
Calvo Sotelo

eufemismes), amb un March, amb un Ler-
roux, bé provaria llur falta de to i llur in-
diferéncia en matèria d'ètica.

A Catalunya l'ensopegada dels lerrouxis-
tes encara ha tingut una repercussió més
còmica : La Veu es burla dels dissidents i
aplaudeix els lerrouxistes més autèntics
]'Emiliano Iglesias ; heus ací el gran home
que elis somien ; l'amic de la religió, de la
família, i, naturalment, de la propietat.

La bala que encara duu al cos el senyor
Cambó diu que se li ha fos de vergonya.

Prieto

—De dia i de nit no parem de desfer la feina de les Constituents, i ara
ve aquest ximple a queixar -se que no fem res!
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Que n'és de fàcil passar per
intel'ligent repenjant-se en tota una
dictadura!

Però mireu si n'ha d'ésser poc
Calvo Sotelo, que ell mateix s'ho
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L'ACTUALITAT POLITICA

Una fantasma desinflada
i altres felEs diversos

danys i perjudicis a tots plegats. Ah ! tant
al Pla de l'Os com als Josepets, tothom
sap de què va aquell senyor gros que anys
enrera duia grans bigotis i un jipi amb
la bandera bicolor per cinta i els caricatu-
ristes el pintaven amb un ull al melic,
enmig d'una panxa ben rodona, brollant
d'un botó de l'armilla.

Costava de creure a qualsevol català i
republicà, que del partit de l'ex-emperador
del Parallel pogués sortir-ne gran cosa de
bo. De totes maneres, ens havia arribat :.
semblar que, a fi de comptes, ja era prou,
Ebre enllà, que hi hagués una força repu-
blicana. Hom havia arribat a fer una dis-
tinció entre radical i lerrouxista. Aquest
clarrer era, en termes generals que compór-
ten excepcions, un producte curiós propi
del nostre clima. Fins hi havia qui creia
que el llast lerrouxista barceloní era feixuc
àdhuc per al mateix Lerroux.

Optimisme evidentment excessiu... encara
que, per diversos atzars, el seu partit
últimament contingué algun republicà de
bona fe. Naturalment que, tinguda en comp-
te aquesta química, la composició era
molt inestable ;' el primer dia tot se n'ha-
via d'anar en orris.

Ha estat així. Cosa curiosa a remarcar
és que els sectors més típicament lerrouxis-
tes són els que han restat fidels al pacte
amb les dretes. La gent de principis s'ha
decantat cap a l'esquerra. Si no hi hagues-
sin altres arguments, aquesta tendència de
les dretes espanyoles a acoblar-se amb els
elements més estrafolaris (per parlar amb

MIRADOR INDISCRET

L'antirepública tenia un Papu de la seva
exclusiva propietat. El tenia, i ara no el
té. Aquest personatge es diu Calvo Sotelo
i és ex-ministre de la Dictadura. Vivia re-
tirat a París, d'ençà de la proclamació de
la República. Respirava periòdicament a
La Nación, mitjançant uns articles infa-
tuats i verinosos. A més d'un els feia ba-
sarda. «Quan torni Calvo Sotelo—deien—,
serà la fi de la fi.» L'home tenia fama d'ei-

xerit i, a més, ple de mala bava contra
un règim que li havia trencat les oracions,
ultra una brillant carrera d'anguila buro-
cràtico-político-financera.

Tenia fama d'eixerit i, cosa que encara
és més, d'intelligent; tot plegat .perquè
comptava amb un bon expedient acadèmic.
Es clar que aquesta fama d'intelligència
necessitava, per a poder-se mantenir, de
tot el suport d'una dictadura. Però ni amb
aquest excepcional avantatge quedà prou
ben demostrada, als ulls dels que no com

-breguen amb rodes de molí, la intelligència
d'aquell home capaç d'arruïnar el pafs si
arriba a ésser ministre un parell d'anys
més.

Era, doncs, ]'esperança de les dretes ; ve-
nia després de la religió, la propietat i la
família. Ja ningú no se'n recordava d'aque-
lla baixa de la .pesseta que va fer tron-
tollar, durant els últims mesos de la ges

-tió del «joven maurista» al ministeri d'Hi-
senda de la Dictadura.

També semblava que ningú no volgués
recordar-se que en la gestió del jove Calvo
Sotelo hi havia una colla de fets delictius
per molt menys han estat condemnats sim-
ples ciutadans, i molt més hauria d'ésser-
ho un ministre que ha abusat del càrrec, en
un pafs amb una certa sensibilitat. Es clar
que en un país així, ja hauria estat impos-
sible, de bones a primeres, que un home
com Calvo Sotelo pogués passejar -se tran-
quillament.

Era el símbol de tots els odis, i, com

dèiem, el pau de l'antiirepública. Quan els
senyors Canons de tot Espanya exclama-
ven, posant els ulls en blanc : uVaja, que
no diguin ! En temps de la Dictadura no
passava tot això !>,, mentalment s'encoma-
nen a Calvo Sotelo.

1 es dissolgueren les Constituents que li

havien refusat el seient. L'home havia es-
tat elegit vocal del Tribunal de Garanties
Constitucionals. Llavors fou elegit diputat
a Corts. Des de Gil Robles, passant pels
carlins fins al vell Lerroux (ida Infanta Isa-
bel de la Repúblicas), treballaren una am-
nistia per a fer-li possible el retorn. Gràcies
a això les presons s'obriren i el partit del
decrèpit caudillo radical es partí en dos bo-
cins asimètrics, que donaren raó a la dita
del mal profit dels diners de Judas.

Arribà el pau a Madrid. Parlà. Fracas-
sà. En nom de les Constituents el desinflà
Indalecio Prieto. En nom del govern, fins
el ministre Márraco. Havia estat pedant i
difús i per tot bagatge ideològic duia la mò-
mia d'un general. Despitat pel póc èxit,
es deixà anar fins a dir que tant se li'n do-
nava del passat. I fou liquidat com a papu.

Calvo Sotelo o l'aetern jove... maurista».

Un altre fet divers ben pintoresc és el
de l'escissió que el senyor Martínez Bar-
rio ha assenyalat dintre el partit radical
de Lerroux.

Els catalans, i sobretot els barcelonins,
no podem parlar ni de l'ex-emperador del
Paral.lel ni de la seva tropa sense riure
Per sota el nas. Les anècdotes municipals
barcelonines més salades es conten d'ell i
de la colla que l'envoltava. Si fos possible
que els ideals tinguessin personalitat jurí-
dica, el mot República els podria demanar

Eh Dijou —
Blancs

La gent viatjà molt més ara que abans,
perquè hi ha més facilitats de comunicació,
d'una banda, però, d'altra banda, també
perquè l'esperit dels temps moderns no és,
almenys en certes manifestacions, tan res-
closit com el d'altres temps. A més a més,
també deu haver-se de combtar, entre les
causes que fan viatjar ara més que abans,
anab la influència del contegi i la de la Tìro-
paganda turística.

Sigui el que sigui, el fet és que es viatja
molt més que abans, en quantitat i en qua-
litat. Aneu a saber si, tal com fa algunes
temporades varen posar de moda alguns lite-
rats, sobretot francesas, l'afició a viatjar no
és més que una forma del desig d'evasió.

De fet, encara que en molts casos no hi
ragi, en principi, el desig, hi ha els efectes.
Ja és vella l'observació de la utilitat dels
viatges com a remei contra les preocu¢a-
cions, com un saludable canvi d'ambient i
una renovació de sensacions, d'excellents re-
sultats per a la fatiga mental i les obses-
sions de tots els graus.

Els experts diuen 4ue els viatges per mar
són d'un gran efecte sedant, superior al dels
viatges per terra, nrés•sacsejats i arremo-
linats, més plens de presses i d'entrebancs.
Però, més o menys sedants ho són — sem-
blava — tots els = viatges.

I diem semblava perquè, ara acabem de
veure i de tocar el cas del nostre vell cama-
rada Brunet, que, com saben els lectors de
La Veu, i fins els que no en són, acaba de
fer un viatge a. Terra Santa.

Tothom esperava que l'escriptor dotat que
és Manuel Brunet tragués un gran partit
de la seva anada pel Mediterrani, que ens
/roduís, si no un llibre,. una sèrie d'articles
escrits cona ell sap fer-ho. També s'esperava
que aquest viatge assenyalés una treva de
les seves obsessions polítiques i personals,
tan copiosament explotades.

L'home, que estava tant de mal humor
per la situació política de Catalunya i d'Es-
Ianya tota, s'esbargiria i retrobaria aquella
joia de viure que; en gran part havia perdut
des de pocs dbart del seu ingrés a la Lliga.
Ara — pensàvean — passarà un parell de
mesos feliços, seise haver d'admirar els ho

-mes de la Lliga i haver de denigrar els que
no en són. Ara ja en tindrà 15rou, per a
alimentar-se 1'es f erit, amb la visió de terres
i s ests nog^es, Jiz.nt tot_s:d. que bn llegi+
abans del viatge ti veient amb els propis ulls
les i•lustracions, tan llargament contemplo-
des per ell, de la Bíblia de Montserrat i dels
llibres del P. Ubach.

I vetaquí que Brunet, en tot el seu viat-
ge, vinga trobar motius per a revilor fes
seves obsessions de comentarista de La
Veu. La policia anglesa li recorda—pejora-
tivament, és clar—En Selves; troba que
l'estàtua de Xeik-el-Beled, del Museu del
Caire, s'assembla a En Riera de Martorell
a l'Acròpolis Ii sembla veure En Nicolau
d'Olwer, i pensa que aquell dia el nostre
hellenista presideix una manifestació de ra-
hassaires; el rq d'abril—justament—rep a
Jerusalem un paquet de Veus i se les em

-¡assa per a nodrir el seu foc interior...
Per a fer un viatge així, no calia moure's

del segon pis de l'Ateneu ni del carrer de
Ferlandina.

El viatge que havia de fer Manuel Bru
-net, és paradoxalment ara que el farà. Ara,

quan pensi en En Selves, li vindran a la
memòria els páisos que ha visitat on An-
glaterra té cura de l'ordre ; En Riera de
Martorell el farà pensar en l'art egipci
quan ataqui A. C. R. i En Nicolau d'Ol-
wer con a polític, se u posarà davant dels
ulls la meravella de l'art grec.
I així, tot escrivint nerviosament, s'inter-

romprà per a reviure en la imaginació el
seu viatge al Pròxim Orient, ï quan, el nas
en l'aire i amb les mans que aguanten el
bastonet al darrera, passegi per Barcelona
tot maleint un Ajuntament on els seus no
tenen majoria, la memòria se li poblarà
d'imatges i de sensacions d'altres terres.

C.

Es natural
Aquells que, flacs de veïns, es planyien

que a Barcelona no hi havia una intensa
vida de societat, no tindran motius de tanta
queixa en saber que al Centro de los Caste-
llanos s'hi mena una vida de societat a tota
marxa, amb les consegüents reunions dan-
sants extraordinàriament concorregudes per
senyoretes de bon pamet.

Val a dir, però, que aquesta vitalitat li
pervé del fet d'haver traslladat el domicili
social del xalet Juncadella del carrer de
Consell de Cent a l'entresol del passeig de
Gràcia, cantonada Aragó, la galeria del qual
dóna a la Station Service.

(Si no anem errats, en aquest entresol
havia viscut la ballarina Aurea de Sarrà,
entre coixins, gossos vius i dissecats, retalls
de diari, quincalleria i altres objectes desti-
nats a criar pols.)

Les tauletes de refresc de la súsdita ve-
randah són les més sollicitades per l'element
femení, a l'extrem que, a voltes, s'ho han
de fer a palletes.

Com sigui que un galant minyó es planyia
d'aquesta preferència que sovint desanima el
ball, li fou replicat per la més eixerida de
les vallisoletanes :

—Ya verás, chico, bor aquí se detienen
muchos pollos de Packard!

"Tuf4i confenfi"
El benemèrit Centro de los Castellanos té

també les seves seccions de beneficència, en-
tre elles un ropero que cobreix moltes neces-
sitats i al qual la seva presidenta batejà amb
el nom de Ropero de Santa Teresa.

El sector esquerroide s'afanyà a protestar
i proposà que s'anomenés Ropero Carlos
Marx.

Per tal de partir la diferència, els mo-
derats han sotmès a l'aprovació de la Junta
que d'ara en avant se'n digui Ropero José
Zorrilla.

Sembla que l'èxit d'aquests darrers és as-
segurat.

Eficiència
Por les Joventuts ele l'Ateneu Democràtic

Regionalista de Poble Nou ha estat formada
.tlpa upe4^^ q qp ^tj?: . Boliche.

Els trenta anys dé catalanisme de la Lllgá
comencen a donar el seu fruit.

Una frase de cinc plans
Ens queixem • de.la producció cinemato-

gràfica dita nacional i resulta que ens quei-
xem, potser, sense raó.

Només cal escoltar el senyar Rafael Ar-
cos., .

La cinematografia espanyola, si l'hem de
creure, està fent uns avenços considerables.

Cada dia es perfecciona.
Aviat estarà a l'alçària del cinema estran-

ger.
—Agafeñ , per exemple — explicava l'al-

tre dia l'Arcos a uns amics —, una frase
com » Que te crees tú eso !n Sabeu com la
interpretem, al llenç, aquesta frase? La in-
terpretem mitjançant cinc plans diferents.

Un contertuli no pogué per menys que ex-
clamar :

—'¡ Que te crees tú eso !
—'Cinc plans, sí, senyor! — insistí Ra-

fael Arcos.
EI fotògraf Gaspar, que li porta sempre

la contrària, li preguntà
—No ens ho podria fer per quatre?

En un carreró de Nàpols

En Manuel Brunet ha tornat de la seva

excursió a Orient.
Mil anècdotes diverses donen un to pin-

toresc a la relació que fa En Brunet d'a-
quest viatge.

La més divertida és la que conta de Nà-

pols, ciutat en un carreró de la qual es va
mig perdre, abstret, el nostre home, quan
estava ja de retorn.

Li sortí al pas un individu amb aire de
bandoler i lluint un bigotis com un temple.

—Una (lona francesa? Una italiana, pot-
ser?

En Brunet féu, amb el cap, que no estava
per brocs.

L'altre, però, continuà
—Voleu una russa, doncs? 0 bé preferi-

ríeu una hongaresa?
—Res de dones, deixeu-me tranquil ! 

—contestà, ja enfutismat, En Brunet.
L'home del bigoti no es donà encara per

vençut:
—I jo, senyor?

Finor radical

Per tal d'assistir als actes celebrats la
setmana passada en honor dels marins ja-
ponesos, vingué de Madrid el radical Rocha,
actual ministre de Marina i ex- ambaixador.
En el programa d'actes, hi havia diversos
àpats, i aixà ens ha dut a la memòria aquell
banquet diplomàtic en què al senyor Rocha
li tocà de seure al costat de la muller de
l'ambaixador nordamericà.

La conversa no era pas massa brillant ni
seguida. En un moment d'interrupció, el
prohom radical, per a fer alguna cosa que
trenqués el glaç, punxà delicadament una
oliva amb un escuradents i la presentà a
l'ambaixadora...

^r*x

Un amic nostre, que per raons del càrrec
ha hagut de menjar algunes vegades amb
ministres radicals, d'aquest govern i de l'an-
terior, es va quedar parat, la primera ve-
gada de seure amb ells a taula, de veure'ls
dur-se del plat a la boca, els pèsols amb el
ganivet, amb la consegüent pluja dels que
relliscaven del ganivet al' plat, i altres ma-
ocres singulars de fer servir els coberts.

Naturalment, aquesta gent deuen llur for-
mació mundana a las meriendas fraternales
del Coll.

Els amics són per a les ocasions
Un dels dies que el senyor Rocha era a

Barcelona, passava tot sol per davant de la
terrassa. ci'ur- cafè on seien alguns perla-
(listes.

Dos d'aquests s'alçaren sollícitament a
saludar el ministre radical.

Acabades les abraçades i les exclamacions,
quan tornaren a seure entre els companys,
un d'aquests comentà

—Sí que sou amics! Si ho hagués sabut...
—'Què, que potser havies de dir-li alguna

cosa?
—Res, home ; si m'ho arribo a pensar,

us hauria pregat que li demanéssiu per a
mi un passi per als banys...

Profocol especial
EI germà d'un dels que s'havia alçat a

saludar el senyor Rocha, havia romàs quiet
al seu lloc, amb gran estranyesa dels cir-
cumstants.

—I tu — li preguntà un, amb ganes de
vexar-lo una miqueta —, que no tens amis-
tat amb el ministre?

,Home, Déu n'hi dó; però jo només li
dic Hola ! Em sembla que per a un minis-
tre de Marina que no ha navegat gaire ja
n'hi ha prou.

Un «Don Clodoaldo»
Entre l'oficialitat de policia, encara hi ha

qui no sembla haver-se adpnat que del rq
d'abril de 1931 ençà, en aquest país ha pas-
sat alguna cosa.

I així, no fa molt, un d'aquests super-
vivents d'una mentalitat anacrónica demos-
trà a grans crits la seva indignació perquè
sentia que uns policies de la Generalitat
parlaven en català.

Després d'haver-se esbravat, l'home hagué
d'examinar alguns acabats d'ingressar al
cos,

—A ver — preguntà a un xicot —, dí-
game qué es coacción.
--Lo que usted acaba de hacernos aho-

ra — respongué l'altre, impertorbable.

Aunf de vista
El Malaguita és un enllustrabotes ambu-

lant el camp d'acció del qual són els cafès
i bars de la Rambla, sobretot de la part
d'avall. Ben entès, els cafès i bars que li
permeten l'exercici de la seva professió.

Fa poc, el Malaguita servia un client as-
sidu, el qual parlava amb el seu company
d'una qüestió del dia : el traspàs a la Gene-
ralitat dels serveis de Justícia.

—,Si a ml me diesen la Justicia...—inter-
vingué el Malaguita.

—La Justicia? Y qué harías tú con la Jus-
licia, Malaguita?—hagué de preguntar-li el
client, amb legítima curiositat.

—Si a mí me diesen la Justicia, ya vería
usted, don Rafael, si entraba o no en el
Gato Negro...

L'impossible
J. Artigas Alart, que ha mort fa pocs dies

a Barcelona, a més a més de portar el seu
negoci, era un aficionat a l'escultura, que
baria protegit alguns artistes i ell mateix
era un dels pocs escultors amateurs que hi
ha, ja que l'escultura dol massa ofici i massa
fang i massa esquitxos de guix perquè si-
guin molts els aficionats que s'hi dediquin.

Artigas, soci empedernit de l'Eqüestre,
quan el servia algun barber nou, al moment
que aquest, tot posant-li un mirall al clatell,
li demanava si li estava bé el tall de cabell,
responia, amb la consegüent sorpresa del
fadrí:

—Deixeu-me'ls una miqueta més llargs...



Guardacotxes «legalment constitúit»

El Xava Paris és un home petitó, d'uns
vint anys, bru, magre, amb el nas molt
arromangat i amb una expressió de picardia
als ulls que no s'acaba mai. Es dedica a
aquesta feina, derivació gairebé directa de
la indústria de l'automòbil, de petit. El seu
cas és el de la vocació irresistible. La ma-
teixa vocació que empeny els homes a fer-se
capellans, missioners o colleccionista de
capicues.

Té família i se n'ha oblidat. De vegades
es troba al bar i de sobte es dóna un cop
al front amb la mà i exclama

—.Té raó! Ara em recordo que tinc fa-
mília !

Se'n va a veure-la. Al cap d'un parell
d'hores torna a ésser al bar, amb una ca-
misa neta.

