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Les eleccions municipals del dia rq han
obert novament els horitzons de Catalunya,
per un instant emboirats. Obeint a una evo-
lució d'una rapidesa poc corrent en la his-
tòria de les democràcies, en menys d'una
mesada ha passat de l'esquerra a la dreta
1 ha retornat cap a l'esquerra. Això demos-
tra una vitalitat i una elasticitat magnífi-
ques. Vol dir, encara, que els noms ele Ca-
talunya i República tenen una virtut màgi-
a a casa nostra. N'hi ha hagut prou amb

tlues o tres manifestacions dels enemics de

imparcial, hi ha un sentit més aviat favora-
ble a l'ordre de coses que la República malda
per destruir o per transformar. 1 llur inne-
gable catalanitat, ja feble en temps monàr-
quics, avui és, pràcticament nulla : un mer
sentiment colgat al fons del pit sense cap
expressió real: només un confort de cons-
ciència individual, una .devoció sincera, per
bé que tèbia i poc activa.

I la política del torn de partits a tot arreu
del món vol dir, entre forces del mateix signe,
que la diferència no consisteix més que en

el sentit En monarquia turnen entre els
m'on t-q ice ^ ,'. n " i e.lîOtit!.i l'," r rcI 1tt r,c `.. t:.
Catalunya, mal podia existir un torn entre
un partit republicà i un d'híbrid, sense que
el joc polític s'assemblés massa a una guer-
ra civil.

Calia, doncs, estructurar el nou ordre i
esbandir l'antic. El remei únic estava a aple-
gar els esforços de tothom per a fer impos-
sible el retorn de les coses velles i prescri-
tes. I els polítics ho han estès. Els partits
d'esquerra s'han coaligat i la Lliga, encerta-
dament, d'esma, s'ha arreplegat amb els car

-lins. Els camps han estat clars, i el poble,
dictant sentència, opta per la república, el
nou règim, i esbandeix el vell ordre ele coses.

El triomf de la coalició vol dir l'afirmació
per un igual de tots els matisos esquerrans
que responen a la mentalitat dels diversos
sectors d'opinió republi-cana de la nostra ter-
ra. Un cop feta i finida la tasca que s'han
imposat els coaligats, quan cadascú anirà
per la seva banda, ja s'hauré eliminat tota
la política decrèpita del règim passat. EI
torn, fatal a tota política democràtica, serà
entre partits d'essència republicana i el nou
ordre de coses, llavors, serà un fet perfecte.
Canviaran els matisos, però no hi haurà la
por, com fins ara, ele fer canviar el color es-
sencial de la nostra autonomia i de la Re-
publica connatural amb ella.

Segons refereixen els diaris d'ahir, al Con-
sell de la Generalitat celebrat dimarts s'a-
cordà patrocinar i subvencionar la Revista
de Catalunya per tal d'assegurar la conti

-nuïtat de la seva publicació.
Segons també les mateixes referències pe-

riodístiques, aquesta revista —. que encara no
ha començat a sortir, ni és, }rrobablement,
la mateixa Revista de Catalun ya que morí
fa algun temps — serà dirigida per un co-
mitè d'escriptors de diversos matisos i en
ella podran cotlaborar autors de totes les
tendències. Serà doncs una revista eclècti-
ca, corn no té altre remei que ésser-ho la
única revista catalana. El pals no dóna per
Inés, i aquells que parlen de grupets i cape-
lletes haurien de saber que si aquesta fos
una terra de prou densitat literàriá, hi han-
ria capelletes i grups, cosa que a ya ben bé
no existeix: 1 no ¢as per sort. .

Perd hem d'acceptar les coses tal com són.
La Revista de Catalunya no iot de cap de
les maneres deixar d'ésser eclèctica. Ben en-
tès, que això no vol dir que puguin es^laiar-
s'hi tots els atacats de grafomania, els que
tenen més bona voluntat que dots i prepara-
ció, i els que en ésser-los refusat un origi-
nal ja Jan de perseguits professionals.

Hern dit ara mateix, referint-nos a la Re-
vista de Catalunya, «d'única revista)), 1 no
creiem que hi hagi cap exageració en la
frase. Repasseu la llista de les publicacions
catalanes i digueu-nos quina altra revista
hi ha dels caràcters que harma de tenir la.
Revista de Catalunya desapareguda i que
haurà de tenir la Revista de. Cataluinya
anunciada.

Ai ha, i van vivint, és cert, unes quantes
publicacions, especialitzades en una activi

-tat o altra, o d'un caràcter gràcies al qual
l'eclecticisme els és vedat. No hti ha, però,
el tipus de revista que háuria d'haver-hi i
que tots els parsos com cal {: seeixen, i so-

Algunes ve	 t	 mgades, el nore. setanari hc.
suplit la deficiència d'una revista, essent
l'única publicació on podien trobar cabuda
certs treballs. Cal dir, però, que ' hi ha una
arena d'articles que no hem pogut publicar,
i no pqs pér res que els fes desmerèixer,
sinó perquè no esqueien al caràcter de Mr-
RADOa, que prou fra fet en els gairebé cinc
anys que porta de vida, i Piensa fer més en-
cara en els molts que viurà.

Aquesta mena de treballs, que no són pu-
blicables en diaris ni setmanaris, ni són hroir
extensos per a constituir matèria d'un llibre,
s'havien de quedar en el calaix de l'autor,
o senzillament no s'escrivien perquè no le-
fien sortida.

Esperem que la nova publicació, de la qual
fa tenrfis que es començà a parlar, iniciï
aviat la seva vida i que aquesta sigui pròs-
pera, digna i llarga.

1 si cal que tingui un ajut oficial, no l'hi
regategem pas. Però constatem que és una
vergonya per tots haver d'acudir a aquest
recurs. Recordem que l'ántiga Revista de
Catalunya fou, al principi, un bon negoci
i lamentem-nos que tot aquell interès en-
vers ella, i envers els llibres catalans, no
fos sinó un foc d'encenalls, un derivatiu,
una protesta indirecta contra la dictadura,
i no respongués realment a una necessitat
espiritual dels lectors catalans, — C.

Passanf comptes

La lluita electoral del passat diumenge
fou pròdiga, com totes, en incidents pinto-
rescos.

Menudejaren, especialment, els provocats
entre religiosos i interventors esquerrans.

Al districte tercer, es presentaren a votar
uns frares en la cèdula dels quals es llegia,
com a professió, la ele dependeñt.

—Dependent ?... — féu l'interventor.
—Veurà ; és una fórmula per a pagar

menys en concepte de cèdula — explicà un
dels frares.

—Doncs no poden votar; ho sento.
—Vostè atempta a la llibertat del sufragi...
—I vostès a la caixa de la Generalitat.

Estem en paus!

Un cerfificaf del Senyor

Al districte quart, succeí, en un dels col-
legis electorals, un cas molt semblant al que
acabem de contar.

Allí, els electors que anaven amb cèdula
barata eren unes monges. La cèdula deia
serventa.

L'interventor esquerrà, en adonar-se'n, va
mirar-les, somriont

—Serventes, veritat?
—Serventes del Senyor.
—Perfectament. Que els faci un certificat

i tornin.

En Xammar crida

No solament deixaren de votar, el diumen-
ge, alguns frares i monges.

Molts esquerrans no pogueren, tampoc,
emetre llur vot.

Entre ells, el nostre admirat amic Eugeni
Xammar.

Eugeni Xammar, dos dies abans de les
cleccions es trobava al \1arroc.

Cuita-corrents, s'afanyà, abans de retor-
nar a Berlín, a ésser ací el 14. D'arribada,
cap a l'Ametlla, el seu poble, a votar.

Votar, hem dit?
Sí, sí... ! En Xammar no era a les llistes
Encara crida.

La cua de la Lliga

cas d'una pobra minyona de servet del dis-'
tricte sisè.

Aquesta minyona va votar.
Ara sabreu com va votar...
Es presenta al collegi.
—On és la cua de la Lliga? — pregunta.
Un elector esquerrà li respon
—Posi's darrera meu. Jo també la voto, la

Lliga, Tingui!... Prengui la meva papereta.
Ja n'agafaré una altra.

L'eixerit elector esquerrà protagonista «a-
questa facècia, va explicar-la després a un
amic seu regionalista.

—Bé, home ! — comentà aquest —.
gradaria que ho haguessin fet a la teva mi-

nyona?
—No en tinc.

S'ho porta la presidència...

L'endemà de les eleccions, al Pati dels
Tarongers, del Palau de la Generalitat, els
senyors Companys, com a President de la
Generalitat, i Pi i Sunyer, en nomdels can-
clidats triomfants, impressionaren un noti-
ciar  sonor.

El senyor Companys portava un vestit clar
que li queia d'una manera perfecta.

Unes xicotes ho observaven...
—Fixa't la ratlla dels pantalons — deia

l'una —. Impecable! El mateix que el senyor
Macià.

En Vilà, cap de Premsa, intervingué a la
conversa per a fer un aclariment

—La presidència de la Generalitat s'ho
porta, senyoretes!...

Reflexió posfelecíoral
Quan el senyor Companys acabà d'impres-

sionar el seu discurs, se li atansà un pobre
home que s'havia ficat al grup de periodistes
i diputats.

—Senyor Companys, senyor Companys, el
felicito pel resultat de les eleccions — li di-
gué tot emocionat, estrenyent-li la mà.

—Gràcies, gràcies.
—Ai, senyor Companys ! Pensar que si

arriba a produir-se ahir aquesta victória, ni
vostè ni lo ens trobaríem potser, avui, ací

En havent fet aquesta reflexió, aquell bon
home demanà treball.

Ningú, aleshores, no gosà a riure de la
seva magnífica ingenuïtat.

Cinemáfogr ifica
Després del President de la Generalitat es

posà davant el micròfon el senyor Pi i Su-
nyer.

Es portava el discurs sabut? Havia ja as-
sajat — com deia, rient, el senvor Companys
— els gestos? La veritat és que la cosa ana-
va a les mil meravelles.

Tot d'una, i sense que ningú dels presents
endevinés el perquè, l'operador va interrom-
pre el rodatge.

—Ara que anava tan bé ! — féu el senyor
Pi i Sunyer.

Calgué recomençar.
En haver acabat, el senyor Pi i Sunyer re-

clamà el fer la versió catalana.
L'operador, però, no hi semblava massa

ben disposat.
—Trenca el contracte! —aconsella, en bro-

ma, a En Pi, el President.

Mauna, president de la
Generalítal?

—..."I'ots recordeu la data gloriosa del
tç d'abril de 1931... -deia, en un míting
electoral, el senyor Gener—....Aque'lla data
gloriosa, quan tot el .poble es llançà al car-
rer, com tm sol home i com una sola dona,
cridant : Maura, sí ! Cambó, no ! Maura,
sí ! Cambó, no!

Tasques a realitzar
Un altre orador nou fou el doctor Josep

Gisbert, que deb^tà al cinemaou u.a
primera vegada dalt d'un escenari i la seva
inexperiència, foren les causes que fes un
discurs brevíssim.

EI començament, però, ja era prou bo:
—Ciutadans : Si jo vaig com a candidat

a aquestes eleccions, és perquè a l'Ajunta-
ment hi ha dos problemes gravíssims a com-
batre : la Sanitat i la tuberculosi!

Els grans problemes familiars

Martúnez i Cuenca és un orador fogosís-
sim, elèctric. (El seu tema preferit és l'e-
lectricitat.) S'aprengué un discurs de me-
moria i li serví per a tota la campanva elec-
toral. Intercalades entre el parlament, hi
havia frases de. gran efecte

—Vosaltres, obrers, sou explotats impú-
dicament pel vostre patró, que creu que amb
cinquanta pessetes setmanals ha pagat el
vostre treball... 1 arribeu a casa, i us trobeu
amb la dona i les criatures, que us de-
manen pa... I amb aquelles cinquanta pes-
setes us cal atendre l'alimentació de la dona,
dels fills, del vestit...

Qui no pot segar, espigola

EI diumenge a la nit, ht Rambla bullia.
A Car aletes hi havia, multiplicats, els con-
sabuts grups de comentaristes. Un d'ells era
compost d'elements significats del Partit Na-
cionalista Català, entre els quals s'hi comp-
taven un parell de candidats derrotats. L'Ave-
lí Artís, que s'escaigué passar per .allí, s'a-
costà a donar-los un pésam sentit i profund.
—No us penséssiu que ens hagi anat tan

malament—féu un del grup—. Heu de sa
-ber que fins a les cases barates del Prat Ver-

mell, a carn Tunis; hi hem tingut dos vots!
—Doncs ja n'hi ha per fer-hi un míting —

ontestl 1'Artís.

1 a moral i la política

No sabem si la present setmana el termò-
metre dels cafès concerts assenyala una tem

-peratura gaire alta. Quant a la setmana
passada, però, podem dir sense exageració
que els graus eren propis per a la fusió
dels cossos més sòlids.

L'empresari (l'un d'aquests llocs d'esbar-
jo del Parallel, ignorant probablement la
duració d'un cicle electoral, deia tot entu-
siasmat davant els plens sobreeixidors que
feia dia rera dia

—De períodes electorals, n'hi hauria d'ha-
ver un parell cada mes.

Aigua, Adrià!

.bans d'ahir al vespre, foren radiades dues
obres de teatre català : Cap-i-cua, de l'Au

-las, i Interior, d'En Manuel Folch i Torres.
Els radio-oients pogueren adonar-se que

en una escena de Cap-i-cua, un dels perso-
natges manifesta que resta a casa perquè
plou. Pogueren adonar -se, també, que el

traspunt, en donar les explicacions prèvies
d'Interior, féu constar que nhi ha pluja al
carrer».

En el que potser no pararen esment els
radio-oients fou que el director de les dues
representacioñs era l'Adrià Gual.	 .

DeJa U. P. al B. O. C.
S'ha dit que el Bloque Obrero. >' Canrpe-

sino és un partit comunista integrat en la
sevamajoria per ssstúdiants i per funcio-
varis de l'Ajuntament i de la Generalitat.
Això, però, no és ben exacte.

A la suma d'aquests elements que fan

DESPRES DE DIUMENGE

Guaitant enllà
De Dijous
— a Dijous

MIRADOR INDISCRET

la República i de Catalunya per deixondir
tot" un t, bid éïn`niassa . a corre-cuita

I no solament ha estat el poble ; els polí-
tics aquest cop han entès el sentiment popu-

lar que volia que les esquerres anessin ple
-gades. Era, per altra banda, lògic : els ame-

naçava un perill comú ; defensaven, en
aquesta ocasió, els mateixos punts. Perú

aquesta lógica tan clara havia fallat no feia

pas gaires dies en el cervell de certs polítics.

Per un cas curiós i més freqüent del que la

gent es pensa, força polítics han comprès la
situació molt després (l'haver-la intuïda cl

públic. I és que, per tm comú, les masses

cristalditzen abans que els que des menen,
excessivament preocupats a fer partit:

El sentit de cristallització de les multi

-tuds era ben clar. Valien que l'esquerrisme
republicà de primera hora, turbulent i des-
articulat, es convertís en constructiu i gover-
namental. La Revolució obrí les portes a un
ordre nou : «,alia, doncs, que arribés el nou
ordre. Mentre no fos creat, l'ordre vell, 1'an-
terior, no era destruït, perquè les coses no
són destruïdes del tot fins que hom no hi
edifica al damunt. L'ordre vell, tan decrèpit
com vulgueu, però uut ordre al capdavall,
podia, per una mena de miratge, semblar un
ideal progressíu mentre no creéssim el nou
estat de coses.

Mentre el partit del rz d'abril cregué que
n'hi havia prou amb haver encetat la revolu-
ció, però que no calia acabar-la d'arrodo-
nir, donant més importància a una senti

-mentalitat republicana que a l'obra d'estruc-
turació de la República, fou impossible ele
dotar el poble de prou matisos de republica-
nisme esquerrà concret, práctic. Fora «a-
quest torbellí ple d'energies en naixença,
només hi havia l'ordre vell, la Lliga. Tot
desgast de la força esquerrana equivalia a
un enrobustiment del partit dels vells colle-
gues dels Antonios Mauras i dels marquesos
d'Alhucemas. S'establia, de fet, un torn ab-
surd entre un partit republicà i -un altre que,
digués el que digués, no representava el
sentit veritable de la República. No caurem
en la banalitat de sostenir que els homes de
la Lliga, tots, sospiren darrera ele la morta
monarquia. Però igualment inexacte seria
Llir que senten la República. 1 la realitat de
les coses vol que llur forma d'ésser i de
procedir lligui mé, amb l'anterior que amb
el règim present. La seva indiferència en-
front de les formes de govern els era una fa-
cilitat en monarquia i una dificultat en re-
pública. Darrera de la frase, aparentment

A la pap,, z: Facetes de la púrria. Aquests senyors
de la Rambla,.., per J. E. Bartrina,

A la p4 j : L'estafador de set cents milions,
Serge Alexandre Stavisky.

A la pàg. q No sabem el que és cinema parlat
encara que vulguem fer creure que sí, per

Carles Soldevila.



FACETES DE LA PÚRRIA (*)

senyors de la Rambla...

L'observatori de la Rambla

en la colonia de barbeaux i malfactors, el
qual l'aeompanyà i el presentà .a totes les
celebritats del ram. L'esmontat setmanari
Detective informà que per la llibertat d'An-
tonio La Rocca els barbeaux de Barcelona
oferiren una fiança de so.000 pessetes, es-
sent així que aquests senyors haurien cele-
brat força veure el cap del tal La Rocca
penjant a un fanal del Pla de''l'Os.

Les 50.000 pessetes que esmenta l'embro-
llat 'néhviat espee ab, de Detective foren ofer-
tes per aquests senyors •com a fiança per tal
d'alliberar .un company, un. dels seus, pro-.
pietari d'una casa closa, el qual, segons sem-
bla, havia de respondre d'un delicte de sang
perpetrat a ]a Península.	 .

Sigui com sigui, el pare pedaç ole tot el
gremi, després de Tot el que ha passat, no
va mai sol. Pel carrer i et els cafès l'acom-
panya, per un «si de cas », un cos de guàr-
dia reclutat entre els amos de les seves pen-
sionistes.

Aquests són els agransu de la tracta i ole
l'explotació. Els altres, el pinxos, elegantots
de mitjó de seda natural, corbata i mocador
que fan joc, no aspiren més que a allò d'a-
mar fent de la mentalitat local. Són els hu-
mils d'aquesta professió.

Aquests humils que viuen de dones han
rebut un gran ensurt amb la Llei de Vaga-
bunds, obra de la República. Temerosos de
caure-hi de ple, han cercat la trampa cor

-responent a aquesta llei.
En el districte cinquè hi ha certes taver-

nes i ,bars el patró dels quals, mitjançant
una remuneració estipulada de comú acord,
estén un certificat en el qual consten aquests
senyors com a personal supernumerari ole la
casa. Aquest certificat permet fer-se lliurar
un carnet del Jurat D'Iixt de la indústria ca-
fetera i hotelera i ja teniu el xoriço lluint
una documentació d'obrer honrat que li per-
metrà de jugar al dòmino o al burro men-
tre la dona treballa i el vaixell Uruguay
continua el seu immòbil viatge sense destí.

COP D'ULL A AQUESTA FAUNA

EI ;naquereau català, per ésser, dintre de
:iofici, un humil, és un dels més- perillosos.
Vm i es sosté d' una ,dona i si aquesta li fa-
h a jaj el teniu, mentre no en trobi , una al-_-
tras enrolat a-gealsevol> casa . tè'rbpla, pez t21 ;.
de viure. Del timador de misses, al eartè-
rista i l'atracador, tots viuen, més o menys
correntment; d'urna dona i posen en joc llurs

Giulio o un dels Contes, Rio de Janeiro-
Barcelona sense escales. Es molt entretin-
gut visitar la nostra pobrissona estació ma-
rítima un dia d'arribada, d'aquells en qué
l'estació, tan buida i deserta de costum,
pren vida i moviment. Un dia d'aquells on
el hon home del conserge no pot llegir tran-
quildament La Vanguardia i passeja amunt
I avall, amb les mans agafades al darrera,
tot vigilant el moviment de la gent en la
sala de trànsit.

