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Dilluns, 23, dia de Sant Jordi:

della a l'espanyola; és a dir, d'una manera
tova, en una mena d'aquí caic aquí m'ai-
xeco. Les paròdies de feixisme en un am-
bient tan poc tivamt s'ensorren fins el ge-
noll dins l'aiguamoll de la situació i no són
perilloses per elles mateixes. Es més temi-
ble el desconcert de certs sectors populars,
també desordenadament extremistes, que
podrien reviscolar, de contracop, el vell i
tronat militarisme. Però per ara la misèria
supera el mal.
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Escrivim això quan s'està fabricant el
quart gabinet Lerroux, que serà una petita
variant del tercer, segons sembla. Lerroux
és el signe zodiacal de la situació de la Re-
pública. Els astròlegs no en dedueixen gran
cosa bona. Aquest republicà, deixeble de la
Restauració, no pot donar, ,si l'atzar no ho
adoba, altres fruits que els d'un marquès
d'Alhucemas qualsevol.

Però si es donés el cas, Catalunya no és
la de l'any 1923. Llavors duien la seva po-
lítica unes dretes vivint dintre una cam-
panya de vidre, palatines, sucades dins la
conspiració anticonstitucional. Avui els seus
dirigents estan en contacte amb totes les
seves masses populars. iEl joc és ben dis-

r*r	 tint. Sense cap mena de fatxenderia podem
dir que a la capital de la República això

de les dretes ; i, encara .pitjor, d'unes dre-	 cls altres conhortant-se'n, confessen que,

desfeta del partit radical. El poble, natural-	 el baluard més ferm de la llibertat i del rè-
tes atrbtxerades` darrera la carcassa mig	 per ara — i per sempre sigui — constituïm

ment esquerrà, rio sap reaccionar en un sen• 	 gim.

La resta de laRepública està en mans ho sap tothom, i els uns planyent-se'n,

tit de govern i s'embolica dins una fantas-

magoria vagament socialista o, de ple, com

a l'Aragó, es dóna a l'anarquisme. Quan no

és això, simplement, es desinteressa de tot.

El timó està en mans de les dretes, que

tampoc no van .mai ben orientades, ni dins

llur mateix dretisme. Van des del conser-
vador que sospira per una política d'enga-

nyifa per tenir el poble quiet i allunyat (sis-

tema que duu a l'eixarreïment i a la desse-

cació dels 'Estala), fins al terrible feixista

que està per la violència i la disciplina ca-

sernària, passant per alguns pobres d'espe-
rit o energúmens illustres com el gran amic

dels catalans senyor Royo Villanova.
Totes aquestes dretes, desavingudes, ex-

cepte quan cal tocar la tecla de l'amti-repú-
blica, no poden ni acceptar la responsabili-
tat de governar; és clar que provocarien

una gran revolta dintre el país, si no és

que preferien fer abans una mica de guerra
civil entre elles, sempre jugant a la puja

del dretisme.
Aquesta gran feblesa de les dretes arti-

ficials que beneficien d'un moment senti-

mental, però sense poder collir-ne els fruits,

s'encomana a tots els ressorts de l'Estat.

Per ara les primeres víctimes són aquests
pobres radicals que literalment deixaran els
OSSOS, un dia o altre, a qualsevol cantonada

política. I entre els uns febles i els altres

afeblits, la nació no es sent governada. L'ac-

tual Parlament, amb el seu desori crònic,
és la viva imatge del país, i, traduït al car-

rer, són les vagues inacabables, els tumults
a la sortida dels mítings i els altres lamen•

tables excessos, que són símptoma evident
que el país no ha trobat el seu centre.

Es clar que tot aquest drama es descab-

El polític I'efiquefa i el sasfre
El matí del dia r d'abril, a Girona, com

en altres ciutats, tingué lloc una gran re-
vista militar. En el grup de les autoritats,
hi havia el senyor Prunés, el delegat d'Or-
dre Públic, vestit de smoking.

El Comissari de la Generalitat i sastre
d'ofici, senyor Puig i Pujades, s'adreçà al
senyor Prunés

—No sabeu que el smoking es porta a les
'nits? Podíeu venir d'americana...

E1 senvor Prunés enrogeix, i cerca l'ex-
cusa

—No he vingut d'americana.., perquè
aquell vestit que vós vàreu fer-me em ve
estret!

Dípufafs políglotes
Una penya habitual al Cafè Catalunya,

coneguda pels Difícils, celebra anualment
un àpat per a commemorar la proclamació
de la República Catalana.

Enguany, a l'hora de les postres i dels
discursos, diversos concurrents demanaren
que parlés el senyor Farreres i Duran, di-
putat ai Parlament de Catalunya. IEl senyor
Farreres, sempre tan modest, es feia pre-
gar.. Finalment, vençut per la insistència,
s'aixeca,

—Zenyors : Parlaré si éz que algú de voz-
téz zap el papizot i vol fer-me d'intèrpret...

Fervor republicà
una senyora es presenta em una oficina

de correus amb el propòsit de trametre dos
pergamins, un destinat al President de la
República i l'altre al cap del Govenn. El
que més interessa a la senyora és que cls
dos pergamins arribin exactament el dia r }
d'abril en ,poder dels seus destinataris. Per
això s'interessa per la forma d'aconseguir
el seu propòsit.

L'oficial de correus li diu
— 'Això pot enviar-ho certificat com a im-

presos.
—Es que tinc un gran interès que no es

retardin. Voldria que el mateix dia t4 d'a-
bril aquesta expressió del meu entusiasme
per la República fes el seu efecte davant
dels dos illustres presidents.

—Aleshores certifiqui-ho com a cartes,
q)erò .li costaran dues pessetes cada una...
a la reïna Vktòrtà, certtticats,'que ;reu vam„

costar onze.

Compensació bancaria
Dos pesos forts de la nostra banca comen-

taven la mortocorreguda darrerament a la
Banca Arnós, i un d'ells es dolia de la
manca de solidaritat (sic).

—iCom voleu que us ajudem ? — replicón
l'altre—. iNo pretendreu pas que fem suïci-
dar un ordenança de cada Banc!

N'hí havia per riure

El plorat Josep Llimona era un home de
conviccions i molt poc pagat de vanitats.
Per el] mateix sabérem una anècdota reve-
ladora.

Era durant els maneigs que provocarem
l'adveniment de la dictadura, i el darrer Bor-
1)6, desitjós de fer-se a Catalunya amics

—	 —	agraïts, decidí de crear tres marquesats nous
A la pàg. 6:	 de trinca i donar-los, l'un, a un representant

Poesia, ciència i ;v'ligió, per Fran- de la indústria —si no recordem malament,
em la persona d'un dels Bert-and —, l'altre

test Pujols.	 a una figura de les lletres, Angel Guimerà,
A la pàg. a:	 1 i, finalment, el tercer a un representant de

Al cap de tres anys.e la gesta de les arts, Josep Llimona.
Els  passos començaren prop de la persona

Galán al triomf dels agraris, per Esteve d'aquest darrer, creient que si ell acceptava,
Calzada.	 1 

els altes hi posarien menys dificultats.

La diguem-ne comissió que va anar a par-
lar amb Llimona, va rebre el refús més de-
finitiu. Aleshores, algun comissionat va plan-
tejar la qüestió de com donarien compte de
la gestió, i es pensà acudir a allò de la dis-
tinció que s'agraeix molt, però la modèstia
i manca d'ambició no permeten d'acceptar,
etcètera, etc.

El gran escultor va interrompre vivament
—No, no. Diguin, senzillament, que, en

conéixer la proposició, m'he fet un tip de
riure...

Comissa ri per damun4 de fof
Pel Cafè de la Rambla corre un estudiant

afiliat al B. O. C., que recull diners per
tal de fer sortir un setmanari que serà òrgan
emboscat de l'esmentat partit comunista.

Entre els voluntariosos donants es compta
un cert comissari de beneficència, adscrit
a 1'E. R. de C., el qual pescà aquest càrrec
quan les aigües del primer Ajuntament re-
publicà eren més mogudes.

Hom li preguntà per què ell, republicà
liberal i demòcrata, ajudava la premsa ad-
versària i, encara més, d'accentuat matís
dictatorial.

—Oh ! Ja veureu — digué —. Convé es-
tar bé amb tothom. Pot venir un canvi de
situació que anulli el meu nomenament de
comissari, i, en aquest cas, sempre tinc l'es-
perança d'esdevenir comissari del ,poble...

L'obsessió
El diumenge de la setmana passada s'es-

trenà al Centre Catalanista Badaloní, de la
veïna ciutat, una obra titulada El fill del
senyor Gold, de Llufs Elias.

La Veu de Catalunya, en donar-ne come
te als seus lectors el dimecres següent, deia
que l'esmentada obra havia estat estrenada
al Centre Catòlic Badaloní.

Lluís 'Elias, comentant el lapsus, deia
—Es l'obsessió, no ho poseu en dubte.

A La Veu de Catalunya pateixen de mania
catòlica amb la mateixa virulència d'aquells
que la pateixen persecutòria...

Ara resulta que fé penellons
Malgrat els consells que li donava un dels

nostres col•]aboradors en el número darrer,
Emma Maleres ha reincidit, t diumenge pas-
^r	 u. d ...._..-.

Pei i per al guitarrista Miquel Borru!l, Fran-
cament encoratjador!

A la sortida, unes noies deien
—Quina Mort del cigne ! Això és una Mort

de l'ànec ! I quines puntes tan trontolloses...
—Trontolloses? Haguessis vist les que

gastava aquest hivern. Aquestes puntes?

Res ! Aquelles havies d'haver vist! No eren
d'acer, sinó de mantega.
—Així ha progressat?
---Creu-t'ho! Ja ho veuràs l'hivern vinent.

—IPer què?
—(Perquè el papà de la grassoneta IEmma

es justificava d'aquesta manera davant unes
admiradores desolades : «No en facin cas.
Es que la nena té penellons, saben?»

Només Ii faltava aquesta! Ara resulta
que té penellons. 'Evidentment, això dels pe-
nellons, per a una ballarina de puntes, és um
seriós handicap.

«Jo en vuí ésser miss, miss...»

Fa anys es popularitzà uin cuplet que co-
mençava : Jo en vui ésser miss, miss... La
senyora Alonso, la creadora del cuplet, el .
cantava amb ulleres de carei, sabata de taló
baix i vestit estrafolari.- 'En aquell temps,
una miss era una dona lletja.

Avui, en canvi, per rniss hom entén una
xicota jove i bonica. Però el cuplet és el
mateix : Jo en vui ésser miss, miss.,, Totes
les noies volen ésser miss.

1 a fe que gairebé la que no és miss és
perquè no vol. Les noies... r els xicots. Per-
què en una revista gràfica madrilenya hem
vist una doble pàgina amb les fotografies
de las señoritas catalanas aspirantes al tí-
tulo de miss España. Una d'aquestes seño-
ritas era Miss Barrio Chino ; i aquesta miss
fou elegida fa dues setmanes a La Criolla,
entre els invertits habituals en aquella casa!

I, encara, hi ha títols de miss que resten .
al mig del carrer, perquè no hi ha cap noia
que els reculli. A l'Ocell de Foc no fou .pos-
sible elegir una Miss Dibuixants, per la raó
que no es presentà cap noia que aspirés al
títol. Els membres del jurat, seleccionats
entre el méslluït del ram del llapis, acor-
daren repartir entre llurs respectives espo-
ses els rams de flors que hom destinava a
la futura miss i a les seves dames d'honor,
i marxaren sense fer gaire soroll, perquè el
públic no s'adonés del fracàs de l'electró.

En canvi, hi ha noia especialitzada en
l'agavellament de títols. Hi ha qui ha tingut
ja una corona i ha figurat en no sé quantes
corts d'honor. Aquesta persistència, pera,
de vegades ocasiona molts disgustos. Ho
digui si no Miss Districte V d'enguany. La
nit en que a l'Olympia elegiren I'Iiss Bar-
celona, en veure 'S preterida, Miss Dis tric-
te V armà un gran avalot. I vetací que l'en

-demà, al Palau de Belles Arts, es procedia
a l'elecció de Miss Primavera. Miss Dic

-tricte V tornà a provar sort. Tot anava molt
bé ; la noia figurava entre les set senyoretes
finalistes. Ara ens treurem l'espina!, devia
pensar. Però, ai!, que la banda és cenyida

a una altra senyoreta... Sense que ningú del
jurat pogués evitar-ho, miss Dictricte V
saltà de 1 estrada, esguerrant la simetria de
la Cort d'honor, i en un angle del saló féu
un míting sorollós, corejada dels seus admi-
radors.

Per si a Barcelona no hi havia encara
prou miss, diumenge baixaren les foranes.
Inflació de miss! A la tarda, s'exhibiren .per
la pista de la Monumental, dalt d'uns cot-

Un senzill cop d'ull a la premsa d'aquests
dies ens confirma un cop més en allò que
sempre hem dit. Que fes coses marxen amb
nun ritme diferent a Catalunya que a la
resta de la República. Sense que es pugui
dir que tot rutlli perfectament, a casa nos-
tra és un fet indiscutible que hi ha una
consciència pública en formació i que el
país es sent cada dia més governat, gràcies
a l'autonomia, que posa la direcció de les
nostres coses en mans de nosaltres matei-
xos, i també al sentit d'es-
querra que interessa les grans
masses a l'amor de la terra.
Aquestes masses, fins que
triomfà un sentit d'esquerra a
la política catalanista, eren un
camp de maniobres per als que
-volien escanyar les nostres lli-
bertats.

	

1 aquests dos fets són ja	 ^-

	

,prou importants per esborrar	 l
falles de detall i actes d'inex-
periència. Ja s'esmenaran. Cal
tenir present que la política és
una activitat de conjunt, i,
:marxant sobre una bona ruta,
endega automàticament els pe-
tits errors que, a la llarga, no
compten.

Per aquestes raons la con-
ducta dels que, com la Lliga,
'només tenen ulls per al detall
i per a l'incident, resulta tan
poc intelligent i dóna uns re-
sultats tan migrats. La contí-
nua queixa de La Veu és
enutjosa, trivial i sempre man-
caaa ae sennr pa«1v = .
.bla mentida com la situació

fa els homes. Ves qui havia
de dir als hereus de •Prat de

la Riba que, situats com els barons de Vi-

ver i Arquers d'antany, reaccionarien de la

mateixa faisó ! Cada cop que ens adonem

d'un nou acte de propaganda derrotista o

d'un atac a l'autonomia públic o privat,

procedent del casal del Passeig de Gràcia,

'ens sembla que veiem actuar aquelles
Unión Monárquica o Defensa Social del
temps de la monarquia.

Com aquells senyors llavors, la Lliga i

les dretes ara ham fracassat a Catalunya.

El nostre poble, ,posseït d'un sentit patriòtic,
sap trobar el seu temperament governamen-

tal cap a l'esquerra, sense sentir ni provocar

cap velleïtat feixista.

4 .

De Dijous
— a Dijous
UN FANTASMA VIVENT
—.«Sóc un vell conspirador. Preparo la

IV Internacional.»
Enmig d'un mán cada dia més nacional,

la (lecla'ració que acabem d'escriure sembl a
eixida de boca d'un fantasma. Adhuc ens
imaginem que els magistrats i policies, en
sentir-les ¢ronunciades jbel propi Trotzky,
dins d'aquell cau amagat, allà al poblet de
Barbizon, devien sentir ;el mateix calfred
que passà per l'espinada riels que descobri-
ren la mòmia de Tutankamon. Tot un pas-
sat esvanit tornava a dreçar-se, en una mena
de veu d'ultratomba.

Trotzky, l'home que n.o vol apendre les
lliçons de la realitat, ocult com un alqui-
mista cercant la pedra fjlosofal o l'elíxir
de la llarga vida, és una figura trista i sim-
bòlica. Fracassat dins la revolució russa,
aquest ultra-roig já no pertany, pràctica

-ment, a la llista dels vius, el seu reialme
no és d'aquest món. Tencat amb dany i
forrellat, conspira, conspira...

Mentrestant els pobles fan el seu camí.
La crinera i lPs barbes de Marx es fan ve-
lles. La política desnacionalitzada automà-
ticament s'acaba en un nacionalisme rabiós
sota un règim despòtic. Iii ha la gran massa
que treballa i no es deixa imposar les teo-
ries. Per tal de no ésser proletari'tzada aplica
el remei, vefl com el tüón, del patriotisme
tirànic.

Però Trotzky encara conspira : conspira
ell tot sol, voltat de llibres. Com un Jan-
tasmct, solament es relaciona amb altres
fantasmes. La seva IV Internacional es va
¢erfilant, cada cop més d'acord amb les doc-
trines del Mestre. Una emoció teológico-so-
cial s'empara del pit dels conspiradors so-
litaris.

Però ara el bell joc s'ha vist descobert.
Han esbotzat la cripta i penetra un raig de
cnl. ''qi n+tt1 - la ^flr y^ ' -,1p^^io .ec fnn .448,

lloc i recomençar els encanteris rituals ti

aparellar les fórmules cabalístiques.
Heus aaí un epíleg escaient c la Revo-

lució Russa. Podria titular-se Quinze anys
després. Stalin al poder, l'exèrcit rus, la

1'olítica asiàtica dels tsars, les mateixes apro-
ximacions diplomàtiques amb França, el rè-
gim de treball que hauria somiat Pere el

Gran, altre copla Santa Rússia.
Perdut en un recó de França, Lleó Trotzky

va conspirant d'esma.
Però, què us hi jugaríeu que, la bona

veritat, s'enyora terriblement de Rússia i
sent un odi instintiu als japonesos? Però,
així i tot, prepara la IV Internacional ; la
millor, la que mai no passarà d'un somni...

R. LI..
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AL CAP DE TRES ANYS

 atriomf els agrarîsdeGalánDe la gesta
Hem deixat molt endarrera Lleida, amb

les seves insuportables boires, la seva admi-

rable vitalitat de segona ciutat de Catalunya
i la magnífica silueta de la seva Seu. Tra-
vessant, carretera enllà, aquestes terres d'A-

ragó, hom comprèn, sense gaire esforç, 1'e-
migració de la gent del camp. Planúries im-
menses de terra seca, àrida, improductiva,
tota ermots i pedruscall; terra que no s'em-
passa altra aigua que la que cau del cel,

De Monçó en amunt — Corts de Monçó;

xes onnamentats que l'empresa i el Comitè 1

de festes en deia goyescos. Per la porta c'e
la quadrilla, anaven sortint cotxes i amés
cotxes. El públic, galant, aplaudia les quatre
belleses que els ocupaven. Però vetací que
apareix el darrer cotxe, dalt del qual ana-
ven tres noies i un home. Tot va ésser veure
el mascle, com canviar-se l'ovació em una
bronca formidable. El senyor Nogareda, re-
dactor del Full Oficial, que era l'home en
qüestió, saltà del cotxe tat escorregut i des-
aparegué dintre la barrera.

ret*

A la nit, al Palau Nac¡anal de Montjuïc,
fou l'apoteosi de les miss. Mai no m'hem
v¡stes i trepitjades tantes de juntes! Ultra
les aspirants al títol de. M¡ss Catalunya,
arrenglerades dalt de 1'estrada, soltes per
baix de la sala circulen i ballen una infi-
nitat de miss. Els espectadors de bona fe
han de fer qui sap els treballs per poder
amar deiletrejant les bandes en les quals
consten els títols.