Menja per les tavernes i dorm al primer
jaç que li ve a mà. Va deixar la família
per a dedicar-se a guardar cotxes. El des-
torbava. Si tingués xicota, faria el mateix.
Si tingués quartos, en comptes de cobrar-
ne, encara hl posaria diners al damunt,
perquè li deixessin fer la feina amb tran-
quil.litat.

Darrerament va complir el servei militar
a Tarragona. Doncs bé. Els dissabtes feia
per manera d'obtenir un permís i baixava
a Barcelona. Saltava del tren i se n'anava
directament al bar. Damunt l'uniforme es
posava unes calces velles i un gec de me-
cànic; es lligava un cordill a la cintura i
a guardar cotxes falta gent. Si això no és
vocació, ni mai.

Com que ho fa de molt petit, és un dels
erudits de l'ofici. Coneix tots els cotxes par-
ticulars de Barcelona i sap qui són els seus
propietaris. Sap, àdhuc, el que tenen el
co. tum de donar. Es posa, per exemple, a
la Plaça d'Urquinaona, dóna un cop d'ull
als cotxes que s'esperen, i diu als seus
companys

—Nois, avui farem sis pessetes per cap.
I no s'equivoca ni de deu cèntims. El

Xava sol anar vestit d'una manera inver-
semblant ; porta unes sabates de rejilla. Té
el costum de llevar-se molt tard. Això s'ho
porta l'ofici. El .primer que fa, després de
llevar-se, és anar-se'n al bar i desdejunar-se
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I'Estabilit i En Mauri i fan el mateix que
aquell. Després organitzen una partida de
parchesi.

--Tu, on vas aquesta tarda? — pregunta
el Xava a 1'Estabilit.

Aquest respon
—Em sembla que me n'aniré al. Panal-le!

a veure cama. I tu?
--Jo aniré a passar la tarda al Coliseum.
L'Estabilit fa l'ullet al Mauri. Hi ha gat

amagat. Es que el Xava ha ensumat que
l'Alfred Cortot dóna una conferéncia, orga-
nitzada pel Conferència Club a la Sala Stu-
dium. Sap que hi haurà xota. L'Estabilit
i Mauri també ho saben i fan el pagès.
L'un vol enganyar a ]'altre. Cap a les sis
de la tarda s'hi trobaran i faran veure que

ha estat una casualitat. Es faran bona cara,

tot pensant:
—Així et rebentessis.
Es que l'excés de personal es tradueix

en una disminució d'ingressos.

Aquesta indústria té, com totes, els seus
entrebancs, per bé que en aquest cas agafen

la fòrma d'urbans, de vigilants i de poli-
cies, els quals els empaiten. Els que ho
fan més acarnissadament són els vigilants,
car tenen la mania que els guarda-cotxes

fan collecció de taps de radiador. La po-
licia i els urbans, en general, fan els ulls
grossos. Els veuen treballar, però no els
empaiten.

De vegades un policia o un urbà s'acosta
a un d'ells.
—Tú, qué haces aquí?
—Ver si me gano una peseta.
Li demanen la cèdula r l'ensenya. Es de

'any passat. El policia o l'urbà la mira i
no s'adona de la data. Després se'l mira
a ell, amb una mirada que vol ésser freda
i fent una ganyota, amb els llavis, que vol
semblar un rictus sever, el repassa de cap
a peus i diu

—Bien, bien — i se'n va.
La S. A. compta amb un uniforme propi.

Es un gec blau, de mecànic, bastant tronat.
El que se'l posa queda automàticament
transformat en un obrer sense feina. Aquest
gec té la particularitat que està bé a tots
els que se'l posen, tant si són alts com me-
nuts, prims com rabassuts. Es un gec que
forma part integrant de l'entitat social.
A la S. A. hi ha dos estrangers. Un por

raspalls per a tots els usos

articles de neteja—objectes per a presents
forat dels seus interessos.

JAME PASSAREI rambla catalunya, 40
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La raó social Estabilit Mauri i Xava
París, fundada l'any 19..., marxava com
una seda. Fa poc temps que, degut a unes
discrepàncies produïdes en el si de l'entitat
sobre el repartiment, més o menys equi-
tatiu, de la moneda recaptada el dia del
matx final de campionat de futbol, celebrat
a l'Estadi, l'entitat es disgregà. Xava París
deixà de formar-ne part. Des d'aquell dia
treballà pel seu compte.

L'entitat es dedica, exclusivament, a la
tasca de vigilar els cotxes que davant dels
cinemes i dels teatres esperen
els seus respeétlus propietaris,
mitjançant una retribució, mo-
desta i alhora voluntària.

D'entitats per l'estil, a Bar-
celona en funcionen d'altres.
No cal dir que acompleixen
una funció de caràcter social
important, ja que, cas de no
existir, és molt probable que,
a la sortida dels espectacles,
els propietaris dels cotxes, els
quals s'han passat tres hores
seguides al cinema Urquinao-
na, per exemple, ben repapats
al seient, fruint amb els llan-
guiments fetillers d'espiga de
Greta Garbo, es trobessin que
el seu Packard o el seu Ci-
troén, nous de trinca, havien
volat miraculosament de la vo-
rera del carrer.

Tot i la vigilància de les di-
tes entitats, de tant en tant,
encara, es troben que, en sor-
tir del cinema o del teatre,
ham els ha furtat el tap del
radiador o les eines. Què pas-
saria, doncs, si no existissin
les raons socials Estabilit-

1 Mauri & Co.?

la gest vista per la Maranya, S. A.
— són les dues de la tarda — prenent un
cafè amb llet i sucant-hi un croissant. S'a-
podera de La Vanguardia i repassa, curo-
sament, la plana d'espectacles. I tria. Co-
liseum, Fantàsio, París, Orfeó...

—Bé ; aquesta tarda em toca el Coliseum.
AI vespre aniré al Palau...

Es que al Coliseum estrenen una pellícula
important i els dies d'estrena hi solen acu-
dir clients bons. Al vespre, al Palau, dóna
un concert Kreisler, organitzat per la Mú-
sica oda Camera». Parròquia excellent. Hi

Les sessions organitzades per MIRADO]

tenen, també, les seves simpaties. Les pel
lícules que s'hi representen són les millor
del món. Ho serien, encara que fossin d
producció espanyola. • Excepte, però, les qu
es celebren al Fantàsio. Per qué? Perquè f
vigilant d'aquell tros de Passeig de Gràci
vol doblar. Es a dir, que aquell dia, a mí
de vigilant, fa també de guardacotxes. Cc
mença per empaitar-las així que els vel
I després cobra els cotxes pel seu compti

—Prou piquen i repiquen de mans e
veïns, cridant-lo. Aquell dia s'han d'espera
I tot va així—diuen.

També frueixen de molt prestigi Pau C.
sals, Kreisler, Berta Singermann, Corta
Pau Casals és el violoncellista millor d
món ; Kreisler és un violinista genial ; Ben
Singermann, un canari ; Cortot, una en
nència. Es que la gent que acostuma a a
sistir als espectacles que donen aquests a
tistes, donen bonapropina.

En aquest món tothom, àdhuc els gui
dacotxes, digníssims representants de

Maranya, S. A., veuen e1 món a través c

D'entitats d'aquesta mena
funcionen, de fet, tres. De

et, només una, la qual està
nstituïda legalment 1 és em- -- .
rada .per les autoritats. Vol
r que les altres dues funcio-
n, si no al marge, al xam-
i de la legalitat.
La primera està formada per invàlids.
)mpten amb l'autorització de l'Ajuntament
:r tal de poder funcionar. Els que la
mponen van uniformats. S'assemblen als
ràrdies de parcs. Les altres dues són de
rmació lliure. S'ajunten tres companys,

planten al davant d'un cinema, donen
la ullada als cotxes, esperen que en surti

públic i, aleshores, obren les portelles.
a moneda que cau, és el jornal. La pri-
era d'aquestes entitats té uns reglaments
gúdament aprovats. Les altres dues, no ;
s porten de memòria. Entre aquestes dues
arreres i la d'invàlids la competència és
solt viva.
S'anomenen així : la Maranya del Pa-

sl•el i la de l'Eixampla, noms que indi
-uen ja llur radi d'acció respectiu.

Generalment funcionen per separat. I tam-
é existeix entre totes dues una certa ni-
alitat. La de l'Eixampla no vol tenir trac-
es amb la del Parallel• Tot i això, el dia
pe es celebra un partit de futbol important
una corrida de categoria, aleshores es bar-

eja, més o menys fraternalment, llur perso-
nal, car la recaptació sol ésser abundant,
encara que, de vegades, la dita fraternitat
es posi de manifest a cops de ,puny.

Els de l'Eixampla no volen saber res dels
del Parallel perquè diuen que aquests, el
dia que la recaptació fiaquela, allarguen els
dits fins als taps del radiador b al caixó
de les eines, per tal de fer-se un suple-
ment. I ells, això no.

Els invàlids acuden als cinemes o als tea-
tres mitja hora abans de començar l'espec-
tacle. Quan aquests hi arriben, els altres

j a hi són. Al futbol i als toros hi van una
hora abans. La Maranya, però, ja fa es-
tona que hi és.

xa:a:

Florilegi	 t

Només de les ximpleries que hom pot sen- o

tir per la ràdio,podríem omplir cada setma- r
na columnes senceres.

Vegeu mostres del lèxic del locutor de l'e-
missora local de ràdio que donà compte del

curs del combat Uzcudun-Schmeling.
Referint-se a un dels contendents, per de-

signar l'altre digué repetidament; «llur ad-

versari». Traduí round per reempresa, fins

que potser algú l'advertí i digué represa.

Parlà del ((dolor rebut» per un dels boxa-
dors (anomenats sempre per ell boxejadors).
Cometé innombrables incorreccions de pro-

nunciació i morfologia.
Poguérem anotar moltes frases de l'alt

valor pintoresc de les següen	
cosa refuta((Cerca el cas a cos..., la qual

l'alemany.))
uUzcudun, dels cops rebuts a la cara pel

seu adversari, la té bastant desfigurada.»
Un cop ((que va a caure als guants de

Schmeling» .
«Fa unes muecas que volen demostrar

que sent un dojor al ventre.)>
((Acaba de començar la tercera reem-

presa•n
»Acaba d'acabar la sisena represa.»
«De sortida, Uzcudun entra al cos de

Schmeling.»
cUzcudun entra en el cos de Schmeling.n
«Pretensions d'entrar ál cos de Schme-

ling.»
«Intenta entrar al cos de Schmeling.n
«Acaba de produir diversos cops de cro-

xet.»
eUzcudun, producte d'aquests dos cops,

torna a sangrar.»
«Està sangrant de la cara.»
«Uzcudun torna a entrar al cos de Schme-

ling.»
La cella superior de l'ull esquerre d'Uz-

cudun.»
Etc., etc., etc. (.perquè hauríem de re-

produir tot, absolutament tot, el que va dir.)
Tot això declamat amb un to solemne r

emfàtic, que donava encara més relleu als
selectes disbarats. A més, aquest senyor pa-
lesà una manca d'informació molt sorpre-
nent en un redactor esportiu. Després del

desè round, digué que s'havia acabat el

matx, i, és clar, immediatament hagué de
rectificar, demostrant que fins a aquell mo-
ment ignorava les condicions del combat.

Altrament, aquest redactor esportiu que
saboteja tan copiosament la llengua cata-

lana, es veu que no presencià el matx. Hom
sentia perfectament una veu que li dictava
la informació.

I el clou d'aquest reportage de segona
mà foren les frases finals

«...El matx [Jzcudun-Schmeling, la infor-
mació del qual ha estat oferta als radioients
per la casa X. X... La casa X. X. agraeix
als senyors radlioients que hagin escoltat i
els recorda que al seu establiment del car-
rer de...», etc., etc.

s	 Exit en la mida
Cozbatee inarzubrblee

'	 Pijames a bon preu

JAUME I, is

e	Telèfon 116U

LÄI'I RITIY
Pedagogia.— Confesso que estic comple-

tament allunyat del món universitari, i en-
cara que tingui molts amics catedràtics i
professors i conegui alguns estudiants, quan
em parlen d'exàmens i d'assignatures, em
fa ]'efecte que em parlen de coses que pas-
sen en un planeta llunyà. Fa vint anys que
no he posat els peus a la Universitat de
Barcelona, i si tinc d'ésser sincer, ignoro
quins són els professors que avui dia subs-
titueixen aquells antics professors que em
varen examinar a mi, i entre els quals n'hi
havia de magnífics, per les venerables i hi-
popotàmiques llaunes que em varen aclmi-
nistrar i per la força de l'absurd i de la
barra que varen manifestar de vegades.

Sento a dir de tant en tant que la peda-
gogia en el nostre país va agafant un gran
to, que la nostra Universitat cada dia té
més grandesa i es va convertint en un ins-
trument perfectament útil i responsable. Com
que els que m'ho diuen són persones que
intervenen directament en aquest món dels
estudis, i a . niés són homes intelligents i
honorables, jo em crec de bona fe llurs afir-
macions, i em satisfà que la jovendrt que
puja pugui trobar en el nostre Institut i en
la nostra Universitat, coses més amables i
més profitoses que les que lli vaig trobar jo.

Malgrat tots els penjaments que un podria
dir de la seva primavera pedagògica, jo
recordo quan arriba el mes de maig una de
les sensacions més agradables de la meva
vida d'estudiant. Sensació que, desgraciada-
ment, ja no yaig tornar a sentir mai més
un cop acabada 'a carrera.

Aquesta sensació confesso que està com-
pletament renyida amb la pedagogia més
elemental, i amb l'eficàcia que s'intentava
donar als estudis. Una sensació d'un anar-
quisme màgic i voluptuós, i consistia, sim-
plement, en allò que lo experimentava quan
havia acabat els exàmens.

Era la manera de ficar-me al llit, d'esti-
rar el cos i d'ensorrar el cap dins del coixí,
la nit en la qual ja no havia de pensar en

l'examen pròxim. Era la manera de desper-
tar-me l'endemà d'estar llest de tota cabòria
universitària ; era l'adonar-me plenament,
amb una consciència desperta, porosa, opti-
mista, del xiscle de tots els falziots r de
totes les orenetes. El gust especial que tenia
el meu cafè amb 11et, la meva corbata, el
cabàs del carboner de la cantonada i els
braços de la primera noia que trobava es-
combrant l'escala o espolsant els matalassos.

EI sol fet d'haver-me examinat i de plegar
els llibres fins a la tardor vinent, donava
una volta completa a la meva visió del
món. Com que els homes volen adaptar-se
de seguida a la felicitat o a la desgràcia,
aquest canvi, aquest contrast violent durava
pocs dies, però aquests pocs dies eren d'una
felicitat màgica. Aleshores, tot allò que
m'havia hagut d'empassar cuita-corrents,
entre nits de vetlla r tasses de cafè per
poder dir quatre paraules al moment de l'exa-
men, era oblidat, era denigrat dintre de la
meva imaginació, com si es tractés d'una
comparsa de pallassos ridículs que ja no em

feien cap mena de por. L'assignatura que
abans de l'examen produïa una mena de
pànic, un cop aprovada em feia l'efecte d'una
mena de mussol indefens del qual em podria
venjar impunement per les estones d'insom-

ni o de mal humor que m'havia fet passar.
Jo he estat un estudiant pèssim ; he fet

infinites campanes i no m'he pres mai se-
riosament els estudis ; però en arribar l'exa-
men, era atacat de la covardia infantil de
molts, o, si voleu, de l'amor propi i de la
por al qué diran, i, naturalment, procurava

fer un esforç. D'aquest esforç, en tinc re-
cords i imatges completament negres. Es
curiós, però, que sense ésser allò que se'n

diu completament un ase, jo dels meus es-
tudis oficials no vaig veure'n mai la gran-
desa, ni la moral, ni tan sols una utilitat
futura. Els estudis se m'imposaven com una
mena de maledicció d'un terrible déu semí-
tic. Es clar que vaig reaccionar sempre pre-
nent-m'ho tot una mica a la fresca.

Una assignatura pesada i un professor exi-
gent eren per a mi un mal pas que s'havia
de vencer i res més. Aquesta posició tan
anàrquica, tan poc inteiligent i tan inútil,

a mi, però, m'ha proporcionat els mesos
de maig i els mesos de juny més carregats
d'aromes de les Mil i una Nits. M'ha pro-
porcionat unes primaveres que jo no sé si

2	 les frueixen els estudiants d'ara, més cons-

cients, amb una Universitat més responsa-
s ble, més comprensiva i més eficaç que la
e Universitat dels meus disset i dels meus di-
e nou anys.
, 1 h	 JOSEP MARIA DE SAGARRA

nom rapisfraE

Definicions

Dintre la informació que publicava dijous
passat La Noche de la divisió del partit
radical, hi havia un telegrama que dula
aquest títol: Manicomio que no puede sos

-tenerse.
Ens sembla una mica fort.

Aquests arfisfes!

Dijous passat, com a cada representació
del Liceu, nombrosos nous funcionaris de la
Generalitat ocupaven diverses llotges. En
una d'elles s'hi notava la presència d'ele-
ments d'Estat Català, amb smokings nous
de trinca, que comentaven en veu alta els
ballets, la política del moment i la bellesa
de les senyores.

Tat d'una un d'ells va veure, a les buta-
ques, el nostre gran Manolo, acompanyat de
la seva senyora i del pintor Grau Sala.

—Aquests artistes ! — exclamà amoïnat un
prohom d'Estat Català —. Segurament que
han entrat de franc, mentre els militants
d'Estat Català s'ho han de mirar de lluny.

L'escultor Manolo—naturalment—no ana-
va pas d'etiqueta, perquè, com tothom sap,
va sempre d'uniforme.

—No en feu cas— explicava--; la gent es
pensaran que vaig vestit de rus.

Els que van de bòlid

A la sessió MIRADOR de divendres passat,
un matrimoni entrà al cinema en el •precís
moment en qué a la pantalla apareixia
aquella escena de L'dge d'or en la qual un
senyor d'aspecte d'allò més formal i vestit
com tothom es passeja per un jardí amb un
pa de barra al cap.

—Això—preguntà la senyora—és allò que
vas veure ahir de la Lilian Harvey, Jo sóc
Susanna?

—No, no ho vaig pas veure—féu el ma-
rit, estranyat—. Això deu ser Maia, que
apunçiaven que s'estrenaria,,,

Massa modèstia

Esperant la «voluntat»

va gent bona. Hi haurà xota — que vol dir
moneda — en abundància. I es frega les
mans de content.

Demà hi ha una cursa de llebrers al camp
de Les Corts. Demà passat torejarà el
Gallo. Xava París es treu una llibreta de
la butxaca i s'ho apunta.

Al cap d'una estona compareixen al bar

tugués i un francés. Això vol dir que té
categoria internacional.

Ja hem dit que la seva missió consisteix
a vigilar els cotxes mentre els seus pro-
pietaris respectius romanen a dins dels 'lo-
cals. Ara hem d'afegir que totes les mis-
sions són cansades.. L'entitat, per tant, s'a-
tribueix unes determinades vacances que
consisteixen a anar, a l'hora, al cinema a
rebre els cotxes ; anar-se'n després al bar a
jugar una partideta de parchesi, fins a les
dotze tocades, per a comparèixer altre cop
al cinema uns moments abans d'acabar
l'espectacle, per tal de cobrar els cotxes.
Es clar que això només ho fan de tant
en tant...

#x*

—Tu, Xava, que vas a l'Orfeó, aquest
vespre?

—No. Que vagin a la m... aquests de
la Lliga.

