amb
aparells de transformador i de fabricació
europea no els ve d'un mes per al termini
de cobrament dels aparells, rebutgen les
operacions a base d'aquests aparells univer-
sals petits per la poca confiança i garantia
que inspiren, i d'ací que tothom se'n vul-
gui despendre amb els menys mals de cap
possibles.

En general, l'aparell europeu té menys
rendiment, però el resultat és més segur,
i per això el fabricant i el venedor poden
garantir la mercaderia, talment com esde-
venia amb les bones marques americanes
fins fa un temps.

Fins fa poc, l'aparell es venia per la mar-
ca que portava i cada una era d'una cate-
goria determinada, i amb això el públic sa-
bia a qué atendre's. Avui es ven pel preu,
i això sempre és desastrós per la qualitat
dels aparells.

No hi ha dubte que una unió dels fabri-
cants i comerciants importadors en una en-
titat que procuri agermanar llurs activitats
pot fer molt en aquest sentit, i ensplau
anunciar que ja alguna cosa es comença a
fer d'un temps ençà, procurant informar i
estimular al Govern a actuar ; però cal te-
nir en compte que no s'ha d'esperar tot de
l'Estat, i que la iniciativa ha de partir dels
interessats en aquest afer, i així no sdls
tindran una defensa dels seus interessos,
contribuint a sanejar i perfeccionar la radio-
telefonia al nostre país, i els radioients tin-
drain una garantia del que adquireixen i la
seguretat que l'esforç que sempre comporta
l'adquisició • 'un aparell de ràdio haurà es-
tat ben profitós.

NOTES DE RADIO
Dem, "Cosí fan fuffe"

Els filharmònics poden escoltar demà, a
les set del vespre, la retransmissió que les
estacions de la xarxa de l'Estat francès fa-
ran del festival de Salzburg, en el qual, sota
la direcció de Clement Krauss, l'òpera de
Mozart, Cosi fan tutte, serà interpretada per
Eva Hadrabova, Karl Hammes, Josef Ma-
nowarda, Viorica Ursuleac, Franz Wdllcer i
Adela Kerm.

Una retrospectiva de T. S. E.
En l'Exposició de Berlín, que ja anuncià

-vem i que serà obérta del r8 al z¡ del cor
-rent, hi haurà una retrospectiva de la T. S.

F., a fi d'ensenyar al visitant les etapes de
la radiodifusió alemanya.

En e saló d'ho!noP seran exposats els apa-
rells amb què Henri Herz va fer, en 1887,
les seves primeres experiències sobre les ones
elèctriques, els aparells utilitzats pel profes-
sor Slaby en les seves proves -a l'església de
Heiland i a 1 "estació marítima de Potsdam.

També seran exposats els primers emis-
sors de darreries del segle darrer, que asse-
guraren les comunicacions entre Heligoland,
Cuxhaven, Bremeshaven i els vaixells en .alta
mar. I)esprés, els emissors d'ones esmorti-
des, els d'ones entretingudes, l'arc de Poul-
sen, els alternadors d'alta freqüència, l'es-
tació de la Potsdamer Platz i una retrospec-
tiva del micròfon.

També hi figurarà tota la tècnica de la
recepció : el Morse i el telègraf enregistra

-dor, els primers detectors, els ticher, les bo-
bines amb cursor.

Per últim, hi haurà una installació dedi-
cada a l'altparlant i a la fabricació de les
làmpares de reçepció.

Escolfeu per a vosaltres sols
La calor fa obrir finestres i balcons. Res

a dir contra això. Ara, aprofitar-se'm per
provar que hom té un aparell que crida més
que el del veí, vetaquí una cosa inadmissible.
Desgraciadament, anant pel carrer o tot so-
pant, es veu — i es sent — que hi ha molts
aficionats a batre aquesta mena de récords.
I els que tal fan, cal dir-ho, són uns mals
oients. Haurien de tenir -present que com
més crida un aparell de ràdio, més deforma
é que hauria de reproduir fideiment. Des-
prés, haurien de recordar que al veïnat sem-
pne hi ha un aparell més potent, que cri-
darà més i es farrá sentir de més lluny. Si no
us ho creieu, és que els amos d'aquest apa

-réll són unes persones civiils i respectuoses
de la comoditat dels altres.

Nova esti ació suïssa
Si Bèlgica és bilingüe, .Suïssa és trilingüe.

La ,Suïssa francesa i l'alemanya tenien po-
tents estacions emissores, però la italiana, el
Tessí, es veia en el cas d'haver d'escoltar
els programes de Milà i de Florència.

Amb l'ajut del govern federal i dels can-
tons de llengua italiana, s'ha •creat una so-
cietat autòinoma de radiodifusió, la qual ha
instal•at una estació emissora a Monte Ge-
neri i .uns estudis a Lugano, equipada per
a emetre entre 400 i 1,200 metres de longitud
d'ona. Amb 68o i ¡6ò metres, es produïen
interferèincies; en çanvi, fona de 1,140 .me-
tres donava bon resultat. Però 1a Conferència
de Lucerna, l'observació de les resolucions
de la qual é obligatòria, ha reservat les
grans longituds d'ama a les grans nacions, i
Monte Ceneni ha de treballar a 257'r .metres.

Sembila que aquesta estació pot tenir, si
cal, un paper estratègic. Ha estat equipada
per a poder-se bastar tota sola, ja que l'ener-
gia que consumirà serà proporcionada .per
una ms'tallació Diesel.

L'estudi de Lugano consta d'una gran sala
per a concerts orquestrals i ema de més pe-
tita per a música ((da camera», una discoteca
capaç per a sis mil discos, una sala per a
ràdio-teatre; etc. Té dos conjunts amplifica-
dors, .no sols en previsió d'avaries, sinó tam-
bé per a efectuar dues transmissions simul-
tames, ja que l'estudi de Lugano no sols
ha de servir por a l'emissora de Monte Ce-
r.eri, sinó també per a les altres estacions
suïsses.

El joier. -La publicitat dóna resultat, ho
pot creure. Ahir poso un anunci demanant
un sereno, i aquesta nit mateixa m'han ro-
bat la botiga.

(The Huhrorist, Londres)

— Voldria escriure-li una carta, peró que
la seva dona la llegís primer que ell.

-- Això rai, Posa-hi al sobre : «Estricta-
ment personal».

(Candide,. París)

IELS VELLS CASTELLS

—EI que puc dir, és que si la reina Anna
ha dormit en .aquest llit, és que, l'havien
narcotitzada!

(The Ilninorist, Londres)

(The PassingSho2v, Londres)

— Potser a vostè, jove, li interessaria que
li ensenvés la meva collecció de monedes an-
tigues.

(Judge, Nova York)

—Les meves proposicions són : jo, direa
ter general amb vint mil duros l'any ; vós,
director comercial amb quinze mil ; el mar-
quès Tal, director de propaganda amb deu
mil ; el general Tal Altre, director dels ser-
veis tècnics amb deu mil. Ara només ens
falta trobar alguns empleats de seixanta du

-tos que facin anar el negoci.

(London Opinion)

— Dona'm foc.
— 'Espera't un quart.

(Ilustrowany Kuryer, Cracòvia)
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FILM D'EXIT
—Però, nen, aquest film no és per a cria

-tures.
—No s'hi amoïni, que ja seré gran quan

arribaré a la taquilla.
(Evervbody's Iheekly)
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