—Mira, tu : Miss Ateneu Re... — i aquí
l'home ja es perd i para de confegir.

La senyoreta alludtda, però, tot amable,
para de ballar i ajuda al perdut

—Ateneu Republicà Radical de la barriada
del Camp d'En Grassot.

Somriu, r continua ballant.

Després, quan el públic ja s'impacienta i
comença a donar mostres de protesta, s'or-
ganitzen les miss de dalt de 1'estrada, es fa
el silenci, i l'actor senyor Palacios agafa
una botzina i engega

—Atención! Se ruega al público:..
L'escàndol no el deixa acabar ; ((En ca-

talàl IEn català !n, crida tothom.
(El speaker encaixa la planxa i torna a

començar
—Atenció ! Es prega al públic, etc.
I ham •comença la presentació de les miss.

Pobretes! N,'hi ha que han perdut les ban-
des. D'altres que ensopeguen de l'emoció.
A costat nostre, un exaltat demana a crits
que vol conèixer els pares.

El públic, només que en cinc minuts, té

ja les seves preferències. Les miss més aplau-
dides són les representants de la Seu d'Ur-
gell, de Lleida r de Girona. Es diu que la
lluita pel títol de Miss Catalunya està plan-
tej ada entre aquestes darreres...

Aviat sortirem de dubtes. IEl sj ealzer lle-
geix una mena de pergamí amb el veredicte
del Jurat i...

—IPer majoria de vots, és proclamada Miss
Catalunya la senyoreta Carme Albertí, Miss
Girona.

Emoció, petons, .magnesis, ovacions, xiu-
lets, Segadors i Himne de Riego.

Ja tenim Miss Catalunya 1934. Podem
amar a dormir tranquils. La miss anterior,
la senyoreta Gaby Rigoberto, ha cenyit la
banda a la seva successora, mentre els llei

-datans escampats a la sala fan sentir, en-
cara, algun xiulet escadusser.

record de Catalunya ! — hom s'explica, no-

més que a través del ;paisatge, el fet dite-

rancia!. No caldria pas, al mig de la carre-

tera, la fita que separa Catalunya d'Aragó
n'hi ha una altra de natural. No és exage-

ració ni xovinisme..
E. nostre petit Fiat fahonor a la novetat

de la seva matrícula — un cinquanta tres

mil de Barcelona-1 avança segur, carretera
amunt, esquivant clots i devorant quilòme-

tres, a una velocitat que a mil conservador

de la meva integritat física, m'esvera sovint

i em fa donar la veu d alerta al company

que condueix al meu costat. Poc abans d'en
-trar a Osca, el nostre cotxe fa fugir corrents

un ruc que hi ha a un marge de la carre-

tera, i el bon aragonès que el duia té feina

a empaitar-lo i a fer-lo deturar.
No ens deturem a Osca, passem de allarg

Ayerbe. Ja els veurem al retorn. Anem a

Jaca per uns afers particulars i ens convé

arribar-hi abans de l'hora de sopar. Pireneu

amunt la carretera és cada vegada més de-

serta i de poble a poble hi ha un grapat de

quilòmetres.
—Si ens passés quelcom — dic al meu

company — quan ens recollirien ja no hi

hauria res afer.
Es segurament aquesta reflexió meva,

més que l'ascensió de la carretera pirenenca,
el que l'obliga a alentir la marxa. Acabem
les llums d'una Transformadora d'éiéctcici-
tat. Poca estona després, Jaca. A¡'entrada,
la tanca del camp de futbol, ratllada de
blanc i de blau, de lluny i illuminada pels
reflectors del cotxe, ens dóna la sensació
d'un envelat de festa major a Catalunya.

ert*

Hotel de Pireneus. Bona calefacció. L'en-
rajolat, ací, és substituït per pisos sencers de
fusta. Sota l'ull vigilant de la secretària —
jove i bonica - omplim com cal el full de
viatge.

¿ Me hacen el favor?
I pugem alprimer pis, precedits d'un

noiet que ens pula l'equipatge r d'una vella
cambrera que ja em coneix de temps : no
és la primera vegada que vaig a Jaca r se'm
considera com a client de la casa.

--Habitación 17, la que ocupó el pobre
Galán — fa la cambrera.

I el meu company obre uns ulls com urnes
taronges, suggestionat per aquest nom. Li

endevino la suggestió r cedeixo a ell l'ha
-bitació tq. Jo em quedo amb la zo, que és

l'altra que ens ha estat assignada.
Mentrestant, la vella cambrera — a l'estil

de la noia que a Valldemossa m'ensenyava
la cella de. Chopin — mostra al meu amic
el pany de paret on Fermín G^alám temia la

seva tauleta de treball, el retó on va deixar
el maletí, farcit de plans i . de documents,
aquella freda matinada de desembre; li obre
la porta del balcó, que dóna davant per

davant de l'entrada a la Ciutadella on, fra-

cassat el cop, foren portats els presoners
revolucionaris.

IEl meu amic va per donar a la cambrera
una gratificació i ella la refusa. Decidida-
ment, la cambrera fa de bona fe el paper
Fil ha àdhuc una certa emoció en les seves
paraules.

—Pobre Fermín; tan bueno como era!
I se'n torna, escales avall, cap a la seva

feina. El meu am¡c, que és una mica donat
a les coses de la història i un tros ingenu,
em pregunta:

—Com és possible que no hagin convertit
en museu aquesta habitació?

***

Després de sopar hem anat al Casino.
Confortable del tot, un veritable Casino,
però amb el mateix ambient provimciá de
tots els casinos de poblacions similars. Ter-
túlies de botiguers, de personalitats de poble
i de gent d'uniforme i estels a la màniga.
Nosaltres ens estem a un retó, al costat
d'un escalfapanxes que s'ha sabut situar a

la mostra època i ara estatja un radiador de
calefacció.

Entra, al cap de poc, Alfonso Rodríguez,

el rellotger revolucionari que ha llegit dues
' egades pels carrers de Jaca el ban de pro-
clamació de la República : el r3 de desembre
i el 1 4 d'abril. Ara és regidor socialista i
bibliotecari del Casino. Ens saludem. 'El
meu amic el recorda d'haver-lo vist en un
film a base dels fets de Jaca, i li ho diu.
Alfonso el fa callar :

—Vamos, hombre. Que no me vengan con
más películas. Si lo llego a saber no me•.
presto. ¡ Pues mira que hacer salir en el film,__
a una muchacha que está enterada .de todo

porque, con buen fin, nos ha venido a se-

guir en las conspiraciones! Con lo secreto
que ira todo aquello, en tuca mujer podía-

loas confiar. ¿Le parece?
El meu amic, intrigat, no li diu ni sí ni

no. Alfonso segueix
—Previa+nente a la conspiración, yo tuve

#x*

Nosaltres, conscients del moment històric,
abans d'abandonar el Palau i de llençar-nos
Montjuïc avall, hem volgut veure de prop
l'elegida. El nostre examen ha tingut llac

La feren girar com un maniquí, cercant-li
tots els angles i totes les posicions. I vinga
magnesis !

—Aquesta noia la fumareu... — adverteix
un bromista.

Però els fotògrafs no tenen cor, ni davant
de l'espectacle d'una mare que es delia,
emocionada, per- a besar la seva fila triom-
fadora.

I mentre els fotògrafs disparaven placa
darrera placa, evolucionava per darrera la
Miss un grapat d'aficionats a pol:3ics i d'afi-
cionats a periodistes, que feien l'inimagina-
ble per a sortir retratats amb la noia. Tot
era estirar el coll.

^x#

Llestos, a la fi. Una sèrie de braços es
disputen l'honor d'endur-se'n la Miss alba
vegada al ball. Mentrestant, Miss . Barcelo-
c a, Miss Tarragona i Miss Lleida roden per
allí mig abandonades, gairebé a punt de filo-
sofar sabre la banalitat de les glòries ter-
renals.

Finalment, Miss Catalunya ha pogut abra-
çar els seus familiars. I les seves primeres
preocupacions són per un objeto de arte que
la generositat dels organitzadors i d'una casa
comercial ]i havien ofert :

-Ens emportarem aixa, oi, mama?
«Això», és un trasto d'un mal gust defi-

nitiu. Uns cavalls i uns genets de guix,
pintats. I la marca d'un producte al sòcol.
El públic considera el objeto de arte i .no
es pot estar de dir

—Q uiin mal els ha fet aquesta noia, per
a donar-li això?

Després, en veure com els obsequiosos,
els .periodistes i els aficionats atabalen la
senyoreta Carme Albert{, Miss Catalunya
1934, nosaltres ens repetim ¡a pregunta

— Realment, quin ma! els ha fet aquesta
noia?

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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que simular un exceso de trabajo en la tien-
da. Me ponia a la entrada misma de la puer-

tei de la calle para, días después, quitarle
importancia al hecho de tener encendida la
luz en lá trastienda a altas horas de la noche.
Y así, allí donde estaban Galán y Hernán-
dez y Pío Díaz y los demás, los vecinos y el
sereno creían que estaba solo yo y se mur-
muraban : « ¿ Cómo trabaja Alfonso !

Com que sembla que el rellotger està en-
grescat en la relació, el deixo amb el meu

tos	 res,	 s	 ,
sentim un alè d'emoció.

El porter ens ha indicat on

he•m d'anar.	 Travessem una

mena de porta provisional feta
a la paret que abans separava
el	 cementiri	 catòlic	 del	 civil.
Deu o dotze tombes. Veiem
ftors	 damunt d'una d'elles i
ens hi acostem. 'Es aquesta
«A qui descansan los restos del
capitán	 Permín	 Galán.»	 Un
estel precedeix la data del mai -
xement; una creu, la del sa-

crifioi, Grandesa de Galán sota
la simplicitat de la tomba. Tor-
nern a1 recinte Catòlic .
Mentre cerquem la sepulto-

' crrU3á f á^	 {úlu	 i^rf àS2fl%zsr dés
v mentiri humil — una tomba

magnCfica, de marbre i amb
uns esplèndids relleus.	 Quan

r	 K hi	 sola	 a] davant,	 llegim el
roan del	 general	 Las	 Heras

s	 r ^^^ ri

' r
,ts	 r^A	 . qeu	 ^rrnurtib	 en	 oum^limtiento

°^	
^	 r a	 '	 de su deber r. Del seu deure?

a w^ =	 Las Henas era el governador
r	 ''! militar d'Osca	 en aquell de-

sembre i,	 tot i complicat on
1 'ai xecament,	 preferí	 sortir a

f
fer front a les tropes subleva-

fia` de's. Anava a fe_ foc contra els

r	
_ 011 ('5.	 ¡ els altres	 se	 li	 avan-

u' çaren. 1( (1 	 l'única víctima que
els rebels	 inferiren als	 lleials.

ia hem trobat el nínxol mú-
-. 4 I ^ mero rry. Simple, tot plegat:

rm retrat de Garcfa Hennán-
v	 ré ^'ba k .	 dez,	 una cinta dels colors de

la República amb un recorda-
tori,	 una petita inscripció.	 Al
costat, dues plaques d''home-
matge:	 una	 de	 la	 Joventut
Republicana de Monistrol de

l'aire de la preu.( 	 Jaca, on	 estigué pres	 Montserrat;	 l'altra,	 d'uns
Casares Quiroga companys seus de M'arma d'im-

fanteria.
I, efcctivament, !endemà jo no vwg anar Galán i 1 ern sandez ; Las Heras. Dues oc-

a la botiga del relhitger per manca de temps. tituds ;	 la mateixa	 fi.	 'Els dos companys i

Pero va anar-hi el mou company que, per jo (lis 1ilém e: 'P a la porta, portant als llavis

cert, en va sortir emgrescadfssim. Vaig com- un silenci homenatjador.

pendre com li havia .plagut de contemplar L'endemà he anat a veure un botiguer

de prop tot allò que tcma alguna relac1G d'Osca. Feia temps que no ens havíem vist

amb la gesta del	 r3 de desembre. i la r(tro)anta ha estat oordial. Tot anamt-
hi,	 he	 recordat	 l'enfurismament	 d'aquest# # home, aquell maig de 193  — al •cap d'un

Ja	 hem deiXat	 Jaca, tota menuda,	 tota mes d'instaurada la República —, a la sor-

tramquil.Ia,	 amb wi c 	 que, segons els en- tila d'un míting republicà celebrat a la Plaça

tesos,	 rmá pròxima neu. A la sir-,prometia de	 Braus d'Osca amb motiu de l'arribada

tila,	 encara,	 he volgut	 fer passar el meu I (1. lvaro de Albornoz, que aleshores era mi-
an	 er 1'em orxada Plaza de la Su-

barroca catedral, dalt de tot de la ciutat. El
Coso, la via més important : molt de comerç
i amb botigues ben ateses. Algun edifici
nou : Correus i Telègrafs, Delegació d'Hi-
senda, en un magnífic estil aragonès pur.
També Olimpia, un excellent teatre. Bas-
tants cafès.

Plou amb força intensitat i els carrers es-
tan intransitables. Jo no he vist un altre
poble amb més fang que aquest. El cotxe
s'ensorra i els vianants han de vigilar molt
si no volen que els deixin el vestit com nou.
^Es veu que també l'Ajuntament d'Osca té
el seu Vàchier perquè, en anar a empendre
um carrer, un urbà molt mudat se'ns acosta
i ens diu, en el més graciós dels andalusos,
que aquella direcció està prohibida.

Observem que pels carrers patrullen guàr-
dies d'assalt armats de carrabina i que hi
ha molta vigilància a la porta deis bancs
i dels edificis públics. 'Ens informen que la
població està una .mica imtranquilla : la F.
A. I. hi havia establert una sucursal, amb
grans existències eLn tots els articles de la
seva especialitat : pistoles, bombes, metralla,
municions. En un altre ram : proclames i
manifestos. Però algú—tal vegada un com

-petidor — ho va fer córrer i ho va xerrar
a la policia de l'Estat burgès. I aquesta, és
clar, es va fer mestressa de tot, i el que ho
va fer córrer ha tingut de fugir perquè la
F. A. 1. no perdona a sus enemigos, com
vaig llegir en una paret fa pocs dies, encara
que, naturalment, no amb una ortografia tan
correcta.

Cap a mitja nit, quan els cafès comencen
a tornar-se deserts, veiem gent que s'enca-
mina tota cap a un mateix carrer, estret i
fan gós. Inquirim : aquella gent va a un mu-
sic-hall recentment obert al lloc on abans
hi havia um frontó. I l'arrendatari del local
es guanya millor la vida amb el nou negoci,
aquest musio-hall de quart o cinquè ordre,
amb quatre pobres notes que omplen, avui,
totes les apetències sexuals d'aquesta capital
que tindrà, ben bé, els seus quinze mil ha-
bitants.

*^x

Cementiri municipal, a dos quilòmetres
ele la Ciutat. !En la visita se'ns ha afegit
un nau company, català també. A l'entrada,

t• t	 ense dir-nos res

nistre de Foment. Anàrem junts el botiguer
ijo. Un orador saragossà va culpar els veïns
d'Osca d'haver tolerat l'afusellament dels.
dos capitans de Jaca. Després de pronun-
ciadas aquestes paraules, qui conegui el tem

-perament aragonès no s'estranyarà. que
aquell míting acabés com el rosari de l'au-_
nora. iEl mateix vespre, a tots els cafès de
la població hi havia plecs de signatures per
a sollicttar la separació de l'orador .saragossà.
de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre„

Fatxada de l'Ajuntament de Jaca, on onej&

la primera bandera de la República

em la qual tenia el càrrec de representant
de l'Estat. A la sortida, el meu amic boti-
guer em deia

—'i 
Qué se han creído esos I Nosotros na

admitimos lecciones de republicanismo. Y si
no, ya lo veremos en las próximas eleccio-
nes.

I no era el meu amic sol a dir això ; tota
la província era igual : galanista fins al cap-"
damunt. Galán era un màrtir, i posar-se al
costat dels màrtirs és una cosa que sempre
ha estat 'bé. Vingueren les eleccions a les.
Constituents i sortiren els radicals, que en--
cara aleshores semblaven republicans . El.
meu amic havia votat la «candidatura de la.
insurrección((, a base dels capitans Sediles,
Salinas i Francisco Galán. Però, en les dar-
reres eleccions de diputats a Corts, Osca,
la «republicaníssima» Osca, ha donat també
la victòria alsagraris, amb Royo Vilanova.
alcap.

En entrar avui a la botiga del meu amics.
Eensant en tot això, mo m'he sabut estar

__i Qué desastre!
M'he equivocat de mig a mig. Per a ell

les eleccions no han estat un desastre, sin&
una satisfacció : ha votat els agraris i, na-
turalment, està radiant. Vol justificar-me la.
metamorfosi :

--Las izquieirdas lo han hecho muy mal
sobre todo, Domingo en Agricultura y Larga
Caballero en Trabajo. Las derechas van a
hacerlo mejor, no le quepa duda.

Hacerlo mejor vol dir ano tocar-los la but-
xaca. I ('esperit galanista, doncs?

—Luego me enteré de que Galán era ene-
dio comunista.

Definitiu, no? Malauradament, no és•
aquest botiguer sol a ,pensar així ; és tot
Aragó, és mig Espanya. Al cap de tres anys
justos de la tragèdia ele Jaca, la República.
que aquells homes iniciaren ha aliat a parar
a les mans dels seus propis enemics. Si Fer-"
min rGalén pogués treure el cap per damunt
d'aquella tomba que jo vaig veure, i veia tot
això, renegaria d'haver -se aixecat i perdut

f la vida per un poble així.
EsTeva CALZAI)A.

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

bronze Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Agullers, 1 1 via Laletana, 4
Tel. 15524 • BARCELONA

camp v p	 p
blevacióñ r li he ensenyat el lloc on van
caure els dos carrabiners que, suïcides, no
volien rendir-se.. el dia de la revolta.