—Jo tampoc. Són uns tinyarres.
EI cas és aquest. Al vespre es celebra

un acte públic, organitzat per la Lliga, a
]''Orfeó. Hi parla Cambó, o Ventosa o
Abadal. Tant li fa. S'hi entra per invitació
i el fet és que la major part de la gent
que hi assisteix té cotxe propi... però no en

dóna ni cinc. El pobre guardacotxes que hi

fa cap, perquè no els coneix els costums,
en marxa maleint-los. El que, tot i saber-
ho, hi acut perquè aquell vespre no hi ha

res més a pelar i alimenta una esperança 
—molt lleu, val a dir-ho — de fer un parell

de pessetes, se n'ha de tornar amb la cua

entre cames i les butxaques buides.
La Lliga no en dóna mai ni cinc. S'ho

vol tot per a ella. En política com en tot.
Així ho pensa, i no s'està pas de dir-ho, el
company guardacotxes. Amb la particula-
ritat, demés, que algun dels personatges
significats d'aquest partit, com per exem-
ple el senyor Ventosa, ultra no donar-los
un cèntim, els fa empaitar pel seu xofer.

Ja en pot fer de coses la Lliga, que no
comptarà mai amb la simpatia del guarda-
cotxes. En canvi l'Esquerra n'hi té moltes.
Sabeu per qué? Doncs perquè el senyar
Ventura, o el Gassol, com ells li diuen,
cada cop que assisteix a un acte públic, em

baixar del cotxe els allarga dos rals; perquè

el senyor Font els dóna trenta cèntims i
el senyor Companys fa el mateix. Es clar
que, per ells, el personatge més important
de ]'Esquerra i el que als seus ulls hauria
d'ésser President de la Generalitat és el
Gassol i no el senyor Companys. En això
hi ha, des del seu punt de vista, una in-
justicia evident que ells, que es miren el
món i les persones a través del guardar

cotxes, no acaben d'entendre prou bé.

En la darrera sessió de cinema amateur
celebrada al Centre Excursionista de Cata-
lunya, aprofitant un interval de la projee-
ció, el secretari de la secció de cinema senyor

Sàbat advertí a la concurrència que uns
guàrdies d'assalt de la Plaça de la Repú-
blica s'havien adonat d'un automòbil que
feia estona que estava estacionat a la plaça
amb els llums encesos i que ho havien anat
a comunicar per si es trobava allí el seu
propietari.

La notícia fou comentada, però ningú no

es donà per alludit. Un dels que componen
el jurat se n'admirava amb estranyesa

—Una ocasió tan magnífica 1 Només cal-
dria aixecar-vos del seient i.tothom us faria
propietari de l'automòbil. Aquesta modèstia
ens ha de perdre!

Els que vigilen

Durant aquesta sessió i com sigui que a
la pantalla es projectava un film amateur
de no massa bon veure, un element del jurat,
aprofitant la foscor d'unes escenes, s'esquit-
llà cap a fora la sala.

En Jeroni Moragues, que se n'adonà, en -

dà molt baixet al que fugia:
—Ep, Martínez Barrio 1...



Manolo — Torero

Miran
a ^o^•a

"La 11um ve d'Orienf"

El Japó no sols es prepara materialment
per a la guerra, sinó que s'ocupa també de
la «mobilització de les consciències».

En tots els cinemes, com a films de com -
1'lenaent, es projecten pellícules de propa-
ganda ; els teatres representen peces sobre
temes militars, enaltint l'heroisme japonès
o demostrant que el Japó té una missió his-
tòrica a acoin lir; la llibreria està submer-
gida d'obres de literatura bètlica. Vegeu al-
guns títols d'obres d'èxit : Què passarà si es-
clata la guerra entre el Japó i X? (aquesta
X designa ben poc veladament els Estats
Units), obra d'autor anònim repartida pro-
fusarnent per les escoles; La gran guerra
oceánica, per Nakedzime Takesi, llibre pro-
logat per dos generals i dos almiralls ; No-
tes sobre la guerra japono-americana, per
Fukunaghi Kiossuké, novella d'un heroi ja-
ponès que, fent saltar un cuirassat ianqui al
Canal de Panamà, hi paralitza el tràfic, i la
gual ha motivat un canvi de notes diplomà-
tiques entre els dos països, sobretot pel pre-
faci obra de l'almirall Suetzugu ; La guerra
japono-americana i ]'agressió de la Rússia
roja, per Nikayama Siro ; La Rússia soviè-
tica amenaçadora, pel coronel Sasahi Kadz-
no, que conclou quG essent la guerra inevi-
table, més val parlar-ne sense embuts i pre-
tarar degudament la població...

"Der Sfürmer11

El lector atent de la premsa diària haurà
pogut constatar fins a quin grau la propa-
ganda subversiva del Tercer Reich en els
territoris de més o menys influència ale-
manya és una preocupació de les cance-
lleries europees. Un dia rera l'altre hom
s'assabenta dels esdeveniments al Sarre, a
Austria, als països bàltics, a " Danzic, a Si-
lèsia, zones d'influència "on el germanisme
compta amb simpaties. No és menys cert que
la influència hitleriana es volia estendre als
territoris alemanys de Suïssa, Holanda, Di-

Bèthmann Hollweg

namarca; que s'han fet provatures per
atreure a l'òrbita de Berlín els alemanys
de Bohèmia i que 1'anexionisme a Ucrània
ha preocupat i preocupa els soviets. Però
els alemanys, amb el Deutsche Nachrichten
Büro, pretenen més. Volen portar la in-
fluència alemanya als llocs més , apartats i
més llunyans, i així hem pogut veure, re-
centment, un llibre elegantment, editat en
el qual, amb coberta negra i.amb fons or,
s'hi veia el territori del Segon , Rèich, amb
les antigues colònies i zones dfluència en
el temps' de Guillem II, a América del Sud
i Africa. Aquestes zones d'influència con-
tinuen treballant la imáginació dels nazis-
tes, i tant Bélgica com Anglaterra han ha-
gut de pendre mesures per defensar llurs
colònies dels agents hitlerians. La revista
Illustrierte Zeitung publicava, no fa gaire,
un número especialment dedicat als ale-
manys que viuen en les antigues colònies,
«on Alemanya havia creat una colonització
meravellosa, superior a la d'Anglaterra i
la de França». Per al tra part, correspon-
cléncies franceses "d'Amèrica del Sud ens
assenyalen els progressos de la propaganda
nazi allí, en el Brasil, on hi ha un impor-
tant nucli alemany, i a Xile, orgullosament
anomenat la Prússia sudamericana. El
paper del pangermanisme a Amèrica del
Sud no és modest. Voldria pendre el lloc
de l'imperialisme nordamericà i anglès. No
creiem exagerat d'afirmar que els sudame-
ricans poden estar tranquils.

han triomfat perquè tant poden ésser bons
com ésser fills del bluf.

En els bons temps dels bons toreros hi
havia dues escoles clàssiques : la sevillana
o preciosista, i la rondeña o emocional,
Doncs bé, els de Manolo són de l'escola
rondenya, o sigui valents de valent, d'a-
quells que en diuen toreros machos.

Els toreros de Manolo, malgrat ésser fi-
gures aïllades i sense cap mena de relació
amb l'ambient que els volta, no viuen de
cara al públic ; tots ells, drets o asseguts,
estan d'esquena a la gent, de cara a la
tragèdia ; com diu molt encertadament Ma-
nolo, estan tots a l'aguait, cosa que és la
que als més famosos astres de l'ofici els
costa més d'apendre.

Són bonics amb .ponderació, com han
d'ésser-ho els mascles, i són ben plantats,
i ésser un torero ben plantat és alguna cosa
més difícil encara, car s'ha de tenir esma
de redreçar-se gallardament davant del pe-
rill i ésser altiu al davant del toro, que és
qui decideix en definitiva aquestes qüestions
d'estètica taurina, tan àrdues, ai las !

De sorruts, ni poc ni massa ; fan goig
sense arribar a ésser fotogènics ni casti-
gadors ni altres bestieses, i, de tornada,
pensen, tenen un posat de vida interior:
ensumen aquell palpit tebi que va de la
mort a l'apoteosi.

I així un munt que mai no s'acaba de
petites virtuts, de fines qualitats i de ma-
tisos que Manolo ha anat ensopegant pels
laberints d'una hampa nadiva i les avin-
gudes d'una opulència manllevada.

De tot aixb, Manolo n'ha tret aquesta
prodigiosa facultat de definir la psicologia
de les collectivitats i d'ensumar el matis
diferencial.

Josep Pla diu que, un olia, Manolo li ex-
plicava, tot traient-se de la butxaca un ga-
nivet de gran tamany;

—Veus aquest ganivet? Llegeix el que
posa a sobre : diu Amitié. Això és pura
hipocresia. Si fos un ganivet castellà, a so-
bre hi diria, probablement : Asesínalo !

—1 si fos català?
—Si fos català, diria, em sembla : Qui

vulgui peix que es mulli el cul.
Aquesta agilitat classificadora ens permet

de veure més clar d'on se'ls treu Manolo
aquests toreros rondenys.

A Ronda, que és un poblet encisador
d'Andalusia, bressol d'aquesta casta de va-
lents sense trampa, encara neix una gent
ferma que per a manifestar, posem per cas,
la seva fe catòlica, criden senzillament
¡ Viva Dios!

A Ronda, no fa gaire temps, un sant,
patró d'un gremi, va ésser enlairat, per ma-
joria de vots, a la presidència honorària
d'un centre comunista libertario.

I a Ronda mateix, per acabar, va passar
una vegada, i precisament als voltants d'un
ganivet, una facècia que retrata amb mà
de mestre les característiques d'una raça i
la seva gran afinitat amb la raça de què
són els toreros de Manolo.

Un dia va entrar a una taverna un tu-
rista anglès, borratxo com una sopa, i va
entestar-se a demostrar que un home ros
podia ésser tan valent com un de bru, en-
cara que aquest fos, per afegidura, ron-

deny. L'anglès va treure's sobtadament un
ganivet de la butxaca, i davant l'esvera-
ment rancuniós d'uns quants homes de pell
bruna, va clavar-se la ma a la fusta del
taulell com qui enfila un ocell • a l'ast...
L'endemà, el van trobar a la porta de la

taverna cosit a punyalades, car sembla que

els valents de Ronda no van voler deixar
passar de franc la gosadia de l'home ros.

Algú potser dirà que és un estil que no
es veu gaire clar, el de la pundonorosa gent

d'aquell país ; però les passions de clares
no han d'ésser-ho massa.

ERNEST GUASP

toca el faré anar més tivat que un capellà.
--Dóna-li herba, Maria, i tots irem més

arreglats.
—El senyor Manolo rai.
—E1 senyor Manolo se'n va a pelar les

patates i a fer el sopar.
Perquè són de la vida d'aquest fang i

del fang d'aquesta vida, els toreros de Ma-
nolo són bons de debò, bons a prova del
més exigent que sigui entès en toreros. No
són pas d'aquells que la gent en diuen to-
reros caros, toreros febles de cintura que ja

Gairebé tot el que es pot dir de la vida
i l'obra de Manolo s'ha dit i repetit ja a
bastament. Quan la impremta ha immorta-
litzat la vida d'un home que encara és viu,
és una , temeritat imperdonable voler-lo des-
cobrir. Malgrat tot, però, l'exposició que de
les se\ ¿s obres acaba de celebrar-se a Bar-
celona ens porta la figura de Manolo al
primer pla de l'actualitat i ens tempta a
fer una lleugera incursió per la seva més
accentuada modalitat.

Es tracta, ni més ni menys, que d'ana-
litzar els toreros de Manolo, més que com
a obres d'art, com a tals toreros profes-
sionalment parlant. La importància cabdal
que davant de l'obra de Manolo té aquest
punt de vista ve prou avalada per consi-
deració numèrica; si no fos que a més a
més els toreros de Manolo assoleixen les
més enlairades qualitats de la seva mala-
guanyadament curta producció.

En el sensacional tema de la tauromà-
quia ha cercat el nostre home una veritable
pedrera de qualitats transcendentals i de
matisos d'una fermesa emocional que enlloc
més no hauria trobat. No és fàcil, però, de
compendre com s'ho ha fet això .En Ma-
nolo, o més ben dit, com s'ho ha fet tan
ben fet, car d'ençà que Goya va plasmar
tan mestrívolament aquest mateix tema i
va relacionar-lo tan estretament amb tota
la resta de la seva obra, empeltant-ho tot
d'aquell microbi de l'espanyolada, han estat
comptadíssimes les persones que han acon-
seguit d'ensopegar com Manolo el subti-
lissim clima i el singular tarannà d'aquesta
qiiestió, circumscrita bàrbarament, per la
negació sistemàtica de tothom, a un to me-
nor de civilització limitada, que l'erudició
i la cultura s'han negat a covar amb un
pedant menyspreu.

Goya, per la força del contrast, va deixar
barrat el .pas a tots els intents posteriors a
ell i ha privat de reeixir molts especia-
litzats fins a l'adveniment d'Ignacio Zu-
loaga.

Zuloaga, però, trasbalsa tot el món xiroi
de la toreria amb la seva interpretació
massa patètica del tema, emprant un co-
lorisme terrorífic i unes circumstàncies de
migradesa paradoxalment pintoresca.

L'escultor Benlliure polaritza el punt de
vista del pintor basc, alluyant-se tant com
ell de la veritat, enlluernat per allà que els
literatoides en diuen el brillo de los caireles
i gronxant-se amb aquella prosa idiota que
anomena els toreros los arlequines de seda
y oro. I mentre Zuloaga mira els toreros
con ojos de castellano viejo, Benlliure els
contempla con ojos de mujer fatal, i no
se sap ben bé el que és pitjor.

Romero de Torres, dotat de les millors
condicions per al cas, va viure l'ambient
i va fruir dels matisos més fins d'allò que
en diuen el mundillo, però d'aquest món a
banda no va Voler pintar-ne més que la
meitat, aquella "meitat que correspon a les
dones. Als marits (o el que siguin) d'aques-
ts xamoses femelles, va reconèixer -los so-
lament de facto, com diuen ara els dia

-lèctics de la F. A. L
Entremig de tot això, hi ha el que po-

dríem dir-ne el género chico : Marcelino de
Loseta, un aragonés (res quina paradoxa),
que va acostar-se bastant a la veritat ; Ro-
bert Domingo, cartellista com l'anterior i
bo com ell, fill del pintor valencià Francesc
Domingo, una mica massa i massa injus-
tament oblidat pels seus paisans ; Ruano
Llopis, pintor de toreros valencians, com
el defineix el mateix Manolo encertada-
ment, d'aquells toreros valencians de casta
gairebé andalusa amb unes gotetes d'or-
xata, que parlen un andalús d'horta que
si fa no fa fa així : « Oye Visanté. ¿Cuándo
toreches? — Er dillú 1»

En aquestes, ve Manolo i ho esborra gai-
rebé tot amb l'empenta brutal dels docu-
ments de racialisme que per sobre de tot
són les seves escultures taurines. Ja no s'a-
guanta res més sinó el record llunya de
Goya.

1 malgrat que les agències estrangeres
de turisme no es cansen de recomanar que
per a veure ballar el bolero ben ballat s'ha
de venir a Barcelona, la gent de Catalunya,
que no és precisament el pafs més connectat
amb la toreria i la flamenqueria, es pre-
gunta un xic esverada: Perd d'on se'ls treu
Manolo aquests toreros tan reconsagrats?

Cal, per tal d'aclarir una mica aquest
dubte de la bona gent, ficar-se molt endins
de l'ànima de l'escultor, que és d'allà on
es treu els toreros, i repassar la seva vida
pintoresca, aquesta Vida de Manolo que
quedarà viva per sempre més gràcies a la
ploma de Josep Pla.

De les coses que Pla ens explica que
Manolo li ha explicat referint-se a ell ma-
teix, vessa un regust que queda i que no
ens permetrà d'oblidar fàcilment aquesta
història, un regust de cosa rústica, perfu-
mada de ruralisme i ventejada lleument per
les brises més pures del país... amb un
fresseig d'arrels terroses, amb una obsessió
de grans horitzons, de núvols transparents
i de paisatges acabats de rentar, amb uns
verds de trinca i aquella netedat estàtica
que precedeix la pluja...

Si no fos per no fer-ne un gra massa,
diríem que Freud anomenaria això el procés
del fang d'on va ésser pastat el primer
home de l'encarnació que ara repeteix Ma-
nolo, tot fent, «ara un passet, ara un al-
tre», aquesta mena d'escultura, tan allu-
nyada dels conceptes de l'idealisme tòpic,
del monumentalisme i de les mitologies dub-
toses, tot enyorant els grecs que són la seva
gran enyorança, mentre crea aquesta gent
petita, proporcionada a les palpentes de les
seves mans afanyoses, gent d'una huma-
nitat palpitant arrelada a la molla mateixa
de la terra.

Car és un fang que no podria ésser pastat
amb pols de les ciutats, ni amb la dels
museus, ni tan sols amb aquella més ve-
nerable que patina les més belles civilitza-
cions, perquè Manolo no plasma teories,
sinó que formula conviccions... i de vega-
des, com ell mateix no s'està de confessar,
intenta una Venus i li surt una granota.

El seu fang ha d'ésser d'aquella terra
que dóna el nom al terrasses, terra fecunda
d'aquell Prats de Molló on Pla el va anar
a trobar per a retratar-lo, amb un pafs al
fons que sembla creat perquè ell hi sigut
i visqui aquest diàleg amb una pagesa

—Maria, escolta.
—Què vol, senyor vIanolo?
—Ja va de ventre el teu home?
—Ja s'arreglarà.
—Dóna-li l'herba a primera hora, que si

no li dónes t'assassinarà.
—Tindrà pas temps, ja t'asseguro. Si em

bia, ni Bulgària, ni cap Estat balcànic no
havia de restar fora de la influència d'aquest
trust.

Bismarck, malgrat considerar que la Unió
duanera centro-europea era el fi ideal ale-
many, no es va equivocar sobre la resis-
tència de les forces adverses. Però els pu-
blicistes pangermànics no varen perdonar
mai a Bismarck la illusió destruida d'una
Gran Alemanya, en excloure Austria de la
Confederació del Nord, Paul Dehn, un dels
publicistes alemanys més intransigents, par-
la del paper que tenen en la vida econòmica
Alemanya, Austria-Hongria i Itàlia, a les
quals hom deu afegir Suïssa, Bèlgica i Ho-
landa a l'Oest, Polònia i Lituània a l'Est.
«Per la seva situació al cor d'Europa 

—acaba Paul Dehn — i a causa de la impor-
tància econòmica d'aquesta situació, Ale-
manya està cridada a tenir el paper de di-
rector al centre d'aquest domini d'inte-
ressos.»

Fins ara hem parlat de pangermanistes
constructius. No faltaven, però, els destruc-
tius, els que volien edificar la grandesa
d'Alemanya damunt un munt de desterres
dels altres pobles. Fritz Bley vol desfer Bèl-
gica i Holanda, ocupar Flandes francès, la
Bèlgica valona. L'economista Ernst von
Halle creu que l'existència d'Holanda no
és compatible amb la seguretat de l'Imperi
ale,nany i que els holandesos faran bé de
conèixer «el seu interès ben entès».

La política tradicional de Bismarck, se-
guida potser amb malenconia, però sempre
amb prudència, consistia a recolzar-se en
Rússia. Després del tractat amb Austria,
Alemanya havia conclòs, en 1884, un tractat
d'assegurança amb Rússia que no fou re-
novat en 1890 perquè Alemanya volia tenir
les mans lliures. El comte Waldersee, suc-
cessor de Moltke al Gran Estat Major, íntim
amic de Guillem II, volia una guerra amb
Rússia; Bismarck denuncià, el juny de
(889, en el seu periòdic Hamburger Nach-
richten, els preparatius militars alemanys i
Guillem II es veié obligat a desautoritzar
la camarilla de militars que «volien com-
prometre l'Emperador ».