Aquell dia el marxant de souvenirs d'Es-
pagne espolsa una miqueta els bibelots, les
panderetes amb aquells cromos de curses de
braus del temps de l'Espartero, en els quals
es veuen unes banderilles del gruix de les
cuixes de la Cèlia Gàmez i uns matadors
amb tipus de Pich i Pon ; arrenglera els
objectes i exposa quatre revistes gràfiques
de Madrid amb els retrats de la darrera
Miss Calatayud i dels últims cadàvers de
pistolers o de gitanos regalimant de sang,
l'última Premi Crexells i al costat El ma-
trimonio. infecunda Las ciento cincuenta
maneras de evitar el embarazo, etc.

Els carrabiners, porteufs i altre personal,
en tal dia no poden fer un carajillo reposat.
a la cantina, després de l'esmorzar de cada
dia. Tothom està al seu lloc, i davant de
l'estació, , tapant-la materialment, doblant-li
l'alçada i guanyant-la de llargada, el trans-
atlàntic. Pintat de blanc i negre, finestres
i galeries allargassades, sostre baix, sembla
una construcció del G.A.T.C.P.A.C.

Aleshores, de la segona classe i algun
cop (le la primera es veuen baixar, barre-
jats amb homes d'afers i turistes — encara
queden Cevallos, Camachos, Figueroas o
Mondragons optimistes que vénen a fruir
al viejo continente l'import de la darrera ti-
sorada als cupons d'un pou de petroli a
Potrillo Obscuro o d'una explotació forestal
a l'Orinoco —, uns senyors que inspiren
poca confiança per alguna cosa vaga, nebulo-
sa i inexplicable que porten en 'llur persona.

Aquests senyors obren maletes 1 treuen
papers. Tot anormal. Passaport en regla. Re-
presentants de comerç. Certificats de cases
establertes a Buenos Aires, Rio, París o
Bordeus, agents venedors, viatjants... I ja
els tenim dins.

Llurs dones vénen en vaixell o via Fran-
ça. Elles consten com a modistes, mani

-cures, maniquís de haute couture, dàctilos
o institutrius. Moltes vénen soles. Algunes
acompanyades. L'home que les condueix no
pot deixar-ne fugir cap, del contrari s'ex-
posa a greus conseqüències per part de
l'amo que les hi ha confiat i l'espera. S'han
conegut casos d'homes encarregats d'aques-
ta feina, que havent-se'ls mort la dona en
el curs d'una travessia, hain portat uns
quants dits tallats de la mà d'ella per tat
d'acreditar el compliment (le l'encàrrec.

Alguns, poquíssrms, van al consolat.
Aquests són els que solament naveguen en
l'amoralitat i encara no han trepitjat, tot
vorejant-lo, el terreny lliscós del delicte. Al
consolat respectiu els veuen venir d'una hora
lluny. Però davant d'un passaport i d'uns
certificats en regla, malgrat sospitar que els
documents que facilitaren la peça d'iden-
titat eren falsos i que els certificats que
mostren són fabricats en sèrie per un pro-
tector interessat, no poden fer més que do-
nar curs a la inscripció com a súbdit del
seu país a casa '.nostra.

Els altres, els que porten al damunt un
historial delictiu parallel a llur vida d'apro-
fitadors de dones, no compareixen en cap
centre oficial a inscriure's. S'installen, ben
informats i conduïts, en cases particulars
on es lloguen cambres, les quals cases no
compten com a pensions, ni cases de dis-
peses', ni de família, ni reten relació de cap
mena a la policia sobre el moviment de
dispesers. D'aquesta forma queden ben
tranquils a l'ombra de tot •control, mentre
les activitats que despleguin no doniln lloc
a I'arrestament, o que una confidència no
motivi l'esbrinament de la seva vida i des-
coberta dels seus antecedents.

Els bons de debò, arribats de nou i d'al-
tres que ja són ací de temps, es reuneixen
en un cafè-restaurant estranger de la plaça.
Macià, .prop de les feres dissecades. Allà es
juga a la be iotte i la gent i els llocs fan una
fetor de cosa tèrbola que mecànicament, en
barrejar-vos-hi, us cordareu l'americana
amb un gest imstintiú de conservació i de-
fensa. Les cares tallades, els tipus, els ges

-tos i els motius amb els quals es criden, fan
pensar molt en el món novel-lesc de Francis
Carco, amb Panane, transportat als volts
de la Rambla i habitat pels més purs com

-panys i deixebles d'Etienne la Terreur i Be-
hert le Gominé.

1 la Llei de Vagabunds? Bona. Gràcies.

J. E. BARTRINA

(*) Vegi's MIRADOR, núms. 255 i 258.

habilitats quan els guar ys flaquegen o l'u-
celi eLs ha volat.

El català, a París, a Marsella, a l'Argen-
tina. á tot arreu on hi hagi un nucli de
prostitució organitzada, é.. la fòbia dels
grans d'aquest ofici. Té fama d'esgarriacries,
1 d'anar sol. Els francesos diuen que el ca-
talà els malmet el negoci ; sacié catalan !

Els francesos i italians que van sols sen-
se estar agregats a l'organització de cap
casa closa i tenen alguna dona que peona

per les terrasses dels cafès, no s'hi miren
gaire a ajudar els seus ingressos amb algun
cop d'audàcia. Hi ha casos i 'precedents
l'atracament i assassufat del aoier_de Grà-
cia. Tots tenien llurs d4dS, en;e&tyit,passiu
pel que pertoca al seu ;rol de prostitutes, a
causa de tenir encara alguns diners per anar
vivint i esperar el producte del cop que els
fallà i els perdé per una bona estona. Si el
cop els hagués fallat igual, i hagués quedat
impune, com el q8 per cent dels casos, aque-
lles senyores haurien sortit a guainyar el pa
de llurs amants mentre esperaven una nova
ocasió interessant. Així passa gairebé sem-
pre, per on es pot deduir que això és la
veritable carcassa clamunt la qual descansa
gai- h4 tot .ot çsns del-bunditisme.

Els altres, ets que tenen una dona tan-
cada en una casa, no és que tinguin massa
manies, però porten una viola més regla-
mentacla a causa dels iingressos regulars i
algunes vegades quantiosos que reben de
llurs famílies.

I els argentins? Aquests són uns senti
-mentalassos massa empedernits per fer-ne

un negoci com cal i exploten les milongues
tot gemegant de la mateixa manera que
cainten tangos. Tots diuen que el toboggan
de la vida els hi ha portat i així van fent,
pseudo-amargats.

Existeixen,finalment, a Barcelona uns
quants individus de nacionalitat confusa,
que a estones són serbis i a estones polo-
nesos o iugoslaus, i viuen d'urna veritable
colònia de dones poloneses importades di-
rectament a Barcelona a través del conti

-nent. En les cases franceses, aquestes dones
poloneses, per un racisme -curiós en aquesta
mena de ciutadans, no són admeses. Un
jueu al qual, segons el que ell diu, hem
comptat la fins .a quatre nacionalitats di-
ferents i es fa passar per periodista d'una
publicació deZagreb, ens explicà que a Po-
lònia hi ha qui cria i _educa dones expres-
sament- per a aquesta feina i vendre-les en
vistes a l'exportació.

LA IMMIGRACt6

De mig .any ençà ens n'han vingut molts.
L'estació marítima n'ha vist arribar a co-
lles, de la mateixa manera que els veié
sortir ells i llurs dones aleshores de la ins-
tauració de la República, puix Ilurs femelles
eren unes monárquiques exagerades que co-
mençaren adir que «amb això de la Repú-

-bliean' i"-amb-.•cet^e' ftchue R.épublique' no
guanyarien cap diner. Ara tornen foragitats
de l'Argentina.
''Es bo de deure..uina arribada del Campana
quan fa escala camí de Marsella o del

El vaixell «Uruguay»

Viatj"es Marsans, S. A,.
Rambla Canaletes, 2 ï 4 • BARCELONA

Lliura: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els Bitllets

quilomètrics espanyols, a l'acte, facilitant ensems al client la fo-

tografia necessària.

Reserva: Seients en els trens ràpids, Places en Pullmans i cotxes

-llits, Habitacions en els millors hotels, Autocars per a gran

turisme.

Organitza: també: Viatges individuals a preu fet, Excursions,

Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de noces: a Roma utilitzant els bitllets reduits del

70 °'° que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat

Italia lliura a l'acte a tot client al qual interessin:

s

del B: O. Ç. un partit comunista de coll
planxat i capell, per contrast 'amb la clàs-
sica gorra i la brusa de Lenin, cal afegir-]li
els trànsfugues d'altres partits.

Akxí tenim un tal Pau Aznar,candidat
pel B. O. C. a Badalona en les eleccions
celebrades diumenge passat, el qual, durant
la dictadura militar, fou un dels fundadors
de la U. P. a la veïna ciutat mediterràliia.
Llavors, per dissidències sorgides amb cl
cèlebre dictadoret Sabater, ]'Aznar fundà el
Grupo Alfonso XIII. Després, acabat el do-
mini del despotisme, hom el troba dins el
lerrouxisme, amb els vots del qual sortí re-
gidor. Ara, el partit radical en l'agonia, el
gran trànsfuga ha esdevingut — mo val a
riure — un comunista dels més ferms i con-
vençuts.

El preu de l'eloqüència
l'una celebritat envejada entre la gent d'a-
quest medi vastíssim da vividors i explota-
dors	 de dones, esguardat a distància com

Arran de l'eco sobre ]a sapiència històrica un tipus pintoresc d'aquesta fauna, represen-
del	 diputat	 i	professor	 senyor	 Galés,	 pu- taciú autèntica de tot el colorit i de tota la
blicat en aquestes mateixes columnes la set- turbulència	 dels	 nostres medis tèrbols.
mana passada, un amic preguntà al susdit Aquest home, anomenat per la gent del
personatge	 si	 ja	 l'havia	 llegit.	 i milieu,	 de la	 nit	 i les matinades,	 el	 Pèère

—Si -	 féu el diputat, professor i	 rabas- Jo,	 fou el que introduí el gènere de la ve-
saire insigne —. Es	 un pobre mot d'esprit ritable casa closa a Barcelona.	 Té una do-
que probablement no ha valgut al seu autor ena intelligent,	 la qual féu la	 seva	 fortuna
prou pessetes per sopar. Jo — afegí — en cu- a la ciutat	 del Plata	 i	 que	 actualment	 té
bro mil cada mes, moltes vegades per no dir cura dels' seus	 afers dirigint el treball en el
res o bé per dir quatre tonteries. building dedicat ,d vici del qual són propie-

taris,	 en plena Rambla.
Un "agrí" que compromet Ella és catalana. Con: a recompensa del

capital que li havia fet guanyar a l'Argen-
No hi ha dubte que la cultura, per a en tima,	 ell	 decidí	 d'establir-se	 al	 país	 natal

poeta,	 és una cosa que vesteix molt. Per de la seva femella a la	 qual tot ho deu.
aixa :no és d'estranyar que el líric i secardí Se'n vingué a Barcelona no fa pas	 gaires
Salvador Perarnau assabenti els seus amics anys i de mica en mica ha reeixit; ha mo-
que està empleat al departament de Cultura nopolitzat la importació de la dona france-
de la Generalitat. sa,	 reglamentat tot per un codi de comerç

Però és el cas que áquell qúe va a 1'his- especialíssim i força curiós, creació del gre-
tóric Palau de la Plaçà de la República a I	 ml.	 Es	 un	 as de	 l'ofici.	 I	 la	 seva	 muller
parlar amb el	 poeta de més èxit floralesc bo ha estat també.	 L'un i l'altre	 coneixen
dels	 temps actuals,	 en lloc d'ésser	 adreçat e1 bo i millor de Buenos Aires, des de la po-
al departament de Cultura és tramès al d'A- licia fiins als ministres	 i des de 1'áltim reo
gricultura. del barri (le la Boca fins als més	 opulents

—Sí —diu	 Perarnau	 en	 observar-li	un banquers.	 Aquest	 home	 degué	 pressentir
amic el cas —. Amb les presses, em vaig que el paradís argentí dels negrers de blan-
oblidar	 de dir-te el prefix. ques s'acabaria un dia o altre i escollí un

bon petit recó : Barcelona.
De la sensibili4af de Llímona Ací,	 igual	 que allà,	 un vividor de dones

a Pengròs ha pogut arribar a ésser un ciu-
Un	 grup de tres	 senyoretes i el	 pintor talà amb cèdula, molt conegut i fins res-

Cabanyes Jr. seuen en	 una cerveseria.	 AI pectat, gran amic de la policia,	 a la	 qual
cap d'uns mi]nuts,	 entra el	 pintor	 Rafael presta el seu ajut amb veluosíssimes confi-
Llimona,	 i després de saludar atentament, dèincies,	 i	 cm personatge influent,	 acabalat
s'asseu a una taula veïna. i llegendari.

En el grup es comenten les qualitats ar- Algú eons ha assegurat que a França, en
tístiques de Llimona. De sobte urna de les la senyorívola Turena, té una propietat es-
senyoretes mira esgarrifada vers un lloc de- plèndida, amb castell i tot. Sembla que hi
terminat.	 Tothom creu que ha perdut	 al- va alguns cops l'any,	 i	hi és rebut	 amb
guna cosa i tothom l'ajuda en les recerques. grans atencions	 i	 barretades pel batlle,	 el
El mateix Llimona hi collabora, rector i el caporal dels gendarmes. Com que

Així que aquest darrer s'aixeca de la ca- frueix d'un	 prestigi	 de gran senyor autèn-
dira, el misteri resta aclarit.	 Estava assegut tic	 entre	 tots	 els	 habitants	 de	 la	 vila,
sobre	 el	 barret de	 l'esmeintada	 senyoreta. aquests li -lliuren uin missatge de benvinguda
La perjudicada diu : j per unes nenes i uns nens,degudament pre-

—1 vosaltres que dèieu que era tan sen- parats pels mestre	 i mestressa de l'escola
sible! local, que li reciten una dècima encapçalada

En forma d'excusa; un li respon : sempre per	 la	 introducció :	 A	 notre	 bien-
-No pas	 d'aquí... D'aquí	 no en parlà - faiteur i li fan ofrena d'un gran pomell de

vem, ens era inèdit... flors	 amb	 les	 cintes tricolors.	 Després de
]'ofrena, el nostre home fa un donatiu res-
pectable per a l'hospital, pobres de la	 vila

S o rbonieoles 1	 necessitats	 del	 clergat	 parroquial	 i	 ales-
hores els nens i les nanes se'n van tot can-

Com sol ésser costum a la Sorbona, la tant amb veus escanyolides al compàs del
-	 r-	 z	 •..	 „1	 11,.1,^..n.l.,.	 R^	 _..'-.-	 -.---

va donar sobe l'Espanya actual,
^1;^	 ,1^1	 oorr^	 .,,^	 h;.,, r,a	 d'i,na innneénria .
i d'una puresa inefables.

acabà amb una controvèrsia pública entre els Es un traficant completament en regla. El
assistents. seu inegoci a Barcelona és •com un altre qual-

.	 Fou un espectacle divertit.	 Entre	 els es- sevol. Màquines d'escriure, fitxers, 	 halama-
pontarnis estrangers es suscitaren comentaris zoo i fins un comptable curt de	 vista que
del més absurd i pintoresc que pugui imagi- ensuma el debe	 i	 ]'haber,	 treu	 tants	 per
nar-se. I els assistents de la colònia espanyola cent i fa les sumes amb comptadora mecà-
de París no es van quedar gaire enrera. Fins rica. Corresponsals -agents en	 les principals
fou	 possible	 d'escoltar	 un	 dictatorial	 i	 un ciutats	 de França ;	influències i interessos
filofaista. Hi hagué, però, intervencions més en agències de viatges i fàbriques de parti-
afortunades. Heus-en ací un parell. des de inaixement sobre comanda de tot ar-

*. x x reu del món, laboratoris	 de passaports de
totes nacionalitats	 «a los s	 minutos» com

--M. de Falgairolle — diu un estudiant — els retrats de la Porta de la Pau. Es la in-
ens ha dit que ]'obrer espanyol actual està telligéncia posada al servei de l'amoralitat,
content, en general, amb el que té. Jo crec la qual cosa no impedeix, per altra banda,
que està contant per ignoráneia, perquè no que el seu sigui, .avui dia,	 un	 dels negocis
coneix el confort que tenen els nostres, per més sanejats ole Barcelona.
exemple. En aquest negoci no hi ha excés de pro-

-Jo — li replicà un francès de certa edat dueció, ni crisi	 de venda,	 ni	 duanping ja-
- he explotat anys enrera una indústria a ponés, ni tots els alts, baixos	 i daltabaixos
Andalusia. El tarannà d'aquells obrers m'ha que han de sofrir els fabricants de mitjons.
perjudicat	 molts interessos, 	 però,	 honrada- Sempre florent a través de totes les èpoques
ment, només puc admirar-los. No exagerem de	 depressió'	 econòmica,	 enriqueix	 el	 que
el	 confort	 dels	 nostres	 treballadors.	 I,	 :ni se'l	 porta.
que els paguéssim a pes d'or, digueu-me si El nostre home observa escrupolosament
us plau on	 aniran a comprar la	 fantasia les regles de l'ofici. No admet pupilles no
imaginativa i l'art de jeure a consciència. presentades o conduïdes per llur amo, i els

x	 s *. seus .agents	 raccoleurs	 cerquen	 ele homes
per tal de triar entre llurs domes. No es trae-

Més tard, intervé u^n monàrquic espanyol i ta, doncs,	 més que	 amb ells. A la fi del
comença	 defensant l'actuació	 de	 la	 dicta- mes	 hom els posa llurs corresponents set-
dura : manades dintre d'unes bosses com les que

—Primo de Rivera mereix un respecte, en s'empren en algunes fàbriques per pagar el
primer lloc perquè és mort.., setmanal i les diposita en mans dels apode-

—Perdoneu — interromp un estudiant es- rats d'aquells senyors a Barcelona o tramet
tranger—. També són morts Ferran VII, la quantitat a Marsella, París o a la Guaia-
Carles X,	 Bazaine,	 Stavisky...	 I,	 no obs- na. Abains pero descompta, ben entès, l'im-
tamt... port	 de la manutenció d'elles i una petita

Aquests
ROCKEFELLER DE LA; RAMBLA

Tots els que de nit han passejat i fre
-qüentat els llocs de les Rambles. el coneixem.

Alt, gros, vestit impecablement amb un com
-plet grisós, sense capell a l'estiu, i lluint

una calba amplíssima. Propietari de la casa
més gran i luxosa i interessat em el negoci
d'algunes d'altres, de les quals és fundador,
ha esdevingut un personatge considerable



tituds sobre Polánia, provant de crear una
atmosfera de desconfiança entre aquest país
i els seus aliats. Però el cert és • que no
ho aconsegueixen.

A la S. de les N. potser hi haurà vives
discussions sobre les qüestions apuntades, cap
a darrers de setmana, quan arribaran a Gi-
nebra Paul-Boncour i John Simon, i també
deurà haver-n'hi sobre temes d'altra índole,
perú no menys greus, que així mateix hauran
de tractar-se. Un dels més alarmants és el
que concerneix Austria. Dollfuss, després
dels darrers esdeveniments, no sembla fruir
ja de gens de confiança.

Aquesta malfiança s'ha accentuat perquè
el canceller ha confiat el ministeri de la
Seguretat pública .al major Fay, capitost,
amb el príncep Starhemberg, de la Heim-
wehr. Això pot significar que Austria s'en-
camina de pressa cap a un règim feixista
a la italiana, amb concomitúncies amb Ità-
lla? Una cosa com era Albinia fins que el
mateix Zogú va creure prudent alliberar -se
d'una càrrega tan feixuga?
Es dóna per segura l'existència d'una en-

tesa secreta entre Heimwehrein i nazis, en-
tesa que duria tàcitament a l'anexió a Ale-
manya. I això enemistaria Dollfuss amb
Mussolini, el qual no ha cedit mai en la
seva oposició a l'Anschluss.

