
La ruta de 1'India

Gibraltar sota la boira.
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organitza per al dia ui de novembre una sessió
de cinema, i més endavant una Exposició
internacional del Cinema.
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IMPERI ANGLE; CONTRA ITALIA FEIXISTA

•P
CVOIUC1O ti un proiema

colonial

Vol viure tranquil

MIRADOR INDISCRET

els ;problemes piamelars t ai
a tirar ál dret, podeu acudir a Daudet — p
que parla de Dante i Shakespeare —, o a Il'

Maurras, que afirma que Herriot és en rea-
litat Sir Edward Herriot; doctor honoris s
causa d'Oxford, al qual el govern anglès
ha pagat les eleccions senatorials de les es-	 r
querres franceses.	 1 

11
Confesso que malgrat la prudència a jut- a

jar i la tenacitat a documentar-me, més Ii
d'una vegada m'he preguntat : On som? I c
és que potser la nostra desorientació l'han t
compartida molts deis que tenen més raó
d'estar assabentats de les qüestions en li

-tigi.
Perquè, reflexionem un moment i histo- c

riem el plet. S'ha dit que Laval, quan en
gener passat va anar a Roma, féu certes
concessions de caràcter colonial a Musso
lini. Aquest, però, que ja organitzava in
mente el ressorgiment de l'imperialisme
romà, plante;à la qüestió etiòpica. He ar-
ribat a la conclusió — malgrat el que s'hagi
dit — que Laval no va donar carta blanca
i més aviat crec la versió segons lla qual	 1
el cap del govern francés féu veure al Duce
que, tractant-se d'Etiopia, Anglaterra i la
S. de les N. tenien alguna cosa a dir i que
ell personalment i en representació del go-
vern francés no es comprometia a res,
«parte que vous avet, M. Mussolini, politi-
quement la maia trop lourde».

Però, i Anglaterra? Fou o no fou avi
-sada de les intencions d'Itàlia? Mussolini

diu que sí, Anglaterra diu que no. Sigui
como sigui, és lícit afirmar que el govern
Mac Donald-Simon no va donar 'gaire im-
portància a l'aventura italiana i que, àd-
buc a Stresa, Mac Domald donà esperan-
ces a Mussolini.

De sobte veiem un capgirament total de
la situació. S'accentuen els 

govern
preparatius

  i-tnlians i a Arnglaterra el 
Hoare succeeix el govern Mac Donald-Sima».
A la flexibilitat segueix el puny de ferro,

als gneociadors hàbils els que entenen con-

servar la iniciativa del joc. Davant l'asto-
rament general, Hitler, el r8 de maig, pro-

nuncia un discurs proposant a Anglaterra

la conclusió d'un pacte naval. L'astorament

es converteix en perplexitat quan ven Rib-

bentrop se'n va a Londres i en el termini

d'alguns dies conclou un pacte que deixa

satisfets els intransigents nazis r visible-
ment irritades França i Itàlia.

Arreu del món hom es preguntà qué sig-

nificava el ,gest d'Anglaterra. Els fets 
o

trigaran a demostrar que el pacte
anglo-alemany calia considerar-lo en funció

del naixent conflicte ítalo-etíop. E New

York Times, en pujar Baldwin al poder,
ho anuncià d'aquesta manera : John Bull

altra volta al poder. Em efecte, si Mac Do-

nald 
assolí lacarteraràpidament secretari ' del Foreign

utlOíssfice, fou
 ms del me anisme del rColoñ al s Office

havien previst la situació a qué s'árribaria

en fer front al conflicte italo-etíop.

La diplomàcia britànica va intervenir.

Intervingué a París, a Roma, a Addis Abe-

ba. Es que el govern feixista, endut per l'ex-

cessiu optimisme casolà, havia trepitjat l'
or-

gull fred, categòric, de John Bull. Els periò-

dics més lligats al ministeri d'Afers 
tran

gers italià havien plantejat e  fa gnleediterrana
de l

supremacia naval anglesa
Mussolini havia llançat, a tots els recófápel

món, el desafiament feixista a la P ç

imperial anglesa. Potser per uta moment a

Londres havien pogut creure 
que bfusso-

2ini — per tal d'obtenir unes concessions 

—s'havia atrevit a enviar un exèrcit a Eritrea r

Hem de confessar, en honor a la veritat,
que aquest conflicte italo-etíop, convertit des-
prés, principalment, en antagonisme italo-
britànic, ens ha donat més d'una sorpresa.
Mancats com estem de documentació directa,
sense possible contacte amb els centres di-
plomàtics europeus, ens veiem obligats a
seguir els conflictes acudint a l'ajuda de
fla premsa estrangera. Però, què cal fer
en una ocasió semblant, quan la premsa de
París és acusada de venal, la italiana res-
pira lirisme i ]'anglesa, plena de circums-
pecció, deixa: entendre més que no aclareix

i Somàlia. Ara no cabien dubtes. El fei-
xisme gosava desafiar l'imperialisme anglès.