La violenta russofòbia dels pangermanis-
tes, que segut a aquest fracàs ele Waldersee,
es pot constatar en les campanyes de Frie-
drich Lange, corifeu del ugermanisme por)>,
el qual, llegit a quaranta anys de distància,
sembla un hitleriéa «avant la lettre). En
efecte, Lange es basava en una filosofia de
les races, enfora del cristianisme, i creia
que ida força victoriosa de la sang promet
la dominació d'Alemanya». Per tal de llui-
tar contra Peslavisme, cal «colonitzar Aus-
tria, Polònia i les terres lituanes». Imagi-
nava un vast imperi germano-magiar que
anés de l'Adriàtic al Pont Euxí.

Paul de Lagarde, amic i company de
Friedrich Lange, és un pangermanista ja
a l'estat de demència. Per a Lagarde, Hon-
gria és un feix d'impossibilitats». Cal que
l'onada germànica vers el Sud acabi amb
«des lamentables nacionalitats de l'Estat im-
perial d'Austria». El mateix Lagarde pro-
posà, més tard, que tanquessin els eslovacs,
els txecs, els eslovens, en «reserves», com
els pells-roges americans, d'on no pogues-
sin sortir.

La Lliga Pangermanista porta aquests
somnis al Reichstag. El professor Ernst
Hasse no va deixar de mà el príncep de
Bülow fins a obligar-lo a resolucions greus.
El príncep de Bülow va reconèixer sovint,
a la Lliga Pangermanista, el mèrit d'esti-
mular i mantenir desvetllat el sentiment
nacional.

Aquest pangermanisme trobà ajuda en el
pangermanisme austríac i en el panmagiaris-
me. Des de 1867, Hongria no tem la in-
filtració germánica i, al contrari, s'acosta
a Berlín. El comte Jules Andrassy reconeix
que els Hohenzollern han assumit la tasca
de la germanització d'Europa i que és amb
ells que cal entendre's. La política magiar,
des de 1'anexió en igo8, de Bòsnia i Her-
zegovina, multiplica els seus cops brutals i

ha determinat les mobilitzacions successi-
ves que tingueren llac a Europa.

A Austria, el partit de la guerra, amb el
seu cap I'arx duc, està al costat d'Alemanya
i el kàiser Guillem II es preocupa de tenir

(
en la princesa Hohenberg, esposa morga-
nàtica de l'arxiduc Carles -Francesc, un po-
derós aliat. Les poderoses organitzacions
juevo-austríaca i juevo-hongaresa estan tam-

bé al costat d'Alemanya per odi a Rússia.
Completant el pangermanisme a Europa,

veiem la propaganda a Amèrica del Sud,
on antics Blums es diuen ara Flores, un
els alemanys del Brasil volen emparar-se
del poder a Río Grande do Sul. Com ara
els nazis organitzen, als Estats Units, una
Lliga de Ciutadans alemenys, Julios Goe-
bel, professor de la Universitat d'Illinois,
deia en 1904: «El temor de B. Franklin
de veure germanitzar-se Amèrica no estava

	

En 1892, quatre anys després de la pro-	 mancat de raó ; i si la vida americana avui

	

clamació de Guillem II, comencen a ma-	 té una altra fesomia, es deu atribuir, d'an-

	

nifestar-se a Alemanya els signes evidents	 tuvi, a la influència alemanya.»
de la megalomania i de les suggestions am- Aquestes consideracions que acabem de
bicioses. Tot el fanatisme de la regeneració fer, sobre un tema que ocupa volums, no
d'Europa, la gran missió a complir per Ale- han de servir d'altra cosa que com a ante-

	

manya i «l'exèrcit brillant», troben àmplia 	 cedent de l'actual renaixença del panger-
tribuna en edicions i premsa. Cal remarcar manisme i d'una ele les obres que el resu-
el paper preponderant dels balts en aquest meix més bé: l'obra Alemanya, prepara't
pangermanisme agressiu. Julius von Ec- per a la guerra, del professor Ewald Banse.
kardt, els professors Adolf von Harnack;
Oswald i Schiemann, tots eren balts i fe-
ren una campanya russòfoba furibunda, per
tal que els països bàltics tornessin a Ale-
manya. El primer, Julius von Eckardt, fou
llarg temps cap de premsa de la Wilhelm-
strasse i publicà el llibre Berlín-Viena-Roma,
que va cridar poderosament l'atenció per
ésser notori el seu caràcter oficial. Segons
Eckardt, Alemanya ha de fundar una unió
duanera i militar deis Estats d'Europa Cen-

tral que fos el punt de partida d'un nou
sistema europeu. Aquest trust centro-euro-
peu hagués tingut una tal atracció que hau-
ria fascinat els Estats escandinaus, Bèlgica
i Holanda, per l'esplendor comercial, fins
fer-los entrar en la Triple Aliança. Ni Sèr-
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Els toreros de Manolo

La publicació — nazi, naturalment —
luest títol, ha llançat un número tan anti-
emita, que el govern ha prohibit que tra-

vessés lés fronteres del Reich. Però al Times
n'ha arribat algun número i el gran diari
znglès comenta l'excitació a la violència i
!'encoratjament del fanatisme social d'aques-
ta publicació dedicada als dits «crims ri-
tuals» dels jueus, i recorda que en 1912, quan
el famós procés de Kiev, dos-cents eminents
alemanys no jueus, els arquebisbes de Can-
terbury i de York, el cardenal Bourne, lord
Roberts i moltes altres personalitats protes-
taren d'aquesta acusació.

El número de Der Stürmer debuta amb
un gran títol en vermell: Es descobert un
pla jueu d'assassinat contra la humanitat no
jueva, i tot va per aquest estil.

El director de l'esmentada publicació és
un tal Julius Streicher, mestre d'estudi
abans de la guerra, acusat, temps després,
per un compatriota seu, d'haver violat unes
quantes noies franceses durant la guerra.
L'heroic Streicher (creu de ferro de primera
classe) pogué escapar d6- rjusticia, àdhuc
valent-se d'ésser diputat al , Landtag de Ba-
viera,i acusà el seu acusador, el qual pogué
ésser absolt gràcies als antecedents, aclapa-
radors per a. Streicher, reunits pels jutges
d'Amiens.

I am aquest Streicher és un dels mem-
bies tfluat.ts deé Tartit nazi¡ :_3 ampl.' vui-
tanta pàgines relatant crims rituals de jueus,
des de la més remota antiguitat fins ara.

L'ideal bitlerià

Un periodista suís, d'un recent viatge pel
Tercer Reich, ha portal aquesta fórmula di-
vertida, però secreta, de l'ideal ari

Esser ros com Hitler, gran com Goebbels,
esvelt com Goering, viril com Roehm i dir

-se un nom com Rosenberg.

Llurs aufos
Al Congrés que els radicals francesos han

celebrat a Clermont-Ferrand, molts congres-
sistes hi havien acudit en auto.

—Ja es veu — comentava Alexandre Va-
renne—que es tracta d'un congrés de bur-
gesos. Fixeu-vos quants cotxes...
—Potser n'hi ha menys als congressos so-

cailistes--replicà el Dr., Marcombes—, perè
són més luxosos...

"Porteu=me'l viu i sá1"

El monstre del llac Ness ha estat evaluat
en unes dues-centes mil pessetes. Almenys
aquest és el preu que el Jardí Zoològic de
Nova York ofereix a la persona que capturi
viva la bèstia i la porti a Nova York.

El director de l'esmentat Jardí Zoològic,
IV. Reid Blair, no s'acontenta de remarcar
que el monstre, demés de viu, ha de fruir
de bona salut, sinó que afegeix que la seva
llargada no ha d'ésser inferior a dotze me-
tres. No diu pas que per un monstre més
petit la quantitat oferta sofreixi una rebaixa
proporcional,

«Crec que al llac Ness hi ha un monstre,
i vull tenir-lo a Nova York», ha declarat
Blair. I naturalment, el Daily Mail, que
també creu en el monstre, s'ha apressat a
esbombar l'oferta ianqui. Ara caldrà veure
el que hi diu el Daily Express, competidor
i contradictor aferrissat de l'altre diari.

Precedents de jurisprudència
El doctor Finsterer, cirurgià austríac, ope-

ra un enginyer afecte de càncer gàstric. Per
raons ¿le discreció, no li revela la naturalesa
exacta del mal, fins que dóna d'alta el ma-
lalt.

Aquest, aleshores, s'indigna
—Si m'haguéssiu dit la veritat, no m'hau-

ria deixat operar ! La meva dona sap un
remei infallible contra el càncer!

Duta la qüestió ais tribunals, el jutge
dóna la raó al cirurgià : aquest pot amagar
al pacient la naturalesa del mal i ni tan sols
té l'obligació d'assabentar el malalt dels de-
talls de l'operació que li farà,

x**

Una americana, Mis. Margaret Doniger,
es presenta al dentista Adolf Berger perquè
li arrenqui el primer queixal esquerre tnfe-
rior. El dentista li examina la boca i cons-
tata que la dent dolenta és la del costat, i
sense dir-ne res a la malalta, l'arrenca. Gran
indignació de la pacient, que obté, amb sen-
tència judicial, una indemnització de cinc-
ce nts dòlars. Però el dentista no s'hi con-
forma i apella, i el nau t ribunal li dóna la
raó, considerant que ((no pertoca a. un ma-
lalt precisar de quina dent pateix»!

L'ofensiva antihitleriana, i ens referim a
la intelligent, a la de Georg Bernhardt, a
la de Heinrich Man, tenen com a leit-
motiv que l'Alemanya hitleriana és un
producte d'un grup d'homes desequilibrats,
que al costat d'aquesta Alemanya hitleriana
hi ha la liberal, la demòcrata i progres-
ista. Malgrat aquestes afirmacions, nosal-

tres veiem el nazisme no com una causa
de l'estat actual d'Alemanya, sinó com un
efecte del tarannà, de la psicologia del po-
ble alemany. Els tres grans moviments po-
pulars d'Alemanya, la Reforma, el movi-
ment d'alliberació de principis del xix, el
nazisme, han començat en una Alemanya
que ha parlat de llibertat, dominada per la
mística de l'universalisme i l'Imperi. Wolf
Franck ha parlat d'aquesta tendència, la
més simple i la més plàstica de l'Alemanya
d'avui, dominada més pel sentiment que
per la raó, negant el món materialista i
formant-se la imatge d'una resurrecció ale-
manya que deslliurarà el país del mal. Com
aquest sentiment no hauria estat sollicitat,
d'antuvi, de seguida absorbit pel règim na-
cional-socialista? Aquest renaixement del
pangermanisme és la tornada de Bismarck
i el Neuer Kurs, el començament de l'A-
lemanya de Guillem II.

#xs

FERMI VERGES

BANYS MONTGAT
Nou pisos acabats de construir en el seu edifici.

Banys per ampliació de l'establiment. Cada ,e n,

tres esplèndides habitacions, menjador, cuina,
safareig, galeria, W. C., aigua corrent, gas i

electricita4 des de 600 a 800 pessetes any amb
dret a bany. Vieibtes cada dia

Per a mes detalls: Passeig Duana, 4, a.n, t,e

Telèfon 18958 . BARCELONA

PROPAGANDA INTENSA

Renaixement del pangermanisme
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EL CINEMA
TEMES DEL MOMENT	 CINEMA EDUCATIU

ÍLE^^TRENES Els acords de Roma
del públic incapaç de mostrar-se sensible a
tot el que exigeix una engruna d'inspiració
i s'aparta dels tòpics.

DEL CINEMA AMATEUR

Possiblement alguns lectors de MIRADOR
han remarcat el silenci que fins ara hem
mantingut a l'entorn dels films amateurs
d'enguany, a desgrat de la importància del
fet, testimoniat per les llargues informa-
cions que se n'han llegit a la premsa quo-

Ann Dvorak

tidiana. Hem d'explicar aquesta actitud
EI nombre de films nous presentats s'a-

propa a cent-cinquanta. Abassegats per l'ac-
tualitat de cada setmana, no podíem ni tan
sols pensar a ocupar-nos de tots. Parlar so-
lament dels millors? No havent-los vist tots,
ens exposàvem a cometre injustícies. Ens
hem doncs decidit, entenent que és aquest
el criteri més impersonal i per això mateix
el més objectiu, a no parlar sinó d'aquells
que a judici dels organitzadors dels concur-
sos mereixin una projecció pública. Es
aquesta una explicació que devíem a tots
aquells que, sabent la nostra participació per-
sonal en aquest ram del cinema, s'estra-
nyaven d'un silenci que semblava negli-
gència.

I a propòsit d'aquestes exhibicions públi-
ques voldríem fer una suggerència. Seria,
pensem, molt lloable que ]'Associació de Ci-
nema Amateur i la Secció de cinema ama-
teur del C. E. de Catalunya es decidissin a
collaborar conjuntament en l'organització
d'aquestes sessions públiques, aportant cada
una d'aquestes entitats una méitat del pro-
grama a projectar en cada sessió. Creiem
que així les projeccions públiques guanya-
rien una major amenitat i mobilitzarien un
contingent més .fort de públic.

JOSEP PALAU

La independència de la
crifica

El lector que cerqui a la premsa barcelo-
nina referències del film Berkeley Sguare,
no en trobarà sinó molt poques. Per què
amoïnar-se a parlar d'un film que només
es projecta en sessió única i, per tant, la
casa no anunciarà? Coneixent el mecanisme
de gran part de la crítica cinematogràfica
barcelonina, el fet no fa gens d'estrany;
però val la pena de remarcar-lo una ve-
gada més.

EI crític cinematogràfic de La Veu del
Vespre, C. G., en canvi, és dels que ha
parlat del film, per a dir-ne que ((la rea-
lització no passa de mediocre». Aquest ma-
teix C. G., una vegada, .perdonava la vida
a King Vidor. Serà cosa d'esperar que C. G.
dirigeixi un film. Fins creiem que davant
d'un esdeveniment així La Veu del Vespre
rependrà 1'organització de sessions de ci-
nema, estroncades a la primera provatura,
feta amb un tacte del qual els nostres lec-
tors ja tenen notícia.

Per això mateix no ens podem estar (le
remarcar el comentari que C. G. ha volgut
dedicar a la nostra darrera sessió, no podem
resistir-nos a dir la gràcia que ens ha fet
que sigui precisament des de les pàgines de
La Veu del Vespre on el senyor C. G. eis
faci indicacions sobre la manera com s'han
de fer les coses.

Quan els de La Veu del Vespre volgueren
imitar les nostres sessions no aconseguiren
altra cosa, amb una inconsciència que ens
deixà tots perplexos, que molestar el seu
públic i apuntar-se una planxa que els ha
llevat totes les ganes de reincidir en un
terreny en el qual es varen demostrar tan
inexperts. Es el que, pel que es veu, el se-
nyor C. G. no vol compendre. Si La Veu
del Vespre va voler imitar MIRADOR, MI-
RADOR no té ganes d'imitar La Veu del
Vespre en la seva manca de tacte elemen-
talíssim. I això que el nostre públic és més
preparat i comprensiu que el que per dis-
ciplina política aconseguí reunir La Veu del
Vespre per a oferir-li les corbes belluga-
disses de Mae West. Parlar de amanera
dignan de presentar un film sobrerealista
com L'dge d'or, no té altre .parió que la
frase de crítica (?) que hem citat més
amunt.

El cinema anglès
Mentre els productors americans passen

un període de depressió, els francesos no
fan res de bo (quant de temps que no hem
vist un nou film de René Clair!), dels es-
panyols més val no parlar-ne, els italians
no fan res (ni falta que fa) i els alemanys
es dediquen a la propaganda més o menys
encoberta, el cinema anglès porta una em-
penta formidable. Ja diu un vell adagi que
«d'anglès tarda a posar-se en camí, perú
quan s'hi posa és per a un llarg viatge».

Des de l'octubre passat ençà, cada set-
ma.1a ha sortit d'Elstree un film nou. Tots
éla estudis han estat engrandits, hom ha
atret vedettes de tots els països, i per ara
els - resultats econòmics són satisfactoris.
Quant als artístics, no hem vist encara prou
produccions per jutjar-ho ; però les que hem
vist, en general, tenien un nivell digníssim.

En la seva embranzida, Elstree vol envair
àdhuc el mercat americà, no planyent la
propaganda ni l'esforç, malgrat les bones
relacions oficials entre els magnats de la
cinematografia d'ambdós països.

/	 o

Passeig de Gràcia, 23

Telèfon 13352
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a Barcelona

No deixeu de veure-la

si voleu fruir

Es curiosa, a primera vista, l'atenció i
l'eficàcia que els dictadors dediquen al fet
cinematogràfic : A .primera vista, car hom
endevina que les dictadures — en països
d'escassa voracitat llibresca — troben en el
cinema l'instrument amb la màxima capa-
citat d'obsessió per a portar als pobles la
veritat oficial. Així ho entenia Lenin, que
creà les bases del que a Rússia podem ano-
menar cinema d'Estat ; així ho entén Mus-
solini amb l'ajut directe del film polític, amb

la protecció de la L. U. C. E. i amb !'in-
terès amb què ha portat la màxima enti-
tat de cinema educatiu a un estatge romó,
on el seu caràcter internacional no exclou la
seva personal vigilància.

Efectivament, quan en I925 la Societat
de les Nacions valorà com era degut el pa-
per del cinema com a element educatiu i
com a instrument per al mutu coneixement
dels pobles, el cap del govern italià acon-
seguí que la seu del futur Institut Interna-
cional de Cinema Educatiu de la S. de
les N. fos Roma. Adhuc en l'acondiciona-
ment del seu estatge palesà el Duce el vivís-
sim interés que el menava. L'I. C. E. s'es-
tatja en una petita villa situada a pocs me-
tres de la seva residència habitual, Villa
Torlonia, dins del mateix recinte de jardins.
Cada setmana, a la nit, Mussolini travessa
amb els seus fills les avingudes solitàries i
va a la sala de projeccions de 1'I, C. E.

Des de I915 pot dir-se que la tasca de
1'I. C. E. ha consistit en una preparació
del material damunt del qual una assemblea
de cineastes i de pedagogs havia d'acordar
els punts essencials de la pedagogia del ci-
nema, tan vacillant, encara, tan difícil i
complexa. Enquestes, informacions, comen-
taris, reports, estadístiques, proves han anat
desfilant per la copiosa revista mensual que,
en cinc idiomes, publica l'Institut. Grossos
volums d'aportacions han intensificat darre-
rament la tasca, fins al punt de trobar-nos
avui en possessió d'una documentació im-
pressionant, bé en forma de reports parcials,
bé — com ha fet Nord-Amèrica — en forma
de comunicat oficial tocant tots els proble-
mes — i llurs solucions — en el món peda-
gògic dels Estats Units.

Al Congrès de Villa Torlonia han assistit
més de quatre-cents delegats, representant
quaranta-tres països. Tot el món cinemato-
gràfic -- producció, crítica, pedagogia, mo-
ral -- era a Roma, a l'entorn de les sec-
cions i comissions que es .repartien les tas-
ques del Congrés. Una sola absència remar-
cable i — una vegada més lamentable : la
del govern de Madrid que es «descuidà» de
trametre-hi un sol tècnic que, almenys, por-
tés el nom de la República al concert inter-
nacional. Solament els membres de la dele-
gació catalana — el senyor Carner -Ribalta i
el que .igna aquestes ratlles — temptaren
de fer menys aparatós el buit.

Els acords del Congrès no representen, és
clar, una fita definitiva, ni tan sols una
direcció precisa en tots els aspectes ; però
són una primera sistematització de tots els
temes, davant dels quals hom pot pendre
l'actitud que sembli més convenient.