Més que enlloc, és a París on la situació
austríaca és considerada en el seu veritable
estat i se'n comprèn la gravetat i les aperi-
lloses conseqüències que en poáen derivar
l'anexió d'Austria al Reich portaria la guer-
ra com a efecte immediat. Paul-Boncour,
que espera la resposta del Reich al memo-
ràndum — la qual ja se sap que no serà
favorable —, no ha vaci•lat a reclamar l'a-
tenció del "Foreign Office sobre la nova fase
de la crisi austríaca. Per això es comprèn
que a Ginebra, dintre pocs dies, es tornarà
a tractar d'aquest perill que amenaça la
pau, i que es creia, si no conjurat, almenys
allunyat. Quines solucions es podran triar?
No és possible de dir-ho. Però el govern
francés avui dia té la convicció que és peri-
llós perdre el temps inútilment. I del ma-
teix s'haurà de convèncer el govern anglès.

Mussolini, malgrat la seva política més
germanòfila que mai, haurà de deixar fer,
si per la seva solidaritat amb el racisme sao
vol sacrificar els interessos del seu país.

Però, per sort, sembla que prevaldrà, en
el suprem interès de la pau, el criteri de
França i d'Anglaterra.

TIGGIS

REBAIXES
EN

'ABRICS
Els de	 75	 pessetes a	 50 pessetes
Els de loo a	 75	 »
Els de 125 a loo	 »
Els de 15o	 n a125	 ■

F. VEHILS VIDAL
7, Plaça Universitat, 7
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lln home de lletres

L'ESTAFADOR DE SET-CENTS MILIONS

Serge Alexandre Stavisky

Stavisky neix en x886 a Svobodka, pro- ' ha tingut mai gire re,istència ; sovint, el
víncia de Kiev, de pares jueus. Després de seu sistema nerviós, desballestat per un con-
rodar pels països de l'Orient europeu, la tratemps, el submergia en un estat de de-
família Stavisky recala a París, s'hi natu- pressió que l'havia dut més d'un cop a ped-
ralitza i el pare s'estableix de dentista. El sar en el suïcidi. Agtesta v_egadà havia in-
f11 només té quinze anys, que ja roba dé tentat penjar-se.
son pare l'or de fer dentadures. Aquest xr- E1 que es suicida de debo fOu el seu pare.
cot promet. Als vint anys es creu amb coca- Quant ala seva mare, afecta d'un càncer,
ció artística i debuta en un cafè ràñcert de és - hospitalitzada ep un convernt, és conver-
l'avingu(la	 Wagram.	 L'èxit	 no	 l'acòmpa- teix, eYseu fill fingeix !a conversió: manio-
nya.	 De totes maneres, en	 ryoç	 és gerent„ bres, per a obtenir 800,000 francs de la supe-
d'un establiment semblant, les	 Folies	 Ma- nora,	 sota color de llançar un	 nou remei
rigny,	 ' contra	 el càncer. Morta la vídua del den-

Inicia	 la	 seva	 activitat fi-
nancera	 l'any	 1912,	 fundant
una oficineta	 de negocis	 no'
massa nets. No se li pot pro-
var res en concret, però ha de
tancar-la. Poc temps d'espres;
una acusaciú més precisa l'o-
buda a fugir de	 França. La
guerra el troba .a Brusselles,
s'enrola a la legió estrangera
francesa, fa alguns mesos de
front; reformé en 1915, funda	 ;
una banca, i, al cap de mig -'
anv, és condemnat a sis me-
sos de presó.

Té trenta anys, i encara no
té el tipus distingit ni sap ves-
tir-se. Podria vendre corbates
de pesseta i no se n'estranya-
ria	 ningú.	 Coneix	 aleshores
Jeanne Bloch, quz sota el nom
de Jeanne	 Darcy ha	 tingut
èxits com a cupletista i havia
heretat una bona suma d'un
aviador mort a la guerra. El
destí	 de l'aventurer	 gira	 en
rodó. Aquella dona té diners
i bones	 relacions.	 París	 està
cansat de tants anys de gúér-	 El darrer retráé de	 SatorUï'slïy
ra i	 de restriccions.	 Stavisky
munta dancings i timbes clan-
destines en locals	 venturers,	 fins que con- tista	 i	 aconseguits	 els	 diners,	 Stavisky	 fa
venç Jeanne Darcy d'obrir un establiment, exhumar el cadàver de sa mare i enterrar-lo
el Cadet-Roussel.	 La	 guerra	 s'ha	 acabat en	 el	 cementiri	 jueu.:,:,.;.
i hi ha ganes d'atordir-se. El cabaret mar- Oficialment boig, però la 'llibertat li	 re-
xa bé. Però al cap de dos anvs, la propie- torna l'equilibri. Només li queda, de la seva
tària de la casa no	 ha	 cobrat res del ¡lo- follia, la, megalomania, que ja és prou greu,
guer,	 i la	 Darcy	 l'ha pagat :	 ha anat	 a sobretot pèr als. altres.	 Tot	 just	 sortit de
parar a les butxaques de Stavisky. Aquest la presó, Stavisky reprèn els afers, amb més
r	 altres	 abusos	 de	 confiança,	 tot	 plegat audàcia que mai, però amb el nom de Serge
80o,000 francs que la Darcy té de meny s.. Alexandre.
L'amant Ii ha	 sortit bastant car.. Les qüestions amb la justícia	 segueixen

Li ha agafat	 la follia dels negocis. 	 Vol ensopides " dintre les carpetes, sense que vin-
crear un	 Holl)twood a	 la Costa Blava	 i gui mai ,l'hora de revifar-les.	 1 comença la
funda un trust que fa fallida. Munta una dansa dels	 milions	 i dels grans	 personat-
agòncia	 d'importació	 i	exportació,	 pretext ges,	 barrejats	 en empreses d'envergadura.
de	 viatges	 que	 l'esborrin	 de	 la memk ria «Etablissements Alex»,	 l'objecte	 dels quals
dels perjudicats. és el	 comerç de joies i tota mena d'opera-

Torna a França i de 1922 a 1924 funda cions ;	 «Compagnie	 Fondère d'Entreprises
societats	 fantasmals,	 de crèdit agrícola,	 (le et .de Travaux publics», 	 amb els diners. de
préstecs al ram de la construcció... Una pe- la qual pagà els préstecs a l'empresa ante-
fita estafa en 1925 : Amb un romanès amic rior. Es qüestió d'anar fent «pilotes». Troba
seu, Popovici, destapen xampany a Mont- el	 magnífic	 filó	 del	 Crèdit	 municipal	 de
martre. El romanès, begut, paga amb un Baiona, i l'explota a fons. Però tot ve que
bitllet de cent dòlars. Una dona de la colla s'acaba.	 La primavera de	 1933,	 algú sent
va a trobar l'amo : «No torneu el canvi en pudor de socarrim.	 Els diaris financers as-
diners a aquest xicot,	 que els perdrà o els senyalen el perill .  Cal una «pilota» més ge-
hi robaran,	 lleu-li	 un xec.» Aquella	 ma- gantina .encara per a tapar els forats: Sta-
teixa nit,	 Stavisky el falsifica i el mati ti a visky creu tenir-la amb els bons agraris hon-
a cobrar óo,000 francs. Detingut, és posat garesos.	 .
en llibertat provisional. El xec fals, peça de Però tot se n'havia d'anar	 a rodar. Un
convicció,	 desapareix	 dels	 arxius	 policíacs. insignificant inspector provincial de finances
Stavisky comença a saber fer-se protegir. ho ha engegat tot en orris; Potser si hagués

Segueixen unes quantes desaparicions de demanat instruccions a París, l'afer encara
valors en cases d'agents de canvi. Els em- no' hauria esclatat.
pleats que en són	 autors ino són més que La resta de la història és coneguda, fins
.comparses de Stavisky; La justícia :no ha tin- al suïcidi -- en el qual no creu ningú — de
gut mai pressa a aclarir aquests afers. Les l'aventurer en una villa de Chamonix.
vistes han estat sempre ajornades, Stavisky x	 s
ha fruït de llibertat provisional sense fiança.
Només una vegada, per una estafada de sis S'ha dit que Stavisky era un megalòman.
milions,	 se	 li	 exigí	 una	 fiança,- de	 50,000 Donava grans festes, jugava fort als casinos
francs. de moda,	 feia de	 cavall blanc d'empreses

Mentrestant,	 Stavisky havia 'conegut un d'espectacles. Molt bé : quant pot haver gas-
maniquí de casa de modes, Arlette Simon. tat aquest home en cinc anys de vida fas-
Com aquella noia barcelonina que quan va tuosa : setanta, vuitanta, cent milions? L'es-
descobrir que el seu amant era pistoler del tafada puja, diuen,	 a set-cents. La diferèn-
Lliure,	 ja	 'se	 l'estimava,	 Arlette	 no es	 va cia ha	 anat	 a parar a	 les administracions
adonar de la veritable professió de Stavisky de diaris venals, als fons electorals d'alguns
fins poc abans de néixer-li un fili partits,	 a les butxaques de	 certs. personat-

En 1927, un psiquiatra complaent declara ges influents..:
que Stavisky és boig. Podria ésser que hi Decididament, les estafades	 són	 un ma
hagués alguna cosa de veritat. Stavisky ro negoci.
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COP 'D'ULL INTERNACIONAL

Sarre, Dantzig i Austria

	

Si donem una mirada als problemes que	 Es bo de tenir present que quan la ciútat
s'han acumulat des de 1926 — quan, per era sota la dominació prussiana, els polone-

	

impuls romà, s'afermà en certa manera la	 sos en foren expulsats i llurs cases i propie-

	

política revisionista — veurem que totes les	 tats confiscades i passades a mans de gent

	

temptatives fetes per a resoldre'ls han re-	 aleman ya. Això ha fet possible que la pobla-

	

sultat vanes. 1 amb el temps molts proble-	 ció de la ciutat sigui alemanya en majoria,
mes s'han complicat encara més.	 i que, així, en les eleccions per a la renova -

	

Hi . ha, naturalment, en primer _ lloc la	 ció del Senat escaigudes l'any passat, els

	

qüestió del desarmament. Qui pot pensar	 nazis guanyessin la majoria de llocs. El
	seriosament a efectuar una reducció dels	 gran desig del nou govern de Dantzig hau-

	

armaments després que Hitler ha pujat al	 ria estat de proclamar 1'anexió al Reich,

	

poder d'Alemanya i que, a despit d'una co-	 però això ho haurien impedit la S. de les

N. i Polònia. A més a més, sense el tràfic
polonès el port de Dantzig es moriria i la
misèria castigaria la població. Per això Hit-
ler deu haver aconsellat al cap del ñqu go-
vern que-adoptés envers Varsòvia' una po-
lítica conciliant, tipus finasserde, ï cercar .
d'evitar topades. Però el govern de Varsò-
via és malfiat envers Alemanya i no es fa
iliusions. El mariscal Pilsudski ha fet escola,
i els que dirigeixen la política polonesa, tot
i essent paci fistes; no cauen al parany posat.
Això no treu que estiguin disposats a escol-
tar totes les bones proposicions i a secun-
dar-les en el límit del possible, sense renun-
ciar, ben entès, als legítims drets sobre la
ciutat lliure i sobre el port.

Però no fou possible d'evitar la topada
amb la S. de les N. La Constitució de Dant

-zig comprèn una àmplia llibertat de premsa.
Ara han estat suspesos dos diaris. Els di-
rectors, social-demòcrates, recorregueren a
l'alt comissari, i per .aquest fet foren detin-
guts. Naturalment, l'alt comissari recorre-
gué a la S. de les N. perquè es prenguessin
les mesures necessàries per tal d'assegurar
la seva autoritat. I és d'això que el Consell
de la S. de les N. també s'ha d'ocupar. Les
agències berlineses fan córrer moltes inexac-

Aquesta setmana és una de les més inte-
ressants quant a política internacional per
les decisions que podran ésser preses a Gine-

bra, on dilluns començà la 78. a sessió del
Consell de la S. de les N., sota la presidèn-
cia de Beck, ministre polonès d'Aters es-
trangers.. S'hi ha de tractar de qüestions
especialment destinades a apassionar l'opi-
nió pública. Una, la de la modalitat a seguir
per al plebiscit del Sarre que ha de tenir
lloc, tal com està previst en el tractat de
Versailles, el gener de 1935 ; i l'altra, l'ac-
tivitat que ha de descabdellar a Dantzig el
comissari de la S. de les N.

Quant al Sarre, són conegudes les propos-
tes insistents, fetes per Alemanya a Fran-
ça, en tots els tons, des de l'amenaçador al

suplicant, per al retorn immediat de la con-
ca al Reich, assegurant, en correspondència,

l'oblit de les (ferides sagnants r impossibles
de cicatritzar» d'Alemanya, com deia Von
Papen, avui disposat a tot amb tal de re-
cuperar el Sarre. Perú a Berlín han mesurat
França amb una mentalitat teutònica i bit-
leriana, si s'ha pogut creure per un mo-
ment en la possibilitat que el govern fran-

còs no sols es disposi a violar el tractat de
Versailles - cosa evidentment perillosa per
les conseqüències que podria tenir —, sinó

també a privar una població del dret intan-

gible de decidir ella mateixa la seva pròpia
sort. Es comprèn que les insistències ale-
man yes no hagin pogut tenir una acollida
favorable.
La població del Sarre ha de decidir sobre

aquestes tres solucions
i) Manteniment de l'organització actual
2) anexió a França;

3) anexió a Alemanya.
Els nacional-socialistes es declaren segurs

dels sentiments germanòfils de la població.
Si és així, no es comprèn la por pel resultat
del plebiscit, en el qual — remarqui's bé —
només poden pemdre part els ciutadans

d'ambdós sexes que habitaven a la regió
abans de la conclusió de la Conferència de
Versailles. Encara menvs es comprèn la irri-
tació de la premsa alemanya per les garan;
ties db sinceritat del vot que es vol assegú-
rar, com és de raó. Així, si els alemanys
fossin sincers, aquesta mesura els hauria de
satisfer. però la veritat és una altra : avui
al Sarre hi ha un formidable corrent anti-
nazista que preval sobre els altres senti -
ments.. Això a part de raons d'interès mate-

rial. El Sarre, com és avui o com seria amb
I'anexió a França, pot mantenir -se en les
flÒrides condicions actuals, perquè tota la
seva producció és absorbida a França. Si, en

canvi, fos anexionat a Alemanya, on de
conques per l'estil n'hi ha massa, el Sarre
veuria paralitzada la seva activitat minaire

i cauria en una situació de la qual dificil-
ment podria alçar-se en molt de temps.

De totes maneres, els ciutadans del Sarre
són els àrbitres de llur sort, i el món no po-
drà sinó inclinar-se clavant el que ells de,
cideixin.

Quant a Dantzig, les coses són més senzi-
lles. El tractat de Versalles, contràriament
a les mateixes proposicions de Wilson, no ha
volgut concedir a Polònia aquesta ciutat,
històricament i geogràficament polonesa, i
n'ha fet una ciutat lliure sota el patronat de
la S. de les N., la qual, entre altres coses,
ha de vetllar perquè la sera Constitució no
sigui violada. A aquest fi la S. de les N.
té un comissari seu a Dantzig.

zelea Codreanu
Per bé que prohibida i dissolia per Duca,

la Guàrdia de Ferro no és morta. Al con-
Iran, és el ministre el "mort . I tots els caps
de partits romanesos, tret dels del partit
liberal, han fet declaracions més o menys
dictatorials que deuen haver satisfet el ca-
pità Zelea Codreanu, cap de la Guàrdia de
Ferro.
Aquest Codreanu no plany la propaganda.

Els seus acòlits corren pels pobles interro-
gant els pagesos
—Quantes vaques tens?

— Una.
--Quantes en voldries?
—D ues.
—Està bé. Quedes apuntat per dues va-

ques. Les tindràs quan mani Codreanu.
Però sovint és el mateix Codreanu el que

corre pels pobles fent comèdia. Arriba, mun-
tat en un cavall blanc, vestit a la manera
tradicional del pagès romanès

—D'on veniu, capità ?—li pregunten uns
compares que ja saben la lliçó de memòria.

—De molt lluny, corrent sempre aquests
pobles que gemeguen sota l'explotació
va..

—Així, tindreu gana, capità—fa un d'ells
traient-se del sarró un pollastre rostit.

—Si, molta ; però no puc menjar pollastre
inentre tants romanesos passen gana. Por-
leu-me un tros de mamilaga (una mena de
pa ordinari).

Lerroux feia una cosa semblant quan era
emperador del Aarallel, i no li va pas donar
tan naal resultat.

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

bronze, Tintes i Utillatge per les

Ar s Gràfiques

Agullers, 1 I VI. Laletana, 4
Tel. 15524 • BARCELONA

Ile és Roosevelt. Llegiu aquesta llista
d'organismes que és corrent de designar, als
Estats Units, per les seves inicials.

Demés de la N. R. A. (National Recoverv
4ct), hi ha : R. F. C. (Reconstruction Fi-
nañce Corporation), A. A. A. (Agricultrrral
Adjustinent Administration), F. F. C. A. (Fe-
deral Farm Credit Administration), C. C. C.
(Civilian Conservation Corps), P. W. A. (Pu-
blic Workt Adpaiitistratwn), C. Id?. A. (Civilian
11'prks Administration), F. S. R. C. (Fede-
ration Surplris Relief Cor¢oration), F. D. 1.
C.:(Federal Deposit lnsurance Corporation),
F. •D. L. C. (Federal Deposit Liquidation
Corporation), F. H. L. B. (Federal Home
Loan Bank), T. V. A. (Tennessee Valley
Authority), i encara altres òrgans menys im-
portants gràcies als quals espera transfor-
mar tota l'estructura econòmica i social dels
Estats Units.

Zanfs a tants

Einstein, el gran savi, invitat per Mary
Pickford, estava encantat de la gràcia i l'a-
mabilitat de la 'mestressa de la casa.

—Escolteu — preguntà discretament a un
amic —: qui és Mary Pickford?

Aquesta pregunta féu gràcia a l'interrogat,
que anà tot seguit a contar-ho a l'estrella.

—Ah ! — digué l'ex-xicota del món —,
aquests ministres hitlerians, fora de la polí-
tica...

Ilítlerina i Gobbelina

No es tracta de productes de l'acreditada
indústria química alemanya, corn podria sem-
blar a primera vista.

El registre civil alemany ha admès, diuen,
els croms Ilitlerina i Goebbelina, amb què
alguns pares fanàtics bategen les filles, les
quals, quan siguin grans, o abans i tot, ja
tindran prou feind a canviar de nom.

Feina descansada

Si el règim hitleriá és poc favorable al
Parlament, no es pot dir, en canvi, que els
parlamentaris no siguin afavorits.

Un diputat del Reichstag percep sis-cents
marcs mensuals, dels quals-cal deduir un deu
per cent per a la caixa del partit nacional-
socialista. Una absència injustificada a una
sessió és penyorada amb vint marcs. Cada
sessió de comissió val, a un dif utat que en
formi part, una dieta de deu marcs.

Donat el belit +rornbre de sessions del
Reichstag — tres o quatre en un any — i
que els diputats no tenen despeses electorals,
cal reconèixer que Hitler es mostra generós
amb uns diputats que no li fan cap falta.
Es clar que havent-se suprimit les Dietes dels
diferents països del Reich_ el pressupost en-
cara fa economies.

Verifaf eferna
L'afer Stavisky parta naturalrzent a la me-

rnòria altres afers anteriors. 1 algú ha retret
una anècdota del famós estafador Rochette,
al qual deia una vegada un president de tri-
bunal, en trobar-se'l altre cop al davant

—No canviareu mai!
—Senyor president — contestà l'estafador,

filòsof —, els que no canvien mai són els
clients.

Orella de poefa

S'han publicat uns versos pòstums d'un
nebot de l'acadèmic Flenry Bordeaux. L'on-
cle novetlista hi ha posat un pròleg, no gaire
entusiasta, en el qutll parla de l'autor i diu,
entre altres coses :'=@

((La música l'atreu, 'l'encisa : comença a
tocar el violí, pera té el seu compàs propia»

Deu ésser còmode per a la musica de con-
junt!