Hem arribat a Ayerbe, a entrada de fosc
i plovent. Cau una aigua menuda però ge-
lada. Daixem el cotxe a la plaça major, la
que va servir de campament general als ho-
mes de Jaca. IEn aquesta mateixa plaça --
esbarjosíssima — es passejava d'ací d'allà,
la .nit del r3 al 14 de desembre, Fermín
Galán amb els seus, nerviós, inquiet, espe-
rant l'hora de l'alba, sense .pensar que no
fóra preciament l'alba el que els esperava,
situó un crepuscle, tràgic i sagnant. En
aquesta plaça es repartiren armes i fóren
reclutats ewus soldats per a aquell exèrcit
alliberador.

Amem a veure un comerciant que era al-
calde del poble quan la revolta i es va pas

-sar unce quantes hores al calabós munici-
pal, ple d'immundícia i de rates. S'explica

—Lo horrible no era el aalabozo; era el
no saber el tiempo que uno se podía pasar
allí.

I, comentant l'actual situació, conclou,
amb el despit de l'home vençut que torna
a aixecar una mica el cap, un despit que

ha tingut prou temps d'anar acumulant en
aquests tres anys darrers :

—I.os 'agrarios son un mal menor, no una
solución. Para Espa+w no hay otra solución
que el fascismo y la dictadura.
Ens deixa convençuts, evidentment.

***

Osad. Cases rònegues. Un Casino enor.
me, però que cau de vell, Una Diputación
Provincial que fa !llàstima. Una magnífica

Vialges Marsans, S. A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

: 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 Ïet, 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

Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin.

company i me'n vaig a saludar un antic
amic .meu que acaba d'arribar al saló i és
precisament un dels mòbils del meu viatge.
Al cap d'una estona, veig que Alfonso tam-
bé s'aixeca i es dirigeix a mi. Li pregunto,
somrient :

_¿Qué, a trabajar?
--No; a dormir. ¿Vendrán mañana por

la tienda?
—Veremos. Creo que el tiempo nos apre-

miará algo.
--Entonces, hasta otra.
—Adiós, Alfonso.



RESTES FEUDALS

Els grans scnyors de 1'At1as
Amb les operacions que estam finint els

francesos donen per Restà l'ocupació total i
efectiva del Marroc. Dominats i sotmesos
els ferotges habitants de l'Anti-Atlas, que
no havien conegut senyor ni govern que els
emmotllessin amb cap disciplina ni els im-
posessin cap jou, les columnes franceses han
pogut dedicar-se a fer cavalcades per les pla-
nures del Sahara marroquí, fer acte de pre-
sència als oasis propers a ]'Algèria meridio-
iial, imposar condicions als nòmades acam-

La casba de Teluet, castell feudal des d'on
regnava Si Madani

tàpia com una rialla de les coses irreduc-
tibles.

Fa cinquanta anys, un aventurer com
tants d'altres que surten espontàniament per
totes les terres del Mogreb, Si Madani, va
aconseguir que cristal.i tzés entorn seu laforça domimatriu de la tribu dels Glana I
va arribar a imposar la seva jurisdicció da-
munt la major part de l'Atlas.

Obrava com delegat del Maghzen quan li
convenia, i com líder de la independencia

•NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIÁIS DEI DR, SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neu^astènla Impofencie (en fofes les seves maniEes£acionsl,
r mol de cep, cansemaef mental, perdua de

memdrie, verflgens, fadiga corporal, fremolors, dispepsia nervio•
ea, pelpifacions, hiferisme i frasforna nerviosos en general de lee
dones i to Es ela frasfone orçàniea que tinguin per causa o origen esgota.

/	 ment nerviós.

Les Gragees potenclals del Dr. Solvré,
niés que un medicament són un element essencial del cervell, medul'la i tot el sistema oervióa, regene.

rara el vigor sexual propi de ]'edat, conserven£ la salut 1 prolongant la vida; indicadas especialment als esgo.

Este en la leva joventut par tota mana d^eacesans, a6 que vanflquen trebdls excessius, tant físics com mural.

n infel'lecfuels, esporti.Eee, homes de ciències, financiera, arfstes, comerciSfEe, industrials, pensador., etc.,

aconseguint sempre, amb les Gregees potencials del Dr. Soivré, feta als esforços u exercicis fdcflment

1 disposant l'organisme per rependre ls sovint i amb el màtn resul£af, arriban£ a ¡'extrema vellesa i sense

violentar l'organisme amb energies pròpies de le joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer-se'n

Venda a 6`60 píes, flascó, en totes les prloclpals larmàcles d'Espaaya, Port ugal 1 América

NOTA.—arlg/et• e t traraaóenf 0'25 ptt. an segelli de (orne yes al rrcageelg • O/!cine+ Laboratorio Sdke•

fera, carrer del Ter, 16, Barcelona, rebreu gra/O un ¡libre erâIicaau sobre /erigen. derenrot!(ament ! tracta.

mort áuquata malalties
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A f orísmes
—En democràcia—diu Louis Latzarus, di-

rector de L'Intransigeant —, la política és
¡'art de fer creure al poble que ell es go-
verna.

—En dictadwra—replica Paul Vaillant-Cou-
turier, director de L'Humanité —, la política
és l'art de fer creure al poble que és go-
z errat.

Barfhou í Goehhels

El bibliòfil Rarthou, ministre d'Afers es-
Irangers de França, no és amic de viatjar
en avió, cosa perfectament explicable dona-
da la seva edat.

Però això no deixa de crear una situació
diplomàtica delicada. Barthou ha d'anar a
Varsòvia, i anant-hi en tren, si no vol fer
una marrada considerable, ha de travessar
Alemanya. IIitler ha anunciat que Goebbels
seria encarregat oficialment de saludar el
ministre. El govern francès no jutja desit-
jable l'entrevista, berò decltinajr-la no seria
cortès.

Es diu que aquesta és la raó del ràpid
viatge a París de l'ambaixador francès a
Berlín.

Una còlonia, per ravor

Si cal creure els diaris alemanys, els po-
bres negres del Kamerun es mouen de ganes
d'ésser reintegraís al Tercer Reich.

Les males llengües diuen que en realitat
el que passa és que Hitler donaria qualse-
vol cosa perquè fos tornada a Alemanya una
petita colònia, tán petita com es vulgui, però
sobretot ben allunyada.

El cas és poder-ne nomenar governador
el capità Goerrng•

Historieta vienesa

Passejant pel Prater, un amic n'atura un
altre

--Ja ho saps que el canceller Dollfuss lla
resultat ferit d'una caiguda?

—Què li ha passat?
—Mira, que collia maduixes i l'escala se

li ha trencat.

El xinès previsor

Segons el setinanari satkric berlinès Rlad-
deradatsch — que no s?ha escapat de la sort
de tota la .premsa del Reich i ha de marxar
al pas de 1 oca—, la vigília de les festes de
la coronació de Pu-Yi, emperador del Man-
xutikuo (abans Manxuhuo), es va fer un
assaig general de la cerimònia. Un digna-
tan xinès proQosà aleshores que es ]es igual-
ment un assaig gene'ral de l'abdicació, a fi
que aquesta es pogués desenrotllar, si es pre-
gent,As el -cas. ami' -tots l4 ti^nitet oree rai.

Ari contra llatí

El campionat del món d'escacs encara els
dos famosos jugadors Bogoliuboff i Alekhin.
El Q:rimer és alemany i francès el segon, és
a dir, .que el campionat, que ha començat
ja a Baden-Baden, fosa davant per davant
un ari i un llatí... sinó que Bogoliuboff i
Alekhin són russos de naixement, que cali

-viaren de nacionalitat després de la revo-
lució.

Decadència de Carlemany

Un tal Ib'iltekind, rei saxó que fou en
una ocasió vencedor de Carlemany, figura al
cap de la llista dels herois nacional-socialis-
tes. En la història que ara s'ensenya a Ale-
manya, és ell `i no pas l'emperador de la
barba florida el que representa la gran tra-
dició de la raça germànica.

Cairlemany, en el Tercer Reich, ha anat
a menys.

Hi ha qui diu que la tomba de Wlittekind
es troba a Enger, petita ciutat de 1Vestfàlia;
però hi ha erudits que ho contradiuen. Sigui
com sigui, en la tomba wtribúida al rei saxó,
figura una creu gammada, i això ha posat
molt contents ets nazis, que ara tenen un
argument més Qer a demostrar que Hitler,
reprenent el símbol del déu de la llum, estès
entre els antics germànics, no ha fet sinó
renuar una antiga tradició nacional.

Marquet contra Marx

El ministre francès del Treball, Marquet,
és considerat ja com un reaccionari pels neo-
socialistes, els seus antics partidaris. Per a
refermar llur opinió, Marquet no s'està de
dir:

—No he estat rnai marxista. Ja quan te-
nia dinou anys deia que la lluita de classes
no és un fet social, sinó un punt de vista
pedagògic. L'Europa central ja se n'ha des-

fet, i tot Europa no tardarà gaire a desfer-
se'n.

—1 Anglaterra?
—Anglaterra? Si trobeu un sol marxista

a Anglaterra, fiqueu-lo dintre una gàbia i

p orteu-me'1.

A fítol de curiositat

Els suïssos tenen bona rep utació i la Ga-
zette de Lausanne és un diari seriós. Del
contrari, la interpretac.ü a donar a aquest
anunci, trobat tJn l'ea .rentat periòdic, no
got ésser la ulateixa que si fos trobat, per
exemple, a 'El Liberal de Madrid

«Senyo'reta necessitada desitja vendre di-
van gairebé nou. Estaria disposada a perdre-
hi alguna cosa a.sobre.n

Conciliació llarga
El cònsol de Pèrsia a Karachi (India), que

porta el nom de Hessein Khan Keyestevan,
ha rebut de Teheran l'ordre de sortir cap a

Rang-hai, amb el càrrec de cònsol de Pèr-
sia a Xina, renovant així les relacions diplo-
màtiques entre ambdós països, interrompu-
des des del segle VII.

Ja en 1920 les dues nacions havien firmat

un acord, però no 11i havia hagut nome,ra-
ment de representants diplonuitics. L'acttwl
xa, Reza Khan Tahievi, ha dregut que ja
havia durat prou urus querella antiga de tret•
ze segles i difícil de precisar.

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

Dificultats del desarmament
]'Estat transgressor del conveni. Es oportú
de remarcar que abans d'arribar a aquest
extrem hi hauria altres sancions a aplicar,
com la del boicot econòmic, admesa per Mac
Donald, i que a la intervenció militar col-
lectiva, d'altra banda, seria obligada Angla-
terra també per l'article t6 del pacte de la
S. de les N., i els articles 41 i 43 de la part
V del tractat de Versailles, que imposen
tant a Anglaterra com als Estats Units
d'intervenir al costat de França i de Bèl-
gica en cas d'una agressió alemanya,. Es

Strang, Sir Eric Phïpps, von Neurath, Eden i el Dr. Thomsen, a Berlín

veritat que els Estats Units no han ratificat
el tractat de Versailles, i per això estan
lliures de compromís, però no es pot dir el
mateix del govern britànic.

Aquesta vacillació d'•Anglaterra és una de
les coses més incomprensibles i injustifica-
bles d'aquest moment. Debades homes com
Austen Chamberlain o Wickham Steed en-
den el govern al sentit de les realitats i de
les responsabilitats, fent remarcar que si en
1914 Alemanya i Austria haguessin sabut a
temps que Anglaterra intervindria en el con-
flicte, s'hauria evitat la guerra. De totes
maneres, encara no es pot dir res sobre
quines seran les decisions del govern brità-
nic. Però hi ha algun indici, com el pas
fet pel Foreign Offioe a Berlín per l'aug-
ment dels pressupostos militars del Reich.
Ber!in ha respost a la nota de John Simon
però no es sap res de precís ni sobre la
seva tenor ni sobre les ulteriors decisions del
govern anglès. Aquest augment sobtat i im-
previst de les despeses militars alemanyes
confirma tot el que declarà Hitler en el seu
discurs del mes de gener, això és, que l'i
d'abril ja no tindria gens en compte el
tractat de Versailles.

vocatòria '-; ' la Comissió general per al 2 3
de maig, que és la veritable 'Conferència,
és un fet que té el seu alt valor, perquè
indica que no s'han esvaït totes les aspe-
ranees d'un acord i que el problema torna
a ésser portat a la discussió pública i deixa
d'ésser tractat només entre algunes cance-
l leries.
Però ara ja no és qüestió de plans o de

projectes de qualsevol mena, encara que tots
els esforços siguin lloables. Cal veure la
situació com realment és. El punt de dis-
córdia és Alemanya, que és un perill cert
per a la causa de la pau. Alemanya vol ar-
mar-se per tal de desencadenar a Europa
una nova guerra, afirmen els que no viuen
d'illusions d'ençà de 1914; Alemanya vol
armar-se només per una satisfacció d'ordre

La crisi europea no pot ésser resolta sense moral, diuen altres. Ja és estrany que vulgui
la solució del problema del desarmament, aquesta satisfacció en un moment en què
hem dit més amunt. I és facil compendre-ho. esta en joc el desarmament. Sobre aquesta
La crisi europea, per no dir mundial, té divergéncta, que no és de forma, recolzen
diverses causes que la mantenen. Una,`d'or- avui les negociacions entre París i'Londres,
die moral-polític, és la manca de confiança :perquè si Anglaterra es convenç que efecti-
recíproca, una malfiança quasi hostil, en- vament Alemanva és un perill no llunyà
cara que no aparent, existent entre els prin- per a la pau, l'acord amb França, amb la
cipals països, una mica per excessiu i deplo- Petita Entesa i amb Bélgica aviat és acon-
rable esperit nacionalista i una mica per seguit, i admesa la part referent al període
inconsciència dels homes que són al govern ; de prova amb control i sancions, precedida

una altra causa, (l'ordre econòmic, més dic , però, per part del Reich, de mesures aptes
rectament advertida pels pobles, i causada a respectar el tractat de Versailles.
per les enormes despeses que han de sosia-	 Esperem que aquestes negociacions s'en-

mir els 'Estats per als armaments, les «des-	 caminin cap a una solució qualsevulla, cosa
peses improductives», com les anomenava que avui és d'importància vital per a l'ordre
una vegada Mussolini.	 europeu i el reforçament de la S. de les

Eliminades les malfiances es pot pensar	 N., l'article 16 del .pacté de la qual és la
en el desarmament, iniciant una benèfica millor garantia de pau: Per aixd, ens' sem-
reducció dels pressupostos guerrers.	 bla, s'han ele considerar !lloables els estor-

Per a obtenir la primera finalitat, cal una ços que realitza Françà perquè a la S. de
demostració de bona fe. Aquesta no pot les N. participi Rússia i tot, que demés de
ésser prou garantida amb promeses verbals portar-hi una força pròpia que no es pot
o amb compromisos escrits. IEl 1914 encara negar, amb la seva presència , en l'organisme
no és prou lluny perquè no s'hagi de tenir ginebrf obligaria Alemainva 1 Japó a repen-
en compte l'experiència. Cal arribar a un dre el lloc que abandonaren. Es parla també
conveni que estableixi inicialment les ga-	 d'una probable adhesió dels IEstats Units{
ranties de seguretat, un control autònom,	 Ginebra, gràcies al seu pacte, pot i ha d'és-
permanent i mòbil i amb severes sancions 	 ser suficient per a tranquillltzar els pobles i
per a qui no compleixi els compromisos ad- fer retrobar aquella conhaiiça de què hem
quirits. Admès aquest principi, es poden	 parlat. S'arribarà a aquest sospirat dia? Es
després determinar totes les altres modalitats	 d'augurar,
referents als efectius i als armaments. Però	 TIGGIS
entre les condicions essencials de garanties
de seguretat hi ha que Alemanya no pugui

rearmar-se. Donar armes a qui té la inten-
ció ben clara d'usar-les contra qui li n'ofe-
reix la possibilitat significa exposar-se va-
luultáriament a un perill. Quan, per exem-
ple, durant un període de cinc anys s'hagi
constatat que tots els països, Alemanya en
primera línia, han mantingut el que havien
promès amb la firma del protocol de con-
veni, es pot •pensar a desarmar. 'Ei cinc
anvs de prova es pot restaurar aquella con-

fiança que cal no sols per al desarmament,
sinó per a la tranquillitat necessària per a
la restauració econòmica d'Europa.

El problema del desarmament avui està
subordin at a un acord franco-anglès sobre el

punt del període de prova i els relatius de
control i sancions.

llac Donald admet la tesi francesa, perd
voldria conciliar-la amb el rearmament d'A-
lemanya, que és en oberta contradicció amb
el seu punt de vista, tefidènt no a una limi-
tació, sinó a un veritable desarmament semi-
complet. Pel que fa a les sancions, el govern
anglès no voldria assumir nous compromisos
sinó limitadament i no participar en cas
d'una ifltervenció militar collectiva prop de

pats amb els seus ramats vora els rius que,
baixant de les altures nevades de l'Atlas,
s'escorren cap al sud, fins a perdre's xuclats
per la sorra morta de la hammada.

L'etapa darrera de les operacions és fàcil
i senzilla, perquè és un corollari de la domi

-nació de l'Anti_Atlas, feta efectiva el mes
passat, i perquè tota la resta del Sahara ja
obeeix a les banderes d'Europa.

Per això els francesos canten victòria de-
finitiva i recorden el camí seguit per la seva
dominació del Marroc : desémbarcaments
primers, operacions de Xauïa, presa de Mar-
raqueix, revoltes i assassinats de Feç, cam-
panyes d'Abel-el-Krim, reducció de la taca
de Taza que era un illot d'independència,
conquistes de l'Atlas i de Tafilalet i, en-
guany, reducció dels refugiats a I'Aati-At-
las i .planures del seu peu.

Aixt, room una taca d'oli», s'estenia la
dominació francesa posant en .pràctica la
fórmula de Lyautey : preparació diplomàtica
llarga i seguida per part dels organismes
polítics del Protectorat, i a darrera hora,
quan les negociacions apareguessin infruc-
tuoses, sobtada i dura rèplica militar que
revelés tota la força de França.