Molt més quan el Congrés s'ha ressentit
profundament del clima polític dins del qual
es movia. En aquest sentit, la delegació ca-
talana ha presentat diverses proposicions
per ta] que el cinema no fos bastadejat en
la seva pura funció instructiva, dins de la
classe, i no fos convertit en un instrument
polític al servei d'uns ideals nacionalistes
que necessiten, per exemple, d'una interpre-

Unar defrescosP
Tot França ha rigut amb ells.
Vulgueu riure vosaltres també

EI asesino diabólico
LIONEL ATWILL i KATIILEEN BURKE

EMOCIONS INEDITES

INTRIGA OBSESSIONANT

SON DOS FILMS PARAMOUNT

tica del dit film, hostil a tot camuflatge.
Un altre aspecte temptat per la delega-

ció catalana ha . estat el de la valoració es-
colar del film com a fenomen estètic, uni-
versal, actual.

El Congrès de Roma ha tingut un valor
incalculable com a revisió general de temes
i com a mostra d'un interès universal pel
fet cinematogràfic al servei de la cultura
dels pobles. Ha servit, a més a més, per
a fer evident un seguit de realitzacions ofi-
cials que asseguren la intervenció del fet
cinematogràfic en les organitzacions escolars
de tot el món civilitzat.

GU>LLLM DIAZ-PLAJA

Cinema selecte a Horta
Amb l'afany de conrear el bon cinema i

de treballar en la formació d'un públic
addicte als programes de qualitat, un grup
de joves de la barriada d'Horta s'ha em-
près, d'acord amb l'intelligent empresari del
cinema Unió, la tasca d'organitzar sessions
especials de cinema, les quals s'han inaugu-
rat amb el film La segona joventut.

En aquesta sessió inaugural, després dels
films de complement i abans del film de
Hertha ']'hiele, el nostre crític cinematogrà-
fic adreçà la paraula al públic fent un vi-
brant elogi del cinema i enaltint l'esperit
d'aquestes sessions especials, la pauta de les
quals ha estat donada per MIRADOR.

TIVOLI
AI llenç el gran èxit de la

WARNER BROS

EL REY DE
LA PLATA

amó el formidable actor

EDWARD G..
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BEBE DANIELS

ALINE MAC MAHON

A l'escenari només per tres dies

FLORELLE
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Arfisfes d'anfany, d'enguany

Melodrames saborosíssims
Noficiaris anfícs, efe.

curíosifafs modernes, í les darse•
res acfualifafs del Aafhé Journal

PREU ÚNIC UNA PESSETA

tació retòrica i tendenciosa de la història.
Contra aquesta posició, la delegació cata-

lana ha presentat una proposició radical-
ment inversa : que tot film d'ensenyament,
de complement de lliçó, sigui necessària-
ment documental. Car, argumenta, tota ita-
terpretacib és falsa, per definició, riscant de
donar una visió adés retòrica, adés mes-
quina, dels fets. I això no pas basant-nos
no solament en l'honestedat professional del
pedagog, sinó fins i tot en l'essència estè-



EL. TEATRE
BALLS RUSSOS

^ c EI Tricorni i^^^ 	 ^Paciíic" Union 
Diguem-ho francament. La coreografia l'obsessió turística del toreig. Les allusionsd'El Tricorni és molt convencional. Quan I als ases de muleta són freqüents. Una abun-Diaghilew va presentar a Barcelona aquest dància de salts gratuits — i tan poc espa-ballet — que s'havia estrenat a Londres nyols ! — completen aquesta sèrie d'equivo-en 1919 — la coreografia ens va produir una cacions.

certa impressió. Ara, per contra, ens ha	 En la interpretació es destaca Massin queproduït un efecte clesastrós. 1 no som pas balla prodigiosament la farruca amb unels únics decebuts. Són nombrosos aquells llenguatge sec i angulós, nerviós, que fa unaque en reveure ara El Tricorni han experi- gran impressió. El seu Moliner, magní ficmentat una forta decepció. Ha envellit d'agitació  i ritme, trasbalsat per la inquie-aquesta coreografia? Segurament no. Les tud i per un excés d'energies que necessitacoses bones no envelleixen. I la música de ! expansionarse, és bo de debò. Desbordan-

«Union Pacific»

Falla com e1 decorat de Picasso no han en- te euforia rítmica de potro meridional,	 ha
vellit pas	 gens.	 A què	 cal	 atribuir	 doncs dit un crític amic amb encert. Quant a Ta-
que l'admiració d'abans s'hagi convertit en mara Tumanova, la magistral ballarina de
el desencant d'ara? Simplement al fet que, ¡ ferro de	 Choteartium,	 ens	 ha	 donat	 una
de l'estrena d'El Tricorni ençà, hem vist a Molinera revoltant.	 Desordenada, sense go-
Barcelona	 molta	 dansa espanyola	 i	molt ta d'estil, amb uns tremolors de mans de
bona.	 Les gitanes del Sacro Monte de la I Mort del cigne, fent sempre que sí amb el
Setmana	 Andalusa de l'Exposició,	 Vicente cap, torçant exageradament la cintura, em-
Escudero i	 l'Argentina,	 entre molts	 altres bolicant-se tota ella amb un mantón, aques-
artistes,	 han	 fet conèixer	 al	 nostre	 públic ta	 admirable ballarina clàssica no ha vist
dansa espanyola autèntica. I la coreografia segurament cap dansarina espanyola. Som
rl'El	 Tricorni,	 vista	 ara,	 immediatament uns	 admiradors entusiastes de Massin.	 Li
després de l'Antonia Mercó, queda profun- hem	 prodigat els	 elogis apassionats	 quan
lament convencional. hem cregut que els mereixia. 'La mateixa

Evidentment, El Tricorni, en conjunt, no sinceritat	 ens	 obliga	 a	 ésser	 durs	 quan
és negligible. Es un bon ballet. Té la sim- creiem que s'equivoca.
plicitat esquemàtica del decorat de Picasso Amb Union Pacific, obra de caràcter pur,
que fa una fortor d'Espanya que trasbalsa. Massin ha volgut crear un ballet típicament
Té la música solidíssima	 de	 Falla,	 espa- I americà. I, durant el seu sojorn als Estats
nyola també de cap a peus, veritable festa ¡	Units, ha poat a les fonts de la dansa po-
de	 color i	 alegria,	 plena d'ironia i	 salero. Pular ianqui. Tant de bo ho hagués fet amb
1 té, finalment, els ballarins de l'admirable El Tricorni!	 Ell i Lichin són els autors de
tropa de W. de Basil, de tècnica tan prodi- la	 coreografia.	 El llibret	 d'Archibald Mac
giosa com la seva vitalitat	 i que,	 facin	 el Leish, jove poeta americà de molt talent, és
que facin, sempre queden bé. El Tricorni, basat	 en	 la	 construcció	 del primer	 ferro-
en conjunt,	 és un	 espectacle mogut 	 i pm- carril	 transcontinental	 americà	 acabat	 en
torese, ple de ritme i color, llum i vivacitat. 1 869• La música de Nicolas Nabokoff, l'au-
Però la coreografia, repetim-ho, ens sembla tor de la partitura (l'Orfe, un ballet de Mas-
totalment	 equivocada.	 Convencional	 i gra- sin que Diaghilew va estrenar a Paris en
tuita,	 arbitrària, no té res a veure amb el 1 928,	 està	 basada	 en temes populars jan-
ball espanyol, quis,	 mexicans,	 xinesos	 i	irlandesos.	 Els

Hem parlat d'Escudero i d'Argentina. Es- decorats (l'Albert Johnson són molt vius de
culero despulla el ball d'anècdota fins arri- color però d'un matís modern molt discuti•
bar a l'esquelet, fins atènyer l'austeritat i la ble. El vestuari d'Arine Sharoff és una de-
netedat geomètriques. Argentina ha dedicat lícia de color i de perfum d'època.
tota una vida a refinar la dansa popular, a Union Pacific té molt caràcter.	 No tant
polir el diamant brut. Però aquests dos ar- com els films	 americans de l'Oest vuitcen-
tistes han respectat les fonts. Han estilitzat tista, però Déu n'hi do.	 Irlandesos de l'Est,
damunt la base de la dansa popular. 1 no xinesos	 de l'Oest,	 mexicans	 del	 Sud,	 en-
han traït mai aquesta base.	 Els seus balls ginyers,	 jugadors,	 prostitutes	 i	missioners
són sempre ortodoxos. Autènticament espa- mormons, el barman i la seva ajudanta xi-
nyols. Es e] que ha fet Falla en la música. nesa,	 la Gaie Lady, donota de la barraca
Massin, desconeixent la dansa popular espa- ambulantl	 GranaLambu	 G	 Tenda, l'acabament del
nyola,	 en	 la	 impossibilitat	 d'estilitzar	 da- a Promontory d i 	 (Utah), ensdonen un 	el
munt aquesta base, s'ha hagut de refiar d'a- donen una dac i saboros del dinovè americà

molt acoloridaida	 saborosa, en la qualquelles idees vagues 	 que tenen	 tots els es-
trangers sobre Espanya i de la seva fanta- ca el quadro

	

i-
de la 'barraca, viu 

i ane

P
tercer

cmat.	 té un
aca,

sia. Massin només es va documentar, anant Pacific, que	 cert aire de
revista de music-hall–.un Beacli americà—,a Andalusia, per a crear la farruco que ell

balla de la manera magistral que veurem. que accentua aquell teló entre lob	s,
amb intermedi a càrrec d'algun ballarí, és

llar,,

I	 la	 farruca, fent els	 ulls	 grossos	 davant
certes genialitats massa	 ersonals, és el ballg	 p molt	 desl]'e	 manca d'unitat	 de 1 es-

més ortodox d'El Tricorni. Tota ]a resta és

l	 m
fractura de la música n'és segurament la
causa.	 Però si el ballet no té conjunt, per

dictat	 per	 la	 fantasia.	 1	 la fantasia	 és	 la contra	 té alguns detalls isolats molt bons
cosa més allunyada del ball espanyol. En la el pas de dos d'esperit	 clàssic modificat	 a
dansa espanyola, els braços juguen un paper l'americana, ballat amb una gracia	 exqui-
molt important, parlen amb una eloqüència sida per una Irina Baronova desvergonyida,
inestroncable.	 L'espanyola	 dansa	 gairebé /lesconeguda, i Paul Petroff ; et pas (le tres
exclusivament amb els braços.	 I l'estil d a- dels mexicans Tumanova, Shabelevski i Bo-
quests	 és d'una bellesa	 definitiva.	 Massin, rovanski, i sobretot, per damunt de tot, el
en tots els seus ballets, es preocupa extraor- blues, prodigi de gràcia i d'estil, de Massin.
Binàriament	 dels	 braços,	 preocupació	 que André Eglevski, gran ballarí que posseix un
culmina	 en	 Els	 Presagis	 t	 Choreartium. parcours excepcional,	 es féu també remar-
Però en El Tricorni, negligència inexplica- car amb unes piruetes en el preludi del pri-
ble, els braços, a l'inrevés del que calia es- mer quadro. AI costat d'això, hi ha coses
perar,	 són	 inexpressius	 i	flonjos,	 s'agiten tan inacceptables com les danses descri^ti-
sense ordre ni concert,	 tremolen perquè sí, ves de	 la construcció de la via	 amb rails
no tenen ni estil ni línia. La mateixa absén- humans i de la baralla, pantomima imita-
cia de línia, la línia que és la gran constant tiva de	 la qual	 la pobra dansa	 surt	 molt
del ball espanyol, s'observa en tots els altres mal parada.
moviments que Massin ha fet tumultuosos i
desordenats.	 A	 més,	 en	 tot el ballet plana SEBASTIÀ GASCH

VESTITS DE BANY
DE TOTES MARQUES

DE TOTS PREUS

DE TOTS GUSTOS
PER A

SENYORES, HOMES 1 NENS
MODELS EXCLUSIUS

F. VEHILS VIDAL
32, Avinguda Portal de I'Angel, 34 — 7, Plaça Universitat, 7

TEATRE NORDAMERICA

Una obrad'O'NciII
Molta gent parla d'Eugene O'Neill i del

seu teatre. Pocs són en canvi els que co-
neixen la seva obra. Les produccions d'al-
gunes de les seves obres que l'han fet co-
nèixer dels públics europeus, mostren sols
un aspecte de la seva obra i O'Neill és un
autor que ha canviat molt sovint de rutes i
ha intentat de renovar-se constantment.

A París, centre neuràlgic de l'intellectua-
lisme europeu i portantveu de totes les mo-
des que segueixen els intel.lectuals d'ofici i
els d'afició, s'ha projectat ja Emperor Jo-
nes, versió cinematogràfica d'una de les
seves obres més famoses, que ha assolit un
èxit de públic i de crítica — que no tingué
la versió cinematográfica d'Anna Christie,
tot i ésser interpretada per Greta Garbo —
i això ha portat sobre aquest autor america
l'atenció de molta gent que altrament se-
guirien ignorant-lo.

La publicació en edició continental de
Strange Interlude, la més discutida de les
seves darreres obres, ha contribuït també a
fer-lo conèixer del públic que llegeix, més
limitat ja que el que va al cinema. Empe•
ror Jones, és obra essencialment teatral,
molt dramàtica i amb una anècdota suscep-
tible d'interessar a tothom. Strange Inter

-lude, amb la seva lentitud, els problemes de
psicologia que posa l'autor i sobretot la seva
extensió — nou actes, si no ens falla la
memòria —, no en fan precisament una obra
per a tots els gustos.

Contrastant amb la complexitat de Stran-
ge Interlude, la seva darrera obra Ah, Wil-
derness, estrenada fa poc al Guild Theater,
de Nova York, sembla representar un can-
vi d'orientació en l'obra d'aquest autor. Par-
lant-ne, un crític americà ha dit que «el més
senzill (le dir sobre aquesta obra, era que
semblava escrita .per Booth Tarkington t.
Els que hagin vist 'al cinema Scaramouche
o Monsieur Beaucaire, escenificació de les
dues produccions teatrals més famoses de
Booth Tarkington, compendran perfecta-
ment l'abast de la comparació.

O'Neill abandona tot allò que li era carac-
terístic: les intervencions del subconscient,
i conseqüència d'això, les subtileses psico-
lògiques; els experiments de noves tècniques
teatrals ; el llenguatge estilitzat, esquemátic
d'obres seves anteriors. En lloc d'això Ah,
Wilderness presenta la història normal d'un
noi de bona casa, que comença a viure, amb
una sensibilitat bon xic hiperestèsica, que
contrasta amb la vulgaritat de la seva fa-
mília.

Sembla que O'Neill empra en aquesta obra
la seva personal experiència i que en part
l'obra és autobiogràfica. Els primers pro-
blemes de la vida, en un noi de disset anys,
que topa amb la seva família que s'esforça
per disciplinar-lo i per compendre'l, en l'am-
bient d'una petita ciutat de Connecticut, cap
a 1906, substància, lloc i data de l'acció de
Ah, .Wrilderness, coincideixen amb les dades
(le la vida de l'autor.

Es curiós de constatar com O'Neill, que
ha estat un dels capdavanters de les noves
tendéncies imperants en la literatura i en
el teatre contemporanis, que tendeixen a una
major complexitat, inicia amb aquesta obra
una virada cap a la senzillesa. L'obra en
qüestió és una comèdia fatalment normal que
no desmereix pas en qualitat de la produc-
ció precedent d'O'Neill. La crítica amen-
cana, que ha acollit amb gran satisfacció
aquesta comèdia, augura al seu autor un
gran èxit de públic. La tendressa i la ironia
barrejades que ha difÒs O'Neill en la seva
obra, en fan una peça de teatre que ha
d'agradar al gros públic, a la massa que
recerca diversió i no complicacions, en el
teatre. El domini que té l'autor de la tèc-
nica teatral, fa que aquesta obra resulti tan
interessant, com les anteriors més compli-
cades, per a aquells que recerquen en el
teatre quelcom (le més que una manera de
matar cl temps.

RAMON ESQUERRA
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S'han deixat el nom del diari!

(The New Yorker)

Els espectadors, en contemplar els movi-
ments delicats i resolts d'un ballet, poc s'i-
maginen l'energia i esforços esmerçats pels
ballarins en escena. Els herois d'Els Pre-
sagis tornen als bastidors esbufegant i es-
gotats. Uns cuiten a seure, altres s'apun-
talen a les .parets, tots callats perquè la fa-
tiga no els deixa parlar.

En aquells moments, els artistes no pen-
sen «en la lluita de l'home contra el seu
destól, sinó en el seu cansanci. Per això,

Massin

Tamara Tumanova, en (l emanar-li la im-
pressió sobre un ballet que acabava d'exe-
cutar, va confessar : «El ballet? Un exer-
cici esgotador.»

Els ballets, vistos de l'escenari estant,
presenten aspectes inesperats.

Una altra sorpresa. Els assaigs, que hom
s'imagina brillants, es desenrotllen en una
grisor i monotonia. 'Trobeu l'escenari del
Liceu fosc, illuminat per unes poques bom-
betes. Sense decorats, ni reflectors, ni ves-
tits llampants. En un recé una ballarina,
amb faldilla de gasa blanca, asseguda en
un banc, està tricotant. Dues altres parlen
ILe toréador avançant vers le taureau... )t

La companyia ha assistit a una corrida.
El teló está abaixat.

En un costat, un pianista executa El Tri-
corni de Falla en un piano desafinat. A la
sala es sent l'orquestra que assaja a part.

Massin, assegut en una cadira, dirigeix
la dansa d'un atleta en samarreta. Pica de
mans i va comptant i mesurant els movi-
ments que semblen més espontanis. «Alceu
el cap! One, two, three. Els braços! One...n

L'atleta està cansat i Massin fineix l'as
-saig.

^^rx

Leonide Massin, l'extraordinari coreògraf,
el col.laborador artístic de la companyia de
Monte-Carlo, ens manifesta

—Sóc un admirador de la dansa espa-
nyola que he après en el vostre país.
Adhuc vaig passar una temporada a An-
dalusia per conèixer millor l'ambient po-
pular.

Li preguntem nosaltres
— Coneixeu la dansa de Catalunya? Seria

possible compondre'n un ballet?
—Prou ! EI vostre conseller senyor Gassol

em va preparar una sessió de balls cata-
lans. Ball de gitanes, Xiquets de Valls, sar-
(lana, etc. La prostra dansa és forta i sana.
El senyor Gassol va demanar-me que fes
un ballet basat en les danses catalanes. Es
un projecte que estudiaré. De moment, en-
cara no estic decidit.

Sabem que el senyor Gassol suggerí la
idea d'un ballet català. La novetat fóra la
introducció d'una cobla. Massin assistí a la
sessió i va pendre algunes notes ; uns di-

buixos traçats damunt un paper ; la manera
de fixar els moviments de la dansa.

**x
—Quin judici heu format del públic que

presencia el vostre espectacle?
—En general els ballets són ben acollits

en tots els països. En aquest punt, el pú-
blic pitjor és el de París. Els anglesos són
els rnés fidels i constants en l'ac!miració del
nostre art. Els americans es manifesten en-

tusiastes. El públic de Bar-
celona el considero el més
comprensiu.

El mestre ele ballet conti-
nua:

—Conec els públics gracies
a la meva llarga actuació.
Tingueu present que avui (>4
de maig de IÇ34) fa vint
anys que vaig debutar a Pa-
rfs.

Massi p declara
—La dansa constitueix un llenguatge in-

ternacional entès per tothom.
—I el caràcter rus dels ballets?
—Afegiu : En el fons de les nostres obres

descobrireu sempre ]'empremta i qualitat
eslaves. Donem aquest caràcter oriental a
tot el que toquem.

x+*
—La vostra companyia pot ésser consi-

derada la continuadora (le l'obra de Dia-
ghilew?