El pas  quotidià fier la frontera de Dantzig

média pacifista molt mal jugada, prepara el
seu país a una guerra de revenja? 1 per una
altra banda, Mussolini afirma''que tots els
italians han d'ésser soldats, i fa donar als
marrecs de dotze anys in "füseil amb el nom
d'un soldat mort a la guerra gravat a la
culata. Després (l'això Mac Donald podria
encara pretendre de França que redueixi la
seva organització militar defensiva per a
permetre al Reich que prepari una ofensiva?

Encara que després de l'aquiescència
de Mac Donald al projecte mussolinià de re-
construcció d'una Santa Aliança, no seria
el cas de tenir massa confiança en ell, cal
considerar impossible aquesta hipòtesi. El
Times, que és el diari que millor reflecteix
el pensament del primer mumstre anglès, ara
es dedica a lloar el memoràndum que Fran-
ça ha tramès al Reich i ha fet enfurismar
els diaris alemanys, que s'esbraven amb vio-
lència contra la Gran Bretanya{ i especial-
ment contra Eden, acusant-lo de voler fer
recaure sobre Alemanya la •responsabilitat
del -fracàs de la Conferència del Desarma-
ment, cosa en la qual el Times no diu sinó
la veritat.



N o sabem elue és . cinema parlat,q
encara que gvul uem fer creure que si_ 

	Tots ens ocupem del cinema sonor, d	 s. Les temptatives fins ara realitza-

	

les seves tendències, de les seves possibi-	 des per crear pellícudes espanyoles, qualse-

	

litats. Tots establim paral.lels més o meros	 vol que sigui l'èxit que hagin tingut algunes

	

exactes i arrimats entre el teatre que se'n	 d'elles fetes a Amèrica o a París, no atenuenva o sembla que se'n va i el cinema que l'absolut d'aquesta inexistència. I un homarriba. Tots comentem amb un interés que sent la temptació de demanar-se : els poblesde vegades va acompanyat de l'enginy i de hispano-parlants ano seran massa pobres per	vegades va sol i vern, la técnica dels grans	 a tenir, el que se'n diu tenir, un cinema	directors, L'art i la bellesa dels estels, la	 sonor propi?
qualitat dels temes. 1, tot plegat, dóna a
les nostres publicacions i a les nostres con-
verses un to càlid simpàtic i confortable.

*x
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Lubitsch? Gran, meravellós. Quin gust	 _______en la tria dels angles ! Quina gràcia en la

Joan Crawford

«L'illa de les ànimes perdudes,

El. CINEMA
L'ACTUALITAT

Dues estrenes
Clarence Brotin ens ha demostrat prou

vegades el seu incontestable talent perquè
tot film que vingui signat amb el seu nom
sigui per nosaltres com una obligació d'anar
al cinema. I amb tot, l'autor de La dona
lleugera aquesta setmana ans ha decebut.
A desgrat d'haver-hi anat amb les predis-
posicions més favorables, l'estrena de Letty
Lynton ens ha demostrat una vegada més
que en cinema hom .no pot fiar-se totalment

de ningá. Les condicions de la producció
són massa complexes perquè àdhuc l'artista
més escrupolós :no claudiqui de tant em tant.
Impossible de retrobar en Letty Lynton
aquelles qualitats que caracteritzen els sce-
narii habituals de Clarence Brown : origina-
litat i veritat humana.

Clarence Brown precisament s'ha mostrat,
en general, amic de defugir tàcitament lis
receptes habituals dels marxants d'històries
cinematogràfiques. Li plau d'explorar ca-
mins inèdits. L'excentricitat de certes si-
tuacions, la fesomia desconcertant dels seus
tipus femenins, tan admirablement entesos
per Greta Garbo, no exclouen la versem-
blança psicológica ni la veritat dramàtica
en els seus scena1ii. En canvi, amb Lefty
Lynton, ja en començar, experimenteu la
desagradable impressió de petjar un terreny
fals, impressió que ha d'accentuar-se a me-
sura que avança el film.

L'habilitat d'un director, bregat, 1'a pre-
sència de Joan Crawford, el ban treball de
Robert Montgomery, dissimulen fins a cert
punt la banalitat d'una història que no pot
interessar-nos. Esperem veure .aviat el ta-
lent d'aquest director .esmerçat d'una ma-
nera més eficaç, i Joan Crawford, igualment,
en urna situació més digna de les seves ex-
cepcionals facultats artístiques.

•s # ^•

L'assumpte de L'illa del doctor Moreau,
la novella de Wells de la qual s'ha extret
L'illa de les ànimes perdudes, que ara es
projecta al Coliseum, pertany a aquella
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classe d'assumptes que en passar del llibre
al cinema perden les seves principals vir-
tuts de suggestió i de fantasia, en esdevenir
servils d'aquella materialitat concreta de les
formes cinematogràfiques que lleva al mis-
teri la seva facultat d'excitació i (l'emoció.
En perdre la vaguetat que els confereix la
narració literària, vaguetat plàstica que tant
serveix els designis de l'autor, i haver-se for-
çosament de traduir en formes definides,

l'assumpte corre el risc, difícil d'evitar, d'es-
devenir pueril. Així passa en el film en qües-
tió, film molt ben tret, admirablement in-
terpretat i intel•ligent sempre, on els passat

-ges més terrorífics, més extraordinaris de
fantasia, esdevenen quasi risibles.

El doctor Moreau ha trobat la manera,
mitjançant intervencions quirúrgiques fetes
damunt d'animals, d'accelerar prodigiosa-
ment el moviment d'evolució que domina
els regnes orgànics. Les mutacions que exi-
geixen milers d'anys per acomplir-se, el doc-
tor Moreau les realitza en l'espai de pocs
dies. Em la seva illa, posseeix urna pila d'ani-
mals que s'aproximen ex traordinàriament a
les formes humanes, i la seva creació més
perfecta és la dona que ell ha tret d'una
pantera. Ungles de fera, Anima femenina.
La situació equívoca d'aquells éssers emn l'es-
cala orgànica crea tota la paradoxa de les
situacions. Hom reconeixerà en aquesta es-
tramya ficció les habituals utopies de l'autor
sobre la noció d'evolució i la noció del temps.
Les teories evolucionistes han permès d'ins-
pirar a un inovellista sempre disposat a les
aventures de la fantasia; com és Wells, la
història que ara veiem en aquesta pellícula.

Inútil de dir que Cot plegat és una pura
utopia, rigorosament inversembla:nt i que
no cal sinó admirar la imaginació del gran
novellista anglès, i reconèixer que els rea-
litzadors del film han tret bastant partit 

—dintre les limitacions que hem assenyalat 
—del llibre, aconseguint un espectacle a esto-

nes força acceptable.
Josep PALAU

Vida privada
A Elstree s'ha sabut que Katherine Hep-

burn, que la setmana passada presentàrem
als nostres lectors, ja feia tres anys que era
casada. Em efecte, en 1930, miss Hepburn
havia passat a ésser l'esposa d'Ogden Lud-
low, financer neoiorqul, amb el qual viu
clos mesos a l'any ; els altres deu els passa
a Hollywood. Però no s'ha parlat mai de di-
vorci.

Un periodista decidit telefonà a Holly-
wood des de Landres, .amb ganes de tenir
de la mateixa Katherine Hepburn la confir-
mació de la notícia.

—Què n'heu de fer? — respongué l'es-
trella —. La meva vida privada no interessa
a ningú.

Hollywood i Elstree
Les conferències entl-e J. M. Schenck,

magnat de Hollywood, d'una banda, i Dou-
glas Fairbanks i A. Korda, d'Elstree, de l'al-
tra banda, han acabat en un acord pel qual
alguns films d'Elstree seran distribuïts als
Estats Units. Schenck s'ha compromès a
adquirir una determinada quantitat ele pel

-lícules fetes a Elstree.
A més a més, ha proposat un intercanvi

d'estrelles, no solament d'estrelles artistes,
sinó també d'estrelles directors i d'estrelles
tècnics.

Aquest mes mateix serà començat el pri-
mer film anglès destinat a Amèrica. Durà
per títol original Sons of Guns, terme d'ar-
got que no es pot traduir literalment. Els
papers principals aniran a càrrec de Lily Da-
mita i Jack Buchanan.

Un altre film d'Elstree destinat als Estats
Units tindrà Ronald Colman per protago-
nista.

Així doncs, la rivalitat Hollywood-Elstree
ha mort abans gairebé d'iniciar-se. Hom ha
comprés que el món és prou gran perquè
pugui haver-hi dues grans productores de
films en anglès.

«La condició humana»
filmada

Joris Ivens és desconegut del gran públic.
Debutà amb El Pont, curt documental so-
bre el pont de Rotterdam. Realitzà després
Pluja — film presentat a Barcelona, com a
complement, en una sessió especial —, en
collaboració amb Framken, Simfonia indus-
trial i Construïm, fibra aquesta darrera rea-
litzada a petició dels sindicats obrers. Ales-
hores el trià la Meschrabpom — l'empresa
on figura Pudovkin — per amar a l'Ural a
filmar Komsomol, pellícula destinada a va-
lorar el paper de les joventuts comunistes
en el pla quinquennal. Actualment s'ocupa
de muntar Boriiiage, enquesta sobre la mi-
sèria i les lluites én la regió minaire de
Mans.

Darrerament; Joris 'Ivens ha passat un
parell de dies a París, en ocasió de l'estrena
del seu darrer film, un magnífic documental
sobre l'assecament del Zuyderzee, i, inter-
rogat sobre els seus projectes, ha dit

—Es qüestió de portar a la pantalla la
forta i generosa obra literària d'André Mal-
raux• Actualment m'esforçc a destriar del
darrer Premi Goncourt, les línies generals
d'una obra purament cinematogràfica, tre-
ball que realitzo de perfecte acord i amb la
plena col.laboració de Malraux i espero dur
a bon terme. Es que els films que m'in-
teressen són els de tendències socials, aquells
que són la il.lustració vivent dels grans pro-
blemes de l'hora,

dinàmica de les figures ! Quina facultat
d'expressar en poques imatges un sentiment
voluminós!

I King Vidor? E1 mestre de La gran pa-
rada, no sols no decau, sinó que ens me-
ravella cada any amb una nova demostració
del seu talent.

-I Mamoulian? Què en dieu de Mamoulian
i d'aquella primera part inoblidable de
L'home i el monstre? Quiina meravellosa
mobilitat de càmera 1Quina explotació in-
telligent de simultanisme plàstic !	 -

I René Clar? Quins xàfecs, quins xàfecs
d'aigua eii les pellícules d'aquest director
parisenc. A estones esteu temptat de dir
prou. Però, els paraigües lluents fan tan
bonic i les intrigues amoroses dels seus per-
sonatges guanyen tant amb una bona re-
gada!

Tot saludant els directors, no oblideu pas
els actors i les delicioses, seductores, arra-
vatadores actrius. Aquest estupendíssim En-
ric VIII, alhora tan brutal i tan humà, que
ens ha servit Charles Laugthon ! I Greta...
Per ventura tots ena estem encara fascinats
per GretaGarbo? I Lionel Barrymore? Ah,
també, també, som uns fervents admiradors
d'aquest actor ple d'intenció, sobri, flexi-
ble... I Kay Francis? Quins ulls tan dol-
ços --• dos llacs de mel transparent — i quin
oval tan suggestiu ! I la... la Dallonses...
ja sabeu la qui vull dir, la que és protago-
nista en Madamme Butterfly però que no ens
hi agrada gens... Sylvia Sydney! Això ma-
teix : la Sylvia Sydney... la de la presó...
la bona... I Ruby Keeler, la del Carrer qz...
Sí : res de particular ; però quines cames,
oi ?, quines cames! I la Joan Crawford...
en aquella pellícula... i en l'altra, la de
l'any passat... Meravellosa! També estem
tots plegats un si és no és enamorats de
Joan Cralwford... I Lewis Stone que baixa
tan bé les escales i suporta amb tanta dig-
nitat les adversitats amoroses? I no cal se-
guir : la llista podria ésser perfectament in-
terminable, perquè mai al món no s'ha vist
una semblant concentració d'elements artís-
tics i de tipus humans. Figureu-vos : encara
no hem dit un sol mot dels valors europeus.
També in'hi ha : n'hi ha molts a Amèrica,
però en queden alguns a Europa. Es evi-
dent, evidentíssim. No ens emboliquem • a
reobrir ]'enumeració perquè fóra la cançó
de l'enfadós. El resultat és que no sabem
on girar-nos de tants i tants objectes com
s'ofereixen a la nostra versàtil admiració.

Passa, tanmateix, que un cop ens hem
dissipat en aquesta admiració prodigiosa-
ment mítltiple, tenim un punt de dubte.
Sense poder-ho evitar, reflexionem. (Un
vici! qué voleu ?) Reflexionem i ens anem
adonant que en tot aquest magmífio esplet
d'energies i ele realitzacions, nosaltres no hi
pintem absolutament res. Aleshores, els nos-
tres entusiasmes (tan frenètics !) i les nos-
tres crítiques (tan moderades, tan tímides !)
agafen um aire espaintosament gratuit. Ens
sentim, si fa no fa, com una colla d'as

-trònoms que, tot manipulant uns aparells
no gaire perfectes, s'embriaguessin en el
comentari dels moviments celestes fins al
punt d'imaginar-se que hi exerceixen una
veritable influència.

I el fet, el fet temible, el fet aclapara-
dor, el fet abismal, és que nosaltres, el nom-
bre cada dia creixent de crítics, cada dia
més documentats i més saberuts, que co-
mentem les pel.lícules no representem ab-
solutament res en la remota r colossal me-
cànica de la cinematografia americana i
nord-europea.

***
U!ns anys enrera, un autor dramàtic hon-

garès del nom del qual no em recordo, la
ésser contractat per col.laborar a l'edició de
pellícules americanes i va anar a residir a
Hollywood en els inicis del cinema sonor.
En un seu article que varen publicar di-
versos periòdics del vell continent hi havia
aquesta frase que em va restar gravada al
cervell amb algun àcid penetrant : «Europa
és massa pobra per a fer cinema sonor.»
Han passat alguns anys — no gaires 

i els fets han demostrat que la profecia d'a-
quest autor avantatjosament expatriat no
era certa. Sia perquè la tècnica ha abaratit
la producció de pellícules sonores, sia per-
què les fronteres lingüístiques no hagin ac-
tuat amb el rigor que potser ell creia, el
fet innegable és que els europeus — ale-
manys, anglesos i francesos — fan cinema
sonor i fins bon cinema sonor.

Però aquí, a sota dels Pireneus, què pas-
sa? Ah, doncs, passa que no hi ha cinema
sonor, com abans no hi va haver cinema

No desconec que .aquesta posició pessi-
mista podria trobar — 1 tant de bo la tro-
bés !- una rèplica com la que la realitat
europea ha domat a aquell autor hongarès
que he al.ludit abans. Però ara com ara no
hi ha símptomes que permetin descomptar

-la per a un avenir pròxim. Elsanalfabets
s'adapten a les pel.lícules estrangeres parla-
des en espanyol per dobles — ranxo abomi-
nable ! — i els altres s'adapten a les pel

-lícules originals parlades en .anglès, en fran-
cès o en alemany i explicades pels rètols
que circulem per la part inferior de les imat-
ges... Paré mi els uns ni els altres, consi-
derats collectivament i deixant de banda eI
gremi restringit dels bons políglotes, no po-
den discórrer a consciència del que és ci-
nema parlat.

Ja hem avançat força per la via pedregosa
de la desil.lusió. Però, ai de mi !, encara no
som al capdavall. Encara ens resten algu-
nes passes per fer... Suposant, amb un gran
esforç que qualificaria de supositori si no
m'esverés el perill d'u'na mala interpreta-
ció; suposant, torno a dir, que els hispano-
parlants arribessin a crear un cinema par-
lat propi, és a dir, scenarii d'autor hispano-
americà, diàleg d'ídem ídem ; director, ac-
tors, cameramen, ,tot, o quasi tot, del país,
nosaltres, catalans, no resultaríem massa
pobres o massa escassos per a arribar a.
realitzar una obra semblant?

Ara sí que som a la fi del trajecte. Se-
nyors : sortida per davant. I un altre dia
continuarem.

CARLOS SOLDEVILA

Exit en la raids
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UNA CARTA

D'Erik Chareil
al Director Sr. X

(cDistingit senyor X.
El rigorós incògnit amb qué he passat

uns dies a Barcelona ha estat el motiu que
ignorés la vostra veritable persorialitat. Per-
meteu, doncs, que m'adreci a vós distingint-
vos amb aquesta convencional X.

He estat al teatre Novetats, a veure la
paròdia que vós heu muritat del meu Au

-berge du Cheval Blanc. En sortir (le la
representació, m'ha faltat temps per a dir-
vos que m'hi he divertit i felicitarvos cor-
dialment, de col-lega a col-lega.

La vostra Posada del Cabalijio Blanco
ve a ésser una edició de butxaca del meu
Auberge, i això, en el temps que correm,
resulta molt pràctic. 1 així com hi ha edi-
cions posteriors, corregides i augmentades,
la ostra reedició de l'opereta resulta cor-
regida (tendint vers el pitjor) i disminuïda.
Vetací una altra novetat de les moltes que
he observat en el vostre teatre de Novetats.

La part còmica de ¡'opereta l'heu con-
servada admirablement j fins gairebé accen-
tuada. En la vostra obra surten uns turistes
impagables, amb un aspecte de trinxeraires
que resulta una meravella (le sordidesa. Es-
tic segur que mOlts hotelers deis Alps apro-
varien aquesta visió del turista.

Una (le les altres tioballes vostres és in-
discutibiement l'escenari reduït. A mi, in-
feliç que sóc !, no se'm va acudir. Al l'vlo-
gador, de París, vaig disposar una escena
immensa, i ilavors, inaturainient, i'empresa
es veié precisada a centractar un gran nom-
bre (le figurants per a omplir-la. Sortós vós,
que amb quatre gats feu el fet!

M'ha encisat també el vostre tenor, el
qual cree que es diu Tino Folgar. El paper
(l'advocat madrileny que u heu assignat, el
representa admirablement. Canta, baila i es
comporta taiment com ho faria un advocat
posat a l'escenari.

Encara que la meya condició d'estranger
cm recomani no immiscuir-me en la pulí-
iica del vostre país, no cree que sigui in-
(liscret en dir-vos que he estat sensible a
la delicada sàtira que heu adreçat a la ms-
titució monàrquica. Em refereixo a l'apa-
rició de i'emperador Francesc Josep, tan
grotesc i tan tronat, amb dos serenos per
tota escorta. Els sentiments repubiicanís-
sims deis barceionins deuen haver sobreci-
xit de satisfacció.

1 per acabar, una altra éonsideració tam-
bé d'ordre polític. Heu tmngut una gran sort
que la dèria autonomista deis vostres polí-
tics us hagi menat a suprimir les autoritats
catalanes depenents de l'Administració cen-
tral. Estic segur que si existís a Barcelona
algun representant de l'Estat espanyol np

; hauria tolerat que cii i..a Posada del Cd-
ba-llito Blanco ridiculitzéssiu un deis seas
ciutadans, com és aqueli fabricant cataló
de faixes per a senyora. La protesta hauria
estat enérgica i immediata.

Res més, senyor X. Al món sempre se
n'aprenen de noves. Jo, en venir a Barce-
luna i en assistir al vostre espectacie, he
après una infinitat de coses que em seraLn
útils en les meves vinents mises en scèné.
Us en dóna les grìicies més sentides el vos-
tre devot servidor Erilz Chareil.»

Per la còpia, A.

A LES, ha sortit el segón número

VEGEU AL
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catalunya
JOAN	 RICAPDO
BLOflDELICORTEZ
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Una bella i emotiva
història de Broadway
i el seu ambient.

EN ESPANYOL

respecte a dos tigreš. Tot piegat, barraca de
fira, com l'home-gasòmetre, com Miss Ko-
ringa. ¡ Pasen, señores, pasen ! Circ aquest
torejador i aquests lieons? El circ es diu
Trubka, per exemple.

Anem, ara, pel programa actual. Es tracta
d'un programa força acceptable, del qual po-
saré de banda, de bll antuvi. els barristes
catalans Harris i el cow-boy Bill-Siling, per
ésser ací molt coneguts. Eis Harris, formant
número amb l'Oliveres, recorregueren I'es-
tiu passat tot Catalunya. Bili-Siling tirant el
liaç, és més popular a Barcelona que els
anticS llacers de l'Ajuntament.