Els tres Atlas han retardat fins enguany
la terminació de les campanyes guerreres;
perquè tot el massís actuava com un castell
roquer inaccessible i fàcil de defensas-. Les
seves valls i planures en què els ramats tro

-baven herba ufanosa i els seus espadats al-
tissims, foradats per les estretes rieres sal-
tadvica, l r. ^^c^c, d?^^.ga ^...- r_! ,. r._..
Guerra, l'obsessió dels francesos de l'Atrica.
Sabien que, dels romans ençà, ningú, ni
els soldans més poderosos, no havien pogut
establir la seva jurisdicció en les altures
de l'Atlas i temien que ara costés sacrificis
massa durs fer-hi voleiar les banderes de
França i del Maghzen.

IEIs profans sentíem una curiositat viva
pel que pogués ocórrer a l'Atlas, perquè
aquest massís constitueix un dels pocs res-
tes d'organització feudal gairebé idèntica a
la que tenia l'Europa de l'Edat mitjana i
perquè en els seus 'llocs estratègics s'enlairen
les casbas, que són la darrera paraula i l'a-
poteosi de l'art de construir amb thpies.

Aquesta particularitat arquitectònica de
l'Atlas tenia per .a mi un interès molt viu.
He inascut en el poble de Catalunya en què,
probablement, l'art de la tàpia ateny la més
alta perfecció. 'Desproveït de pedra 1 dotat
d'una teira a propòsit, necessitat de mul-
tiplicar de ,pressa les cases, perquè la pros-
peritat que hi duia el canal d'Urgell impli-
cava un augment notable de la població, el
meu poble sortia bé del pas gràcies a les
tapieres del célebre Tomata — encara el veig
amb els ulls de la infantesa, encimbellat en
l'alta paret nua, sense res al cap sota el
sol d'estiu fent ressonar el seu maçó de
mestre que deixava una tapiada tan forta
com si fos de pedra.

La necessitat agençà l'aptitud i ara les
cases de tres pisos, els magatzems i les sales
d'espectacles ofereixen una impressió de so-
lidesa tranquillitzadora i donen a la vila un
colar adormit, d'ocre pastat amb pols dels
camins intransitables. Si algú arrebossa la
façana desitjós que la casa tingui la nota
.alegre de la blancor, aviat veu escrostonar-
se el postís i aparéixer la pell vella de la

bereber quan es dirigia a la gent recòndita
en els replecs de l'Atlas.

Des de la seva casba de Teluet, manní-
fica mostra de castell feudal que té certa
semblança amb els castells moros dels vol-
tants de Sevilla, dominava el call per on
passa el viarany que des de Marraquelx duu
a la part sud de l'Atlas.

Més tard, quan el seu poder estigué en
vies de consolidació, Si Madani s'establí
més cap al sud-est, i basti la casba de Tau-
rirt, estupenda apoteosi de l'art de la tàpia
que domina la vall de l'Uarzazat.

j
Els muntanyesos de l'Atlas resistiren el

ou dels Glaua i en un combat morí Si Has-
san, un dels germans de Si Madani, però
de fet restà establert el poder dels Glaua
per tota aquella zona de l'Alt Atlas.

L'hereu de la dinastia improvisada, Si IEl
Hadj '1'hami el Glauï, era baixà de Marra-
queix en nom del Maghzen i ha seguit es-
sent-ho quan els francesos han consolidat
la seva dominació.

Des del seu palau de. Mari-aqueix ha exer-
cit el poder feudal per tota la part central
del massís, especialment per les valls for-
mades entre l'Alt Atlas i l''Anti-Atlas.

No tots els indígenes obeeixen i tributen
de bon grat i l'any 1920 Si El Hadj Thami
el Glauï hagué de formar una jarca per a
sotmetre els habitants d'una comarca que
no volien reconèixer la seva jurisdicció i es
tancaren en la seva casba.

Els francesos prestaren úina bateria a la
davant de la força. Corn un veritable soldó,
El Glauï exerceix la seva força mitjançant
altres senyors feudals' 'molts d'ells perta-
nyents a • la seva pròpia família, els quals
habiten les casbas millors, que tenen orga-
nitzades com centres de govern.

Algunes d'aquestes casbas tenen les pa-
rets altes de cinquanta metres i per dintre
són veritables laberints de sales, escales de
cargol i terrasses... i soterranis on geme-
guen presoners que no seran mai interro-
gats per cap jutge. Des d'a11f el senyor feu-
dal tramet als poblets i tribus nòmades el
seu califat amb escorta de gent armada per
imposar els tributs i administrar justicia.

Però ara tot aquest món d'aventurers con-
vertits en ducs independents i en comtes
executors sembla que estava ferit de mort.
La proximitat de les contrades sotmeses a
França i governades per europeus i els viat-
ges al món civ9litzat fets pels homes eixerits
de les tribus, feien que la gent del país tin-
gués la sospita que potser era millor obeir
a un poder humanitzat, executor dels desig-
nis d'Europa, que no pas remoure's sota la
petjada irreflexiva d'un poder feudal arxidur.
Això explica que la resistència dels munta

-nyesos de l'Atlas no hagi estat molt dura
contra l'avenç de l'autoritat de França.

Fins els mateixos senyors feudals han ce-
dit gairebé tots fàcilment, encara que algun
no pugui compendie per què no ha de seguir
imposant la seva força incontrastada sobre
les vides i les hisendes de la gent que viu
o passa per les terres veïnes de la seva cas

-ba.
Un món vell, injust i pintoresc ha mart,

però la seva caiguda és la desaparició d'ull
niu d'in;ustfcies.

MIQUEL CAPDEVILA

Es pot afümar sense error que la paci-
ficació definitiva d'Europa descansa única-
ment en la solució del :problema dei desar-
mament, i que l'únic obstacle insuperable
que fins ara s'ha interposat és la conducta
equívoca i bellicosa d'Alemanya.

Quan l'ex-cap del gcsvern italià, F. S.
Nitti, publicà el llibre L'Europa sense pau,
suposava que un retorn de ]'Alemanya ven-
çuda al concert europeu bastaria per aclarir
l'horitzó i resoldre la crisi econòmica que
aleshores s'iniciava i amenaçava d'assumir

)roporcions gegantines, com en efecte s'ha
ealitzat. Nitti estava animat del desig de
eure normalitzada la situació europea, que

Tense Alemanya i Rússia apareixia més in-
erta que mal ; .però demostrava no ésser
in coneixedor profund de la psicologia d'A-
emanya, poble vençut que no té altra dèria
que la revenja. ,Recordem que parlant-ne
lmb Barthou, durant les tasques de la Con-
'erència de Gènova, en la qual l'actual cap
lel Quai d'Orsay era primer delegat de
França; amb Barrère i Picard, ens expressà
d seu parer sabre l'opinió de Nitti amb una
ola paraula : «lllusions!n Barthou, que era
aleshores un dels més fmtims amics 1 colla-
oradors de Poimcaré, no nodria, igual que

;l seu illustre amic, cap esperança sobre un
enediment alemany. Poincaré fou succeït al
)juai d'Orsay per aquell gran apóstol de la
pau que fou Briand, el qual volgué iniciar
envers Alemanya una política nova, amis

-:osa, conciliant, que portà a Locarno. La
iistória ha judicat ja, i no benèvolament,
'obra de Stresemann. Alemanva jugà unia
arta abusant de la generositat francesa i
zrreplegant una sèrie de concessions que li
ian servit per a refermar les seves preten-
taua auieu„c,a u	 •-', ----	 -

 el seu lloc a (Europa, des del punt
le vista polític, parqué des de ]'econòmic,
ra gairebé l'únic país d'Europa que tema

una balança comercial sensiblement avan-
tatjosa.

El resultat d'aquesta rentrée d'Alemanya
en el marc europeu i amb un lloc permanent
al Consell de la S. de les N. ha estat un
lent i pèrfid sabotatge de l'organisme gi-
nebrí, la trama d'intrigues ,per a enredar
cada vegada més la situació, 1 una veritable
revolta contra 1 ordre constituït a Europa.
Heus ací en .poques paraules el balanç (le
la participació alemanya en el concert euro-
peu, desitjada de bona fe per Ntti i feta
possible per la generositat pacifista de
França,
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vSdc un vagabund», amb Al Jolson i Harry Lar gdon

Els dobles, encara

	

Dobles, encara. Dobles ahir, avui i demà.	 ens coneixeria. Si els dobles no haguessin
Ara i sempre. Dobles fins qua les empreses estat inventats, ningú no els reclamaria.

	

s'adonin que aquesta grossera falsificació té	 Però han estat inventats. I han estat in-

	

més adversaris que partidaris, i es decide(-	 ventats, no per a donar satisfacció a un
xin a arreconar-la definitivament.	 públic, que no els podia exigir perquè no

	L'apassionament amb què els dobles són	 els coneixia: han estat inventats, no per a
	combatuts és extraordinari. Fins arriben més	 assolir un millorament artístic, sinó per a
	felicitacions per un article dedicat als dobles	 guanyar més diners. Es amb aquest afany

Del film per estrenar «Nana», amb Anna Sten

L'EXIT DE LA
CINEMATOGRAFIA
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PASSEIG DE GRÀCIA, 23F É M I N A •	 TELÈFON 13352

SEGONA SETMANA m NO DEIXEU DE VEURbLA

W U 1

EL CINEMA
L'ACTUALITAT

Dues estrenes
Al Jolson, en el film Sóc un vagabund, és que fóra extremament difícil de marcar on una sessió excepcional

un vagabund empedennit i un poeta al ma- t quan la paraula esdevé música. Les im- organitzada per "Mirador"
teix temps. Poeta naturalment de l'oci, que	 provtsacions tan remarcables dels concertis -
el .mateix fa l'elogi dels camps, que el de	 tes de jazz ens havien ja avesat a aquests
la vagància. IEl seu gran contradictor és recitatius ritmats, però no n'havíem vist
Harry Langdon, el pinça- papers del parc mai fins ara una utilització tan sistemàtica
que sempre està fent l'apologia del treball, ien cap film.

No som amics de prodigar els adjectius,
però no hem pogut menys, per assenyalar
tot seguit la característica del que serà la
nostra sessió pròxima de cinema, de quali-
ficar-la de rigorosament excepcional. iEn
aquesta, projectarem Berkeley Square de
Lloyd Bacon, un film d'una extraordinària
originalitat, tan distint de tot el que fins ara
s'ha vist, que sense nosaltres bé ;podem dir
que la pellícula no s'hauria arribat a quedat
a Barcelona. Ara és ací, i és ací sols per la
projecció organitzada per nosaltres, la qual
serà rigorosament única i dedicada a les
primeres mil persones que adquireixin loca-
litat =per aquesta sessió que tindrà lloc al
Famtàsto, el dia que anunciarem amb l'opor-
tuna anticipació.

Hem de parlar llargament d'aquesta obra
remarcable.

Per un moment compromès en els jocs de
l'amor, veurem Al Jolson desertar la seva
vocació, però per tornar molt aviat al seu
vagabuindeig i recobrar aquella llibertat que
no té preu, i és així que en acabar elfilm
el retrobem jaient en u 'n banc del parc i
escadalitzant de bell mou el paperaire insu-
bornable.

Heus ací doncs, quant al fons, un film
que recorda A nous lá liberté. En un temps
d'excessives preocupacions materials i en el
qual l'esperit de previsió ens abassega,
creiem que obres així realitzen una funció
molt sana, i cal per això mateix encoratjar

-ne la difusió. Parlem d'una alegria senz illa
i d'un menyspreu i despreocupació per tot
el que sán activitats lucratives, que renten
el cor de feixugues opressions. Quant a la
forma, Lewis M'ilestone ha trobat per al
seu film un ritme enjogassat i mig burleta

ríst!c -t sà de l'obra. El ritme va determinat
per la musica, ja que tot el film banya dins
d'ella. Aire de fox que obliga a lliscar tots
els ingredients en un moviment amable i
que fa de molt ben seguir amb l'esperit,

Al Jolson és sempre Al Jolson, Canta, però
més que cantar empra sovint tm recitatiu
que realitza una fórmula expressiva que es
situa entremig del cant pròpiament dit i
del llenguatge estrictament parlat. Val a dir
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2 a• setmana
LA SENSACIO DE
LA TEMPORADA

Amb actuacions personals de
CATERINA BARCENA, avui,

dissabte i diumenge, estrenant

un monòleg especial per a ella
de S. i J. Alvarez Quintero
Divendres no hi haurà actuació

personal a fi de donar descans a
la il'lustre actriu

Sols es projectarà la pel'lícula

Exit en la mida

Corbatee inarrugehlen

'	 Pijames e bon prea

JAUME I, 11

'	 Telèfon 11655

Al costat d'.Al Jolson i Harry Laingdoi
trobem ací el famós còmic Chester Conklim
i la bella Madge. Evans. Sóc un vagabund
és un film sense transcendència, però prou
xocant pel seu humor original per captivar

-nos de debò.

**x

Marie Dressler i iV allace Beery. L'anunci
sol d'aquests dos noms és ja tot un pro-
grama. Dues figures insubstituïbles en rols
com aquests dels protagonistes d'Anna la
del remolcador. Un film tallat en capítols
rigorosos i ñns a cert punt independents.
Distrets i amb una bona collecció de mo-
ments emocionants perquè són amarats d'hu-
manitat.

El!, el marit, un taujà de marca, embriac
sense remei, inútil, un gran infant en el
F,.-.-. , -n , 1- .„...11_., do.,o de ccir&ckcr ..o.L
un amor pel seo marit que no coneix res-
sentiments durables, conduint aquell remol-
cador de vella història o substituint en tot
i per tot el capità. Potser el realitzador,
Me.rvv:n le Roy, ha prodigat massa el dià-
leg, comprimint els espaï; no prodigant per
tant, com hauríem desitjat, els exteriors,
els quals, tractant-se d'un tema com aquest,
sún impagables. Els ports, el moviment dels
molls, ja hem quedat que són de les coses
més fotogèniques del món i capaces de do-
nar en el cinema un rendiment enorme. Cap
el final, diríem que Mervyn le Roy, resca-
balant-se d'aquest mínim desencert, ens ofe-
reix excellents escenes airejades i de pers

-pectives ben obertes, tot i que algunes d'e-
lles senten un xic massa el studio.

Walf Disney í altres
Una vegada vàrem veure una fotografia

d'un dels principals cinemes de Nova York,
en la fatxada del qual s'anunciava amb tots
els honors l'estrena d'un film de Wlalt Dis-
ney, com si fos una d'aquelles superproduc-
cions per a les quals no es plany la propa-
ganda. 'Fels que estem convençuts que, mol-
tes vegades, un d'aquests films de dibuixos,
encabit com de complement al ;programa,
n'és la part més impórtant, allò no era
cap exageració, sinó que donava la catego-
ria que es mereixen a les oreacions de l'autor
de les Silly Symphonies.

A Barcelona s'ha pogut ara constatar l'a-
colliment que el públic dispensa a aquestes
produccions, que són la troballa millor del
cinema contemporani. La setmana de pro-
grames compostos exclusivament de films
de Walt Disnéy, organitzada pel cinema
Actualidades, ha resultat d'un tal èxit, que
ha calgut organitzar-ne una altra. Tot i que
no es presentava cap film nou, el públic ha
omplert el local ; de dia, un públic infanti]
sobretot ; de anit, les persones grans, que
frueixen tant o més que les petites em les
aventures d'aquell Mickey i els seus com-
panys, herois de (llegenda que poden .posar-
se al costat dels de les folklòriques llegen-
des infantils.

Llàstima només que alguna de les sim-
fonies en colors hagi estat donada infernal-
ment doblada en espanyol, cosa que min-
vava considerablement el plaer de l'espec-
tador!

^*a

Al unes_ publicacions cope_ reoroduei-
xeTr--UvL't .^^ at,tUr,^tea iagtret; ret que
des de les pàgines del New Yorher, per obra
d`i0. Soglow, distreu el públic americà. IEs
tracta d'un rei ,petit, amb la seva corona i
el seu mantell d'hermini, voltat d'uns lacais
imponents. El reietó de Soglow és bonatxàs
i casolà, i mo es dóna vergonya de res : el
pont llevadís s'alça i l'home surt a recollir,
el matí, la botella de 11et de l'esmorçar
una baldufa i bufa una trompeta; visitant
obrint una exposició de joguünes, fa ba'illar
una colònia nudista, es treu el mantell i
juga a pilota... Es comprèn que, en passar
davant un mirall, es quedi parat de la seva
importància i es saludi militarment.

Hom diu que aquest reietó eixamplarà
els seus dominis essent ]''heroi d'una sèrie
de films de dibuixos animats.

Veredicfe del concurs de
films amateurs de

1'A. de C. A.
El Jurat nomenat per l'Associació de Ci-

nema Amateur per emetre el veredicte del
seu Concurs de Films Amateurs, ha donat
la seva decisió com segueix

Copa Generalitat de Catalunya, al millor
film cultural. Guanyador : Eusebi Ferré i
Borrell amb el film El vi.

Medalla de l'Atracció de Forasters, al
millor film sobre els costums típics rurals
dk Catalunya. Guanyador : Ramon Puig-
gròs i Vall amb el film La dansá a l'ermita
de Palgás.

Premi Lluís Baltà, al millor film de viat-
ges, Guanyador : Joan Salvans i Piera amb
el film Vacances.

Copa BolexÆaillard, al millor film d'a-
vantguarda. Guanyador: Antoni Sarsanedas
i Oriol amb el film Gestation d'un poéme.

Copa Cinematografia Amateur, al millor
film còmic. Guanyador : amb
el film Prometatge... ideal.

Copa Cuyàs, al millor film familiar o bé
d'infants. Guanyador: Amadeu Real i Va-
llès .amb el film L'anell de la mòmia,

(Segueix a la página 8,)
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VUIT FILMS DE DIBUIXOS

EN CADA SESSIÓ

4 Silly Symphonies en colors 1 en

— blanc i negre, i 3 " Mickey Mouse« =

Distribuïdors	 ARTISTES ASSOCIATS
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que per deu dels altres. Aquestes setmanes
hem rebut més lletres encoratjadores. Unes
es limiten a protestar enèrgicament contra
el doblatge. (Entre aquestes, volem esmen-
tar la del senyor J. M. Codó Buscató, de
Barcelona, la més entusiasta i i^ntelligent,
de la qual són aquestes línies vehements
dNo us desanimeu enfront del menyspreu
amb què les empreses repartidores corres-
ponen als vostres clams de justícia. No clau

-diqueu davant l'escepticisme amb què els
vostres companys de premsa contemplen la
vostra obra. No us espanteu en veure que
centenars i centenars d'espectadors toleran
i reclamen les còpies dóblades, odioses iI
repugnante. No temeu, no! Sapigueu que
som molts els que ens recargolem de ràbia
davant l'escamoteig criminal que és el do-
blatge. Som tot un exèrcit d'aficionats del
qual vós sou el representant. Propagueu les

a^ .,bo ola yac. ° . a m^
tenen prou força moral ni material per a
fer sentir la seva veu. Guerra als dobles!»
D'altres Ilétres suggereixen solucions. !Entre
aquestes, la més interessant és la del senyor
Josep Hurtado, també de Barcelona, que
proposa la creació d'una associació d'amics
del cinema i d'enemics dels dobles que, ultra
presentar films triats, realitzi el boicot a les
sales que projecten còpies doblades...