Massin fa constar
—Crec que en som els successors! Segons

l'opinió de la crítica, el criteri dels altres,
la nostra troupe, .per l'organització, per la
qualitat de l'obra, per la perfecció de la co-
reografia, ocupa el prmier lloc en el mo-
ment present. Procuro continuar l'empresa
del meu mestre i, sobretot, m'esforço a con-
tinuar l'evolució que hauria fet Diaghilew.

—Els ballets tenen unes fórmules fixes?
—No! EI ballet no es cristal•itza en una

forma definitiva. Evoluciona contínuament.
Cada ballet és un nou avenç, una nova des-
coberta. Adhuc la coreografia, que sembla
que tingui un camp limitat, cada vegada
troba noves expressions fins aleshores insos-
pitades.

—Seria possible reunir tors els collabo-
radors de Diaghilew?
—Reunir Georges Balanchin, Serge Li

far... Prou ! Pot ésser posible. Encara que
no gaire fàcil. Mantinc relació amb tots ells.
Acabem la conversa. Massin, en acomia-

dar-se, ens ve a dir que li és difícil explicar
la dansa. Les teories i les anàlisis cal dei-
xar-los als crítics i al públic.

J. CABRE I OLIVA

L' ANIMADOR DELS BALLS RUSSOS

Un interviu amb Massin
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EN LA INTIMITAT DEL

VOSTRE MENJADOR

CAL QUE LA VAIXE-

[LA D'ARGENT SIGUI

ENCARA UN REPÒS

PER LA MIRADA...

J. ROCA
PASSEIG DE GRÀCIA, 78

és un argenter de qualitat

LE/ LLNETRE/
La causa de la feLa primera poesia de Maragall
Si en l'article anterior vam tenir	 la	 pre-	 ' entre elles	 la	 més important i	 la més co- qu

tensió d'explicar el mecanisme de la moral, neguda entre nosaltres,	 que és la mosaica, cio
en	 el	 present	 pretenem	 explicar el meca- en	 comptes	 de	 revelar	 l'existència	 d'una	 I se
nisme de la fe. Per això si aquell es titulava vida	 espiritual	 després	 d'aquesta,	 revelava qu
La Causa de la Moral, aquest es titula La l'existència d'una vida material, perquè deia ser
Causa de la Fe. que l'home havent estat creat immortal da- per

No parlem de la fe en general. Parlem munt la terra, va ésser condemnat a mort lo
de la	 fe	 religiosa	 en	 particular.	 Si	 la	 fe, per haver domés el pecat original. A aquesta Ri
com és molt natural, es pot aplicar a mant revelació no li queda cap més	 recurs que  rae
assumpte,	 com	 que	 la	 suprema	 aplicació no pecar per tornar a viure eternament, o e
que hom	 en pot fer és	 a la	 creença	 de la resurrecció de la carn. No podent creure
posseir un	 esperit	 i	 a	 la	 persistència d'a- en la immortalitat de l'esperit, té de creure se
quest esperit en una vida espiritual després en la immortalitat del cos,	 cosa que,	 com po
d'aquesta vida	 material, en	 clir fe,	 deixem els nostres mafeixos lectors poden veure, no ti
el sentit genèric pel sentit específic que ens concorda amb els principis instintius de	 la nu
dóna aquesta creença.	 Parlem de, la fe su- fe,	 en	 la vida	 de l'esperit pur	 separat de po
prema, que és la fe pròpiament dita. la	 matèria,	 que	 és l'essència	 de la fe de el

Aquesta	 existència	 de l'esperit i aquesta què parlàvem i parlem. n
altra vida, si voleu, seran certeses, illusions La causa de la fe no es pot, trobar enlloc ci
o falsetats.	 La	 fe no	 en dóna	 ni en	 pot més que en la	 Hiparxiologia,	 ciència	 que du
donar cap assegurança	 definitiva.	 Però	 el si els nostres lectors no coneixen és perquè de
fet cert és que aquesta fe existeix. El cert no volen.	 Allí,	 com dèiem en	 ]'article an-
és que molts creuen en l'esperit i en l'altra tenor al present, estudiant les relacions més h
vida.	 Encara	 que molts milions hi	 deixin generals que hom pot establir entre els ele-
de creure, sempre resten altres tants milions ments de tota l'existència coneguda, es de- á
que no abandonen la creença, encara que llueix que la matèria separa	 l'esperit- d'ella ti
abandonin les religions actuals per fugir de mateixa. i
les	 supersticions	 que les sostenen i embol- Aquesta llei	 de	 la	 separació,	 que	 és	 el vi
callen. resultat dels estudis de molts anys fets per

Si aquesta	 creença fos	 filla de	 la	 igno- l'autor de l'obra, dóna, com compendran de
rància, de la	 superstició o de la	 fantasia, seguida	 els	 que	 llegeixen,	 l'explicació	 del C
com creuen i diuen	 molts,	 no caldria par- perquè els homes creiem abans de tenir tots

qlar-ne, però resulta que l'observació demos- (ds arguments necessaris per a creure. Dóna
tra que la fe	 neix espontàniament i en la 1 explicació	 clara i	 senzilla,	 no	 sols	 de	 la
mateixa	 forma que	 els	 instints. La	 fe	 és fe,	 sinó	 del perquè	 la fe precedeix	 nedes- ro
un instint, com tants altres que ens en dóna sàriament la ciència, t
la vida material que vivim. La fe,	 tant la Si	 nosaltres,	 com	 la	 Hiparxiologia	 de- n
religiosa en particular com la fe en general, mostra, som éssers espirituals continguts en vi
será si voleu una certa ciència, una	 mitja la matèria orgànica que funciona	 per tal
ciència, que es presenta o es pot presentar de	 separar-nos	 d'ella mateixa,	 el	 natural,

lògic	 i	necessari	 és	 nosaltres,	 abans Pcom	 a	 ciència	 infusa	 o	 ciència	 confusa,
mixta	 d'instint i	 de	 coneixement, 	 però la

que
de conèixer la llei que la Hiparxiologia des- ^l

base de la fe, a desgrat de l'aparença d'una cobreix, hi estiguem subjectes. Res més na-
certa lògica, és purament i senzillament bio- tural	 que	 sentir els	 efectes	 abans	 de	 co-

Ir
lògica. La lógica li és exterior. No es funda nèixer la causa. Si per sentir els efectes de
ni en els mateixos principis que l'engendren. la malaltia basta estar malalt, per conèixer- s
No sols	 és anterior i superior	 al coneixe- ne la causa cal ésser metge.
ment que la constata, sinó que el coneixe- Per estar subjectes	 als	 efectes	 de la	 llei e

ment no la donaria si l'instint no la donés de la separació,	 no es necessita cap estudi.
ti si fos possible un ésser sense coneixement, Es la causa de la llei hiparxiolágica que té

que es	 trobés en	 les	 mateixes - condicions d'ésser coneguda estudiant.	 Si nosaltres te- d

de l'ésser	 humà,	 també	 la	 tindria, ço	 és, nim esperits	 continguts dintre la	 matèria
tindria l'impuls o	 direcció	 que caracteritza que ens separa d'ella mateixa, en resulten

la fe.	 En	 tindria	 l'arrel,	 sense tenir-ne	 la tres	 deduccions :	 r. a ,	 que	 creiem	 en	 I'es-

flor. En tindria la mística. La circumstàn- Perit;	 z• a ,	 que creiem que es va separant g
acia que només es presenti o es pugui pre- de la matèria ;	 i 3. a , que hi creiem abans

sentar en	 éssers dotas de coneixement, fa de tenir-ne un concepte científic.
sque la fe ens sembli filla del coneixement, La fe religiosa, doncs, és senzillament un

o	 almenys	 relacionada	 d'alguna	 manera fet vital que es presenta quan la matèria
amb ell. Aquesta circumstància, en lloc d'a- dóna un	 grau	 determinat de	 separació	 a

clarir I'orïgen	 de	 la fe, l'enfosqueix. l'esperit, contingut en	 l'organisme,	 que en
El fet és	 que els homes, a certa edat i aquest cas és	 l'organisme humà.	 Els ani-

a cert grau de civilització	 comencen a creu- mals, ja no cal dir les plantes,	 però sí els

re, sense que ningú els n'ensenyi. La idea homes	 primitius	 d'abans	 de	 la civilització

que en nosaltres hi ha un esperit que per- incipient t els nens no tenen ni poden tenir

sisteix a través de la matèria variable de fe religiosa. Es que no han assolit el grau

l'organisme que el conté, i está destinat a suficient de separació espiritual. Quan l'es-

sobreviure al cos, es forma en les entranyes, I perit, en virtut de l'impuls material del seu

com si fos un altre instint qualsevol, com mateix organisme, assoleix la separació su-

dèiem.	 Es també, com tot instint, 	 més o fieient, té la fe religiosa. A desgrat d'ésser

menys accentuat en l'ésser humà i pot pas- un fenomen referent a l'esperit, és degut a

sar de l'exacerbació a	 la	 insensibilitat,	 re- la matèria; com vam veure que passava amb

corrent	 tots	 els	 graus,	 fins	 el de	 la indi- el fet moral. La fe no sols és un mecanisme

ferència	 o la	 fòbia.• com la moral, sinó el	 resultat del	 mateix

La	 ciència	 i	 la religió poden	 donar ar- mecanisme.	 Efectes	 d'una	 mateixa causa,
la moral i la fe es presenten totes dues enguments en pro o en contra que facin créi-

xer o minvar la fe, però ni l'una ni l'altra relació amb la vida de l'esperit, essent pro-

no la creen.	 La ciència i la religió poden duïdes per la matèria. Si la moral fa re-
ferència a la vida present, ço és,	 és acci-

actuar damunt l'instint despertant -lo o apa-
gant-lo,	 donant,la illusió que aquell instint dental	 en	 l'existència de l'esperit,	 la fe fa

ha nascut o ha mort influït o imbuït per referència	 a la vida	 futura,	 ço	 és,	 és	 es-
1	 del mateix esperit. Lasencial a	 existènciala	 ciència o la	 religió.	 Si	 la ciència	 callés

Jnicament com a valor informatiu, ja
e Maragall inserí molt poques produc-
ns dels seus primers temps poètics en els
us llibres, transcrivim la primera poesia
e veié publicada : Obtica, la qual fou fin -
ida en Lo Nunci, periòdic satíric, dirigit
J Feliu i Codina amb coldaboracions
Conrad Roure, Frederic Soler, A1anuel

Dot i Serra i altres, i que sortí per pri-
era vegada a Barcelona el dia la d'octubre

1877.
Aquesta poesia de Maragall no fa pres

-ntir pas el poeta fecund que havia d'a-
rtar un esperit nou a la poesia renaixen

-ta. Així com Guimerà (vegi's MiRAD0R,
mero 237), en escriure la seva primera
esia, Lo Reti i el Conseller, publicada en
primer número de La Gramalla — t4 de
aig de 1870—, ja marca els trets prm-
pals, falles i virtuts de la seva futura pro-
cció, Maragall és, a través de la poesia

Lo Nunci, vulgar i insípid. Ningú no
auna pogut endevinar aleshores que aquell
ome desconegut, Joan Maragall r Gorina,
ue signava aquella insignificant producció,
avia d'iniciar la més pura renaixença poè-
ca, amarada d'una ànsia estètica nova
d'un lirisme espiritual fill d'una intensa
Ja interior.
Maragall, en les notes autobiogràfiques
te precedeixen els estudis biogràfics (Obres
ompletes, vol. V), ens parla d'aquest fet
ue ell estima ((el meu primer triomf lite-
ari n. Diu
«Havia enviat una composició a un pe

-dic setmanal. El dissabte a la tarda —
enia llavors de setze a disset anys — me
anava a la fàbrica i, ans d'agafar el tram-
a, compro el periòdic que acabava de sor-
r i, un cop a dins del tramvia, el des-
]ego ; lo primer que fereix la meva vista
m aquells versos, aquells conceptes, aque-

es coses que jo m'havia inventat, llegibles
el ,públic en aquell paper de gran circu-
ació. L'emoció fou tanta, que restí una
ona estona amb els ulls fits en aquells ver-
os, sens tirar avant en llegir-los, clavat en
mon assiento i com si somniés ; tot seguit
ls ulls m'espurnaren i vaig amagar el ros-
re darrera el periòdic enterament desplegat.
Ah ! que poc devien pensar mos companys
e viatge que darrera aquell full de paper,
ncara humit i amb la fortor penetrant de
a impremta, s'amagava un dels goigs més
raps, més purs, més dolços que es poden
rribar a sentir.n
La ingenuïtat expressiva d'aquesta confes-

ió s'explica pel desplaçament del poeta, el
qual, arrencat de les lectures que infonien
a la seva ànima exaltades imatges, sotmès
L la tirania d'una rutina industrial, veu en
el conreu de la poesia un camp vastíssim
on manifestar la sensibilitat de la seva
anima delicada, ensems que una protesta
contra el de tí que el lliga a una feina que
menysprea. En aquesta protesta trobà Ma-
ragall la seva vocació poètica, la qual, en
apuntar, es traduí en una «espècie de fú-

ria» — per dir-ho amb les seves mateixes
paraules — pels versos que, fets amb una
fecunditat extraordinària, expliquen la poca
vàlua d'aquestes seves primeres produce
dons. La infelicitat fou la inspiració poètica
de Maragall. Es ambiciós de glòria i roman
clos en una vida materialitzada, «estic se-
gur de posseir disposicions literàries» diu,
però el cercle que el lliga és difícil de tren-
car i no troba altra deslliurança que es-
criure versos que barreja amb les xifres de

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIuhIIIIIIIIIIII^

les seves tasques industrials, versos incone-
guts en llur major part i entre els quals
sabem els que guanyaren la flor natural
en el «Certamen Literario» de Badalona
l'any r88i. La impressió d'aquest premi és
també un record de tota la vida :a «Podran
o no dir-me Ilorejat poeta els amics quan
me dediquin alguna cosa?» Aquestes ingè-
nues paraules evidencien la sinceritat d'a-
quelles notes autobiogràfiques, virtut que
acompanyà el poeta tota la vida i on cal
cercar moltes vegades la força màgica de
la seva expressió. Maragall és sempre sin-
cer ; no fa més que estergir amb fidelitat
el que sent, el que veu, el que pensa. D'ací
ve aquell devessall d'impressions que anota
damunt la llibreta mentre constata el que
un paisatge, una llum o una olor tenen de
nou i d'inconegut encara. Ara és en el po-
ble quiet i blanc de Caldes d'Estrach on
escriu, suggestionat per la llum imprecisa
del crepuscle, aquests versos, en els quals
hom troba de seguirla una semblança amb
els de les cançons de Garcés, semblança que
serveix per refermar la influència maraga-
lliana en quasi tots els caires de la moderna
poesia nacional:

Ara seinbleu flors de mar, ..
veles que sortiu enfora
a l'hora que el sol es pon
i el mar té un color de rosa...

Després serà el paisatge quiet i el silenci
de les valls

]o no sé el que teniu
que us estimi tant, muntanyes.

Totes les impressions són per el] motiu
(le ,poesia. A través de la seva obra es trans-
parenta l'ànima que sap enlairar les idees
amb una continuada superació de sensibi-
litat. La poesia de Lo Nunci no és més que
el començament de la vida del poeta de les
«aspiracions més enlairades del seu temps».

Des d'aquell moment, la figura de Ma-
ragall creix i la seva obra ja és una gran
esperança. Estudia l'alemany per traduir
Goethe, publica La Vaca Cega en una edi-
ció de les seves primeres poesies feta per
L'Avenç l'any 1895, segueix amb Disperses,
Enllà, Seqüències i els admirables assaigs
Elogi de la paraula i Elogi de la poesia.
La seva ambició es realitza ; és estimat de
les •seleccions i esdevé alhora popular amb
El Mal Caçador i El Comte l'Arnau. Ma-
ragall és més del que somià ésser ; és el
verb de Catalunya. Els seus primers temps
poètics són llunyans ; la poesia de Lo Nunci
és oblidada, però, a ben segur, mai més no
sentí l'emoció d'aquell goig poètic tan ingè-
nuament expressat en les notes autobiogré-
fiques.

Molts autors han procurat oblidar llurs
primeres poesies i àdhuc han recollit, quan
el prestigi ha aureolat llur obra, els primers
llibres de versos. Maragall, gran poeta, ben
al revés, ens ha deixat unes notes d'emoció,
recordatori d'aquells primers versos. L'obra
d'aquest poeta res no la pot entelar ni res
no la farà mai disminuir ; és poesia d'es-
séncies pures nascudes de la més alta ins-
piració. Catalunya trobà en l'obra de Ma-
ragall la més delicada espiritualitat, virtut
que s'hauria esvaït en el conreu efe la ten-
dència positivista imposada circumstancial-
ment. L'obra maragalliana és l'amor i el
dolor presentats en una forma serena im-
pregnada d'un idealisme inconegut. La seva
glòria, glòria veritable perquè nasqué de
l'admiració i respecte de tot un poble, és
afermada per les seleccions nacionals i fo-
rasteres. Unamuno escriu en el primer te-
legrama que en ocasió de la mort del poeta
es rep d'Espanya : ((España lleva luto por
la muerte de su mejor poeta. Viva Mara-
gall ! », i, darrerament, Azorín ha dit que
Espanya ha tingut únicament dos poetes
d'envergadura lírica universal: Verdaguer
i Maragall.

La continuada superació de l'obra mara-
galliana fa veure la poesia de Lo Nunci
com un inici dubtós. De Maragall hi ha
sols la signatura ; l'esperit n'és absent, l'e-
moció introbable, però és el primer pas pre-
cursor ele la seva obra. Heus-la ací, repro-
duïda en facsímil

OP'1'1CA.

Al véuret 1' ánima entera
Se'm cubrí de tendra goig:
;Goig seguit de pena fera!
De prime m' vaig tornar roig,
Y després groch com la cera, •

Ei tos llabis mitx overts,
Begui amor moitas vegadas.
¡Desaeert de desacerts!...
Ab las tevas humoradas,
Me vas fer veure Is ulls yerta.

Cuan un menos pensa, cau,
Prou rahó té 'l Bitxo, y massa;
Jo, de ton amor esclau.
Cuan me vas donar carbassa,
La yritat... vaig quedar blau.

Y tant això m' va entristir,
Que res m' feya está alegre,
Fins que un amich me vá dir:
—A tu t' pintaba 1' blanch negre...
Lo mateix me fey a íi mi.

Llavors finí mon enuig,
Que no creeh torni may més,
A turbar ma ánima, puig
Ma per mí, l' amor es
De color de gos com fuig.

JOAN MARACALL GORIHI•

La primera notícia de Maragall, després
d'aquesta poesia, la trobem a La Ilustració
Catalana de l'any 1 892, on, en ocasió d'ha-
ver imprès uns quants amics del poeta i
sense que ell ho sabés, les seves poesies en
un petit volum que li ofrenaren com a pre-
sent de naces, diu que Maragall ha d'a-
plegar en un llibre totes les seves poesies
perquè són mereixedores de l'atenció de la
gent sensible. Aquest primer volum, rarís-
sim de trobar, és encapçalat amb una de-
dicatòria en vers : Endressa, sense signa-
tura, però transcrita a La Ilustració Cata-
na amb la de Joan Sardà. Després,

en 1895, la crítica acull el seu llibre com
una prometença. Claudi Omar i Barrera,
des de La Veu de Catalunya (setmanari)
diu : «Heus ací un poeta que s'imposa no-
més amb un quadern de 74 pàgines gens
atapeïdes. Saludem -lo, que és d'aquells que
van de dret a la més alta jerarquia.» La
profecia del crític no triga gaire a complir

-se. Maragall esdevé el poeta més sensible
de Catalunya ; la seva emoció obre nous
camins a la poesia nacional i desvetlla vo-
cacions tardanes. Quan mor, Catalunya
s'adona que ha perdut un dels pocs homes
que posseeixen el do de la paraula inspi-
rada. De la profecia d'Omar, ,primera iban-
ça, es passa a ]'emoció continguda de la
Pàtria, sintetitzada en aquelles paraules
d'Eugeni d'Ors : «Jo d'aquest mort no en
sabria parlar sinó darrera un silenci molt
puro.