Exit en la mida
CorI,ate. inarrugables
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La darrera obra de Shaw
G. B. 5. ha estrenat al Winter Garden la

seva 43a obra (le teatre. Es titula Oc the
rocks i, com El carretó de les tomes, és una
sàtira política, encara que, segons diuen,
està molt per dessota d'aquesta.

Però tot Londres hi ha corregut, perquè
Shaw és autor nacional i perquè als anglesos
els agrada la sàtira política pública. A més
a més, el veil sapastre irlandès ha posat en
boca deis peršonatges de la comèdia frases
que tothom sap pronunciades per Mac Do-
nalci, Winston Churchill, Lloyd George, etc.

En resum, Shaw ha volgut fer una sàtira
del règim parlamentan. «Més val un sol dic-
tador que tot de dictadorets a cada canto-
nada - diu el primer ministre anglès -. Els
jueus no van pas elegir Moisès ; aquest els

va dictar ilur conducta- i elIs van obeir.» En
aquest momerit, es sant a fora la multitud
que crida : ccAixeca't. Anglaterra !» nSj ho
voigués de debò !» exclama el primer ministre
amb desesperació, i cau la cortina.

Del copalta fantàstic s'escapen dos co-
nilis, un ram de fiors artificials, deu mo-
cadors japonesos, tres despertadors i la
bandera americana. L'esquelet es transfur

-ma en ¡loja rossa. Les bufandes de l'India
són cremades i reconstituïdes d'un tret...
El cilindre de Xang-Ling-Soo vomita dues
oques, una serp, cintes multicolors i un raig
de serpentines. . . Els daus màgics, la pesca
miraculosa, les bombes de cristail, la botella
inexhaurible, la lira d'Apol.ló i la tomba
de Mahoma... Atención, señoras y caballe-

cipitem al teatre un treballa. Sobretot si
aquest teatre és el Circ Barcelonés, tan per-
fumat de fi de segle i amb aquells passa-
dissos que fan una fortor tan gran de gran
teatre d'òpera vuitcentista.

Precisament en aquest veil i simpàtic lo-
cal del carrer Montserrat bern aplaudit dar-
rerament dos illusionistes que ens han fornit
l'avinentesa de comparar dues escoles, dos
estils. The Great Richiardi és i'il-lusionista
deliciosament antiquat. Sullivan, a seques,
és el prestidigitador modern, però sense per-
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EL TEATRE

L'assàig (?) llibertari de I'Hospitalet i	 la D'aquest nou	 programa sobresurten	 els
Torrassa va repercutir molt sensiblement. el Elilet, dos joves artistes que treballen a la
pasSat mes de desembre, a la pista de l'O- perxa	 lliure,	 metàllica.	 Un	 deis	 exercicis
lympia. Alguins artistes deis que es trobavcii consisteix a fer un deis gimnastes un equili-
ací, travessaren de pressa i corrents la fron- un	 (le cap dalt d'una perxa de set o vuit
tera. Altres que estaven a punt de venir, do- metres que el seu company té recolzada,
naren, esverats, per rescindits ilurs contrac- mitjançant un doble peu, al mentó i al front.
tes. Quan, a les envistes de Nadal, va tornar Ei remarcablc	 deis	 Elliet és	 la simplicitat
el circ de la Ronda a obrir les portes, tin- amb què	 treballen.	 Recordeu els	 Arcona,
gué d'ésser compaginat el pro-
grama a la bona de Déu. Hi
restaven	 els	 mai	 prou	 lloats
clowris	 Antonet i	 Beby.	 Hi
restaven, també, els excel•lents
gimnastes	 aeris	 Clerans.	 A
més a més, debutaren els fills
Frediani, que són artistes de
circ pels quatre costats, 	 i els
Stanlev Bros, dos holandesos
que subratllen amb notes de
bon humor uns durs exercicis
d'anellisme i perxa en suspen-
sió,	 en	 els	 quals	 actua	 un .
d'ells	 com	 a	 portador.	 Però	 .
l'ordre de l'espectacle i el	 on-	 . .
junt	 resultaven	 la	 cosa	 in	 ..	 Å	 • .	-
absurda	 del món.	 Absurda i	 :	 -	 . -
pesada. Pesada, sobretot, per	 .
la presència de Miss Koringa.	 '

Aqueixa	 Miss Koringa ens	 ...	 .
fou presentada com a faqul-	 ' .,.	 -
ressa. Segons ella,	 ha nascut	 -
a	 l'h-idia,	 té	 clots sobrenatu- -
rals i els cocodrils i ofidis que /
tragifla són sagrats. Miss Ro- -
dnga confon l'India amb Bor-	 -
deus. Jo la recordo de quan
anava amb el fantàstic	 Bla-
camal) •1 oferia amulets a ral -
als espectadors del pati de bu-
taques.	 Miss	 Roringa,	 ultra -
una	 gran	 quantitat	 (le	 sim-
patia,	 posSeeiX	 una	 dosi	 in-
calculable	 de	 volu.itat.	 Però
no arribarà mai a competir, -
per inolt que conegui els seus -
truCS	 i	 l'imiti,	 el	 seu	 antic
company de trifulgues. Blaca-
man té una naturalesa (le fer-
ro i és	 un comediant (le pri-
mera categOria.	 o admiro la Els filis Frediani
seva despreicupació. En canv,
Miss Koringa	 és dèbil 1 no
sap fer comèdi.a. A mi més aviat em fa pena. que veièrem fa unes setmanes? Son, tumbé,

E:n	 desaparèixer	 del	 carteli	 Miss	 Korin- bons perxlstes, però rigids, afectats. Els El-
ga— En Beby Ii deja la femme Kefir - i liet,	 en canvi, no tenen cap meria de rigi-
a causa d'haver sofcrt un accident un deis desa,	 ni	 d'afectació.	 Els	 Arcona	 són	 ale-
nois Frediani,	 que m	 pogueren	 per	 tant manys ; els Elliet, francesos. Ja ho tenlu tot
oferir-nos liur excepcioinal columna de tres explicat. Trobo també molt afectats els qua-

a cavall, el programa fou modificat de mo- tre atletes holandesos	 Symmex ; la recerca
ment	 afeigin-lii	 el	 número	 deis	 xiriesos de nous equilibris plàstics els per j udica ; es
Kows i el de l'hòiñe-gasmetre Omitron. éompliqueh	 inriecešsàiiarnent	 el	 trebail	 i
Res	 de	 remarcable»	 ls	 Kowes.	 Quaint a aquest resulta esforçati mancat del'asanc
Omitron, un número de barraca de fira ; un que tant hem	 aplaudit en uins	 Ajax o en

. home	 que	 té	 la	 virtut	 d'omplir-se	 l'estó- uns	 Athena.	 Eh	 anellistes	 Mazolas,	 tres
mac de gas	 i	 que clesprés passa el	 fluid dones i un home, suissos, no executen cap
successivament a diversos	 ilums, a un	 fo- exercici extraordinari, com tampoc els tra-
gó, en el qual fregeix un ou, i a una làm- pezistes	 volants	 Vortley.	 Els	 set	 Raesos,
para de deu o dotze bees. No sóc gens amic basculistes, que fa dos anys veiérem al ma-
d'aquests números,	 i men ys de veure'ls	 a teix Oiympia, no van gaire enihi deis saits
un circ.	 Per fortuna,	 csprés	 d'Omitron que podríem	 qualificar de tradicionais. No
sortia a la pista	 Regina	 Frediani amb el passen (le la doble alçària (columna (le dos
seu	 cavail,	 substituint	 els	 seus	 germans. homes). Cal assenyaiar, (le totes maneres, el
Regina Frediani portava a la pista uina nota salt a caure uin peu sobre cada una de les
(le bou gust, de (lestresa i d'elegància. Més mans del segon portador, el salt arnb pirueta
endavant ha actuat a l'Olympia, igualment sobre dos i el triple Salt mortal a caure sobre
en	 un	 número	 d'alta	 escola,	 el	 cavallista uln seicnt a una alçària.
portugués Roberto de Vasconcellos. Es, Ro- Completen el carteil els clowns Rico i Alex
berto de	 Vasconceilos, destre en extrem, i 1 l'il-iusionista Kasfilds. Rico i Alex, 	 artistes
el cavail és magnífie, i els exercicis - ner- de	 sang, de temperamet i	 d'ofici,	 porten
vi	 i	 ritme	 són	 vistosos	 a	 tot	 clemanar, trenta-un	 anys (le	 clowns. Abans, formant
però trobo a faltar en	 ll aquell aire sonyo- part de la veila troupe deis Briatore,	 foren
rial,	 no ja de Regina Frediani	 ni	 de cap uns saitadors incomparables. No havien ac-
altra amaçona de circ,	 sinó deis molts ca- tuat a Barcelona des de 1925. Haig de dir
vallistes —un Carré, uin Schumann... - que que Rico conserva el Seu to reposat i que
han estat Sempre, a una pista, el número Alex no ha perdut el seu tarannà infantil?
de la màxima distinció. Serà que no em sé Antonet i Beby eren el contrast entre la viva-
avenir a	 veure	 un cavallista al circ amb citat i la catxassa. Rico i Alex són l'home
barret cordovès? judiciós i l'infant que topen.	 El	 resultat és

Deis	 programes passats	 cal,	 encara,	 re- el mateix : la rialia. Rico i Alex actuen aju-
marcar	 els	 funèmbuls alemanys Wailenda dats pels filIs d'Alex, un deis quals arribaré,

. i	 l'atracció	 de Cliff Aeros.	 Els Wallenda, segurament, a ésser un bon còmic. Respecte
als	 quals	 vaig	 al-ludir	 en	 aquestes	 colum- a lillusionista grec Kasfikis,	 uli reconèixer-
nes l'hivern	 anterior,	 en parlar deis	 Hus- Ii tot seguit tres circumstàncies favorables
trei, executen, com aquests, un arriscat tre- és ràpid, executa els 	 treballs al mig de	 la
bali a gran alçària, amb balancí (contrapès). pista i porta unes dones espléndidas com a
El caste.11 humé des Wallenda damunt el (IoneS i com a col-iaboradores. Quin art, una
cable és, realment, impressionaint. Més que (I'eiles,	 en	 esdevenir	 en	 estat	 catalèptic
difícil. 1 més que bonic. Com a difícils i bo- Kasfikis practica en	 abundéncia l'ilusionis-
nics,	 jo	 prefereixo	 els	 exercicis	 al	 filferro me (id doble fons i de la doble persona, com
d'un Paul Gordon, o els (le la iroupe japo- Cheffalo,	 Wetryk i tants altres, però amb
ilesa	 Naïto,	 i	 àdhuc els	 d'aqueix	 modest molta netedat.	 No té el somriure de Ray-
alambrista Alamar que figurava al mateix mond, ni la loquacitat de Fu-Manxú. No és
programa i al qiial gairebé no anunciaren. fastuós com Carmo, ni mefistofèlic com Dan-
No parlo ja deis Rossettis, un deis números te. No ; Kasfikis ni somriu, ni parla, ni està
que malauradament han deixat de venir. Els per exagera'cions, ni adopta cap actitud enig-
Rossettis són una meravella ; treballen sobre mética.	 Kasfikis ho fa	 tot	 sense donar-hi
dos filferros paral-leis. Cliff Aeros, el famós importància, com la cosa més natural. Aques -
hongarès que al Turó Park, anys enrera, féu ta flema constitueix,	 potser, la seva millor
d'home-fletxa, s'ha empescat una atracció a qualitat,	 la	 seva	 força,	 el	 seu	 secret.	 De-
base	 d'una	 esfera dacer, com la del	 trio mostra la confiança que té en eh	 mateix i
Guerra,	 dintre	 de la qual	 un	 motociclista en el püblic. Par això pot serrar una clona
atordeix amb	 els seus loopings uiì licó en a la vista deis espectadors igual que si tallés
•liibertat, un torejador fa el quiebro a un altre un pernil.
lieó al compàs de Carmen, un domador mig JO\N TOMAS
nu simula amb un tercer feif una liuita de
greco-romana, i el propi Cliff Aeros perd el _____________

Fabricants de meravellós

Un il-lusionista de 1903

ros ! Sin ninguna preparación. Nada en las
manos, ijada en los bolsillos. . . Abans, els
il-lusionistes eren els més acreditats fabri-
cants de meravellós. 1 el meravellós que
sortia d'aquelles ingènues fóbriques de som-
fis era simple com l'ànima d'uin infant i
fresc com u:na rosa. Els infants i els poetes
eren els seus més apassionats admiradors.

Ara, per contra, la fabricació (le merave-
liós ha estat confiada a la mecànica. 1 el
meraveliós que surt de les esterilitzades f à-
briques de monstres que són els estudis ci-
nematogràfics, és complicat • com un filòsot
alemany i deshumanitzat com una propo-
sició geomètrica. Eis iinfarìts i eis poetes
5611 eis que l'òdien més cordialment.

Horrible meravellós de lhorrible mecà-
:flica ! King-Kong, gorilla antediiuvià, clava
plantofades ah avions des de dalt de tot
del State Building. El doctor Frankenstein
ressuscita eis mortš. Metròpolis ens fa co-
nèixer la dona fabricada. El doctor Moreau
crea monstres de caen. Horrible meravellós
(le l'horrible mecónica ! L'únic meravellós
mecìmic que els infants i eis poetes toleren
SÓ:fl els dibuixos animats, sobretot les Silly
Symphouies en coiors de Walt Disney, que
algú ha qualificat de més sorprenent fan-
tèstic de la nostra època.

Meravellós fabricat per la mecànica...
Quina diferéncia del d'abans ! Abans, el me-
ravèllós era amable i despreocupat. Els
prestidigitadors, marxants d 'il-lusions cora
els diuen uns, marxants de mentides com
eis diuen altres, es movien amb facilitat en
(1 móri de la fantasia. Els seus números
eren poesia lírica i faula en acció, com cls
va qualificar Jules Lemaître. . . Tots es feien
(lir The Great, el gran. The Great Ray-
mond es feia clavar en un ta.üt. j en sortia
tan fresquet i alegret. The Great Carmo -
30 persones en escena, 30 - escamotejava
tigres i elefants. The Great Hertz feia mi-
racies amb la curda índia, «que depassa en
il-lusionisme tot el que ha estat fet has avui».
l-Iarry Houdini, rei (le l'evasió, especialista
del trebali cautxú, es desfeia en un tres i
no-res de camises de força i de cadenes de
vaixeil. Horace Galdin pescava peixos ver-
mells en l'orquestra i descobria ocells en les
bombetes elèctriques. . .

J a en queden pocs (l'aquells. 1 no cal dic
que quan en veiem anunciat algun ens pre-
cipitem al teatre en treballa. No ens cri-
tiqueu. Car tots eis que ens enternim da-
-ant els àibums de família esgrogueïts i les
postais de trenta anys enrera, i les musi-
quetes desuetes ; tots els que, en sentir La
j5etite Tonkinoise i el Viens Poupoule, viens
durant la projecció de La dame de ches
Maxiin, cas queien gaita aval! uines llàgri-
mes com cigrons, adorem aquests inefables
il-lusionistes deis temps deis nostres pares.
Sí. Quan en veiem anunciat algun ens pre -
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LS una taquiressa ae Joraeus

a un illusionisfa grec

dre el carécter desuet que sempre tindrà
aquest gènere.

The Great Richiardi, acompanyat de dos
falsos xinesos que, darrera llur aparent ira-
passibilitat, amaguen una ànima faceciosa,
duna sen yoreta opulent i d'una posta en
escena complicadíssima, manté viu l'interès
de l'espectador durant dues hores llargues.
lradiciojnals, tots els seas nombrosos acces-
sons. Copaltes, tubs, gariandes, serpenti-
oes, mocadors, fiors artificiais, daus miste-
riosos, ous màgics, jOcS de cartes enigmà-
tics... 1 les més sensacionais aparicions i
desaparicions (le la cenyoreta opuient dins
unes caixes xineses vermeli i or. 1 tot, me-
itat a un tren vivissim, amenitzat amb una
xerrameca pintoresca i entretinguda, u'ns
boninients espirituais i divertits. Veritables
prodigis d'òptica i acústica, (le física i quí-
mica. - sobretot, d'enginy. No compreneu,
però aplaudiu, entusiasmats.

Sullivan, a seques, és ei pol oposat. La
simplicitat absoluta. L'absència gairebé to-
tal d'aparells. Sullivan és l'ëmul de Mas-
kelin, el prestidigitador anglès, gentleman
correcte i distingit. Fui de pare aiemaîny i
(le mare andalusa, ha heretat del primer la
precisió i (le la segona la grùcia. Java i
elegant, cantant i balla:nt amb discreció,
sense estar un inoment quiet - el moviment
contiriu - i sempre amb el somriure, ma-
nipula cartes i monedes, i fa aparèixer i
desaparèixer les coses més diverses amb una
netedat escruixidora. Curt i concís, el seu
número és una petita obra mestra de dina-
misma i vivacitat, de simplicitat i claredat.

Il-lusio:nistes, prestidigitadors, marxants de
rnenti(ies ! Preferim el vostre palau d'il-lu-
sions i la vostra poesia lírica, faula en acció,
a tots els King Kong i Frankenstein del
móin, meraveliós horrible (le l'horribie me-
cénica.

SEBASTIÀ GASCH
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Pa..nig da Gracia, 57. - Tal,Çon 79631

De les 3 tarda a la 1 matinada

CURIOSITATS MUNDIALS, interm,nte reporttgm
Fox Movetone.

N0TIcIARI i0 SONOR (Notícixe J'Expnyo), Lox
eleccions a Barcelona.

N0TICIARI FOX SONOR (lnternaconl), El xocdi
de Stavieky.

ANGLATERRA RURAL, Cotila Mgica do Moviotono.
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LA DARRERA NOVETAT

—Evidentment, són 'rodes independents.
Però tanmateix exageren una mica!

(Gringoire, París)

—Bon remei a la crisi del treball : aquesta
màquina fa la feina cl'tm home i en neces-
sita cent per accionar-la.

(The Passing Show, Londres)

El lladre primer (que no es ver>
xa, home, que la porta és oberta.

El lladre segon (dalt de la t€ulada).—Pu-
ja et dic. No tens amor propi . professional!

(Doblin OQinion)

VARIETATS

El nostre collaboradór Adolphe de Falgai-
rolle ha donat fa pocs dies una conferència
sobre Espanya a l'Amfiteatre de Geologia de
la Sorbona. L'autor de L'Espagne en Répu-
blique recalcà l'interès amb qué els països
del món llatí deurien, en .aquesta hora ele ne

-guit universal, considerar el sentit de la trans-
formació que es va operant a Espanya de
la implantació de la República ençà; espe-
cialment en el que es refereix al caràcter
idealista dels mòbils d'aquesta renovació.
Un fet d'enorme trascendèncïa i exemplar

per tothom - digué — és el fracàs de l'ar-
tifici de la cotilla unitària. Vingui el que
Tingui, ara ja res no podrà deturar allí 1'i-
cleari desvetllat per l'exemple de Catalunya
i decidit a estructurar evolutivament la pe-
:ínsula en urna àmplia federació de naciona-
litats ibériques.n

Pel fet de trobar-se a Barcelona durant els
dies de la mort de Francesc Macià, Falgai-
rolle pogué explicar amb l'autoritat dels tes-
timonis presencials, la magnitud i el signi-
ficat de ]'homenatge pòstum ofert a la figura
del President.