Naturalment, al costat d'aquestes adhe-
sions hi ha la tímida protesta dels dobla-
dors, els quals intenten justificar-se. Un
amic, director d'una distribuïdora, ens deia
«No doblem per gust. Una còpia doblada
val molts diners. Ja suposeu que, si pogués-
sim, ens estalviaríem aquesta despesa. Però
no podem. Els pobles t les barriades volen
els dobles. Transcriviu 'lletres... 'Evident-
ment, a Esparraguera o a Granollers hi ha
quatre o cinc espectadors intel•ligents que
odien els dobles. A les barriades també. Però
la majoria, podeu estar-ne segurs, ens re-
clamen films doblats.» Heus ací un argu-
ment, aparentment de molt gruix. Es el que
esgrimeixen totes les distribuïdores. I bé,
parlem^ne. Els pobles i les barriades, exi-
geixen els dobles? Caldria provar-ho. 1 po-
sar en pràctica el que proposava el senyor
Bardés en la leva carta, una part de la qual
transcrivíem fa unes setmanes. De quatre
sessions, que projectin la versió original en
dues, i la còpia doblada en les altres dues.
Aleshores serà el moment de comparar. I de
comprovar les imclimacions dei públic. Però
suposem que el que diuen aquests senyors
és cert. Que el públic comarcal i de bar-
riades exigeix els dobles. Doncs bé :.aquest
públic no hauria sospitat mai, no es podia
imaginar mai, que fos possible el refima-
ment de substituir a una veu una aPra de
postissa. Aquest públic no hauria demanat
mai els dobles, si no els hagués conegut.
S'hauria empassat perfectament les ver-
sions originals. Es el que hem dit i repetit.
Si vós o jo no haguéssim nascut, ningú no

de lucre que els dobladors han embrutit e@
públic, que l'han mal acostumat.

Tarnant a la lletra del senyor Codó Bus-
cató, «no claudiqueu davant l'escepticisme
amb què els vostres compainys de premsa
contemplen la vostra obra», diu aquest ama-
ble lector. Hi ha excepcions. Poques, però
n'hi ha. En aquesta mateixa pàgiina, els
amics Palau i Tasis han fet sentir la seva
veu intelligent. Fa dues setmanes, Josepa
Palau anunciava que ino parlaria més dels
films doblats. I afegia que veuria amb molt
de goig que els seus companys de premsa
es decidissin a emprar la mateixa tàctica.
Per la meva barda, he de dir que des de
les pàgines del diari en el qual redacto la.
secció de cinema ja he anunciat que secun-
daré l'actitud de Palau, no publicant la crí-
tica dels films doblats. Quant a l'acció de
conjunt que desitja el arneu company, la veig
d {^ril A,eá;., la 4 r4ti4q:, fetes vlgunee excep-
cions, està en mans dels corredors d'anun-

ci ;. I aquests han esborrat fa temps el mot
imparcialitat del seu diccionari. Precisa-
ment, um d'aquests crítics (?) deia fa .poc
que la Metro ha «tingut la gentilesa d'o-
ferir.nos al Catalunya la versió doblada de
La germana blanca». Gentilesa? No sabem
pas què hi veu aquest senyor!

I ja que parlem de La germana blanca,,
la còpia doblada d'aquest film fou estrenada
al Catalun ya el dilluns dia to de març.
iE7 dijous, dia 22, Josep Palau i el que signa:
demanàvem des d'aquesta pàgina que no
projectessin còpies doblades a les sales d'es-
trenes. I el dia següent; la Metro ,rectificava.
I anunciava que, a les tardes, es projectaria_
la versió doblada de La germana blanca i,.
a les nits, la versió original. Coincidència ?'
Potser sí. Però en dubtem. La Metro té u^rs
alt personal intelligent, i aquest es devia.
adonar que teníem. tota la raó. Si és així,.
celebrem que ens escolti,n. 1 aquest proce-
diment és una solució. No per als locals.
d'estrena, car d'aquests no i cal ni parlarme,.
sinó per a les sales de 'barriades i pobles.
Ja ho demanàvem l'altre dia. Projectar al-
hora la versió original i la doblada. Seria
]''única manera de complaure tant els adver-
saris com els partidaris dels dobles.

1, finalment, volem .subratllar un fet en-
coratjador. Fa unes setmanes, la Fox in-
tentà projectar al Capitel la còpia doblada
d'El cofre misteriós. I diem intentà perquè
la tarda del dia de l'estrena aquesta còpia
doblada fou protestada sorollosament. Tan
sorollosament que fou treta immediatament
del programa. I, a la nit, ja projectaren la
versió original. La qual cosa demostra la
sensibilitat i el bon gust del públic del Ca-
pitol, tan injustament bescantat. Tant de
bo que aquesta actitud sigui imitada. Seria
l'única manera d'acabar amb aquests la-
mentables dobles.

SEBASTTA GASCH

JOSEP PALAU
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EL. TEATRE
HOMES 1 COSES DEL TEATRE CATALA

El teatre i la n
La referència a l'estrena de Mar i cel

comporta una ampliació. Tant més indicada,
que encaixa perfectament amb el tema es-
bossat en l'article anterior.

La tragèdia guimeriana, primera obra de
l'autor buidada en un idioma foraster, fou
estrenada per Rafael Calvo al desaparegut
teatre Calvo-Vico. Volgué ]'atzar que fos
Mm;' i cel la darrera producció interpretada
d'estrena per Rafael Calvo, traspassat al
cap de dos mesos de l'esdeveniment. L'obra
fou donada a conèixer, a' Madrid per Ri-
cardo Calvo, encarregat de la part de pro-
tagonista, confiada a Barcelona al seu
germà.

La versió de Mar i cel fouresultat de
l'esforç acomplert per Luis Alfonso, perio-
dista castellà radicat a Barcelona, on gaudí
d'extenses relacions. Ultra cercar el traduc-
tor i la companyia, intervingué Alfonso per-
sonalment en els mil detalls relatius a la
representació. Alfonso, el nom del qual restà
ocult als ulls del públic, fou quelcom més
que animador i factótum de la representació
(le Mar. i cel a Barcelona. Paladí de la li-
teratura catalana a l'altra banda de l'.E.bre,
procurà a la tragèdia i al seu autor un am-
bient favorable a Madrid. La gestió d'Al-
fonso fou emn aquest particular d'una eficàcia
imponderable. Per a arrodonir la seva tasca
meritòria, corregí i tot les proves d'imprem-
ta en ésser ]'obra estampada en castella.
Luis Alfonso, creditor d'aquest senzill ho-
menatge adreçat a la seva memòria, tras-
passà a Madrid pel gener de 1892, en fer
tot just un mes de ]'estrena de Mar i cel
a I'Es'pa:nyol.

E1 triomf aconseguit per Guimerà ultra-
passà elspresagis més optimistes. La reei-
xida de Mar i cel a Madrid no té parió si
no és amb la mitja dotzena d'èxits teatrals
més grossos registrats a Espanya en el
transcurs del segle xix. Tal com sona. 'Els
diaris esgotarem les lloances en honor de
Mar i cel i de Guimerà. Elsadjectius més
detonants foren emprats per a parlar de
la fortitud de la tragèdia, que el més prim-
fi lat dels crítics qualifica de grandiosa, su-
perba, grandiloqiient, commovedora, magis-
tral... t d'ací per amunt. IEls sen yors que
llavors remenaven a Madrid les cireres en
matèria de teatre declararen unànimement
haver assolit Guimerà, d'una gambada, el
pla ocupat pels més illustres dramaturgs.
No fou Mar i cel una reeixida de premsa,
solament. El públic, guanyat 'per la crítica,
per l'art conscienciós de Ricardo Calvo, per
l'emoció i la intensitat de la tragèdia, per
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Un alegre comboi

carregat de rialles

i de sorpreses

Tbe Majorca Sun

and

Tbe Spanisb Times
El més important set-
manari anglès que es
publica a Espanya.
Llegit P er tots els
anglesos i americans

25 cèntims en tots els quioscos

la vigoria dels personatges, emplenà l'Es-
panvol durant una colla de nits.

Deia ]'altre dia que els amics del poeta
festejaren l'èxit de Mar i cel amb un dinar.
Sigui'm permès d'afegir que en regraciar
l'homenatge féu constar Guimerà haver pas-
sat I iEbre sense despendre's del seu cata-lanisme, que entrà amb ell al teatre Espa-nyol. cçPer la porta del qual he passat —agregà — amb el cap dret, sense humiliar

-me davant de governadors ni de ministres
sense captar vots ni trafiquejar amb ca-cics ; duent per tota defensa la meva mo-
desta obra sota el braç.»

L'abrandament insòlit amb què fou rebut
Alar i cel contrastà amb el fracàs sorollós,
absolut, que coronà l'estrena de Judith de
Telp, traduida, com Mar i cel, per Enric
Gaspar i estrenada al mateix Espanyol al
cap de cinc mesos de l'apoteòsica victòria
acabada de retreure. Tan grossa, la der-
rota, que hi hagué diari que motejà Judith
de Welp de tragèdia còmica «La prova del
que diem — afirmà — s'escau en el fet que
les situacions culminants siguin les més di-
vertides.» Altres crítics trobaren a mancar
en I'obra caràcters, situacions, lògica, ins-
piració i les altres qualitats indispensables
per a suscitar l'atenció del públic. En de-
fecte de mèrits digueren —, està farcida
d'extravagàncies i cursileries. El censor més
benigne qualificà la tragèdia d'equivocació.

Un desencís tan sobtat no podia respon-
dre únicament al major o menor mèrit de
l'obra. La rebentada dels diaris havia d'o

-beir per força a alguna raó oculta i pode-
rosa. Sense que ningú ho demanés, desco-
briren els crítics el veritable mòbil de llur
ferocitat.

En ]''espai de temps que ana de ]'estrena
de Mar i cel .ala de Judith de JVelp havia
tingut lloc l'Assemblea de Manresa, pro-
mulgadora de les Bases que preingueren el
nom de la ciutat. 'En l'Assemblea tocà a
Guimerà un paper de primer ordre. Ultra
pendre part molt directa en les tasques pre-
paratòries, pronuncià en una de les sessions
un discurs de tons radicalíssims, rememorat
per tots els crítics madrilenys que judicaren
l'obra. Cap ni un dels periodistes que par-
laren de Judith de Welp no deixà d'alludir
eis conceptes emesos per Guimerà ren un
círculo de Manresa)) .

D'existir el dubte sobre la causa de la
virada de la premsa madrilenya, l'hauria
dissipat aquest fragment d'una correspon

-dència tramesa des de Madrid a un diari
barceloní:

«L'estrena de Judith de WelQ a l'Espa-
nyol ha estat un fracàs previst per haver-se
anun • i.t at més o menys encobertament en
réséñiar sté, simudáú is ntPa a bqn^ Jeure:

Tan tost un dels diaris .més llegits publicà
que Guimerà havia dit en el Congrés Cata-
lanista de Manresa que Madrid era el ven-
trell d'IEspanya, es donà ací un curiós i mai
vist espectacle. No s'alçà una sola veu en
defensa de la centralització combatuda per
Guimerà en el seu discurs. Ningú no es
lliura a la tasca fácil de provar que Madrid
és una pohlació tan activa i productora com

UNA XIULADA

L'òpera de Pirandello

Luigi Pirandello ha agafat una faula si-
ciliana, i Malipiero hi ha posat música.
Gran vetllada de gala a ]'Opera de Roma,
amb assistència de Mussolini, ministres,
personalitats artístiques i mundanes. L'es-
trena de la Faula del fill canviat ha estat
posada entre una representació d'Aida i una
altra de Lucia de Lammermoor.

«Si el primer acte passa, estem salvats»,
havia declarat Mahpiero. iEl públic escolta
amb interès la història del canvi de criatu-
res per les Dames, esperits malèfics sici-
lians. Però aviat començà el soroll. iEl pi-
randellisme més desencadenar atabala el pú-
blic, que ja no sap qui és qui. Què més té,
segons l'autor, que el príncep nòrdic sigui
fill de sa mare, si aquesta ho creu? «Res
no és cert, i tot pot ésser veritat. Basta
creure-ho un moment, i després més, i des-
prés un altre cop, i després sempre o mai
mes.)) Aquesta és la moralitat relativista,
i no gens nova en ell, de la darrera obra
de Pirandello.

Els esbufecs del públic, iniciats amb al-
gunes crueses del text, es converteixen en
un veritable escàndol. Els diguem-ne tra-
dicionalistes volien protestar contra el pi-
randellisme posat en música. Uns altres tra-
dicionalistes esperaven sense indulgència les
estranyeses musicals de l'autor dels Poemes
lunars. IEls ,partidaris de Respighi, rival de
Malipiero, estaven a l'aguait per aprofitar

-se de l'ocasió.
Tot plegat, hom pensà trobar -se — si ho

havia Llegit — a ]''estrena de l'Hernani hu-
goliá. Pirandello, acadèmic d'Itàlia, era xiu-
lat per massa futurista. Mussolini, que ha
reconegut moltes vegades que el futurisme
ha estat el precursor del feixisme, escoltava
impassible. Malipiero, esverat, deia que allò
havia d'ocórrer forçosament, amb aquell pú-
blic espès. Pirandello, somrient i serè, devia
pensar que, com que al capdavall res no és
veritat i tot pot ésser veritat...

Hi ha qui diu que els xiulets i el xivarri
anaven més aviat dirigits al text que no pas
a la música. Malipiero, després, deia a una
intervivadora : lVisc prop de Venècia, el
meu país natal. Tinc un gran jardí... La
resta, és un bany en una claveguera.»

En concepte de Pirandello, la Faula del
fill canviat només és un intermedi d'una
obra que està a punt d'acabar que es titula
Els gegants de la muntanya. I s''aconsola
pensant que Prurnières tradueix la Faula
per a intentar de representar-la a París, i a
Alemanya ha estat donada en sessió de gala
a la qual assistia Hitler. Després s'ha dit
que els nazis reprotxaven a Malipiero «e1
seu derrotisme cultural i la seva atonalitat
musical)), i que Pirandello havia molestat la
hipersensibilitat racista parlant de brumes
del norddt de nòrdics turmentats, em oposi-
ció a la serenitat de les terres solars del sud.
I, out. oer tant. l'obra seria urohibida a Ale-
nard a una conspiració d'enemics. L'obra
no ha estat prohibida a Alemanya, i serà
donada al Landestheater, de Berlín, amb
tota solemnitat.

Veurem què passa a París. No es pot dir
que sigui una òpera feixista, si a Roma no ha
agradat. 'Els antifeixistes diuen que aquesta
xiulada a un prestigi oficial, acadèmic, és
simptomàtica. Exageració, evidentment.

UN OPUSCLE DE G. DIAZ•PLAJA

"L'evolució del teatre"

En un dels petits volums de la benemèrita
Collecció Popular Barcino, Guillem Díaz-
Plaja acaba de publicar un sumari i ben
dosificat estudi titulat L'Evolució del Teatre.

Aquest estudi no podia ésser, evident
-ment, una prolixa història, carregada de

documentació i recolzada per múltiples auto-
ritats ; el caràcter mateix de la collecció de
què forma part l'en privaria. Però no per
ésser concís Díaz-.Plaja ha prescindit de les
citacions i referències necessàries i impres-
cindibles en aquests casos. Un excessiu em-
balum d'erudició acumulat en un espai tan
limitat com és el del seu opuscle, faria
aquest totalment indigerible ;]'absència com

-pleta de tot suport documental el faria in-
sípid i ]i donaria un caient de gratuïtat i
(le superficialitat que no és pas el més de-
sitjable en aquesta mena de treballs. Díaz-
Plaja, amb encert i agudesa, ha sabut vèn-
cer tots dos perills, mantenint-se lloable

-ment a igual distància de ]'enfarfec que de
la trivialitat.

L'opuscle de Díaz-Plaja és una ràpida
revista, més que no una detallada anàlisi
— impossible en les condicions assenyala

-des — de totes les formes que ha adoptat
l'art dramàtic en tots els pobles des de l'i-
nici de la seva existència fins a avui, re-
ferint-se principalment a la seva condició
d'espectacle. No per això ha negligit el que
és com a gènere literari ni les mútues In-fluencies que han obrat sempre entre l'un
i l'altre d'aquests dos aspectes del ma-
teix art.

En aquesta revista, hom ha hagut, ne
-cessàriament, de seleccionar, prescindint de

moltes fites, eliminant molts accidents, tant
en el temps com en l'espai. Tat amb tot,
res mo ha estat deixat de banda que pogués
ésser considerat com a essencial i veritable

-ment interessant per a la visió del conjunt,
res que per al que fa a la nostra cultura
i els reflexos- grre ha experimentat hagués
d'ésser tingut present.

Per això, després d'assenvalar els orígens
mitològics del_ teatre en les diferents civi-
litzacions, Díaz-Plaja dedica especialment la
seva atenció a l'exposició de les caracterís-
tiques i modalitats del teatre grec i llatí,
estudia les diverses formes del medieval,
amb els seus misteris i les seves moralitats,
en el qual el paper de Catalunya no és pas
menyspreable, no oblidant tampoc les re-
presentacions profanes, els començaments de
la Commedia dell'Airte ni les danses de la
mort, gènere medieval per excellència•

Després, passat el 'Renaixement, l'estudi
de Díaz-Plaja s'entreté en la confrontació
dels tres tipus de teatre que emplenaren
l'àmbit de l'escena moderna : el francès, l'an-
glès i l'espanyol, amb l'apoteosi del classi-
asme i la reacció que se'n seguí.

Més
m

cap ençà ens trobem amb el Roma in-aomis et i aire se,r,ar a . ,a -.,ela ...
gran justesa.

Acaba amb una espècie de panorama on r
renunciant a tota temptativa de definició i
examen, ens presenta l`autor totes les prin-
cipals tendències i escoles de l'art teatra l .
dels nostres dies en l'enorme complexitat
que el caracteritza.

El volum és clos amb una sumària biblio-
grafia i és editat amb un bell nombre de
gravats, •ben escollits, molts d'ells inèdits
1 bona part pee divulgats. Es el número 103
de la collecció, els editors de la qual hem
de felicitar cordialment per la constant obra
vulgaritzadora de cultura que duen a terme.