J. M. MIQUEL 1 VERGES

SI ÉS-ELÈCTRIC
1 PER.ACVOSTRE AÚIOMÒBIL

WCÂOO

ho troi5 eu en les
n'iI'lors condicions de
preuiqualitat, al

AGE ELÈCTRIC
ERMOIÀ,6i8'(AnbaulDlagonol)

i la religió fos suprimida, com pretenen	 moral i la fe, convergint en la vida mortal,

alguns Estats laics, seria la millor manera	 divergeixen en la vida eterna. I si l'instint

de demostrar palesament que la creença en	 les barreja, la ciència les destria.

la vida de l'esperit fora de la matèria neix	 La fe religiosa que fins ara ha estat pre- E
completament sola. Suprimir l'ensenyament sentada com el més contrari a la concepció =

relitdós no seria, com molts creuen, la mort	 mecànica ele l'existència, no és més que un	 E

..:n	 n,.	 1^7	 „6^

de la fe, sinó la	 depuració	 de la te.	 Vol-
dríeni	 els	 Estats	 laics	 assolissin	 llur
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que,	 com	 se	 sol creure	 per no haver-los
que

ideal pedagògic, perquè així d'una branca
i corcada per les supersticions i la

estudiat,	 els	 fets	 religiosos,	 com	 tots	 els
espirituals,	 siguin	 contraris a	 la	 concepció

podrida
ignorància,	 que	 són	 el	 llevat	 de	 les	 reli- mecànica dels temps moderns científics, de

gions	 actuals,	 en sortiria un rebrot	 nou i la qual	 volien	 l'exclusiva	 els materialistes,
a més a més quan els espiritualistes no els

tendre. Avui, donat el progrés humà, com
els	 disputaven,	 si	 se'ls vol conèixer,	 no hi

nosaltres, homes de religió, no ens cansem
de dir i repetir, és molt més perillós i equí- ha altre recurs que reduir-los a mecànica,

voc per a la fe ]'ensenyança de mitologies de la mateixa manera que passa amb els
fets materials.	 La	 ciència espiritual	 té	 de

religioses,	 que l'ensenyamenet laic. No en-
senyar	 religió	 podria	 in dubtablement	 fer seguir	 els	 mateixos	 procediments	 que	 la

perdre la.fe a molts, però ensenyar les que ciència	 material.	 No	 n'hi	 ha	 d'altres.	 No
es coneix la causa de cap fet espiritual ni

avui s'ensenyen,	 la	 farà	 perdre a tots.	 Si
la aparició d'aquest instint humà,primera de cap fet material, mentre no se'n conegui

el més humà de tots, que és la fe, en lloc el mecanisme. Els que es pensaven que amb
la concepció mecànica de la vida feren des-èpocade començar com va començar en una

d'ignorància, hagués començat en una època aparèixer la religió,	 se	 la	 trobaran	 dintre

de	 ciència	 com	 l'època	 moderna,	 en	 lloc que no se n'adonaran. La concepció meca-
pica no sols salvarà la religió, sinó que l'a-

d'haver-se	 lli at amb la superstició,	 s'han-
g	 p• Iliberarà	 del	 rastre	 supersticiós	 i mitològic

qu
lligat	 amb	 l'observació r	 l'experiència,

que són les dues armes de la ciència. e arrossera	 La religió és una mecànicaque arrossega.	 ^ de l'esperit
Davant del fet que la fe no pot ésser filla universal que comprén el món

i
de	 la	 ciència ni	 de	 la	 ignorància,	 i	 reco- i el	 de	 la	 matèria,	 elements	 integrants

únics de l'existència coneguda, que és ob-
neixentue la fe precedeix el coneixement,

q	 p .	 han 1 cte	 de la	 Hiparxiologia.
moltes	 teories	 científiques	 i	 religioses

sat d'una revelació	 so-la	 it
at La ciència uiversal,	 com totes les cièn-

cregut en	 necessitat
brenatural, perquè l'ésser humà pogués ar- dies, té de començar per acceptar la fe com

tabú,	 no es
ribar a creure	 que té un	 esperit que pot un fet, però no com un	 que

pot tocar ni manufacturar. 	 Al científic no
viure després de la mort.

Aquesta teoria de la revelació és 'tan equi- li té de fer por res.	 Aquell gran català de
dir

xocada com la dels	 que diuen que	 la	 fe Mallorca que	 fa set segles	 que es va
Ramon Llull, malgrat ésser catòlic i	 estar

neix de la superstició i de la ignorancia, i
ms corn els altres, per explicar latant els

rublert	 de	 temor	 i d'amor	 a Déu,	 no	 li

fe,	 posen	 previ, més difícilue el »:ama va fer	 or l'estudi, pel qual tenia un amor
foll	 Era català com nosaltres i va anunciare.

resoldre	 que el	 mateix problema	 de la fe.
la ciència catalana o universal. Ara, tenint-

Molts han perdut la	 o l'han sentida min-
ne de donar grans gràcies a la Hiparxio-q

ixe aquestes teories que per
lo gia	 es com leix a Catalunya l'anunci lul-

paclartr	 enfosqueixen,	 quan	 no	 enlluernen.aclarir
 rir	

enfosqueixen.
dir	 alguna	 revelació,

a	 ^
lia,	 que	 va	 dir	 que	 no era	 la ciència	 la

1	 això	 sense	 que
que es tenia de basar en	 la fe, sinó la fe

en	 la	 ^^•iència.
La missió de Catalunya es va complint,

encara que molts 'catalans no s'ho pensin
i fins que n'hi hagi algun que altre que no
ho vulgui, perquè de tot hi ha.

Sols amb el compliment de la missió de
la pàtria catalana, la concepció religiosa de
la humanitat passarà de la fe al convenci

-ment. De l'albada al migdia, fins que torni
la tarda i el món es torni a enfosquir, com
anuncia la mateixa ciència universal cata-
lana o Hiparxiologia. La religió, mentre
pugui, no té de viure de caritats, sinó de
justícia. Catalunya té la paraula.

FRANCESC PUJOLS



Ynglada =Lluís Mercadé	 dóna la seva opinió sempre tan perfecta.
Es val de la seva personalitat construida

La doble exposició ele La Pinacoteca no és amb elements diversos acoblats per un ideal,
res més que la traca final amb què es clou 1 per a exposar aquesta tesi que tant pesa i
aquesta meravellosa desfilada de pintura ca- 1 pesarà en l'escrutini de la pintura moderna.
talana moderna celebrada en la temporada Perquè el futur de Mercadé és un dels més
1933-34•	 clars i haurien de sobrevenir grans cataclis-

Mancava, tot esperant la.collectiva de fi de mes morals per desviar una obra tan ben
curs de Can Parés, un esdeveniment que junt posada en marxa. En els pintors pels quals
amb un valor intrínsec portés aparellat algun la pràctica d'aquest atomisme és un fet in

-motiu més o menys sensacional. Aquest ha discutible, hi ha un resultat segur mentre
estat la reaparició de Lluís Mercadé, del qual	 la normalitat no vagi a la deriva. Els pot

Lluís Mercadé -- Paisatge

Coclé, i no oas el menys sorprenent, són els
cascos i discos d'or repujat, i també la jo-
guina o el bibelot, el qual es troba amb
abundor i elaborat en materials rics : figu-
retes d'animal més o menys estilitzades,
però en estils diferents, com pertanyent a
cultures o èpoques diverses, elaborades en
or o bé en or incrustat de pedra dura, tam-
bé completament de pedra dura o de mar-
bre.

Aquesta bibeloteria i la ceràmica de les
tombes de Coclé són fets nous i desconcer-

i Elliot Smith, no acaba d'ésser acceptable.
Les noves troballes que sembla que haurien
de reforçar la tesi aslatista, les (le Coclé, no
ens apareixen pas com un reforç a la susdi-
ta teoria, sinó més aviat com un reforç a
una teoria contrària, la qual sostindríem
sota el següent enunciat : les semblances que
es troben en arts considerablement distan-
ciats en el temps i en l'espai no són, en
els casos més Inexplicables, sinó fortuites
semblances ; o, si es prefereix, no serien
sinó rebrotades imprevistes de la unitat de
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LES ARTS I ELS ARTISTES
Le	 cxpo 6 or, Novetats arqueològiques prccolombiancs

públicament res no es sabia des de feia quatre
o cinc anys, i la ,presència d'un nombre im-
portant de dibuixos d'Ynglada. Motiu, doncs,
a bastament - uficient perquè amb una joia
ben íntima hàgim de convenir que tots els
representants de l'art actual que en vuit
mesos que sisan -cansat derrevestir el nostre
moment com a perfectament transcendent,
tinguin la irnpressió que en tancar la tem-
porada s'han mobilitzat dos elements més que
percutiran en l'entusiasme per ells desvetllat
a la primera hora.

La precisió d'Ynglada "és vibrant com mai.
La trentena de dibuixos- exposats li valdrien
una entronització definitiva si aquesta no
estigués ja decretada. La manera sintètica
del nostre ;gran dibuixant ha anat al més
enllà de l'expressió i en tots els casos el
seu dibuix és la cosa més explícita, més
determinada ;i més coherent que es fa avui
dia.

No podem estar-nos .de dir que ens sap

El senyor J. Leslie Mitchell acaba de pu-
blicar a la casa Jarrolds, de Londres, un
dels llibres més importants mai publicats so-
bre arqueologia precolombiana, sobre ar-
queologia de l'antic imperi maia, de Mè-
xic. El senyor Leslie Mitchell posà temps
enrera a la premsa anglesa la tesi de la
influència hindostànica sobre l'art de l'antic
imperi maia, i ara desenvolupa la tesi en el
llibre en qüestió ; i, val a dir-ho, encara
que no estiguem gens segurs de la certesa
de les conclusions del savi americanista an-
glès, amb colpidores proves gràfiques recol-
zadores. La tesi del prof. L. M. és la se-
eüent:

No existeixen pas cultures absolutament
autòctones, sinó que totes són poc o molt
influïdes per una altra o per diverses. No
sabrem mai qui eren els autòctons de les
terres maies, però es pot assegurar que no
eren pas aborígens ni un sol poble el que
generà o els que generaren el que anome-
nem civilització mara, la civilització que dei-
xà els estupefaents monuments de l'Amè-
rica Central. Vers el segle vi o el vn d. C.
començarien les invasions (le! Centre-Amè-
rica en cerca d'or i pedreria. Els invasors
eren de sang asiàtica, indonèsies, els quals
es barrejarien i es confondrien immediata-
ment amb les races autòctones. L'art gup-
ta que els invasors indis aportarien a les
terres maia arribaria a influir fins la cultu-
ra incàssica del Perú.

La civilització maia donà dues meravelles,
almenys : el Calendari maia, «un dels més
notables i complicats instruments mentals
mai imaginats», i l'arquitectura ; dues me-
ravelles desproporcionades amb les altres
gestes de la cultura maia, la qual fou cruel,
aberracionada fins al sadisme més bestialit-
zat, de quasi nulla aportació històrica.
Aquesta cultura tan oposada a la nostra
com la mentalitat del dinosaure fou oposa-
da a la nostra, estava condemnada a mo-
rir. En temps de la conquista pseudo-asià-
tica ja era decadent. L'imperi maia que des-
cobriren els altres conquistadors posteriors,
els espanyols, no era sinó un segon, un nou
imperi mara, relativament recent. Les més
antigues inscripcions de ]'antic imperi es
poden datar de vers el segle vi d. C.
Aquell antic imperi maia cessaria sobtada -
ment vers el segle xn. La cultura de l'antic
imperi no sobreviu, després, i encara a pre-
cari, sinó en els principals llocs, fins a la
vinguda dels conquistadors del Nou Imperi,
gent d'altra raça probablement, gent tur-
bulenta, la cultura del la qual no és sinó
prolongació decadent del que ella trobà esta-
blert. Es possible però que les invasions an-
teriors a l'espanyola fossin més nombroses
sense comptar que, segons la intrincada i
de vegades contradictòria cronologia preco-
lombiana, la cultura maia no seria sinó la
darrera d'una llarga successió de cultures

?4ikoumo	 diversament racials, a partir dels anys 3Soo
ab. C., segons uns arqueòlegs, o a partir

	

L'exposïció que aquest artista japomés ha	 dels anys 1300 ab. C., segons d'altres.
muntat a la Sala Catalònia ve a demostrar Tot això, que és encara molt confós, tam-
un altre cop la facilitat que quant a Passi- bé és enormement interessant, sobretot quan
milacio ha assolit en tots els ordres pictò- es tenen a la vista els monuments d'aques-

	

rics. AI llarg de la quinzena de téles s'ób-	 tes civilitzacions tan estranyes.

	

serva aquost fet de suma importància ; és	 s -

passar el llamp die la 'kemptació, la fuga
d'una creença esprnàdica. E1 resultat, paré,
és un, com hem dit, semblant al de molts
sofistes, i és l'acatament .a la respectiva or-
todòxia i la professió de la immanència ar-
tística.

Lluís Mercadé, g el personalíssim expositor
de La Pinacoteca„ dóna ífruits d'aquests dar-
rers. Ha superat entrebancs de tota mena
i ara és ]'home om el qual es pot creure pro-
fundament, perquè ja apunta la condensa-
ció definitiva  de tots els àtoms posats .en
joc per establir runa Pintura de gran ;colada.

Ceràanica policroma de la cultura de Coclé (Panamà) decorada amb motius f'
realístics, trobada per la missió del Peabody Museum o1 Archaelogy and Ethr	 antdsttics t 1

Universitat de Harvard (E. U.)	 rology: declá i

umri mica de greu la insistència d'Ynglada
en .el seu tema preferit. Quan, .tot i no pro-
digar-s'hi, tracta d'encetar ui nou argu-
ment, s'ob •e al seu davant una gran exten-
sió de terreny inèdit en el qual ]'esperarien,
també, encerts indiscutibles. Quan pels seus
cavalls i jòqueis i per les seves escenes de
circ, passa aquella enorme quantitat de vida
i de clàssica veritat, vol dir que d'allí a uns
antípodes hi ha una gamma assolida que si
no surt és solament per una qüestió d'ordre
diríem-ne personal, tan respectable com una
varietat infinita en mans d'un altre. Prescin-
dim de la queixa. EhI ja deu saber el com i
el perquè. Des d'una altra .esfera, natural-
ment, sabem d'algú que s'havia queixat de
la profusió de les ballarines de Degas.

Quan gairebé totes les formes de paisatge
s'havien presentat amb la seva respectiva teo-
ria, ve el paisatge de Mercadé a demostrar-
nos una altra fórmula que és la seva. Els cinc
anys de desaparició han servit més que res
per deixar les coses on estaven i per haver
de ratificar.

Lluís Mercadé, un veritable pintor cons
-tantment assessorat per una poesia quieta,

ele miniatura, de simple complexitat espi-
ritual, esdevé l'artista del ponderable. On
hi ha depositada una mínima veladura d'en-
c ís i una biologia físicament sensible, neta
del pecat de la sensibleria, allí Lluís Mercadé

a dir, la brillantesa de l'occidentalització
sobre la nítida sensibilitat nipona. Mallorca
ha entrat de ple en la paleta de Mikouma i
la seva interpretació adquireix un veritable
interès a força d'immiscúir personalitat i
agudesa, destacant en zquests aspectes l'obra
Tomeu i Isabella, que és on batega amb més
suficiència l'esperit semialat per l'atavisme
i semibarroc per la in fl uència llatina.

Salons de Primavera
La inauguració dels dos Salons d'enguany

ens ha demostrat dues coses que volem sig-
nificar abans de recensionar les obres ex-
posades.

Primerament, un augment considerable en
qualitat.

En segon lloc, una dignitat efectiva en la
installacló que fa passar per alt alguna defi-
ciència de darrera hora, ben fàcil de corregir
per cert.

El principi honorabilíssim de vetllar per
aquella dignitat esmentada, s'ha estès a tots
els altres detalls. To de parets, velan, col-
locació de les obres, etc., etc.

Cal doncs, en obrir l'atenció als Salons
de Primavera, encapçalar-la amb un elogi
sense reserves als que han tingut cura de
llur realització.

ENRIC F. GUAL

Per tal de celebrar el quart centenari de
la conquista de Cuzco per Pizarro, el go-
vern peruà votà recentment un gros pres

-supost pera excavacions en el territori cl'a-
questa vella capital de l'imperi Inca. Això
és un fet insòlit en aquell país. Mai el
govern peruà no havia subvencionat les ex-
cavacions arqueològiques. La generositat ac-
tual dels governants de la república del Pe-
rú té la seva explicació en el fet realment
encoratjador per a tais liberalitats, que re-
centment'el director del Museu Nacional del
Perú emprengués excavacions en aquella re-
gió, excavacions que resultaren fruetuosíssi-
mes, ja que s'hï descobria en relatiu bon
estat de conservació la més important for-
talesa precolombiana, una ciutadella de tri-
ple recinte concèntric, amb edificis, aqüeduc-
tes, la base d'una torre i abundant material
mòbil : ceràmica, armes, etc. També es des-
cobriren en tal lloc, anomenat Sachsahua-
man, uns grans monolits de significació per
ara ignorada.

Un altre arqueòleg descobrí a Ayacucho
forns on es suposa que els inques fabrica-
ven una variant 'de turquesa per a les in-
crustacions. En aquest darrer lloc foren des-
cobertes també 'inscripcions jeroglífiques de
una cultura pre=incàssica.

r*x

Les més impressionants adquisicions de
l'arqueologia peecolombiana són les que
aconseguí la missió del Peabody Museum de
la Universitat de Harvard destacada a Pa-
namà, a ]'antiga població de Coclé, a les ri-
bes del Río Grande de Coclé, en el precís
'indret on avui està situada la moderna vila
de Natà.

EI que ara ha explorat la susdita missió
és una necròpolis que trenta anys enrera
fou revelada als marges del susdit Río en
canviar aquest de llit. En aquesta necròpolis
han estat descoberts els més sorprenents
enterraments de les civilitzacions precolom-
bïanes : tombes collectives, amb veritables
hecatombes, el cap de les quals sol aparéi .
xer assegut en escambell i protegit per un
edícul petit com el seu propi cos. El mobi-
liari fúnebre d'aquestes tombes principals,
les quals de vegades apareixen enllosades,
és alsundantissim : hi dominen els objectes
d'or ï de coure daurat, l'orfebreria de pe-
dres dures, petxines, queixals, etc. El més
important d'aquest mobiliari és la ceràmica,
admirable per la seva policroma decoració
pintada, decoració d'una gran elegància,
molt perfecta i bella des del punt de vista
decoratiu. Aquesta decoració, en moltes de
les peces ben original, sembla de vegades
evocar les formes i les composicions de l'art
anomenat escita, l'art siberià d'època enca-
ra indeterminada, tan aviat datable dels se-
gles medievals com del segon milleni abans
de Crist, i que s'identifica també amb
l'art dels bàrbars del Nord d'Europa, proce-
dents precisament de les regions siberianes.
Entre els motius pseudo-escites de la deco-
ració ceràmica de Coclé es troba el motiu
esquemàtic de la faç monstruosa anomena

-de atao t'ién en l'arqueologia sínica. Altre
material funerari trobat en la necrópolis de

tants en Patqueologia precolombiana, la
qual cada dia es demostra més complexa i
més important. Aquestes troballes posen
doncs un nou capítol a aquesta arqueolo-

gia : la cultura de Coclé, d'origen descone-
gut i de data indeterminada. Així i tot sem-
bla que hom pot aventurar una cronologia

fixable, aproximadament, en el segle xvt
d. C., immediata a la conquista espanyola;
ço és, partint retroactivament d'aquest se-
gle xvr.
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D'aquesta darrera ilifor•mació de odes dar-
reres novetats preeoiombianes», com a ^uell
qui diu, destaca, 'ultra els fets ja relatats,
un fet que de tots ells es dedueix ; i és
que la teoria de les influències asià tiques
sobre l'art maia i inca, tot i els exemples
colpidors on pot decentment recolzar, tot i

el suport que li atorguen prestigis tan no-
toris com els dels professors Leslie Mitchell
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--Fixa't, papà, com aquest -mico s'assem-
bla a l'oncle Joan.