Prous4 vist per Lunatxarsky

La mort sorprengué Lunatxarsky escrivint
un estudi sobre Marcel Proust, que ha publi-
cat la Literaturnaia Gazeta i cl& qual són
aquests fragments

«Per a Proust, tant des del punt de vista
pràctic com des del punt de vista filosòfic,
la personalitat és en primer terme, i sobretot
la seva pròpia personalitat.

oLa vida és, abans que res, la meva vida.
))Així mateix, exactament, la vida social,

la vida objectiva, la vida mundial és, per
dir-ho així, la combinació de «des meves vi-
des». En el seu bergsonisme, del qual, d'al-
tra banda, l'autor ano s'ha adonat mai d'una
manera completa (Proust no és un filòsof,
encara que tingui aptituds filosòfiques poc
ordinàries), es representa l'ésser com un
magnífic teixit de vides subjectives, inclòs en
una simfonia eterna i generalment harmonio-
sa. Per a ell, l'ésser té un caràcter una mica
leibnizià. Sens dubte, Proust es relligà a
Leibniz per Descartes i Pascal, però això no
vol dir res. Es l'excellent subjectivisme rea-
lista del segle xvtt, molt racionalista i molt
sensual, sota la forma refinada que més tard
han provat de donar-li els francesos, sobretot
Bergson. Des del començament, Proust va a
la recerca del temps perdut no per a recons-
tituir una època (aquesta finalitát és secun-
dària per a ell), sinó per a reviure la seva
vida amb aquella profunditat i aquell gust
que Ii són particulars, i, per dir-ho així, amb
el lector. Per això la qüestió del principal in-
teressat en aquesta empresa, de la persona-
litat, en particular, de «da meva» personali-
tat, esdevé fonamental per a la comprensió
del sentit de la seva obra.

++Remarquem, d'altra banda, que la conei-
xeuça, encara que sigui una activitat natural
en l'intellectualista Proust, queda, d'una
manera general, en segon terme. En primer
terme hi ha la fruïció causada per la creació
artística, és a dir la fruïció causada pel fet
de reviure de nou la seva vida, lentament,
en artista i pel treball d'artista. Aquest con-
sisteix a ressuscitar el passat en tota la seva
frescor i la seva amplitud, a organitzar -lo
en vista d'una fàcil aprensió, a penetrar-lo
estèticament, a gustar-lo i assaborir-lo amb
l'esperit i amb els sentits.

»Per això l'element que és més car a
Proust de la seva obra remarcable, és, en
resum, el ciincmatògraf dels seus records. En
aquest domini, Proust no té igual. En el seu
Ilit, amb la ploma a la mà, es lliura realment
a una mena de cinematografia creadora,
igualment puixant des dels punts de vista
òptic, acústic, racional i emotiu. Fa ell ma-
teix el seu propi paper, i aquest espectacle,
ida meva vida», és muntat amb un luxe, una
profunditat i un amor inaudits. Els retrets
que van fer-li crítics' benèvols : la lentitud
del ritme, la riquesa de detalls, les frases
massa allargues per al gust francés perquè
volen abastar-ho tot, etc., són retrets que
s'expliquen per l'èlement fonamental del seu
geni creador.»

Renoveu les vostres
SUBSCRIPCIONS
A REVISTES
ES TRANGERES
per. mitjà de la

Librairie LOUIS BERGE

Rambla del Centre, 1 9
Telèfon 23 11 8

Kiosque Français
Rambla Estudis, 7

Si voleu menjar la bu-

1labessa com a Marsella

Restaurant Bell Temps

Quintana, 7 - Telèfon 12617

Servei a domicili	 Salonetc especials

Tenim molts motius d'admiració per ja-
lien Benda. Tots els que es deixaren influen-
ciar pel pedantisme literari que va caracte-
ritzar les generacions després de la gaerra,
varen trobar en la passió intellectual de
Beuda un breviari assenyat enmig d'aquella
orgia inconfessable. Julien Benda, però, no
ha influït solament en un ordre estètic. Pels
que segueixen elsparticularismes polítics de
França amb un criteri liberal per tal de
copsar-ne la totallitat i veure en l'evolució
la força de la cultura francesa, hauran se-

Julien Benda

guit amb atenció la sev.a polèmica contra
l'Acció Francesa a favor del liberalisme i en
contra d'aquesta construcció alhora temible
i equivocada que potser només té la força
d'ésser obra d''um geni enlairat : Charles
Maurras.

Aquesta polèmica, pels defensors del libe-
ralisme, té una importància que ultrapassa
els límits francesos, car avui les idees bà-
siques •que donaren inaixença a l'Acció Fran-
cesa tenen una aplicació v.astíssima i es
dóna el cas una mica paradoxal que l'ultra-
nacionalisme maurrasià és una de les idees
més universalistes.

Tant el feixisme italià com el nazisme
com l'ombra efímera del feixisme espanyol,
traduint l'aintiliberalisme de Maurras, glori-
fiquen ]'!Estat i exigeixen la submissió de
l'individu, car avui l'Estat ha esdevingut la
consciència i la voluntat mateixa• ddi poble.
Res d'estrany que els inventors d'aquesta
conoepció, renegant els homes i les obres
més selectes de la seva cultura, parlin d'un
cert tradicionalisme i oposin la democràcia
a la nació. I així nasqué la Histoire de Pran-
ce de Bainville, obra sectària, inintel•]igent,
negació dels valors espirituals millors que
el món deu a França. A 'la concepció his-
tòrica de Bainville, Julien Benda oposa el
concepte hegelià de la nació com a mora-
litat, sinònim de voluntats harmonitzades en
el conjunt nacional. Contra el sofisme anti-
democràtic del nombre i la quallitat contra
la negació de la realitat històrica, Benda
sabé demostrar que fou l'opinió pública, la
voluntat del poble francés, que en les cruï-
lles històriques havia donat una voluntat i
una organització a ]''Estat.

Aquesta part considerable de d'obra de
Benda ens havia fet oblidar el clerc apas-
sionat, que mantes vegades, en lloc d'ésser
un guia, havia estat només un creador de
mites. Ara, però, aquest Benda ha tornat
a aparèiexr, més inflexible, més rígid que
mai. 1 com sempre, el tema que ofereix a
la consideració dels seus seguidors no és
un tema banal, sinó fonamental i urgent.

La idea de la unitat europea, de la soli-
daritat imtellectual i material d'Europa, és
en el primer pla de les preocupacions de
tots els pobles i de llurs millors homes. Con-
siderant aquest problema en un to enlairat
i sense desconèixer els motius diversos que
ens podrien desenganyar les nostres illu-

sions, nosaltres creiem que aquesta unitat
es realitzarà per les exigències mateixes dels
pobles, pcl conjunt de circumstancies que

nacio europea
la fan necessària. Contràriament, perú, a
aquells que només veuen possible una unitat
ideal, és a dir una unitat per la raó i per
la cultura, entenem imprescindible la soli-
daritat dels pobles i recolzem la nostra
creença en els testimonis millors que són els
triomfs dels grans ideals populars advin-
guts — limitant la nostra obs rvació en el
segle xtx. El principi del segle passat es va
caracteritzar per la preponderància exercida
per urna paraula que ella sola definia tot 'un
moviment : la llibertat. Llibertat com a sím-
bol, comreligió, el moviment, divers en
els seus' aspectes, té unitat de criteri, uni-
versalitat,. i "es troba ala base de l'agitació
i de les esperances de l'Europa d'aquell
temps. Die la Santa Aliança a la Revolució
francesa de juliol seiem la resistència i l'o-
posició a les idees Lliberals , però finalment
llur victòria. No fou una victòria aconse-
guida per subversió doctrinal, sinó una òs-
mosi entre el doctrinarism .e i la passió po-
pular. 1NIés adient al cas nostre és l'exemple
de la, unitat italiana, filla d'aquell mateix
impuls liberal del noucents aconseguit no
solament per la propaganda d'escriptors com
Mazzini i Gioberti, sinó també pel pensa

-ment creador d'un polític com Cavour.
La unitat d'Europa, la solidaritat dels in-

teressos europeus com a nació, no seran
possibles amb .aquesta dèria intellectualista
de Benda, gira't d'esquena a la seva realitat
concreta, iincanviable. Corregir els errors de
la nostra època no és negar tota la tradició.
Feina inútil lamentar el tractat de Verdum,
el Renaixement, el triomf del patriotisme ja-
cobí amb Napol•eó. La unitat europea , se-
gons Benda, ha d'ésser la creació d'unes
élites nacionals que desfacin l'obra no tant
del temps com de la mateixa naturalesa i
que menyspreïn l'obra dels polítics i el fer

-vor que per aquest ideal han sentit alguns
homes públics, al qual han sacrificat, tantes
vegades, llur popularitat. 'Europa, per Ben

-da, ha d'ésser el camp obert a les seves
observacions, defensa del racionalisme, pre-
domini de la intel•ligòncia contra les doctri-
nos que en neguen la superioritat. 1 final-
ment, els homes que facin la futura Europa
han de tenir no sols unitat de criteri, sinó
una ]lengua que serà la francesa.

Tota l'argumentació de Benda és falsa i
ho és molt més pels qui poden apreuar el
seu llibre sense limitacions patriòtiques. Es
impossible que la nació europea es formi
sota aquesta .antinòmia entre pensament i
acció, sense un concordat d'interessos i pas-
sions que són l'ànima del nostre món. Si les
proposicions de Banda trobessin seguidors,'
no en resultaria la unitat d'Europa. Potser
la repetició d'aquells .moviments doctriroals
del noucents que per manca de realitat,
d'obstacles, esdevenien inconcrets, utopies
que la vida mateixa desfeia sense contem-
placions.

Només que per catalanisme ens caldria
combatre aquest discurs a la nació europea.
El poble català, que ha estat sempre umiver-
salieta i ha acollit .les manifestacions euro-
pees com a pròpies, ha renascut a l'impuls
de les idees i dels fets que Banda vol ana-
tematitzar. Si hem sofert, individualment i
collectiva, els errors de la pan-cultura i hem
constatat la miseria de 1''uniformisme, és
just que reivindiquem, en contra d'un nou
imperialisme, la nostra tradició nacional que
sabem gloriosa.

F. VERGES

jII1111111111IIlllI11111IIIIIIIIIIIIIIIII1111IIIlllllllllll^

:Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli^

AL MARGE D'UN ASSAIG DE BENDA

Espanya a la Sorbona

	 Un discurs a la

LE/ LL.ETREð
ELS HOMES DE LA RENAIXENÇA

Joan Cortada i Sala
Es probable, i quasi tots els autors estan que fou Joan Cortada qui ]'encoratjà en el

d'acord a afirmar-ho, que el Romanticisme, difícil camí.	 La constància heroica del Gai-
la influència del qual ha estat tan intensa ter ele! Llobregat és la primera ànsia cons-
en les múltiples manifestacions ele la mostra cient,	 encaminada	 cap	 a	 una	 renaixença
vida nacional,	 va néixer a redós de la in- lingüística. Sense Cortada, Rubió i Ors no
quietud d'uns quants joves que, induïts per hauria	 pogut influir tots aquells escriptors
les	 noves	 •tendències	 d'Europa,	 fundaren que,	 més tard,	 i a imitació. del Gaiter, es-
I'any	 1815,	 a	 Barcelona,	 la SociedadFilo- criuen versos	 amb un pseudònim trobado-
sófica. Malgrat les intencions aïllades de no- resé i	 possibiliten la Renaixença. Cortada,
ves tendències literàries, com fou, per exem- que tenia un gran ascendent al Diario de
ple, la polèmica de Fernán Caballero amb Barcelona, no complaïa	 Rubió per amistat
Antonio Alcaid Galiano sobre la convenièn- únicament, sinó perquè sentia també la no-
ci.a	 de	 rejovenir	 el	 teatre	 clàssic	 castellà,
sembla que la Sociedad Filosófica fou ]'inici

.^d'una veritable escola revoluéionària. 	 Llurs
components	 es	 declararen	 emancipats	 ele
Ilurs mestres. Entre ells, hi havia Bonaven- jjdjVlA1\^tura Carles	 Aribau,	 que Milà i Fontanals
ha	 anomenat	 pare de l'escola catalana». t"fi5C111T 8\ D1AL6¢T8 XILAaw, YRñ 0.CP11'1\ AF,ILò
Rubió i- Lluch veu	 en aquesta societat el
sentiment conscient i reflexiu d'una moya Ls- +s^
cola literària, i Manuel cle Montoliu afirma ^O a	 (	 0%5tque d'allà arrenca el primer fogar del movi- .
ment literari conegut amb el nom de Renai-
xença, el centenari del qual aquest any pas- z ^*`Q' '	 B° w *+Tt I m.T 'o + í	 1w CTe cAT^ty

sat hem commemorat. ^.
Es a la Sociedad Filosófica on per j ime- ,

ra vegada trobem el nom de Joan Cortada i `,r(áJa.
Sala. Tot just	 adolescent,	 constata les pri-
meres inquietuds literàries i inspirant=se en
les noves ànsies renovadores escriu cls seus
primers treballs. Cortada és el més jove de
tots els membres d'aquell petit cenacle ro- :•
màntic; té catorze anys. ,

L'amor a la llengua catalana sembla ésser r
el denominador comú dels socis de la FilosG-
fica. Aribau, l'any 1817 — en vam parlar e ",
aquestes mateixes pàgines — ja havia escrit -
una	 poesia inspirada en	 el mateix esperit
ele l'Oda. Muns, amb idéntica ambició;' feia =^ rA
versos	 catalans.	 Lòpez	 Soler,	 que	 Milà i
Fontanals ha qualificat de predecessor de Pi-
ferrer, va començar també a la Sociedad Fi-
losófica. Estudis recents ens fan creure que
a la Sociedad Filosófica ja h; havia l'ànsia ^•^^oNs
de la Renaixença ; si aleshores no encaixà,
fou més aviat per manca d'ambient i valen- l4dPJ eL.JOAOuiM veasecoyt,
tia, no pas d'intenció. ^'^+^^^	 :R.	 O.

Joan Cortada és el primer escriptor de ca- •	 ■o^1.TAA1..
sa nostra que segueix	 l'exemple d'Aribau.
L'any 1834, poc temps després d'haver pu- •	 Portas de «La noya fugitiva))
blieat la seva novella, Tancredo en el Asia,
on es constata una forta influència de Wal- ble	 ambició	 que guià sempre al	 veritable
ter Scott, tradueix del milanés La Fuggitiva pare de la Renaixença. Les dinou compo-
de Grossi, amb el nom de La noya fugitiva. sicions que durant un any publicà el Diario
Aquesta publicació és la primera influència de Barcelona gràcies' a` Cortada, van acon-
de l'Oda. seguir llur fi : desentrébáltir l'amor dels ca-

Rubió i Ors, en la seva obra Renacimien- talans a llur llengua.
to de la lengua y literatura	 catalanas, as- Hi ha, però, en la vida de Joan Cortada,
senyala que aquesta traducció pateix d'és- un fet que posa de relleu l'evolució d'aquest
ser excessivament lliure. Just Cabot remarca, renaixentista. Si en escriure La noya fugi-
però, com una virtut,	 el fet que Cortada tiva és tímid fins a fer dubtar a la crítica
volgués acostar la	 (llengua	 parlada	 a l'ex- del seu intent restaurador, quart dóna a co-
pressió literària, encara que exposa el club- néixer la seva obra	 Cataluña y los catate-
te de la intencionalitat de l'autor a la idea nes	 (iSóo),	 sèrie d'articles	 que	 l'any	 t859
d'una restauració lingüística. Es tanmateix havien	 aparegut al periòdic El	 Telégrafo,
eloqüent i confirma la sospita, el pròleg que se'ns mostra	 conscient	 i,	 per primera	 Ve-
Cortada inserí en la seva traducció.	 Diu : gala en la història de la Renaixença, s'en-

La rahó que m'mogué á traduir est ro- foca el	 catalanisme des	 del punt de mira
mans en dialecte catalá fou la molta sem- polític. Cataluña y los catalanes és un treball
blansa que li troví amb lo milanès. que palesa una	 profunda coneixença de la

Més avall, encara afegeix, amb una timi- psicologia	 dels catalans. Amb	 les paraules
desa estranya a la fe t com si cerqués un del poeta italià nE preclara virtú yantar la
justificant a l'ús de la llengua mostra : patria», Cortada aixeca l'esperit de la raça

Lo catalk está completament abandonat, a l'escalf de la tradició ;	 no sent odis, però
lo milanés es molt dificil, y lo fer versos no està cansat de veure com som mal coneguts
ho es Poch ; aixis jo espero que la gent de i	 sovint menyspreats en periòdics i discur-
lletras me perdonarán aquest atreviment, fill sos. Ja no demana perdó per escriure en
del molt amor que tinch atot lo que es de català ni empra la paraula «dialecte, per a
mon gais. designar la nostra ,llengua. La	 timidesa de

Cortada	 dedicà la traducció a Grossi, al l'any 1834 és, en t86o,	 valentia ;	 la vacilla-
qual admirava molt. A l'arxiu de l'Acadò- ció, fermesa.	 Diu
mia de Bones Lletres de Barcelona, hi ha la Nuestra lengua nativa es la catalana, es
primera part d'una traducció manuscrita en la primera que aprendemos, es la única de
castellà de la inovella rimada de Grossi, Il- que hacemos uso hasta que nos mandan a
degunda, que devem també al mateix autor. la escuela. En catalán hablamos en familia,

Després de La	 nova fugitiva,	 Cortada, en catalán en las diversiones, 	 rezamos en
han dit amb una coincidència absoluta crí- catalán y sobre todo en catalán pensamos,
tics i biógrafs, mo va escriure res més en ca- y al hablar o escribir en castellano ejecute-
talà. Cal rectificar aquesta afirmació. mos siempre el ímprobo	 y arriesgadísimo

Entre les múltiples produccions de Corta- trabajo de ir traduciendo en una lengua lo
da hi ha una obra que ningú nio ha esmen- que hemos pensado en otra.
tat mai i que nosaltres hem trobat publica- Es corprenedor, si es té en compte l'am-
da en el fullet{ de La Renaixensa de l'any bient provincià de la Catalunya del segle xix,
1899. Es Rosina, :novella d'ambient romàn- d'apreciar en esperits selectes com Cortada
tic i on, per aclarir qualsevol dubte,	 es tro- aquestes evolucions conscients, que són, tan-
ben les característiques principals de l'autor mateix,	 la	 demostració d'uit	 reinaixement
d'El templario y la villana.	 Rosina és una general. Cortada va	 ésser el primer segui-
novella d'ambient napolità	 i,	 com	 en	 to- dor d'Aribau i el primer definidor — amb tots
tes,	 l'autor és fidel a la influència de 1'es- els prejudicis de l'època, naturalment — del
criptor escocès. L'obra és bastida entre l'am- catalanisme. Les darreres paraules del	 seu
bient de les guerres napoleòniques i el	 ro- llibre Cataluña y los catalanes són tan eio-
manticisme de l'amor pairal. güents, que fan innecessari qualsevol comen-

Si Rubió i Ors començà a publicar els tari.
primers versos al Diario de	 Barcelona,	 la Santo es el amor a la patria y la patria
influència	 dels	 quals	 va	 ésser decisiva	 en nuestra es Cataluña.
aquells moments	 de tantes vacillacions,	 és •j. M. MIQUEL t VERGES
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- ANTONI MART]=
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—,Ara contestarem a aquest deshonrat,
gran porc, poca-vergonya.,. Comenci, senyo-
reta, que vaig a dictar : ))Distingit senyor i
apreciadíssim amic))...

(Nobelspolsken, Rorschau)
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! j	 •a cerámica i el.c fc'nwc
Josep Maragall Noble

Les Acadèmies de Lletres, Ciències i Arts
de la nostra ciutat tingueren la feliç idea
de reunir-se consorcialment almen ys una ve-
gada l'any, i la primera vegada que ho acon-
seguiren fou en sessió solemne, el dia c del
mes de desembre de l'any 1931. Foren di-
versos els parlaments que en aquella ocasió
pronunciaren els senyors acadèmics, el més
notable indubtablement el del doctor Jaume
Pevrí. Aquest doctor eminent, que alhora és
un ciutadà com cal i un home deliciós, parlà
sobre metges-filòsofs i metges-artistes, i ho
féu molt bé, amb gràcia i amb idees : no es
pot demanar més.