J. C. i V.

con
II

71lartia Egycrfh

jrIdefraaíPha r

--	 '4

la gran intèrpret de
VUELAN MIS CANCIONES
en l'opereta de franz Lehar

P .sei4 de Gracia, 57. — Telèfon 7965 1
De les 3 tarda a la t matina&&

CZIRIOSITATS MUNDIALS
lnferessanfs reportafgec Fox Moviefone

LA GRAN OPERA
Diverfif dibuix sonor Terryfone

NOTICIARI FOX SONOR
( Notícies fEspanvu) : Les íes/es del fercer
aniversari de la República a Madrid r

Barcelona

NOTICIARI FOX SONOR
Infernoclonal

TRES LLADRES PELUTS
Documental U. F. A.

,^ ^ PROXIMAMENT AL
)	 '.

^rvrp,^letm+)n

/j0ne,56hnfer

o y
6I ire7Ú	 0



les mans de la poesia. Vol sortir de l'ou.
Vol ésser infantada. La religió vol ésser re-
dimida.

La ciència encara no s'haatrevit a tocar
el fons poètic de la religió, que es deleix
per posar el cap damunt del .pit de la cièn-
cia. Cansada del caliu de la poesia, vol la
frescor de la ciència. IEs frisa per ésser com
nosaltres.

Si fins avui en el camp religiós la .poesia
ha dominat la ciòncia, serra hora, ja fa es-
tona, que en aquest camp que, fet i fet, és
el amés important de la human itat i de l'e-
xistència, la ciència dominés la poesia.

Ja saben els nostres lectors que aquesta
és una de les tasques que ens hem emprès
amb més delit identificant el ,nostre treball
amb l'obra nacional de Catalunya, tasca que
avui sembla que comença a interessar en
certa manera l'element jove de la nostra
terra. Sense que la religió perdi la poesia
que li és inherent i que res ino pot anorrear,
per les regions en què es mou, cal que la
ciència li Gosi el segell dels nostres dies per-
què els frelats dels Estats la deixin passar
I no sigui contraban com fins ara, mante-
nint-se una cosa d'altre temps que fa pudor
de •cera. Si els antics, que eren poetes per
naturalesa, tenien llur religió pròpia, nos-
altres els moderns, que som científics per
naturalesa, també volem una religió nostra.
També la volem pròpia i no manllevada.
No .la volem fila del somni sinó de la rea-
litat. No la volem per a nens, sinó per a
homes. No podem passar més temps vivint
de les deixalles ni de les restes del festí
d'Homer ni dels festivals sagrats d'Isaïas
i Jeremias, per sublims i admirables que si-
guin, i molt menys encara ens volem resig-
nar a no tenir religió com ara fan molts

Són el tercer i quart volum de la KCol'lec-	 b	 d'	 t 1 d i del emi antic

ció Balagué». Volums en 8.° bella-
ment relligats amb un retrat de l'au-
tor. 4 pessetes a totes les llibreries i

quioscos. LA DIADA DEL LLIBRE,
lo per 100 de descompte.

De la mateixa col'lecció: Vol. 1: Espills

dormits, de Ramon Xuriguera. Vol. II:
Notes d'un estudiant que va morir
boig, de S. Juan Arbó.

Comandes al major: VILELLA, Barba-

rà, 15 i Muntaner, 42-Telèfon 35255

FRAvicesc PUJOLS

que a ans accep ara e xa	g
que senten inadaptable als temps que cor

-rem, es resignen a viure sense religió, re-
uumciant així a la més gran de les perspec,
tives que la realitat ofrena als homes.

Salvem la religió. Si en mans de la poe-
sia és morta com si ja cantés el final de
la Norma, i la humanitat la va enterrant
al seu cor sota la llosa del cap, la ciència
la pot ressuscitar i donar-li encara segles de
vida, fins que la decadència de la humanitat
la porti altra vegada a la fantasia i a la
ignorància.

La religió, senyors, perquè ho sàpiguen,
està en mans de curanderos, i nosaltres la
volem posar en mans dels metges. Ja estem
cansats d'ungüents, d'untures i de cataplas-
mes. Volem una intervenció feta amb totes
les garanties de 1'asòpsia. Als que en veu-
re-la bona i sana fora dels braços de la poe-
sia es queixin de veure-la en mans de la
ciència, els direm que val ,més aquí que a
cal apotecari.

Dues grans obres!
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Canuda,3i,baixos de la Sala Mozart

«L' Escanyapobres»
Uina de les novetats l'aparició de la qual

coincideix amb la Diada del Llibre, és l'edi-
ció de L'Escanyapobres de Narcís 011er, a
cura de l'impressor Viader de Sant Feliu de
Guíxols.

Aquesta edició, acuradament impresa, or-
nada amb 'baixos de 'Germà Viader i d'ori-
ginal i modern relligat, és una provatura
hi°bliofilica a l'abast de gran nombre de col-
leccionistes.

DILLUNS

DIA DEL LLIBRE
NO COMPREU cap llibre sense visitar abans

MAGATZEMS GASSÓ
FIVELIER, 42

10 per 100 de descompte

GRANS PRESENTS ALS COMPRADORS

ClYYY•YYlCi1

DIA DEL LLIBRE dmdea^o°é
REGALEM per cada compra de 10 pesseíes nec, un dels

llibres següenés:

PALACIO VALDÉS : A CARA O CRUZ
HUGO WAST : RIENTE SELLADA
INSTA : EL CAPITÁN MALACENTELLA
PITA : LECCIONES DE COCINA

(Obra fl'lusfrada í rellleada)

«Biblio4eca de las Maravillas»:
EL CINEMATÓGRAFO. (111 GRAVATS)

EL CIELO .........	 (72 GRAVATS)

r LOS SUBMARINOS , .. (88 GRAVATS)

LOS FERROCARRILES. (165 GRAVATS)

Àdquiríu doncs els vostres llibres a

Llibreria francesa
RAMBLA DEL CENTRE, 8 i 10
Sucursal : PASSEIG DE GRACIA, 87

Sostenim nosaltres, com saben a basta-
ment els nostres lectors, que l'edat antiga
de la història va ésser artística, com enca-
ra ho és en les terres i .països on la civilit-
zació no ha progressat com 1'európea, i que
l`edat moderna, en canvi, es caracteritza no
sols per ésser científica, sinó la més çien-
tífica de totes les civilitzacions .conegudes.
Si l'antiguitat porta el segell de l'art, la mo-
dernitat porta el segell de la'c¡ència. La mi-
llor prova que l'antiguitat va ésser essen-
cialmont artista, és que va crear l'art clàs-
sic, i la millor prova que el temps •modern
és essencialment científic, es que ha creat la
ciència clàssica. L'art grec és del passat,
la ciència d'observació és del present .

Les grans obres artístiques d'aquella èpo-
ca troben les seves pariones en les grans
obres científiques dels temps modenns. Si
Homer, el geni 'més gran de l'art, no
ha estat superat ni igualat en els temps
que 1'ham anat seguint, Newton, el geni
més gran de la ciència, tampoc va ésser
ni superat ni igualat en aquells segles pas

-sats per sempre. Si Homer és el Newton
de la poesia, Newton és 1'Homer de la cièn-
cia.

Aquests dos genis simbòlics, per no es-
mentar-ne d'altres tant del ram artístic com
del ram científic, donen la tònica dominant
del que va ésser aquell temps i el que ha
estat el temps d'ara. Grans genis artístics
hain produït els temps moderns, però ni Ho-
mer ini Ffdias ni Esquil ni el Partenó no han
estat superats ni igualats. Grans genis
científics van nàixer en aquells temps artís-
tics, però la concepció de la ciència nao-
denna en éls seus resultats generals i posi-
tius no va ésser superada ni igualada per
aquells genis. Si IEuclides va poder fer la
geometria, és perquè les ciències matemà-
tiques es poden elevar sense el pes de la
realitat observable. La tèsplthdor final que
amb Arquímedes va anunciar ta • ciència
moderna, va aparèixer sense precedents i
va desaparèixer sense deixar rastre. Si Hi-
parc, pare de l'astronomia, 1'Hipòcrates de
la ciència del cel, va ésser el primer que. ',a
catalogar les estrelles per veure quines giten
fixes t quines es movien, qumes náixïem i
quines • morien, no va fer més, cótri diu molt
bé Plini el Vell, que deixar el cél com he-
rència als homes, si és que se'n trobava
algun de capaç de recollir la successió; Tots
sabem que a l'època modenna, al pare de
l'astronomia ano li han faltat hereus. Si Hi-
pòcrates, el pare de la medicina, que va
deixar reflectit el seu geni en la cara dels
moribunds, va conèixer els efectes de les
malalties; la medicina per conèixer-ne les
causes ha tingut d'esperar que vinguessin
Claude Bernard i Pasteur.

L'artista modern pot tenir i fins té la po-
tènia de geni de l'antic, com el científic
antic podia tenir i tenia la potència de geni
del científic 'modern, però la producció es
ressent sempre de l'època. Si a l'art modern
li manca l'ambient poètic de l'antiguitat, a
la ci'ènciá antiga li manca l'ambient de rea-
litat dels temps moderns. En la lluita d'a-
questes dues visions humanes; en l'antigui-
tat va triomfar l'art i en l'època actual la
ciència.	 '

IEl geni de Shahespeare pot ésser tan po-
tent com el d'Esquil, però el tresor artístic
de què disposaven els grecs i els antics falta
sempre als moderns. 'EI mar immens de poe-
sia per on navegava el geni tràgic d'Esquil,
és combatut pels vents científics del temps
de Shalzespeare. La mau d'Esquil va pel	 t
mar, la nau de Shakespeare va pel vent.	 f
Si cls tràgics antics treballaven damunt la	 g
mitologia viva, els tràgics modenns treba-	 t
llaven damunt la mitologia morta i desen-
terrada. Racine, el Rafael i el Mozart de la
literatura, Eurípides modern amb 1'harmo- o
nia de Sófocles, escrivint les seves tragèdies	 v
puríssimes entre els cadàvers dels temps s
antics, els tenia de fer la transfusió de la t,
sang amb les venes franceses del segle xvn.
Amb la sang de 'Lluís XIV va fer reviure
l'emperador Tit, conegut en la història per
les «delícies del gènere humà». Volent poe-
titzar però, en els temps que acabaven de
veure Galileu, amb personatges de l'època,
els va anar a cercar a ]''Orient d'Europa que
portava segles de retard respecte de l'Occi-
dent. «El públic—diu el mateix Racine, en
el prefaci del Bajazet—ino fa gaire diferèn-
cia entre mil anys i mil llegües.»

E1 geni d''Anaxàgoras :podia ésser tan o
més poderós que el geni suprem de Copèr-
nic, porò la precisió de visió de la realitat
que tenen els moderns no estava, com ha
estat després, a l'abast dels homes de cièn-
cia. Si 'Pitágoras en aquell temps escoltava
la .música de les esferes, Kepler, als nostres,
dibuixava l'òrbita dels planetes. Si Tales
de Milet va descobrir el principi de Pelea
tricitat, la humanitat ha tingut d'esperar
els temps de Galvani i de Ramsen per
treure'n partit teòric i pràctic.

Si la visió poètica dominava l'antiguitat,
la visió realista domina els temps moderns.
Si els antics veiem la realitat a contraclaror
de la poesia, nosaltres els moderns veiem la
poesia a contraclaror de la realitat. A l''ar-
t'ista l'ambient antic li donava l'obra feta.
L'ambient dels temps modenns dóna l'obra
feta a l'home de ciència.

Doncs bé, senyors, la religió, que com sa
-bem està per damunt de la poesia i per da-

munt de la ciència, i que essent com elles
del cel i de la terra participa dels tresors
i de les meravelles de totes dues, va ésser
feta a ]'època aintiga, ço és a l'època de
fart o época de la poesia, ¡ no ha estat
tocada ni retocada a l'època moderna de la
ciència. 'Es un rellotge que va quedar parat
a ]'època dels rellotges de sol, marcant, com
és molt natural, l'hora de segles endarrera,
perquè ara, a l'època dels rellotges de pul-
sera, ningú no s'ha recordat de donar-li
corda.

Si la poesia i la ciència es disputen l'al-
tíssima r transcendental concepció humana
que fa referència a, les mostres relacions
amb l'infinit i l'eternitat i a l'essència del
tot,' la ,poesia encara té aquesta concepció
completament agavedlada, sense deixar-la
posseir a la ciència. Acostumats a veure
la religió en braços de la poesia, ens sem-
blaria infidel si la veiéssim en braços de la
ciència.

La religió viu avui entre nosaltres, els
homes del dia, que som tots fonamantal-
ment científics, com una mitologia. Totes
les religions fins ara conegudes tenen una
base poètica. Són concebudes per homes que

 eren fonamentalment poetes, encara que vol-

Dos lhbres nous•

guess'vn ésser cientr'fics, La part c:entffica
que 1a religió porta a les ea^tranyes i li pan-
teixa al fons, demana ésseralliberada de

23 D'ABRIL

Diada del Llibre
Des de la institució de la Diada del Lli

-bre, tots ens hem considerat obligats cada
anv, en acostar-se aquesta mena de festa
major, a fer la nostra mica de propaganda

El misteri de 1'adolescéncia és un tema	 grau de solidaritat que les cohesions, jus-	 en favor del llibre amb l'article consuetu-
mexhaurible per als novellistes, 'El desper- 	 tifiquen l'evolució espiritual dels personat-	 dinari, sense pensar en cap concurs d'ai -
ar indecís de les passions, el tras,pás din-	 ges.	 Cicles.
ant a home, amb les seves revelacions an-	 El principi de Felip Lafont ens descriu,	 Si s'han de tenir en compte les xifres que
unioses i els seus trasbalsos sentimentals,	 a través d'aquesta visió una mica ingènua	 l'endemà donen fes llibreries, de les quals
ot aquest feix de sensacions desordenades	 del seu protagonista, un sector de l'alta bur-	 resulta que cada any es bat el rècord de
impressionants, és d'una tal força poètica,	 gesia i 1'aristocràcia barcelonines. Som als	 venda establert l'any anterior, hauríem de
desperta, al llarg del temps, tants ressons	 antípodes, però, dels protagonistes de Vida	 creure que ja .propaganda ha resultat eficaç
blidats, amb la seva sola evocació, que so-	 Privada, de Sagarra. La manca de perver- i que gràcies a ella i a la imstituçió de la
¡nt tempta els novellistes, i encara més, si	 sitat ¡ mal,cia' dels personatges d'aquest	 Diada del Llibre s'ha creat un públic, s'ha
ón joves i escriuen llur primer llibre. AI-	 món' especial els lleva molt rinterés, r la	 difòs e1 llibre i l'afició a la lectura, ha min-
rament, la poesia dels anys de l'adolescèn-	 creure que Maurici Serrahima ha tingut la	 vat l'analfabetisme pràctic... en una paran-

voluntat de restar fidel als seus models. Es	 1a, s'han aconseguit amb escreix les finali-
llastima, tanmateix, perquè aquest Principi	 tats perseguides amb la institució de la
de Felip Lafont, escrit amb una graciosa	 Diada.
correcció d'estil i amb una objectivitat cons- I	 Ha arrelat, en efecte, el costum d'envair
tant, lliure de lirismes entrebancadors, po-	 les Llibreries en tal dia com dilluns vinent,
dia ósser d'urna molt major intensitat si	 i sortir-ne .més o menys proveït de volums
l'autor hagués disposat, peal o imaginària,	 comprats amb l'esquer de la rebaixa d'un
d'una societat barcelonina més interessant 	 deu per cent. Comprar llibres el q d'octubre
que aquesta colla de desvagats que sarros- 	 abans, el 23 d'abril actualment, ja és, a
seguen per les pistes del Turó i només pen- hores d'ara, una tradició com la de comprar
sen en reunions i (estetes. Al capdavall del Panellets per Tots Sants, coques per Sant
llibre Maurici Serrahima sembla prome- Joan, o roses per Sant Jordi. Justament ta
tre'ns-en una continuació. Ara que ja conei- coincidència d'aquesta darrera festa amb la
xem les seves dots de novellista, serà ¡mte- del llibre ha donat motiu a associar, en mom-
ressant que ens doni, lliure de mètodes una	 brosos comentaris periodístics de circums-
mica engavanvadors, la seva visió de la vida	 tàncies, les roses i els llibres.
i dels homes.	 Quedem doncs que la Diada del Llibre és

'	Després de les Pàgines d'un adolescent, 	 un èxit renovat i superat cada any, i que
de bona memòria, Xavier Benguerel sem- és d'esperar per tant que enguany ho sera
blava haver-se decantat cap a la poesia. L'a-	 més que mal, les llibreries batran els rè-
parició d'El teu secret, junt amb l'anunci	 Bords estatuïts i tothom estarà content, au-
d'una altera novella, de .publicació imminont,	 tors, editors, llibreters i públic. Però no és
revelen que Benguerel no abandona pas el	 gens improbable que l'alegria dels tres pri-
camí que el seu primer llibre iniciava d'una	 mers estaments anomenats sigui bastant efí-
manera tan brillant.	 mera. Des de fa bastant de temps, no són

	

El teu secret és, també, la novella d'un	 Pas l'optimisme i la satisfacció allò que les
adolescent. Ací és el mateix protagonista qui	 opinions d , aquells estaments reflecteixen,
ens canta, on primera persona, la seva evo- 

sino ben al centran. No es deixa de .parlar
lució i els seus pensaments. Som lluny de	 de crisi de la llibreria, i el que és pitjor que

l'amb¡ent i de l'estil de la novella de Serra-	 parlar-ne, la crisi realment existeix.
Ó	 -h, ima. Ara es tracta del crec d'una porters	 ri sigui que ens trobem davant duna cu
osa contradicció: d'una banda, la Diaday, g	que es sent arborat per una passió vehement del Llibre és un èxit; d'altra banda, el llibrer̂	 envers la filla del seu padrí, un home gene- està en crisi. I la quantiosa venda que esreís i benestant que el protegeix, i que a la	 realitza la Diada del Llibre no basta, commort de la mare del noi el recull a casa es natural, a compensar la manca de vendaseva — després d'una breu estada en un po-

blet forà	 i l'adopta com a fi41. La lluita de llibres que és la norma de tots els altres

amb aquesta passió, l'estranya actitud de la	
dies de. l'any.

q	 P	 }	 dl ^;rt,,,	 „m o a.nnrh,ci/r nna nünaiS nn
cia, tot i ésser sovint artísticament impura,
té molts perills per al novellista que es lliura
al sew encís.