—Calla, no diguis això!
—Que ens pot entendre el mico?

(Moustique, Charleroi)

—Digueu-li que el tren no té parada en
aquesta estació i, de rotes maneres, que us
doni el bitllet.

(London Opinion)

El mestre Antal Dorati

la música tota la seva lucidesa rítmic, iot
el seu joiós esclat, tota la seva vèrbola me-
ridional. S'arribaria a creure que, com el
gran dansarí Massin, ha passat mesos i
mesos a Andalusia, per tal de penetrar en
l'esperit .propi d'aquesta meravellosa com-
posició. Però no : ha posat ara per primera
vegada els peus en terra espanyola i no

Ell director general W. de Basil

aporta més que un talent innat d'una rica
musicalitat, un marcat sentit rítmic que no
coneix obstacles, un bell gest per a modelar
el cant de les melodies.

*x*

La mateixa setmana, dos artistes d'ano-
menada mundial visitaven la nostra ciutat.
Kreisler tocava en el concert de l'Associació
de Música «da Camera» un programa ex-
quisit, secundat pel seu eminent collega Pau
Casals com a director d'una orquestra con-
juminada a tota pressa. Cortot donava tres
concerts comentats en les Audicions íntimes
de la mateixa societat, després d'haver inau-
gurat la seva activitat amb una conferència-
concert sobre Dos pols de la música fran-
cesa : César Frank i Debussy, al Confe-
rència Club. Els dos artistes tenen un tret
comú, el ele la perfecció absoluta en el ma-
neig de llurs instruments. Es la, perfecció
que consisteix en la més gran economia ele
moviments, en el més alt gust del músic
de debò, format en la tradició de la música
clàssica i romàntica.

La temporada s'acosta a la seva fi. Aca-
barà amb un festival extraordinari en ho-
nor d'Arbós, amb dos concerts de l'Orques-
tra Simfònica de Madrid, sota el seu emi-
nent director i amb la coliaboració de Pau

Casals, els dies 1 2 i i4 de juny a 1'Asso-
ciació de Música «da Camera».

Orro MAYER
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LA VIDA MUSICAL A BARCELONA	

EI jazz, els discos El Gran Premi del Dise
Balls Russos — Kreisler i Cortot

L'apogeu dels balls russos està íntimament com dels gestos tau premeditats com espon-
lligat al nom de Diaghilew, aquest grau	 tanis d'un Massin o de les partitures neta-
senyor cultivat, a l'energia i al fanatisme	 ment construïdes d'un Falla. La tropa dels
dei qual aquesta branca de ]'art deu tot el	 Balls Russos guanyaria molt, doncs, Ilmi-
que ha pogut produir en l'espai d'uns vint-	 tant-se a les obres mestres originals, al Tri-
i-cinc anys. Després de la seva mort en 1929,	 corni, als encantadors Mariners d'Auric, a
la decadència es feia sentir gairebé imme- la Petruixka, que ens produïen la més pro-
diatament. El que encara existeix avui de	 funda impressió.
la seva famosa creació, no són sinó les El jove mestre Dorati, sabent-se de cor
restes, una bella mòmia que es nodreix de la partitura del Tricorni, va saber donar a
l'esclat del seu temps de jo-
venesa exaltada i brillant.

Un petit resum de les obres
creades per Diaghilew ens de-
mostra de seguida que va sa-
ber atreure i triar el que hi
havia de millor en la produc-
ció del seu temps. Gairebé
cada una de les seves obres ha
esdevingut clàssica i ha entrat
en el repertori de les nostres
més grans orquestres : I_'Oi-
seau de feu de Strawinsky
(1910), L'après-mili d'un fau-
ne de Debussy i Da¢hnis et
Chloé de Ravel (rgra), el ma-
teix any Petruixka i en 1913
Le Sacre du Printemps. De
1914 a 1928 s'estrena tota l'o-
bra de Strawinsky ; així, entre
altres, Pulcinella (1928), la
Mavra (5925), l'Apollon Musa-
gète (1928). Ensems hi contri-
bueixen els millors composi•
tors de tots els països amb
abres mestres d'aquest gènere
al costat del Prokoffief, els
francesos Erik Satie, Auric,
Poulenc, Milhaud, els italians
Respighi i Rieti, l'espanyol
Falla, els anglesos Berners i
Lambert, R ,ichard Strauss. El
darrer ballet la realització del
qual fou impedida per la mort
de Diaghilew, s'havia dema-
nat á Hindemith. Sense parlar
de la collaboració d'un Coc

-teau o d'un Picasso. En re-
sum : en l'espai de deu anys
— de 1909 a 1929 —, la tropa
de Diaghilew no representa
menys de set òperes i setan-
ta-un ballets, gairebé exclusivament estrenes.

Intencionadament hem fet •passar en re-
vista aquests noms i aquestes dates. Car
darrera d'aquesta estadística seca, trobem
una voluntat que dirigeix aquesta produc-
ció meravellosa. La voluntat d'una unitat
d'estil i de concepció artística es manifesta
a través d'aquesta llista que avui ja no po-
dria subsistir. En efecte, els Balls Russos
que el Liceu ens presentava aquests dies,
] a no són el producte d'aquella unitat per-
duda per sempre. Perduda per sempre la
unitat del gust, la unitat d'escena i de mú-
sica, d'invenció i d'execució d'aquells fa-
mosos Balls, amb els quals el seu fundador
volgué un dia «retre justícia a totes les nou
muses)>. Quan els Balls segueixen la gran
tradició, quan Massin, quan Woizikowsky
ralitzen una de les obres meravelloses de
llur primera època, sempre quedem emocio-
nats i encisats. Però quan el ballet rus es
presta a posar en escena simfonies de
Brahms o de Txaikowsky, en el pitjor estil
noucentista, amb aqueix fals entusiasme
simbòlic i aqueixos falsos gestos d'evoca-
ció i de misteri, amb aqueixa llum difusa
i aqueixos vestits verd-violeta-groc-bru, amb
uns bastidors d'una indigencia grotesca,
aleshores ens adonem amb dolor que aquest
gènere ja ha acomplert el millor de la seva
tasca, ens adonem que dintre aquest estil
el ballet rus ja no té funció artística en la
nostra època.

No volem parlar del malentès de creure
que es pot interpretar gràcies a la dansa
una obra mestra del més pur estil instru-
mental com la Quarta simfonia de Brahms.
Aquesta música és talment completa, tal-
ment perfecta en ella mateixa, que és re-
fractària a tota transposició d'aquesta mena.
Es justament aquesta profanació el que en-
gendra aquest allegorisme pansit, i per tant
gairebé msu.portabie, de la coreografia, en
el qual Diaghilew no caigué mai. El secret
del seu èxit i de la perfecció de les seves
realitzacions era que sempre sotmetia el
conjunt del seu pla artístic — música, co-
reografia, indumentària, decorats — a una
idea concreta, que no es perdia mai — com
ho veiem pels títols mateixos de les obres
triades per ell — en els abismes d'un alle-
gorisme perillós i improductiu.

La millor prova de la nostra argumen-
tació fou sens dubte l'èxit triomfal del Som

-brero de tres picos de Falla. Quinze anys
després de la primera representació a i'Al-
hambra de Londres, amb Ansermet, el ma-
teix Massin, per desgràcia sense una par-
tenària igual a la Karsavina d'aleshores,
ens donava una idea del que el ballet rus
havia significat durant un temps decisiu de
l'evolució de l'art modern. Cada moviment,
cada gest, cada inclinació del cap, cada pas
dels peus tenia la seva significació real i
inequívoca. El miracle de tot gran art es
realitzava una vegada més, provocant jus-
tament en l'espectador l'única i necessària
reacció volguda. Cap malentès possible, cap
ornament superflu, tota l'acció artística li-
mitada a la sola representació de l'expres-
sió exigida : és el mateix esperit de l'ob-

j ectivitat moderna que ens parla de la «mà-
quina d'habitar» de Le Corbusier, de les
línies sòbries i transparents d'un Picasso,

i la ràdio
L'estudi de les relacions entre aquests

tres termes és inesgotable fins al punt que
no es pot pensar en el primer sense re-
córrer als altres; i del jazz ben poca cosa
se'n parlaria de no haver rebut l'ajuda dels
altres mitjans de difusió musical.

L'oient de jazz a través d'aquests mitjans
és únicament cridat per la música i sols
per ritmes i sonoritats, prescindit de la part
espectacular, recurs al qual sovint van a
parar moltes orquestres en defecte de la
perfecció musical; i a aquelles que gau-
deixen d'una .perfecció d'execució, el jazz
espectacle els acostuma a fer molta nosa.

La instrumentació original del jazz és ob-
tinguda basant-se en instruments de metall,
saxofó, banjo i piano, és a dir, prescindint
completament del predomini del quartet de
corda i servint-se amb preferència dels pu-
rament rítmics. Hom remarca, doncs, ultra
el ritme, la dèria de les sonoritats pures i
simples del trombó, saxofó o trompeta, més
rudes, no hi ha dubte, que les dels viol-lon-
cels i violins, però no menys pures. Ara
bé ; el gramòfon, com 'també la ràdio, con-
serven els timbres i aminoren aquella agres-
sivitat, bo i encomanant a l'audició una
certa ressonància, i si l'estudi on actuen
els executants està ben construït i la dis-
posició dels músics envers el micròfon és
encertada, aquesta ressonància avellutada
millora tant l'audició que es troba a mancar
quan escoltem el jazz directament. Cal acla-
rir, :però, que la majoria dels estudis de
les emissores de ràdio, per llurs petites di-
mensions i sobretot per l'excés de recobri -
ment de les parets, no donen aquesta sen-
sació de buit, tan simpàtica. Pel contrari,
certes retransmissions, les del Savoy de Lon-
dres, per exemple, són veritables models
i permeten seguir les instrumentacions més
difícils a través de la ràdio.

Un dels instruments bàsics del jazz, per
ell rejovenit, el saxofó, és de caracterís-
tiques especials per a la reproducció; la
seva veu surt completament neta del disc
o de l'altaveu. Es una llàstima que les
emissores de ràdio no facin destacar els ins-
trumentistes de jazz, confiant-los recitals de
saxofó, .puix hi ha una literatura prou ex-
tensa, no sols de temes que provenen del
jazz — recordeu aquella deliciosa melodia
Iyone —, sinó també d'autors anteriors a
la nostra poca (no fa molts anys, la Banda
Municipal interpretà un Concerto clàssic) i
fins transcripcions de violdoncel força es-
timables.

Només cal recordar els orígens del jazz
1 principalment del jazz hot, els anys que
seguiren a la guerra, i considerar que fins
que els discos assoliren un grau de perfec-
cionament tècnic que permetés l'audició amb
una certa garantia, el jazz va anar vege-
tant sense assolir una perfecció definitiva.
La ràdio ha donat una- major difusió, però
no ha estat, com els discos, i darrerament
el cinema sonor, de tanta importància per
al jazz. Cal només assenyalar el fet que la
majoria d'audicions de jazz que s'escolten
a través de la ràdio són de discos i única-
ment alguna retransmissió altera el que
diem. I és que el jazz, quan no és un .pre-
text per al ball, el gran públic no acostuma
a escoltar-lo amb satisfacció, puix fins ara
sembla no voler veure-hi res més que l'a-
nimador de la dansa. Dies enrera es pogué
escoltar una excel•lent actuació de I'Orques-
tra Demori's, gràcies a un programa anun-
ci, que dit sigui de passada, aquests pro-
grames han estat les millors esperances per
al radioient. Per contra, el jazz amb els
discos ha arribat a una difusió extraordi-
nària ; ells són els que més han donat a
aquesta música el caràcter cosmopolita de
que gaudeix, i és únicament a través dels
discos que podem seguir aquests magnífics
conjunts. De Paul Whiteman, Ben Pollack,
Armstrong o Joe Sullivan, poc n'haurem
sabut sense els enregistraments que han
escampat arreu Ilurs cèlebres síncopes.

J. G

NOTES DE RADIO
Condicions per a "speaker"

La setmana passada donàvem compte de
les condicions que, segons el director de
ràdio alemany Eugen Hadamowsky, es re-
querien .per a ésser un bon speaker.

En una discussió sobre aquest tema, tin-
guda a la Tribuna de la Ràdio, de París,
s'acordà aixà, sobre aquest tema dels spea-
kers

«Els auditors... després d'haver retut ho-

menatge a l'esforç realitzat pels speakers
ele les nostre estacions, desitgen que els
speakers posseeixin en grau màxim les qua-

litats de naturalitat i cordialitat necessàries
per al contacte amb els oients, així com la
cultura indispensable a l'exercici de llur tasca
i al prestigi de la nostra radiofonia.

»Demanen que el reclutament dels spea-
Isers es faci per concurs, amb votació de
referèndum per part dels oients, tal com es
practica en gairebé tots els països del món,
i entre persones que reuneixin certes quali-
tats, a saber : elocució fàcil, veu musical,
débit regular, coneixement perfecte del fran-
cès i de la puntuació, coneixements artístics
i d'altres matèries prou extensos.»

Amb aquestes condicions, no sols speaker,
I sinó ministre i tot, es pot ésser.

Fa quatre anys, el setmanari parisenc
Candide va instituir el Gran Premi del Disc,
que és atorgat per un jurat compost per
elements de l'Acadèmia de Belles Arts, el
Conservatori de Música, la crítica musical,
etcètera. Aquest any hi havia Gustave Char-
pentier, el músic ele Louise ; Louis Lumié-
re, l'inventor del cinema ; el compositor
Maurice Ravel, Jacques Copeau, Maurice
Emmanuel, professor d'història de la música
al Conservatori ; l'escriptora Colette, Jean
Périer, els crítics Emile Vuillermoz, Lucien
Dubech, Dominique Sordet.

Els diversos premis pugen 23,000 francs,
que aquest any eren 30,000 gràcies a l'acu-
mulació de 5,000 francs que el jurat de
l'any passat no havia utilitzat. D'aquella
suma de 30,000 francs, el jurat d'enguany
n'ha repartit 26,500 i en queden per tant
3,500 a disposició del jurat de l'any que ve,
a sumar a la quantitat inicial de la fun-
dació, és a dir, en total 28,500 francs.

Per à fer-se càrrec de Li importància d'a-
quest premi anual, cal tenir en compte el
que era el disc deu anys enrera i el que és
ara ; el que Sordet en diu la situació moral
del disc en aquell temps i la d'avui. En
aquell temps, era impossible que un filhar-
mònic, ni una persona de gust tan sols,
s'interessés pel disc ; en canvi, avui el disc
ocupa un lloc preeminent no ja en la vida
de moltes persones, sinó en els dominis ele
l'art, i això a hores d'ara ja no ho gosa
discutir ningú.

Com que el Gran Premi del Disc no és
una prova esportiva, un matx en el qual ha
de quedar un vencedor, i, d'altra banda, el
j urat vol que no sigui una consagració de-
magògica, sinó un advertiment i una orien-
tació, alhora que un encoratjament a les
cases editores, cal multiplicar el nombre de
categories entre les quals es reparteix el
premi.

Els discos premiats, de les diferents cate-
gories, són els següents

Orquestra simfònica
La Mer (Debussy). Orquestra de la So-

cietat de Concerts del Conservatori (Gra
-mòfon).

Orquestra d'harmonia
Marxes de Tannhauser i de Lohengrin

(Wagner). Música de la Guàrdia Republi-
cana (Columbia).

Música oda Camera»
a) Sonata 4 2 (Mozart), per Hehzibah ï

Yehudi Menuhin (Gramòfon).
b) Sonata en la major (Fauré), per Mag-

da Tagliaferro i Denise Soriano (Pathé).
Instruments

a) Concert en la menor per a piano i or-

questra (Schumann), per Yves Nat (Colum-
bia).

b) Intermezzo de L'Arlesienne. Solo de
saxofó per Viard (Pathé).

Creació fonográfica
Giration, ballet en un acte de Gabriel Perné

(Columbia).
Declamació lírica

Litanie de supj lication (Gretxaninoff),
per'I'xaliapin i els cors de l'església russa
de París (Gramòfon).

Cant
Au bord de l'eau (Gabriel Fauré), per

Ninon Vallin (Pathé).
Cors

La Majtrise de la cathédrale úe Dijora.
Cops dirigits per J. Samson (Gramèfca).

Opereta
Amusez-vous, de l'opereta Tlorestan 1,

per Henry Garat (Salabert).
Cançó

Le beau navire, pels duetistes Gules i
Julien (Columbia).

Dicció
a) Verligodin, per Ivette Guilbert (Gra-

mòfon).
b) Les paysanneries lorraines, de Geor-

ges Chepfer (Odeon).
c) Quand c'est aux autos de passer, per

Paul Colline (Pathé).
d) Pourquoi pas ?, per René Dorin (Pa-

thé).
e) Derrié l' contervent, per Jaeques Mar-

tel (Polydor).
Escenes d'infants

L'herbe d lapin (del film La Maternelle),
per Madeleine Renaud, Paulette Elambert i
la Companyia infantil Sainte-Croix (Sala-
bert).

Mencions d'honor
a) Hamlet (Shakespeare), adaptació fo-

nogràficá de Jean Varrot, decorat sonor

d'Eugène Bigot (Columbia).
b) Les Variacions Goldberg (Bach), per

Wanda Landowska (Gramòfon).
c) Set segles de música sagrada (Lu-

men).
d) Dnieprostroi (Julius Moyfuss), orques-

tra simfònica ele Julius Ehlich (Pathé).

Lucien Dubech, que no és pas un crític
benèvol, diu que potser Hamlet mereixia més
que una simple menció d'honor. La sèrie de
discos en què Variot ha enregistrat l'essen-
cial del drama shakesperià no és perfecta
ni remarcable, ni els intèrprets cap gran
cosa. Però hauria volgut que el jurat tin-

gués en compte que la iniciativa de dur
Hamlet al disc no podia ésser considerada
com un negoci, sinó com un sacrifici, i que
l'esforç valia la pena d'ésser recompensat,
perquè surt de la mediocritat. Es una temp-
tativa de teatre fonogràfic, no pas reeixida,
perd una temptativa d'un gènere que no
existeix, i per això calia recompensar aquells
discos, tot i essent imperfectes. Així les cases
productores haurien estat encoratjades a sor-

tir dels camins fressats a cercar coses noves.

—Va bé aquest esport per aprimar?
—Fixa't en el cavall.

(Luslige Rlütter, Berlín)

—Papà, un nen de col-legi m'ha dit que
jo m'assemblava a tu.

—I tu qué li has dit?
—Res, perquè és més fart que jo.

(Lustige Blátter, Berlín)

BUROCRACIA
—Edat?
—Vuit anys.
—Solter o casat?

(Humoristicke Listy, Praga)

—No vull que jugueu amb aquell pollet.
Es un fill d'incubadora!

(rl 420, Florència)
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