Per què els metges són per regla general
amants de la música, de les arts plàstiques
i fins de la filosofia? El doctor Peyrí ens
féu una història del que en podríem dir l'es-
piritualitat mèdica. En un principi la Me-
dicina s'ensenya per via dialogal socràtica,
que és la que cal, perquè diàleg implica re-
cerca i observació : l'ensenyament modern
de la Medicina en forma de soliloqui, no sols
desencamina de la recerca i de l'observació,
sinó que desvia així per raó de dogmatisme.
Per manera que aquesta forma monologal
d'ensenyament pot esdevenir dogmàtica en-
cara que de bell començament no ho fos.
El diàleg en qüestions mèdiques és fona

-mentalment a-lògic, perquè només ha de re-
ferir-se als fets. L'lmperi romà menyspreà
la Medicina ; fins que a les darreries Roma
acceptà la ciència galènica (com aquell qui
diu l'antítesi de la hipocràtica, la bona)
una tal orientació, que és contrària a la pe-
culiar lògica iàtrica, castigaria tota. la Me-
dicina medieval.

uQuan les inseguretats diagnòstiques i pro-
nòstiques i l'escassetat de forces terapèuti-
ques eren la característica dominant de la
vida mèdica, el metge es veié obligat a una
reserva per tal d'amagar les seves ignoràn-
cies ; d'aquí la facilitat a caure en el pe-
dantisme... La incertitud dels pronòstics i
tractaments mèdics despertà la incredulitat
dels filòsofs...n, els quals portaren !'escepti-
cisme al cor (le la Medicina, de tal manera
que la ciéncia mèdica dels segles xvn i xvm
no val sinó a precari, pel cientifisme que li
presta la filosofia cartesiana. Però la filosofia
de Descartes no sols no val res des del punt
de vista purament medical, sinó que fins és
nociva : no val sinó filosòficament, pel punt
de partida que estableix, rigorosament cog-
noscitiu. Després el comtisme influí més pre-
gonament pel que d'estímul a la investigació
biològica aporta el mètode positivista. Però
el positivisme anà massa enllà en el repudi
de la metafísica, i Pasteur vingué a llançar
una galleda d'aigua freda sobre els ardors
del pueril cientifisme á la manera enciclo-
pedista que encara en els rostres dies cue-
teja.

Aquell desengany portà el desmenlament
filosofista en els rengles de l'exèrcit mèdic.
Però, essent per naturalesa el metge un ésser
filosofant, derivà el seu filosofisme cap al
succedani de les Belles Arts ; algunes vegades
en tant que executant, d'altres, les més, en
tant que ]iterat o simple auditor de música,
o espectador de pintu ra, o a manera de mo-
dest lector. El doctor Peyrí es plany que les
múltiples i delicades funcions del metge mo-
dern li impedeixin el conreu de la Filosofia
i de les Bellcs Arts i el •onínin a la passiva
tuneió de receptor. No és molt, ve a dir,
perd Déu n'hi dó!...

EI doctor Peyrí diu em el seu discurs, suara
imprès i editat, moltes altres coses substaa-
cioses i ben trobades ; però del tema central
de la seva conferència, del perquè de l'ama

-teurisme artístic dels metges, no elis en diu
sinó que esdevé pe- raó de desmenjament
filosofista. I bé, preguntem-nos : per què els
metges, més que cap altre estament, donen
un contingent tan gran d'amics apassionats
de les arts? Al nostre entendre això pervé
del fet que el metge sol ésser, per vocació,
un home altament sensible al fet vital, in-
telligentment sensible al drama biològic
però aquest gran interès per al miracle vital
no és pas contemplatiu i passiu, o, en tot
cas, no és pas exclusivament contemplatiu,
sinó activíssim, concretament interventor i
explorador : hi ha sobretot interès cognos-
citiu en la vocació medical. Jo he tingut
metges en la meva familia i els he vist des
de la infància adaleradament perquisidors
del fet biològic : a la cuina, al costat del cui-

Ezit en a mida

Corbates inarrugable,

'	 Pijames a bon pren
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ner cirurgià, en la dissecció de les joguines
de moviment, en la consulta constant i pre-
ferent dels meus àlbums d'anatomia i en
d'altres incomptables avinenteses del conviu-
re familiar. Des de petit el futur metge es
daleix per a descobrir el secret de la mera-
vella vital: conèixer, treure l'aigua clara
d'allò més sorprenent i més important que
hi ha en la vida, que és la vida mateixa,
això és la pròpia raó de l'existència del
metge.

Però el metge, el mateix cirurgià, en obrir
el cos humà i en veure i tocar amb tots els
dits i amb la palma de la mà la vida pan-
teixant, no arriba sinó a pendre coneixement
de la màquina vital ; encara el grandiós mis-
teri de la vida li persisteix indesxifrable
encara la causalitat t el finalisme li resten
desconeguts i més intrigants que abans d'in-
tervegir el cos humà amb el bisturí. D'ací
probablement el filosofisme tradicional dels
metges. Amb l'exploració experimental de
la ciència i amb l'induccionisme que les idees
elaborades posen a mans del metge, aquest
ja posseeix dos poderosos elements de recer-
ca. La continua perfecció d'aquests elements
aconseguirà augmentar indefinidament les
constatacions ; en conseqüència, metges, biò-
legs i filòsofs aniran de mica en mica cons-
truint la piràmide de la certitud, piràmide
altíssima, burxadora de l'Empiri, i, per tant,
probablement mai més acabada. Aquesta in-
finitud del treball constructiu és un dels ma-
jors encisos de la ciència, perquè és un tre-
ball fecund i sempre descobridor; però no és
una síntesi, ni una certitud totalitària : no
és un aferrament directe de la realitat ni
d'una porció de la realitat, sinó que és una
conquista ascensional però lenta i treballosa
de porcions de realitat ; conquista que for-
çosament ha de passar de pares a fills i que
ningú, cap gènera, no pot fer apta per a
la coneixença total o parcial del món ex-
terior ; parcial però essencial !

Copsar ]'essència de la vida i de totes
les coses que cristallitzen en el nostre pas
per la terra, que contribueixen a fer la vida
sensible i — fins a quin punt? — intelligible,
aquest és el darrer postulat de la nostra vo-
racitat cognoscitiva : el darrer, per no dir el
primer ; el darrer en tant que conclusió dels
dos anteriors. 1 aquest postulat el contesta
delitosament l'Art. L'obra mestra de les arts
plàstiques que ens revela, immediatament
d'acarar-nos-hi, ]'essència de les coses tan
transitòries del món exterior ; l'obra d'art
lírica, literària o musical, que ens revela
1'essencialitat de coses tan transitòries i in-
aferrables com són els sentiments. I si el
que les arts ens revelen no és pas l'essència
de les coses i dels éssers, bé és allò que més
humanament s'acosta al concepte que ens
podem formar d'essencialitat. De fet, la per-
suasió que ens comunica l'obra d'art és !'e-
moció més espiritualment assaciadora que
aconseguim a la vida : ni la constatació cien-
tífica, ni els sillogismes màximament triom-
fants, ni els èxtasis del misticisme més ar-
ravatador :no arriben a delectar i alhora a
persuadir, enllà de la pròpia individualitat
experimentadora, com ho aconsegueix l'obra
d'art, la qual convenç i transporta elísiament
tothom, i en totes les latituds, i en tots els
temps ; l'obra d'art que no està subjecta a
caució, que no requereix discurs, que té una
sola interpretació per a tots els humans, que
detura el temps i. que prolonga la vida es-
sencial dels éssers i de les coses quan han
mort corpòriament.

Heus ací, al meu entendre, el perquè de
I'amateurisme i del filosofisme dels metges
el metge, com l'artista, és un místic ardent
ele] món exterior, de la vida. El metge ho
és des del punt de vista més concret, més
experimentador, més material ; l'artista, des
de] punt efe vista més espiritual, i per via in-
tuïtiva. El metge que sent la pruïja d'una
major captació de la Pura Realitat, en el
seu constant i porfidiós investigar, passa de
l'experimentació científica (la qual així ma-
teix és contemplació) a l'experimentació ideo-
lògica (contemplació, també), i així passa
del punt de vista concret al punt de vista
abstracte. Per fi, des de la metafísica con-
templació passa a la contemplació artística.
Així el metge esdevé el més complet gusta-
dor de la vida. No deu, per tant, conside-
rar-se desventurat quan es troba limitat, per
I'especialisme mèdic, a la reduïda tasca de
laboratori o de clínica, perquè ell està prou
ben armat per a la contemplació ; àdhuc en
aquesta limitació, altíssima limitació, si es
pot dir així. Els metges són més humans
que els altres humans quan aquest daler
cognoscitiu se'ls emporta.

JOAN SACS

(Trebalrllegit, al Casal del .VIetge, et la
inauguració (l 'una exposició.)

Segurament que si Maragall Noble es
veiés obligat a definir la seva pintura, de-
clararia únicament que és el mitjà més
apropiat que ha trobat per a descriure la
seva emoció, i que per tant la seva obra
ss l'exponent d'un sentiment, personal..9ixò
podria fer derivai' l'obra vers un interés
d'expansió molt discutible si no anés molt
ben emparada per una constant aportació
de valors incorporats al cos pïctò#IIC.

^r

El to general de les teles exposacles ínti-
mament a una saleta privada de Can Parés
és la constatació evident d'un esperit que
en la pintura no ha trobat del tot una duc-
tilitat en l'ofici, però que sobrepassa les
possibilitats corrents de .la delícia en l'ex-
pressió.

Maragall Noble de la pintura en fa el
seu pa espiritual, i és un d'aquells escassos
homes que portarien la necessitat de pintar
àdhuc a la invonció de la pintura, suposant
que no hagués estat feta. No és simple gust,
és una imperiosa demanda de transcriure
ràlidamPnt quelcnm que ha descobert i as-
saborit amb l'esperit delicadament lúcid i
que el porta suggestionat davant el món
obert dels camps i les mars. Tenim escas-
setat d'aquests pintors que treballen amb
el gran desig de fer entendre belleses, i més
que de fer-les entendre, de saber-les com

-pendre. En possessió d'una traça considera-
ble, són molts els artistes que no senten la
necessitat de treure qualitats objectivament
naturals. Tenen en favor seu l'avantatge
de asaber pintar», cosa que pot encobrir-los
una displicent manca ele profundització, i
aquest és el motiu per què en moltes oca-
sions les teles que veiem són clams una
mica buits darrera dels quals només exis-
teix declamació.

Josep Maragall no és d'aquests. En els
paisatges seus pesa extraordinàriament el
factor amor envers la pletórica robustesa
de la naturalesa, i per tal d'assolir gràfica-
ment aquest resultat tothora meravellós,
l'autor es val de la consciència neta, del
cant ininterromput a la serenitat imponent
dels modelsescollits amb la màxima visió
poètica.

En els inevitables xiuxiueigs de tota sala
d'exposicions hem sentit dir que el cija que
tingui en poder seu la tècnica, Maragall No-
ble produirà una sensació total. Nosaltres
voldríem allunyar aquest moment tot el
possible. Perquè el dia que hagi realitzat
aquesta mena de somni, no volem dir que
desaparegui el seu valor, però assegurem
que haurà, de multiplicar extremadament les
forces de la sensibilitat.

Si la pintura ha fet deixar de banda en
molts moments les més elementals condi-
cions espirituals i ham aparegut com a su-
prems els valors dels Jauves i les patolò-
giques maquinacions del subconscient, molt
més natural i molt més racional és que sub-
sisteixi una pintura totalment sensible, aplec
de les més escollides i pures intromissions a
l'espectacle intern del paisatge, tot i anar
allunyada d''una discutible valorització de
l'ofici, que per altra part tampoc acompanya
gairebé cap d'aquells que hem alludit prime-

rament. El nostre món està una mica perdut.
1laragall ve a predicar-hi, ve a dir que té una
fórmula per al retorn a la normalitat.

En la seva extrema modèstia hi ha una
emotiva virtut consagrada en tots els tem • s
en què la susclita normalitat ha presidit
els actes de la humanitat, i que participant
de la fórmula, és la condensació de l'espe-
rit, paraula bon tros insòlita, particularment
en el camp de les picabaralles intermitents
de la pintura.

Maragall té un gest enormement distan-
ciat de Cot el que no sigui una
veritat delicada sobre la tela,
expressada amb les paraules
del seu vocabulari particular
que no cal que sigui amplia-
ble. Diem això perquè creiem
que quan posseís l'ampliació,
a desgrat del nostre anterior
optimisme que deia que hau-
ria fet esforços per mantenir

-se en el seu estat actual, les
teles núms. ¡ i 8 per exem-
ple, es podrien velar d'una
autèntica depressió general.
Dit d'altra manera, Maragall
Noble, per la pintura ja ha
adquirit la maduresa. Voler

-la multiplicar seria tan impro-
cedent i perillós com esforçar
l'evolució del terreny que fruc-
tifica un especial i admirable
fruit.

Josep Mompou
Hem de felicitar-nos de l'ex-

posició monotemàtica que tam-
bé a la Sala Parés ha inaugu-
rat Josep Mompou. El tema
és «Mallorca»

No som dels que ens com-
plaguem a insistir, però fa ben
poc dèiem alguna cosa sobre
la interpretació mompouiana i
cittadinesca de Mallorca.

Ara que la primera és una
cosa pública i parlar -ne no pot
semblar res que vulgui ama-
gar una mena de privilegi pe-

riodístic, encara que curtament, hem d'in-
sistir.

La Mallorca de Cittadini — s'ha vist ben
clar, se n'ha adonat tothom — és una Ma-
llorca per als que hi van a fer la cura del
paiama i de la illusió del tema espanyol.
La de Mompou és la bona, és la Mallorca
de debó, la de la naturalesa,

Feta aquesta deflnició que havíem d'ex-
terioritzar en el moment de la convivència
de les teles dels dos pintors, més ben dit,
del pintor i de l'altre, hem de concretar que
el monotema ano és pas el millor que pot
passar a Mompou. Es un artista que ho

MaragaU — Paisatge

pinta tot. Absolutament totés les coses trans-
en tes per ell són pintura.

Però s'ha de compendre que hom enyori
aquells altres temes universals dels bode-
gons o les boires o les figures.

Això no vol dir que hi manqui interès.
Ja hem dit oportunament que totes les se-
ves obres han de tenir-se en compte. No
és més que el plany pronunciat davant el
pintor divers d'escenaris dedicat a urna suite
monocorde.

En una glorificació mallorquina, aquest
conjunt de quadros hauria d'anar acompa-
nyat dels millors versos i de la millor mú-
sica. Són el resultat normal en Mompou de
sis mesos d'ingerir esperit mallorquí, d'as-
similar perfeccions cromàtiques, de trobar
justes pocions i de dir-les en relació a la
pintura que queda.

Mompou ha passat per (illa com un d'a-
quells espies alemanys que diu que van a
sondar-hi cales. Els seus ulls s'han aturat
en tots els llocs estratègics on poden em-
plaçar-se les bateries pictòriques. Tot són
llocs inèdits que rebutgen formalment els
que van a fer galeria, a voler demostrar
massa palpablement que han agafat el vai-
xell i que fan una Mallorca fàcil i de la
més mallorquina que hi ha.

Aquest és el diploma de Mompou, arrapat
a la seva innegable categoria. Ara seria ex-

temporani estendre'ns en una llarga recensió
quan genèricament hem qualificat tot el
conjunt de l'exposició. Només hem d'afegir
que el to de rèplica ha estat definitiu i que
un cop més el gran Josep Mompou ha sa-
tisfet l'interès de tothom i ha perseverat
una altra vegada en la presentació del seu

art magnífic.
Evatc F. GUAL

Agència exclusiva per a la venda de
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No fa gaires dies, en aquestes mateixes
pàgines, el ceramista Josep Llorens i Arti-
gas ens parlava, amb la passió de les coses
que s'estimen, d'algunes intimitats ceràmi-
ques . Més recentment hem tingut ocasió
d'escoltar els planys en forma de conferèn-
cia d'un perit industrial que fabrica ceràmi-
ca, En Manuel Reguant, per l'oblit que a
Catalunya hem patit en aquest aspecte.

Realment, sota la denominació de ceràmi-
ca cal entendre dues parts : la indústria de
construir bons objectes i l'art de pintar-los
artísticament. Ambdues parts estan íntima-
ment lligades i no és possible negligir-ne
una sense greu perill per a l'altra. L'oblit
ha existit igualment en els dos aspectes i
a tots dos cal posar remei.

Per això és lògica la coincidència dels
artistes i els tècnics en aquestes lamenta-
cions. Fa poc que en la revista Art Joan
Sacs ha fet també referència a l'apartament
secular de Catalunya de les coses de la ce-
ràmica.

Des del pumt de vista tècnic que li es-
queia, per raó del seu ofici, el conferenciant
feia notar que en ceràmica artística 'no so-
lament estem mancats de tradició, sinó que
en l'actualitat fem poca cosa per á posar-
nos al nivell que ens pertoca. 1 aixà con-
trasta amb e] que succeeix en altres indús-
tries, en algunes de les quals tenim una tra-
dició gloriosa i en altres, com per exemple
la siderúrgia o el ciment, la intervenció de
tècnics ben preparats ha assolit moderna-
ment resultats força remarcables i profito-
sos.

Ens cal disposar d'una Escola de Cerà-
mica que es posi progressivament al nivell
de les estrangeres i sigui el fogar de la ce-
ràmica catalana. D'allí sortiria un planter
de tècnics especialitzats que podrien orien-
tar racionalment els coneixements dels pràc-
tics i entre tots farien florir una branca,
massa esquifida fins ara, de la nostra indús-
tria. Així ho entén En Reguant, que tingué
paraules d'elogi per la secció de ceràmica
de l'Escola del Treball de Barcelona, que
representa un estimable esforç, per bé que
resulta insuficient. A més a més, està orien-
tada, amb caràcter gairebé exclusiu, a l'as-
pecte artístic, i ja hem dit que l'aspecte in-
dustrial no pot restar bandejat.

EI cas d'artistesdéonics com En Llorens
i Artigas no és pas freqüent, ni tampoc ho
és gaire que un tècnic-fabricant es preocupi
dels problemes relacionats amb la seva in-
dústria, enfocant-los en un sentit totalitari
que el situa pel damunt de l'interès estric-
tament comercial de la majoria dels in-
dustrials . Per això hem valgut fer-nos-en
ressò. Tant de bo en trobi també en les es-
feres on pugui conduir a resultats positius.

JosEP MUNNE

PROTECTOR
Els dona>Eius als museus

F. J. Mather, director del Museu de Prin-
ceton, publica a l'American Magazine of Art
un estudi sobre la qüestió dels donatius dels
col•leccionistes privats als museus.

A primera vista, sembla que aquesta qües-
tió no creï problemes. Però 'no és així.
Mather cita l'exemple de Louis Lacaze, que
en 1869 llegà al Louvre la seva rica collec-
ció de pintura espanyola, flamenca, holan-
desa i francesa, amb el desig que el Louvre
reservés al seu donatiu una sala especial.
En altres legats, aquest desig ha estat una
condició formal, i és això el que ha tingut
conseqüències desagradables.

Un desig així és explicable per amor pro-
pi, per ganes de fer constar el bon gust i la
flaire del donador.

«Des del punt de vista del museu que
rep el donatiu — comenta F. J. Mather —,
l'acumulació de colleccions és un mal tota
('extensió del qual es pot mesurar al Lou-
vre. Hi ha, per exemple, un admirable bron-
ze leonardesc, que en comptes de trobar-se
a les sales del Renaixement, està posat cinc-
cents metres lluny i un pis més amunt, car
forma part de la collecció Thiers. Una altra
peça de la mateixa època, deguda a Deside-
rto da Settignano, cal cercar-la en la co4lec-
ció Arconati-Visconti...a

Mather protesta d'aquesta dispersió de les
obres d'art en sales consagrades a donatius
particulars, que és un mal molt estès, més
que enlloc, als Estats Units. També blasma
la formació de museuets a base de collec-
cions privades, els quals, no evolucionant
gaire, tenen sempre un aire ensopit i mort,
com la Dulwich Gallery ele Londres o el
museu Jacquemart-André de Paris.