Tots aquests inconvenients els deu haver
tingut en compte Maurici Serrahima en es-
criure la seva primera •novella. El principi
de Felip Lafont, malgrat la seva aparent
normalitat absoluta, que de .vegades sembla
grisor, revela una ambició artística.
L'autor ha'"volgut TPTar, només lliscant
per la superfície dels seus pensaments i re-
gistramt amb una fidelitat absoluta els seus
actes, la posició del protagonista en enea-
rar-se, tot just sortit de la infantesa, amb
l'espectacle nou del món i dels homes. Fe-
lip Lafont troba l'amor, el seu primer amor,
que ha d'ésser, naturalment, un .amor fallit,
i té la intuïció vaga de l'existència del pe-
cat, en la persona d'aquella Maria Blat que
passa d'esquitllentes pel illibre, i en el flirt
perillós de la seva germana casada. Maurici
Serrahima eras ha volgut donar la visió
d'una part de la societat barcelonina a tra-
vés dels ulls d'un adolescent reposat i se-
riós que s'inicia en les dolces batusses sen-
timentals. I, tot al seu voltant, nois que es-
tudien una carrera o que exerceixen la vaga
ocupació d'esportmam; noies .que pensen
amb urna preocupació excessiva en el pro-
blema essencial de pescar marit, i els com

-panys de Felip Lafont que es llencen ago-
sarats en aquells abismes una mica caso-
lans ' que el protagonista entreveu, però al
caire dels quals no vol abocar-se. Cal remar-
car, sobretot, Pepet Garriga, ('amic prefe-
rit que l'abandona, í les seves dues germa-
nes, Antonieta i Maria, dibuixades amb mol-
ta precisió en poques pàgines. Les famílies,
amb llurliur teixit de prevencions i segons el

Maurici Serrahima, Li principi de Felip La/ont (Llib. Verda=

guer) — Xavier Benguerel, El teu secret (Edicions Proa)

Maurici Serrahima

Poesia, ciència i religióLS LLIBRES



Jaume Mercadé -- Espluga de Francolí

Josep Amat — Montntartre

André I.hote al seu . tallér

411RAWR

LESARTS I ELS ARTISTES
DE PARÍS ESTANT

d'un llibre d André Lhote
Le^ p

L'
Josep Amad el demostra apte i amb suficiència per a Ø I T ¡^ • 1n f

triomf em t t `^.iexposició darrerament inaugurada per
Josep Amat a les Galeries Syra, tot i ésser

n
subtitulada de dibuixos, es presta a inter-
pretacios.

La gran' quantitat de pintor que hi ha
dintre l'expositor no permet en gaires mo-
ments fer-se la illusió de contemplar el que
normalment es pot entendre per dibuix.

ar

Jaume Mercadé

o a mena d icti fiat pictoricn.

De trenta anys ençà; el pintor Lhote ha
estat barrejat en totes les grans batalles de
l'art independent. 1 si alguna vegada s'ha
deixat seduir, també, per les seves aventu-
res, no li ha mancat el coratge de les recti-
ficacioms lleials. Parallelament al maneig
dels pinzells, André Lhote s'exercita sovint
en treballs de crítica artística ; i en parlar
aquí de crítica d'art, ens referim a quelcom
d'un abast molt més seriós, documentat i
responsable que la generalitat de recensions
circumstancials publicades en la secció ade-
quada de la premsa quotidiana de tot arreu
i àdhuc en les columnes de no poques re-

1 vistes especialitzades. Una selecció d'articles
i. d'assaigs d'aquest autor apareguts durant
vint anys a la N. R. F. i a l'Athenreum
de Londres ocupa la major part del volum
La Peinture (le caur et l'esprit) ; llibre co-
ratjós, ple de suc i bruc, d'un interès prou
agut per a comptar-se entre les poques coses
sanes i desinteressades que han aconseguit
surar enmig de l'angoixós terrabastall que
neguite;a França des de fa tres mesos.

Hi ha, en general, una certa prevenció
contra els artistes que a partir d'Ingres i
Fromentin fins a Ja•cquesa mile Blanche,
Signac, Denis o Vlaminck han cercat en la
ploma una expansió a llur camp de lluita.
Aquesta prevenció no existeix, en canvi, da-
vant els escrits considerables llegats pels,
pintors, els escultors i els arquitectes del
Renaixement, potser per provenir d'una èpo-
ca on encara era per descobrir la tirania de
l'especialització a ultrança i el violí d'lingres
conservava el dret d'aspirar honradament a
emular el de Paganini. 'Els que avui gosen
d'alternar la professió ï el comentari d'un
art risquen d'ésser acusats de predicar, cons

-cientment o no, pro domo i, en conseqüèn-
cia, de jutjar ambparcialitat el valor de
contemporanis .que poden ésser companys o
rivals i el de les figures del passat segons
precursin o no l'obra i la ideologia del co-
mentarista. 1 pel que fa a les teories estè-
tiques que basteixen, són molts els que, com
ha fet no fa gaire François Fosca, voldrien
comparar-les a les historietes amb què Mme.
Scarro.n distreia els seus convidats quan
s'esguerrava el sopar. Lhote impugna aquests
recels i justifica el coexercici de les dues
activitats allegant, entre altres raons, que
tot respon, abans que res, a un simple afer
de limitació, ((Hi ha pintors — posa per cas
— destinats a fracassar solament passant del
paisatge a la figura i viceversa.» D'altra ban

-da, Marle. Scarron devia saber contar anecdo-
teries igualment divertides el dia que el sopar
sortia bé. IE•l deliciós Journal de Delacroix,
d'una frescor i d'una probitat objectiva enca-
ra inigualades, legitima oil tot sol .aquest
criteri. Unes passes més enllà i afegirem que
n,,a yuau s' r.o^,+-^;ao, a.w, 0^„1 v^ll„^tuc„
dogmatitzants, com succeeix de vegades
amb Vinci, o reflecteix cóm a pròpies opi

-nions alienes no sempre ben assimilades, com
és el cas de les famoses cartes de Poussin, o
s'embranca en dissertacions inútils i aventu-
rades, com tants i tants, la doctriina propuá
nada guarda, si més no, ]'interés indirecte de
les revelacions que ens aporta sobre la idio-
sincràsia de l'autor quan aquest, en el ter-
reny pràctic, és un creador demèrit. ',En
aquest sentit, llurs especulacions ens seran
sempre_ més profitoses que les d'alguns lite-
rats professionals — Goethe, illustre exemple,
davant tots ells — divagant a les •palpentes en
tocar rm ordre de fenòmens poc o molt re-
fractaris a llur comprensió ; les dels que, mo-
dificant la manera però no el concepte del
sistema iniciat per Taine i Ruslciin, s'han
fet un nom—C. Roger-Marx, Charles Kunst-
lcr, Ricci — servint-se de les arts.plàstiques
com a pretext de fer literatura, valorable
únicament en funció de la seva pròpia qua -
li tat; les dels que, explotant amb plena ma-
lícia el cantó equívoc de l'orientació emn cua
de peix fresada per Apollinaire — Ors, Zer-
vos, W. George, Tériade — han acabat sa-
quejant els darrers recursos del malabarisme
confúsionista a honor i festa d'ésnobs fà-
cilment impressionables pels coets llampants
i les vacuïtats maquillades d'hermetisme.

El llibre d'André Lhote, enfocat tot ell
(les d'un punt de vista particular la situació
del qual tothom serà lliure de discutir sense,
però, poder mai negar-li l'amplitud de mi-
res més generosa, representa, en conjunt,
una fructífera exploració a través la jungla
de la pintura modenna, tan castigada per to-
ta mena de francs- tiradors i de caçadors
furtius. Partint de .punts accidentals que li
serveixen tot seguit d'accés a un compe-
tent maneig de les idees generals o analit-
zant amb decisió les essències eternes que
necessiten ésser novament disseccionades de
temps en temps si es volen preservar de l'an-

Amat, potser temptat per a conèixer fins on
arribava dintre els límits del llapis, jugant
discretament les ombres, es va veure atro-
pellat pel color, per l'instint colorístic. Les
vint-i-quatre obres exposades són més que
res la victòria d'això darrer.

Hi existeix el principi que mana l'apunt.
Rapidesa, fulgurant visió del que deu repre-
sentar ell gram paper en .l'execució, el do de
sintetitzar tots els elements que es bellu-
guen amb suma importància.

Tot just trasplantats aquests, apareix, pecó,
el devessall de ,pintura. Cal no confondre
aquesta afirmació amb una exacta presència
de matèria. La realitat és l'eclosiú marm-
fica d'un color que neix amb justeses cro-
màtiques excellents que no sobrepassen mas-
sa la idea inicial de l'exposició ; però que,
com hem dit, tampoc es cenyeixen amb mas-
sa exactitud dintre el clos reduït dels dibui-
xos.

Degut a això, Josep Amat no perd cap
possibilitat narrativa, ni cap mitjà expressiu.

Compensa la continència de paleta amb
la fuga impressionant dels models, i en re-
sum tot el que exposa són unes simples va-
riants del seu estil que l'afermen més i ens

Dom regisfre4

raspalls per a tots els usos

articles de neteja—objectes per a presents

rambla catalunya, 40

republicà i la gent de casa nostra, Mercadé
amb la seva pintura ha contribuït a des-
vetllar humanitat, amor patri per les con-
trades seves, emoció profundíssima emanada
per allò tan racial i secular que constitueix
un etern vigia de la consciència catalana.

Mercadé ja és el gran pintor assenyalador
tarragoní per excellència. E1 fruit conside-
rable del seu esforç ja pesa amb extraordi-
nària importància. Aquest aspecte ja s'ha
comentat prou i nosaltres mateixos ja ]'hem

úsat amb prou insistència perquè ara el re-
petim una vegada més. Del que potser en-
cara no s'ha parlat és de la facilitat de
Mercadé a desvetllar un rar entusiasme.

No hi ha enmig cap afinitat i sí exclu-
sivament una coneixença de l'obra. Bé
quan aquesta es produeix, ve el teixir la
lírica i la presència de l'emotivitat, i sobre
aquest punt creiem que ens hem de posar
d'acord amb tothom que l'hagi profunditzat.
Amarats de ferma naturalesa, de lleus poe-
tismes vegetals, d'immensitats marítimes,
de grandeses aqueològiques i de complantes
primaverals. Galvanitzats pel corrent d'a-
quests elements dispersos reunits en bona
pintura i redreçats per belleses especials i
intensitats emocionals. Aquests són resums
ben .pobres per cert, dels contingents pic-
tòrics de Mercadé.

Trista cosa és potser promoure literatura
en l'obra d'un pintor. Això hem temut de
bon principi. Però ben •examinada l'obra,
ben sospesada en la seva iniciació, n'hem
constatat l'absència. Evocar literatura seria
crear aquells fantasmes malaltissos tan pro-
pensos al desdibuixament espiritual i amb
tantes dificultats de punt de partida.

Queda doncs la tangibilitat de l'entusias-
me del qual hem parlat. Mercadé l'aconse-
gueix de cara a cara. 'Sense cap subterfugi
i amb la práctica d'una sinceritat altisonant,
ens porta dintre l'esperit el seu mateix, i
ho fa amb una ductilitat tan remarcable i
amb una mena d'apostolisme tan gran, que
ens fa creure que si la pintura no li res-
pongués seria un miracle, i responent-li com
efectivament és, queda de pintor que voreja
l'excepcional.

ENRrc F. GUAL

CONTINENTAL
Clarís, 5.	 Telèfon 19763

BARCELONA

quilosi, l'autor fa un estudi aprofundit dels
diversos avatars de la pintura contemporà-
nia .definint el sentit dels seus neguits i de
les seves aspiracions sovint antitètiques, el
nexe que les lliga i, especialment, les condi-
cions etiològiques en què s'han operat les
seves múltiples accions i reaccions fragmen-

tàries en cercar un. equilibri estable encara
avui no ben resolt. Lhote ens diu la neces-
sitat de cercar aquest equilibri limitant -se a
enfocar els esforços constructius vers la zona
intermèdia entre la raó i l'únstint, la intel-
ligèincia i la sensibilitat, l'empíric i l'espe-
culatiu. La idea, simple i fins primaria en
ella mateixa, com totes les veritats fona-
mentals, ha estat prou persistentment obli-
dada per necessitar actualment algunes exe-
gesis autoritzades. Fins ara, les activitats
dels pintors moderns s'han isolat massa en
un sentit o en l'altre i el públic, apressat
o negligent, s'ha interessat amb excés per
les caigudes aparatoses a banda i banda.
«Inclinar la gent a compendre que la veri-
tat no és àcí ni allà, sinó en algun 'lloc en-
tre els dos punts, ha estat el meu principal
objectiu», recalca el pròleg. Intent veritable-
-' .,n onfnr o" cnvinf trac_
pua un esforç heroi per a interpretar els
motius que toca amb plena equanimitat i
que no sempre, malgrat aquest esforç, acon-
segúcix sostreure's del tot 'a les argu-
mentacions especioses que sovint assalten el
seu pensament, evidentment infiuenciat d'un
llast intellectual força més gràvid que el
sensible.

**r

En el redós del seu taller (petit museu bi-
garrat on es conserva l'única performança
del modernisme català : una bellíssima copa
de cristall policrom que honoraria la col-
lecció més refinada), mestre Lhote ens par-
la de coses de l'ofici relacionades amb algun
dels punts abordats pel seu llibre.

— iEl concepte — va dient — de l'ambició
de Cézanne : afer de ]'impressionisme una
cosa sólida com i'art dels museus» és l'únic
que pot subsistir. La pintura moderna seré
tant més reeixida com més sigui informada
d'aquest afany de perdurabilitat. Atènyer
un objectiu clàssic amb mitjans nous, sense
rovell, heus ací el gran problema. Malaura-
dament, aquests mitjans encara resten dis-
sociats : Darrera la insuficiència de ] bbs-
tracció racional plantejada pel cubisme, apa-
regué la insuficiència del sentimentalisme
fauve, la qual ha anat inflacionant-se a l'em-
par del neo-romanticisme ambient que ara
voldria dominar-ho tot. Per aquest motitu,
la pintura ha esdevingut un instrument a
]'abast del primer passant que ha volgut
utilitzar-lo per a expressar les .més misera-
bles sensacions a flor de pell. Cal lluitar
amb totes les armes perquè aquesta sigui
la darrera brandada. Les arts, com tota al-
tra cosa, están innegablment subjectes a les
condicions del medi, però la seva noblesa es
forja precisament en la lluita contra aquestes
condicions quan li són hostils,

— Costa, és veritat, d'aconseguir aquest
intercontrol equitable entre la intuïció i el
seny que ambicioneu vós i molts d'altres.
Quins exemples històrics considereu més
eminents?

—IEn general, el de tots els artistes que
han aparegut on la fase madura d'un cicle
d'art : l'escultura grega en el moment de
Fídies ; els corifeus del Renaixement italià,
i en particular Rafael i Leonardo; Vermeer
a Holanda ; el Greco entre vosaltres... Es
la història de sempre : apareixen uns primi-

ticions, el piétiner sur place, la decadència.
Cal tornar a començar una altra vegada...
Si els impressionistes haguessin realitzat
una revolució intellectual en -la mateixa me-
sura que la que van fer en l'ordre emotiu,
haurien representat un exemple únic de re-
novació totalïtària. Nous primitius sense in-
nocència, es limitaren a aixecar l'interro-
gant avui enormement dilatat pels mil es-:
forços dels que hem vingut darrera d'ells.
Els homes que aconsegueixin formular una=.
resposta completa serán, temps enllà, rels;
nostres clàssics..	 :

-.1 entre els pintors actuals més remar-
cables, qui creieu - millor dotat d'aquesta'
harmonia cordial i. cerebral, guia de la per-
fecció?

—:Es difícil de dir:., Però, ši tanmateix
voleu uiñ nom, em caldrà donar-vos, en pri-

	

,^r iln,. nl „, n,. ,,,.,ro;,,	 I — ;
data a riure com un infant, enormement di-
vertit pel seu mateix estirabot.

Amb la veu sincopada per les riallades,
.afegeix

— Feu-me el favor de jugar net deixant-
me'$xplieac el.;.	 . •

— No cal, mestre Lhote, no cal ! — l'iin-
terrompem —. N''hi ha prou que us feliciti
efusivament

AI.BERT JUNY'ENT

París, abril.

Ezit en le mld.
Corbates inarrugable.

Pij^mee s ban yen

JAUME I, ii
Telèfon 11655

EI nostre magnífic Ajuntament hauria ha-
gut d'afe^air a les Festes de Primavera la
Inauguració de l'exposició de Jaume Mer

-cadé. Perquè si aquestes han volgut signi
-ficar un enllaç memorable entre el record
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PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MARTI
.^yys	 Màxlma rapidesa e Màxima qualltat
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=	 AVINYÓ, 19, pral. t Telèfon 17047 : BARCELONA
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tius que plantegen un interrogant ; aquesta
pregunta s'amplia nodrida pels tempteigs i
els avenços dels que els segueixen, fins que
arriba un home o un grup d homes excep-
cionals que assoleix la perfecció —una per-

1 fecció — i pot donar la resposta definitiva.
Tot seguit sobrevenen les variants, les repe-

Societat Espanyola do Carburs MetàI'Iics
Correus: apartat 190	 BA1 CELONÀ
Teleg.: "Carburo."	 Mallorca, 232	 Telèfon 73ot3

CARBUR DE CALC[; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 % DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fibri,
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica • : GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, matins d'aportació per la SOL-
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Capa ((El Be Negre», a la millor paròdia
d'un film professional. Guanvador : Josep
Fontanet i Manén amb el film Un !ilm

	

sensacional.	 LA NOSTRA DISCOTECA
	 _____

Copa Eumig, al millor film rodat amb	 Un llibre fft^D4^DQQ 1t1 ^
cambra Eumig. Guanyador : Joaquinm Ca-  	 interessant essan
sas i Rodilla amb el film Recordan ça.

^s	 Tonadi	
^^

L	
o

Copa Gevaert, al millor hlm impressionat	 ^^^^	 Granados^^
	amb pell(cula frevaert. Guanyador : Fra^n-	 De literatura sobre ràdio n'i ha ací ben	

t (*)

	

cese Gibert i Riera amb el film Leitmotiv.	 paca, i el que és més dificil de trobar són .