Ningú que discorri d'una manera cohe-
rent, no deixarà de reconèixer la raó que
tenen els arguments de F. J. btather, si es
vol que un museu no sigui un arreplec in-
orgànic de peces més o menys valuoses, pe-
rò mal classificades o escampades d'una
manera que dificulti l'estudi.
Per ranas semblants es pot pendre partit

en la recent polèmica de casa nostra, sobre
si hàvien de retornar al monestir de Poblet,
ara que hom el restaura, alguns objectes
que són al museu de Tarragona.

raspalls per a tots els usos
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Segons ha estat anunciat per les emisso-
res de rà(liO, des del dia 15 de! corrent s'ha
canviat en la majoria d'emissores curopees
la longitud d'ona, adaptada als cletalis del
pla anomenat de Lucerna. Amb les nìateixes
emissores locais es pot copsar la importàn_
cia (le la variació, la qual, tot 1 no ésser de
niolta importàrncia, obliga a rnodihcar la
posició (1(1 condensador. De primer antuvi,

es nota que no han Iìxat encara llur po-
sició i cal rectificar dintre de l'emissió, si
es vol conservar una determinada potència
d'auclició, inconvenient que no hi ha dubte
que no haurà de tardar a desaparèixer.

Indiquem a continuació les variacions de
les emissores catalanes, indicant la potència
en quilocicles i longitud en nietres abans
i després de la variació

FREQÜÎ(NCIES ANTERIORS ESTACIÓ FREOCTÈNCIES ACTUALS

Kc. MIs. Kc. Mts.

86o 348'8 EAJ x R. Barcelona 795 377'4
1,500 200'O )) 1 1 Reus 1,500 200'o
1,193 251'o )) 15 Ràdio-Associa•ció 1,022 293'5
1,48{) 2o3'o )) 20 Sabadell 1,492 201'!
1,391 216'() )) 25 Terrassa I,5o 200'()
1,484 202'2 )) 33 Tarragona 1,492 201'!
1,500 20()'O )) 35 Vilanova i Geltrú 1,500 200'o
1,500 200'O )) 38 Girona 1,500 200'()
1,492 201'I 1) 39 Badalona 1,492 20!'!
1,492 201'! )) 42 Lleida 1,492 201'!

De la resta de les cmissores peninsulars,
esmentarem únicament aquelles de les quals
hi ha possibilitat d'audició, 1 entre elles les
més importants són : EAJ 7, Unión Radio
Madrid, que radiarà ara amb 1,095 kc. i
274 mtS., i Radio ValeflCia, que ho farà
amb 352'g 1T1tS. i 850 kc.

A continuació indicarenì les característi-
ques d'emissió d'algunes de les estacione
que també des d'ací es poden escoltar. Mos-
cú, 1,714 mts. i 175 kc. ; Oslo, i, i86 mts.
i 253 kc. ; Budapest, 549'5 mtS. i 546 kc. ;
Viena, 5068 mts. i 512 kc. ; Roma, 4208
metres i 713 kc. ; Leipzig, 382'2 mts. i
785 kc. ; Milà, 368'6 mts. i 814 kc. ; Ràdio
Tolosa, 335'2 mts. i 895 ke. ; Brusselles,
321'() mts. 1 932 kc. ; Algcr, 318'8 mts. i
94' kc.

A Ainglaterra la variació és bastant ira-
portant i la distribució és provisional, per-
què a mitjans d'any s'acabarà el muntatge
de l'emissora de Droitwich, de i5o kw., i
aleshores caldrà reformar la distribució do-
nes. Actualment Londres emetrà a 261'I
metres i 1,149 kc.

D'Alemanya lós emissores més importants
són : La:ngenberg, que emetrà a 455'9 mts.
i 658 kc. ; Hamburg, 33i'g mtS. i 904 kc.
Stuttgart, 522'6 mts. i 574 kc. ; Munic,
405'4 mts. 1 7o kc.

A Espainya, demés de les emissores que
hem esmentat, n'hi ha fine a 52 que no
detallem, ja que la majoria tenen poca po-
tóncia i es mouen entre els 200 i 200'! mts.
i 1,500 kc., no havent estat d'importància
les variacions introduïdes.

La Unió Internacional té preses diverses
mesures per a la identificació de les esta-

CiOflS mitjançant senya!s parlades i musi-
cals ; hi ha diverses estacions control, de
les quals les de Brussel•les i Tastfield (An-
glaterra) baurarn comprovat les caracterís-
tiques (le les eniissores occidentais, és a dir,
portugueses , espanyoles, belgues, franceses,
suïsses, etc. Els resultats són facilitats per
Ródio París. Hi ha una altra estáció control
a Estocolm, que transmetrà les observacions
de les emissores nòrdiques. Una altra a Ber-
lía per a les emissores alemanyes, daneses
i po!olneses, i l'emissora que publicarà els
resultats és Konigswusterhausen. A Helsing-
fors verificaran les emissores de Lituénia,
Estònia i Finlàndia. A Praga, les de! centre
d'Europa, i per fi lii ha. també a Rússia i
Itàlia estacions •controls, els resultats de les
quals š'encarregaran Moscú i Roma de pu-
blicar.

Es difícil de preveure, però, el resultat
que pugui tenir tota aquesta pertorbació que
suposa la variació establerta. Cal dír que
resten emissores ,amb la mateixa llargada
d'ona, si bé són de puints clistants i poca
potència. Malgrat tot, caldria intentar ulna
reguiació que limités el nombre d'emisso-
res, única manera d'establir la regularitat
en l'audició.

Es important la anotació en kc., ja que
avui dia són moite els aparelis, especial-
ment europeus, que porten les indicacions
(Id condensador i acompanyen als aparells
quan sól1 venuts, de llistes corresponents a
aquestes indicacions per emissores i ara cal-
drà rectificar-les d'acord amb les anotacions
abans detallacies.

J. G.

pEj 1i\ DE RE\PISTES
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MUSICA 1 RADIO
Les noves longituds 1 ona

En les obres de Wagner, l'expressió deis
sons és modelada d'una manera decisiva per
l'expressió de les paraules. Wagner s'adonè
aviat, i profundamcnt, del problema de la
importància (le la llengua en l'òpera. Per
insti:nt 1 per reflexió, Wagner fou dut a ob-
servar les diferències originàries (le la lien-
gua i les cliferóncies que en resultave,n per
a les possibilitats (le! cant. Les condicione
fisiològiques i climótiques, les diferències en
la fixació de les idees tenen importància

EN OCASIÓ DEL CICLE WAGNERIA DEL LICEU La vida musical
IIIušîóî reaIitat aBarcelona

LA RADIO ANGLESA. - Vivim en un vaig conèixer, és un Oe)xeole urnoiu	 crio»-

tcmps en què les grans nacions s'agiten cora berg. Es la major distinció de cultura musi-

si anés a començar una nova migració eco- ca! ,amb què es pot caracteritzar un músic

nómica i moral deis pobies. Només dos po- del nostre temps. Amb alguns collegues, es

bIes	 semblen	 relativament	 no	 trasbalsats,
j, tenint encara consciènCja de llur desenvo-

dedica a un treball d'avantguarda que me-
reix de trobar Ufl l!oc d'honor en la histò-

lupament tradicional, es senteiì obligats als ria de la música deis nostrcs dies. No hi ha

ideals pele quals vivien i morien llurs pares.
França	 i	Anglaterra.

cap obra important, cap músic que valgui
la	 que no trobi el seu lloc en el pro-pena,Aquests	 pobies	 eón

Quin paper exerceix en aquests paisos la no- grama de la ràdio anglesa.	 Gràcies al seo

va 1 puixant possibiiitat de tràfic que repre- trebali assjdu, la B.	 B.	 C.	 disposa des de

senta	 la	 rédio?	 Poe	 considerable,	 evident- fa dos anys duna de les millors orquestres

ment, a Frainça, el país de la petita burge- del	 món i d'una petita entitat coral excel-

cia, d'una divulgació incomparable a la del lent.	 L'abundància i el	 'niveil	 deis	 concerts

ilibre de poe preu.	 Un paper immens, 1)C1 d'orquestra ens permeten la conclusió que a

cotitrari, a la Gran Bretanya, l'imperi man- . la	 B.	 B.	 C.	 la	 música de	 tots els paicoS

dial, que és tan gran que no pot dominar
ele seus problemes i renuncia a tota solució

troba ci seu més alt grau de representació,
1 el poble britànic hi troba la font més culti -

general	 per	 acontentar-se (luna	 de	 pràcti- vada d'informació de tots ele domiinis de la

ca per a cada un. vida espiritual i pública.
Aquesta típica actitud anglesa davant la Ernst ScrIoeN, ex-director de la

vida dóna la seva característica, i també la Ràdio de Fra9cfort, en Anbruch.
seva	 atracció,	 a l'organització de la ràdio. Viena, desembre 1933.
El poble ainglès vol saber-ho tot, i per això

•ha invertit puixança i ardor jovençana en
la	 Però	 res del rada no vol dei-ràdio.	 per LA VIDA MUSICAL A BERLIN. - La

xar-se empènyer	 a	 decisions	 irrevscables. transformació	 general	 que sofreix	 a hores
clara Alemanya, ha	 canviat a fons la vida

Així, admet en la seva ràdio una .abundàn-
és musical	 de	 Berlín.	 Exteriorment,	 aquest

cia	 gairebé inexplicable d'opinions, que,
de barreres	 que la pui_cert,	 són	 voltades caliVi es fa sentir per un retrocés ràpid deis

xainça de la generació	 ella cap oposar a l'ac- concerts. Amb això no fa sinó acabar un des-
enrotllanìent que ha estat observat des de fa

tivitat de la joventut. No conec cap organit-
camp espiritual equipada	 ambzació en el

j anys.	 L'esl!anguiment dele concerts a base

UOS mitjans ecotiòmics, cina nombrosa selec- purament comercial ha estat una necessitat.
Justament ele que miren el concert com rina

ció de collaboradors, unes relacione muncijais
la	 British institució necessària a la nostra cultura, han

1	 uin excelient fons	 tècnic,	 com
Broadcasting	 Corporation.	 Després d'ha'ier (le condemnar aquesta manera de consumir

inte-
apartat, de pressa i cense cap dificultat, l'e- música, en la quai ningú no tenia un

rès veritable, fora (le! que donava el concert
goisme particular, ha creat, d'un cha a l'al-

h-igressos del i ci seu empresari.
tre,	 un	 sistema financer	 els

proporcionatS arnb entusiasme per totsqual,
Però seria fais designar cora favorable la

els ciutadans, reflueixen en profit cl'aquests situació actual. Car amb els concerts super-
[lus n'han desaparegut d'altres que, (le totes

mateixOS ciutadans. El consel! aclministratiU
és	 davant la Cambra deisnomés	 responsable maneres, feien una tasca important per a la

Comuns. Quant a l'Empire Programme, les i cultura musical.	 1.	 han desaparegut,	 d'una
banda, perqaè les organitzacions ja no eren

emissiOnS,	 des d'un any	 cìiçà, duren vint-i
hores. Això continua (lignament lesquatre

1)rOductiveS,	 i,	 (l'aitra	 banda,	 perquè	 llur

aspiracions de puixança deis graos	 iniperis Alemanya.aiitics dirigents ja no són a

mundials de la història.
E! primer empl(at (le la r(li() angles. l que H. S'rRoImL, en iVIelos, novembre 1933.

sionants acóstiques ò)tiqUe5, i, més en-
cara, algunes que fins no semblen referir-se
únicament ale espectadors, les quais influen-
cien ilur tranquillitat, llur capacitat de con-
centració : la sala enfosquida, la mateixt
direcció (le la vista per a tots, l'orquestra
enfonsada, etc. La idea fonarnental de l'ac-
ció troba el seu apogeu en una sola exi-
gència, la de la illusió.

La illusió és la realitat superior en el
Selitit de la veritable inaturalesa, purificada

El Liceu ha liogut el boa encert de fer
venir una companyia alemanya pen a repre_
sentar el Trisfan. Aquesta obra ciàssica del
repertoni openístic, ha obtingut una inten-
prtaci( brillant que ha provocat amb just
rnotiu excessos d'entusiasme per part del
públic. L'extensió de certs passatges d'a-
questa obra passa gairebé desapçrcebuda
davant d'aina execuciÓ plena (le foc i de lu-
cidesa que acceiltuava l'element baladesc rIel
'ell poema.
Cal dir-ho : l'aspecte d'aquesta obra wag-

neniana ha canviat imolt per a nosaltres.
Després de quasi deu anys de música mo-
derna, escoltem les «melodjs infinites» del
Tristany, les seves harmonies encavailades
que cerquen en va una resolució, amb unes
orelles bein diferents. Avui dia que tot el
conjunt de l'obra teatral de Wagner és ad-
mès pci públic i fora de discussió, tenim el
dret de fruir plenament les seves belleses
sense pon . de suscitar polèmiques. Avui tot-
hora neco.neix que el Tristany, més que cap
altra obra de Wagner, significa l'apogeu
del nornanticisme (id segle XIX i que conté,
alhora, tots els elements de la música con-
temporània.

Després de les repnesent.acions de música
moderna d'aqueste darrers dies, ha estat
bo d'assistir a la inlerpnetació modèlica que
el Liceo cas ha proporcionat de l'obra cab-
dal de Wagner. Això cas ha permès de
seguir de pnop la trajectònia de la música
moderna a través de les seves dues fases
inés importante.

***

En dos diferents cercles musicals de Bar-
celona hem timngat I'ocasió de trobar dos
oves mestres tic la música catalana, Ricard

Lamote de Gnig'non i Fedenic t\'lompou. El
fet de no conèixer d'una manera proci pro-
funda les seves obres, ene priva d'emetre
rin cniteni fonamentat. La sola cosa que per
avui podem din és que posseeixen una tèc-
nica sòlida, modelada a l'estil de l'escöla
modernista fraincesa. Esperem l'audició pi3-
blica de Ilurs darreres obres per poder acabar
(le completar el nostre cniteni.

O.M.

Notícies de tol el
món

ARGENTINA. - El Teatro Colón, de
Bueinos Aires, es troba amb dificultate finan-
cenes. Després d'ana subvenció de 800,000
pesos, l'administració va demanar a l'ajun-
tament 300,000 SOS més per a poder aca-
bar la temporada. Havent-se-li retusat la
suma, l'administració ha climitit i el mestre
Atos Palma ha estat encarregat d'.acabar
la temporada.

ESTATS UNITS. - Arnold Schönberg
s'ha trasllaclat a América havent d'ocupar
la seva nova càtedr.a de composició al Con-
servatori de Boston.

FRANÇA. - Maurice Ravel escniu ac-
taalment una òpera sobre la vida de Joana
ii'Arc segons un text de Delteil.

GRAN BRETANVA. - La British Broad-
casting Corporation prepara per a aqaest
hivern una sénie de divuit concerts simfò

-luce, demés d'una sèrie de sic concerts
aquest gerer, dedicats exclusivament a coin-
positors anglesos ; pel maig, ama gran fes-
tival de sic concerts al Qaee:n Hall i, final-
ment, una altra sórie de dotze concerts de
música de cambra a la sala de la Broacl-
casting House.

ITALIA. - El pròxim festival de la So-
cietat internacional de música moderna tin-
rlrà lloc a Florència, la primavera d'en-
guany.

SUISSA. - Mia Pettenburg, la famosa
sopran, ben coneguda a Barcelona per la
bella audició del David enitent del mestre
Casals, ha tingut un gran èxit a Basilea
amb la interpretaeió del Cançoner espanyol
(i'Hugo Wolf.

bAyb

ti

Un monainent que infon esperances
(Ii 420, Fiorncia)

El gal. - Corn voleu que les rates era
respectin en aquesta casa?

(Dublin Opioiioi)

E.	 (le	 Néfl1ethy	 i	 l'isto '	 en	 uTiis!a ¡y
(Auttts de Maria Freser)

en les diverses llengües. Grócies a conéixer de totes les bagatelles de la vida. Les con-
les	 foints	 culturals	 del	 problema,	 Wagner seqüències	 d'aquesta	 açció	 d'illusió :sobre -
guanya la noció de la melodia del vers, la passen el marc de l'escenari. Donant aljoc
qual no pogué ésser creada Sifló quan l'aa- de	 l'escená	 rñare.alitat,	 reclama	 la	 fe	 i
tor de la lletra 1 el de la música es reunien l'activitat (le l'espectador	 com	 a	 grau	 su-
en una mateixa persona. prem de l'eficeia.. de l'acció.

No es pot imaginar que	 un compositor La veu que canta com sortida origiinària-
italià s'hagués vist mai obligat a ocupar-se ment d'.aquesta embriaguesa 	 del ]oc,	 5cm-
de semblants reflexions. El fet que Wagner bla	 ésser oblidada.	 S'ha	 tra:nstormat	 a	 la
oposa a la noció de l'òpera la del drama no melodia de la llengua alemanya. Ha forçat
presenta sinó una antítesi fictfcia, mentre el al	 sea	 servei	 tots els	 rnitjans de	 l'apareli
camnt	 sigui esmerçat	 com	 a element d'ex- vocal, instrumental i escènic.	 En fi, ha fet
pressió. El que Wagner exigeix del drama, entrar el	 mateix espectador en el	 seu joc,
per oposició a l'òpera, és la manera de crear l'ha fet membre d'aquest conjunt. 	 D'acciÓ
les	 figures	 cantante	 proveniint	 necéssària- i	 d'illusió masqué	 aquesta	 fantasia	 imagi-
memnt	 de l'esperit de	 la	 llengua alemanya. aúna de el'obra d'art total!)	 com la	 «rea-
Una tal exigència	 edcvé inevitablc així que iltat de la	 música, esdeviinguda visible.
les veus han de cantar mots originals ale- Vetaquí la idea pròpiament dita de con-
manys amb tot el que en resalta per a l'es- junt	 1	 (le	 totalitat :	 l'espectador	 entra	 en
tractara espiritual de l'acció i del fet. l'acció	 del joc	 cora collaborant-hi interior-

* * -5 ment. Al mateix temps, és el mitjà de do-
mnar la	 seosació del joc de les veus de l'ò-

Creant els role de les seves obres, Wag- pera ale alemanys, que en general no són
ner	 tenia sempre	 present	 l'actor	 cantant. pas dotats d'umn talent originan	 per al cant,
No hauria pensat mai a renunciar al cant de voler-los	 procurar una	 sensació collecti-
i a la veu. A alié que s'oposava, era al can- va en el cant i en el so	 de lee veas. Així
tador de bel canto, de la meloclia vocal, no ha	 estat	 demostrada la possibilitat de	 l'ò-
vivent	 sinó per	 ella mateixa.	 Pensava en pera alemanya en una forma nacional prù-
una mena d'home umniversal que cantava tan pm,	 enfront	 del	 tipus	 italià	 i	 del	 francès.
bé com parlava i jugava. Aquesta exigència Aquesta forma guanva una importància in-
d'universalitat no es limitava pas a l'actor, tennacional,	 perquè encloa totes les formes
sinó que s'estenia	 a totes	 les parts de l'e- anteriors	 de l'òpera europea donant-los un
xecació.	 Era	 i'exigència de	 la mobilització nou sentit i posantles en relació productiva
de	 totes	 les	 forces,	 és	 a (lir	 d'un	 conjunt amb la nova idea de totalitat.
en el sentit més vast de la paraula. IUL BEKKER

A aquest conjumnt no pertanyien solament
els actors coopçrants. 	 A aquest conjunt de (De Transforniacions de l'òera, Orell Füss-
Wagner perta:nyien totes les forces impres- Ii,	 cd.,	 Zane.)

AL CIRC

—Anem. Ja en tinc p'° de veure aqust
poca-solta (lue vinga tirar, ganivets i mo
encerta mai la dona!

(Marc' Aurelio, Roma)

La noia, a l'eininent egiptòleg. - Escolti,
professor, quina roba interior he de portar
anant vestída (le Cleopatra al bali de lady
l)rinn?

( London Opimoii)

ELS INCORREGIBLES
—El nuvi telefona que vindrà una mica

tard i comencem sense esperan-lo.

( New York 1 merican)

El 15orter del teafre. - El senyor s'equi-
voca ; això eón bitllets del metro.

—Ara comprenc per què l'empleat riel me-
tro feia aquella cara de content!

( The Hu,norisl. Londres)

—Qué lius? El teu germà torna a ser a
la presó? Em crela que š'havia corregit...

—Es que encara es vni corregir més.

(Politiken, Copenhaguen)
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