	

,	 que s'ocupin de la ràdio en el seu

	

amb pel• 
Koda
lfcula

k 
Kodak. 
al millor millor

Guan
film

v^ador
imp 

:
ress

Eusebi
ionat 	

La música espanyola encara no ha con- vida musical., Després d'haver editat alguns	 aspecte més interessant, és a dir, estudiantCopa 

	

Ferré i Borrell amb el film Laie Barcino.	 quistat Espanya. Ni els artistes espanyols ni	 anys enrera les Cançons populars de Falla la influència que té actualment en la vida

Copa Kodak, al millor film de 8 mm,	 el públic no tenen encara el coratge d'a-	 (Odeon, 184,182 - 184,184), la casa Odeon	 collectiva, i això és més estranv oncara en

	Guanyador : Josep Grau amb el film La	 preciar els grans valors de llur música na-	 ens fa conèixer avui pels mateixos artistes	 tm país com el nostre, on la ràdio ha tingut

	

volta al neón.	 cional. Mg segle enrera, aquesta actitud	 una tria exquisida de les Tonadillas de Gra-	 un gran desenvolupament i hi ha possihi

ran	

-

Copa «La Humanitat», al millor repon-	 hauria estat comprensible. En aquella època	 nadas (Odeon, 184.335/6). Conxita Supervia i	 litats que assenyalen una activitat més in-

	

tatge d'una vila o ciutat catalana. Guanya-	 la sort de la música espanyola era semblant	 Fk Marshall sdin els intèrprets d'aquesta 	 tensa en l'esdevenidor.

	

dor : LEusebi Ferré i Borççll amb el film	 a la de l'Anglaterra : a segles d'una rica i	 obra clàssica de la cançó espanyola. Tots 	 Un dels homes que més ha viscut tot

	

Lme Barcino.	 important cultura musical havia seguit un	 dos catalans, són dos músics perfectes- per aquest procés que la ràdio ha seguit a casa

Premi La Voz de su Amo, al millor film	 llarg espai de temps on què la musicalitat	 als quals els problemes tècnics no existeixen,	 nostra, ha estat sense dubte ]'actual secre-i

	d'un disc d'aquesta marca. Guanyador :	 de la nació semblava ofegada, submergida 	 La Supervia rés avui la cantant represen-	 tari general de Ràdio Associació, el senyor

	

Claudi Gómez amb el film Xiquets de Valls.	 tativa d'Espanya, com l'Argentina n'és la	 Ramon Pérez Vilar, per haver estat, des 'e

Copa Nizo, al millor film rodat amb cam-	 dansarina i com Falla el compositor. El que	 l'inici de les emissions organitzades, el nexe

	

bra Cine Nizo. Guanyador :Comitè de Kea-	 li dóna aquesta alta reputació, tant al mos - d'unió dels capdavanters i coordinador de

	

litzacions de l'Associació de Cinema Ama-	 tre continent com a l'Amèrica, és el fet de	 totes les activitats, i els ha acompanyat

	

teur amb el film El Parlament de Catalunya.	 reunir en ella el més alt grau de finesa ar- també en aquelles peregrinacions que per

Copa MII AUoa, al millor film d'argument.	 t	 tfstica, d'estil i de tècnica, amb un senti- tot Catalunya escampaven l'entusiasme que	 Oj SAN
	Guanyador : Joan Roig amb el film Amor	 ment tantost ingenu, tantost esquerp, tan-	 per la radiodifusió professaven, i d'aquest

sòrdid.	
tost picaresc sense ignorar mai les profun- sentiment n'ha fet el senyor Pérez Vilar gai-	 IDIL.LI 'ENTR'E PUCES
ditats malencániques de l cançó p	 del • rebé l'ic objecte de les seves iniciatives,

Copa Pb peBaby, al millor fym impies-	 a
seu país. Aquesta síntesi del	

op
naturaull iar del	 portades

n 
a cap per l'organització de la qual	 -I més tard, quan serem rics, comprarem

Patdor: amb Roig i da tonc arsan 'Guanya-	 .r	 refinat, del popular i de l'alta cultura, que	 ell és ànima.	 un gos per a nosaltres soles.

	

don Joan Roig Antoni Sarsanedas amb	 li permet d'expressar amb la seva veu di-	 En el seu llibre El triom de la ràdio a
el film Jornada al Port.	 p	 p	 f	 (Le Rire, París)

Copa Vda. E. Riba, al .millar film de re- 	 vina tota l'escala de les sensacions p uma-	 Catalunya desenrotlla els seus ideals sobre

	

portatge. Guanyador : Foment de les Arts	 oes, ha creat el fanomen únic d'aquesta	 el que ha d'ésser l'emissió de ràdio, con-

	

becoratives ('Eusebi Ferré realitzador) .amb	 .i	
cantatriu espanyola. IEn totes les múltiples	 cretada, però, á les necessitats i caracterís-

el film Exposició Monogràfica de la Taula	 situacions amoroses d'aquesta collecció me-	 tiques del nostre poble. A través de les pla-

Parada.	
ravellosa de tonadillas «escritas en estilo 	 nes d'aquest llibre no trobareu l'ensopinïent

^Copa Unit Excursionista de Catalunya,	 antiguo» ens fascina per igual, ja sigui que	 de les estadístiques ni duna técnica pre-

al millor film d'excursionisme. •Guanyador :	 es mofi del seu Majo tímndo, la sigui que sumptuosa i inútil, sinó més aviat l'estudi

Ramon Biadiu amb el film Navarra pinto-	 ens canti tota la seva orgullosa vanitat del	 serè de tots els aspectes que integren aquest

Iresca.	
seu Majo discreto o que insisteixi en un	 meravellós invent. Comença fent referència

Copa Serrahima. Guanyador : Cimemàtic	 dolç record en la Maja dolorosa.	 a la influència que té la ràdio ei els cos-

Club Amateur amb el film T. S. F.	 Frank Marshall és e1 collaborador ade- tums iindividuals r de com constitueix un

Premi Foto-Á ptiaa, al millor film amb	 quat en l'obra del seu mestre. Com ja po-	 poderós motiu per a la reclusió familiar,

discos impressionats a .posta. Guanyador :	 guérem remarcar a propòsit deis discos an-	 aportant l'alegria que amenitza les vetlla -

Foment de les Arts • iDecoratives (Eusebi	 teriors de l'obra de Falla, Marshall té el	 des. Després parla de la ràdio vista per

Ferré, realitzador) amb el film Exposició	 sentit instintiu de la musica espanyola i	 dintre, és a dir, de les característiques es-

Monogràfica de la Taula Parada.	 una tècnica estupenda que ham diria espe- pecials que modifiquen sensiblement les oc-

Copa Associació de Cinema Amateur, al cialitzada en les obres d'aquest estil. La	 tuacions dels artistes que en trobar-se pri-

i
Frank Mar^shalt	 Ella. - Bé d

millor film realitzat per un soci de 1'Asso-	 realització pianística Bela discos ens fa de-	 vots de l'ambient, es veuen en moltes	 , 'allò del barret qué en dius

ciació. iGuanyador : Eusebi Ferré i Borrell	 sitjar oir més sovint les interpretacions d a-	 ocasions trasbalsats, i explica diverses anèc-	 si o no?	
(Gute	 une, Berlín)

en un estat d'immobilitat. Perú dels comen- quest artista exquisit que per un idealisme	 dotes que ho confirmen.
amb el film Lace Barcino.

acióiAssocCopaC	 aments del segle ençà, les coses han can- comprensible i mereixent tota la nostra es-	 Esmenta l'autor el grau de coordinacióG	 Amateur, al 4	 g	 ç ,
millor film del Concurs.. Guanyador : iEusebi viat força. Les figures ilustres de la jove	 tima, es consagra en primer lloc i .amb un • a què varen .arribar les unions de radioients

Ferré i Borrell amb el film Laie Barcino.	 escola espanyola han conquistat el món.	 èxit igual, a la tasca pedagògica,	 al nostre país, que han constituït les més

El Jurat declarà deserts els següents pie- Arreu podem recollir notícies sabre l'exe-	 La impressió dels discos de les Tonadillas	 fortes associacions. Llàstima que en aquest

mis : Copa de la Secció de Cinema del Gen- cueió de les obres de Faila, de Turina, d'Al-	 és extraordinària i constitueix, en compa-	 sentit l'acció oficial no hagi , ajudat les ini-	 j

tre Excursionista de Catalunya, al millor	 béniz i de Granados. Ací, qui serà el que	 ració amb la de Failla, wn progrés absolut	 ciatives particulars, ja qué una altra fóra

y film de muntatge i ritme, per considerar es decidirà a donar-nos un dia ]''audició í^n-	 de la tècnica : l'equilibri entre el cant i el	 ara la situació de la ràdio a casa nostra.
. 

que cap dels films presentats no n'és me- tegra de la Ibéria, de les Goyescas, de les piano está plenament reeixit i les menors	 Però on es detura més l observació de	 í

reixedor.	 Tonadillas i de les famoses Set cançons /o-	 expressions da la veu, a l'igual que els	 l'autor és en la tasca ràdio pedagògica de	 o

Copa «La Publicitat, al millor film que ¢alars?	 fins matisos de l'acompanyament, estan rea-	 la qual va ésser ell precisament l'iniciador.

fora
cap

glossi ((El bo i el dolent
-

 de Barcelona», de-	 De moment, devem a la iniciativa de les	 litzats irreprotxablement. 	 Ha estat sens dubte aquesta activitat la que	 o

ut al fet de no haver se presentat	 film companyies de gramòfons un.a bella sèrie	 O. M.	 més ressò ha tingut, no sols ací sinó	 ,	 ^-

al tema a que era designat.	 de discos espanyols que ens •compensen un	 i la que més lloances ha procurat a les nos->

Copa Sàbat, al millor film curt, per in- xic d'aquesta llacuna sensible en la nostra	 (*) Odeon, 584.335-184.336	 tres emissores. H ha tot un estudi peda-

terpretar que cap dels films curts .presentats 	
gògic de les condicions que han d'assolir	 Ara m'explicaré, doctor. Cada matí se-

no treu el rendiment que hauria estat pos-	 -	
aquestes emissions per a ésser profitoses, i	 guia les lliçons de cultura física per ràdio,

sible.val a 
dir que sortosament és un dels pocs I i' em vaig teobar amb dues estacions que

EI Jurat ha considerat que no ha estat	 LA VIDA MUSICAL A BARCELONA	 ideals que han pogut realitzar-se amb una parlaven alhora.

	

certa mesura. IEls plans d'orientació i di-	 (Havey, Nova York)
Interpretat pels concursants l'esperit de Aa	 recció d'aaúestes matèries han estat solli-

	

--- x	a	 ° ° °- °' a~ r a °	 e	 ^'	 9	 •	 citats i aplicats en altres països. Hi ha un
^dF-films curts, illustració cinematogràfica	 _ 3 	 ro	 /\ rn a i a	 q	 L •

i ce u detall dels temes a radiar que abasta des	 r
d'un disc de fonógrafo. IEls éoncursants d'a-	 VI	 í^	 t
quest tema, en llur majoria, han cercat una	 de la música i la literatura fins al'educació	 /^

música adaptable a unes imatges a fetes	 física, que també es pot intentar per mitjà

	

p	 g	 j	 El principal esdeveniment d'aquesta dar- abres posteriors, sembla consistir principal-	 I
i no han anat a cercar la inspiració d'una	 rera setmana ha estat la visita dels artistes ment en una original inspiració melòdica i de la ràdio.	 (^	 ^¡.

música determinada. Per tant	

precisament

d'a uest

	

	 Per a l'autor és precisament l'ideal culto-
ál d atmosferes ombri-

ra 
tema queden deserts els ,premi	

q	 bascas al Liceu en ocasió de les Festes de en l expressió musïo
s Guillem	 Pr	

l e
imavera. Un bell festival de germanor voles i ferotges. El llibret li proporciona 

Puig, Cèsar Vicente, Delfos i Odeon i sols basoo-català amb la cooperació de ]''Orfeó situacions freqüents sense evitar-li tanma- emissora	
ranl gran

ssora que
fi que haurà

demana per er 
d'assoli

	

 Catalunya,atal 
la g
unya, i	 r ^^^

no són 	 ni la potència ni les
2s concedeix el .premi ((La Voz de su Amo.., 	 IEuzlco Abesbatza, celebrà l'aniversari de la teix banalitats wagnerianes i puccinistes. La

s-rconcedi	

característiques 

	

Vista l'admirable actuació dels dos pro- República .amb un programa interessant de feblesa del text consisteix en una barreja	 Y	 fi	 a,
tagonistes del film El vi, el Jurat acordà	 musica basca i catalana. Tanmateix el con- mal proporcionada de quadros històrics i	 preocupar en aquest aspecte. Ha d'ésser

los una .medalla a cada un d'ell	 l'organització,ió, els

tècncoiques

components

el que 

i 

més

elements

ha d 

	cert no tenia prou interés per emplenar la de motius de tragèdia personal sense poder-	 or
directius els que han d'ésser prou preparats,

així com una .altra al film Rosselló per la	 sala ; per altra banda els preus elevats con-	 se dividir mai per la prevalbncia de l'un	 _
remarcable puntuació obtinguda, el qual	 tri.buiren a la retracció del públic. Un la- o de l'altre. IHl ha punts comuns amb el	 i això no 

r 
s 
la
'im 

ràdio

provisa
ben

i per
dotada 

ò 
de 

no 
manera

hi ha
situar	

-	 -'
com s	 l^	 ---

film és del Foment de les Arts Decoratives mentable incident polític, en presència de les món dels drames de Wagner, sobretot amb	 o••
(Joan Roig, realitzador).	 autoritats catalanes, interrompé la sessió	 Lohengrin, sense aconseguir, però, la ma- que hagi de prescindir com més sigui pos-

^Han format art del Jurat d'aquest ri-	
más e

e
ls l'

seus
asp 

fi^^ns p
ecte comercial. i atendre na

p	 J	 q	 p	 musical,	 teixa grandesa de concepció. La música es	 -(Papà, per què no aprofitem que la
més els

mer Concurs de l'Associació de Cinema I L'estrena de l'òpera Amaia a Catalunya, ressent d'aquesta deficiència i no aconse-	 rópis. G I mamà no hi sigui per no escoltar la trsessib

Atrtateur els següents senyors : Maria Luz das dies abans, fou menys moguda i ro. gueix tampoc donar-nos una concepció com-	 J	 infantil?

	

Morales, J. Cortès i Vidal, Angel Ferran, I mangué únicament en l'esfera artística. 'Es pleta de la imaginació poética. Resten tan-	 (Hovey; Nova York)
A. M. Ferry, Sebastià Gasch, Carles Ga- tracta d'una típica obra de joventut, amb mateix bells moments, i la dansa típica del	 r

Li	

i 

V
^

llart, Xavier Güell, lEnrie ^Lluelles, Santiago bells passatges al costat de bastants con- segon acte assegurà un èxit merescut al seu	 H 0 T E+ L S	 G	 R
nwi 	 ii	 ^ PÍ 	 ^i iot

Marco, Jaume Mercadé, Manuel Moragues	 vencionalismes. El taleint del mestre Guridi,	 autor.	 anats, s	 ^1d°'"^ r ',	 v
i Josep Sala. Ha actuat de secretari Joan del qual ignorem malauradament les seves	 O. M.	 r
Serra..	

de poc començaran les sessionsDi	
SUBHASTA OFICIAL 

Tota  ^'`^^e lea 6 tarda
`	--- 

públiques d'aquest interesaa,ntíssim concurs,	 yl	 Taxador Oficial	 Subhastador	 pMnnici al

._	
d—	

P

que tom gran èxit he assolit.	 ^ ~	 ^	 ao ^^, -,, I ^ 	 ii ,̂^ !i	 ■ HOTEL SEGUR

	

 ^^^^^	 J^II!^^^	 t	 r	 s.

1.	 v

	

_1	 o	 e Q	
-	 Q	 k'	 ®a	 ''

oc' '	 TRAGEDIA.

	

0	 0	 0	 0 o	 LADY GO^DIVA	 _.	 ï	 t®	 Els primers símptomes de pèl a la cara

 n

	

-	
_:__::

i
Quina gent I Se	

del
mbla que no hagin vist	 Quin és el nostre? Necessito. la polvera 	

nen prodigi.	
(The New York rr)

	

_--	 - --	 ' -	 mai un cavall !	 i arreglar-me una mica...

	

o	 _	 (Hovey, Nova Yo
r

k)	 (The Hunaorist, Londres)	 r

superior

DISCIPLINA	 -	 a ;.^	 \	 ^,

-I primer que res, calla quan estiguis	 ^" ''' 1n• ^	 v

parlant amb un su	 !	 ^	 ;•;	 _ 4 y;^^r" "t^• ",	 •';.	 ^^ ir

ELS PROFETES	 I	 u

	

(Gringoúre, París) ` '	 r	 ;; qr'	 a	 w,	 `

	

7J 1J/	 t

-Però, al capdavall, on anem?
- No ho sé,. perú hi anem a grans .passos.

Y,^^	 ^ ^^ •^ — — 	 (Le Rire, París)
Q descans,®	 -uin d 	 poder sortir a respirar

	

t	 os •' ; r "j	 - Es un noi, fet i pastat el retrat de son	
en els entreactes!

•

: -Aix
ò

pare.	 -Esperi's, que m'apunto el número... (The New Yorker)

	

 és el que em feia por !	 (The Passing Show, Londres)

®	 (Lije, Nova York)

	

--- —	 ^ l

	

^' ^	 ^'^^IPlugl

^, ^ 	l^ 	 r	 1	 4

	

\	 ^p
I^° 

f =t

i ^^'	 2y 	 v
.	 ,

^f E :1l/% ^.
1 16'
!lar  	 tC	

___	
._	 —_- —	 À .it,

	

Ella. - I ara! 'Que has vist mai cap	 L'invitat. - I aquest objecte, què és?	
-....Molt  aaprofitada. Figuri's que	 as

carrer així?	 El nou ric. - Com vols que ho sàpiga. P	 -g	 q 1a « p

	Ell.	 De vegades, però t'he de dir sin-	 Arquitectura funcional o la crisi de l'ha-	 Tinc un secretari que s'encarrega de col-	 sa,. el francés i l'àlgebra. A veure, maca,	 -No et giris més, que amb aquest nas

	

ceramePtt que només quan era solter.	 bitacib entre ]es orenetes.	 leccionar per mi.

	

parla en àlgebra amb aquest senyor. 	 es creuran que volem tombar.

	

orist, Londres)	 ( Il Po15 olo di Roma	 (The Humorist, Londres)	 (Fixe, Lisboa)	 (Borsszern Janko, Budapest)

(The Hrsvl	 )
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