Eden va anar a Roma. Llegiu, si us
plau, les informacions que de l'entrevista
donaren la premsa italiana i anglesa. La
primera qualificà Eden de «noi maco» de
la dipQomàcia britànica. La premsa de Lon-
dres anunciava , ja: «Mussolini s'atreveix a
insultar un representant nostre,»

Durant juliol i agost Anglaterra, d'acord
amb França, féu totes les concessions pos-

Ecs Dijous .,.,.
.._._ Blancs

EL RENDISTA
Poderoses raons li havien fet substituir

el joc de la bescambrilla per les activitats
/iolítiques, que compartia delitosament la
seva muller. Mentre ell acudia al centre a
organitzar fitxers i llistes electorals, ella ca-
pitanejava un nucli de dones que acomplia,
en els districtes més cantelluts, l'àrdua mis-
s •ó de sollicitar el vot, coneguda per canvas-
sing. En aquesta tasca, ambdós es sentien
dignificats i quan recordaven les moltes es-
tones perdudes a recollir trumfos, salvar el
tres del càstig inexorable de l'as i parar una
trampa a la sota atrevida, redoblaven llur
energia com si volguessin rescabakr tat el
temps malgastat.

D'ací que, en tornar d'estiueig el matri-
moni, els veïns no es fessin gaires illusions
de rependre les jugades amb la parella eva-
dida de l'opressió de les cartes i que fins ha-
guessin triat un altre pis per a les competi-
cions familiars, però tot d'una la cambrera
del principal ets passà avís que els seus se-
nyors els esperaven l'endemà i que portessin
bona provisió de xavalla. La invitació cai-
gué com una bomba i si els uns atributen
la decisió a un sobtat atac de reuma, els
altres cregueren que aquella rectificació de
conducta amagava segones intencions, o si-
gui aprofitar les jugades ber a descabdellar
una labor de proselitisme.

Els amfitrions, sospitant l'expectació que
havien suscitat, acordaren, per tal de dis-
treure, destapar una capsa de galetes i una
ampolla de vi dolç i oferir la sucamulla a
jretext de celebrar la vetllada inaugural,
però no s'escaparen de les preguntes mali-
cioses

—I doncs, ja estan bé de salut? — El que
pot el vici, eh? — Tornant al Born, oi?

A totes aquestes punxades, contestaven
amb evasives i un somrís fi, berò quan l'es-
tadant del segon 1' rimera tirü al dret inter-
rogant-los sobre la rejrresa de llurs treballs
estadístics fer l'ample camp de la ciutada-
nia, un cop de puny solemne sonà damunt
la taula fent vibrar els platets i les copes,
mentre un crit mascle advertia :

—Prou política! S'ha acabát de fer els
gegants!

- .Calli, cali, sánt cnstaa! 'Ci ce ' es giuï
vostè viu als llims?

—Francament, si no s'explica...
—Però que no està veient la reducció de

les rendes de l'Estat, que aviat ens firivarà
de menjar postres i d'anar als espectacles i
acabarà per no deixar-nos dur camisa? Per
més fonya augmenten del To al 15 per cent
l'impost sobre l'import dels cupons, aquell
impost que Jaume Carner ja ¡savia pujat
del 7'50 al ro. De primer, convertiren el
cinc per cent amb impostos al quatre lliure,
que venia a ésser el mateix, però ara ja
s'atreveixen amb el tres i mig. On anirem
a parar?

—Em sembla que exagera. Anglaterra ja
fa dies que té assignat el dos i mig; França,
del tres al cinc...

—Tot el que vulgui, però a Itàlia, que
pagava el tres i mig, ara emeten el deute
al cinc.

—Perquè necessiten diner, home de Déu.
I encara els tenidors del tres i mig redimi-
ble han de pagar una prima. Si precisament
el diner a baix preu és un ban senyal!

—Bon senyal per qui?
—Pel país emissor, per la situació gene-

ral de l'economia...
—No em vingui amb ambigüitats 	 ni falòr-

nies.. Jo 'nonaés sé que el meu feixet de bit-
llets trimestral farà menys gruix r que em
veuré obligat a ¢endre resolucions enèrgti-
ques. Ja li dic jo que els que haurien de do-
nar llum donen fum! Res, que m'hauré de
decidir er als calors industrials. Quins cab-
dills!

—Cap a l'ostracisme, doncs?
—Ben net ! Ja s'ho faran!
L'esposa, que retirava el servei sense eti.

queia, demanà al marit, amb una mirada
plena . de sdplica, que es calmés i, envaïda
d'una emoció nova, escartejd i l'invità a
l'escapçada.

S.

«aixósn.	 -
«Aixòn era un art tk anell de plata cise-

llat per ell. Manolo el portava, des de feia
trenta-tres anys, com a passador de corbata.

García Lorca el Ilgeix-.ára, ple d'orgull,
a la mà dreta.

Per a remerciar-li l'ofrena de ]'anell, l'au-
tor de Bodas de Sangre convidà Manolo,
junt amb alguns companys, a una lectura
íntima de poesies.

Manálo, contra el 'seu costum, no va des-
plegar gairebé gens els llavis.

—Qué us ha semblat ?—li féu, al final, un
dels presents.

—Mira : puja un parell de dies a Caldes
i en parlarem—respongué Manolo.

Encara Giménez Caballero

Contra totes les aparences, el genial Gi-
ménez Caballero continua fent parlar d'ell.
No content que uns centenars de represen-
tants de la classe patronal d'Espanya el
convidessin a dinar un bon dia, ara se n'ha
anat a Alemanya representant no sabem qui.

El bo del cas és que l'home més odiat
de l'Amèrica llatina intellectual se n'ha anat
a parlar en un banquet en qué es solem

-nitzava la Festa de la Raça, en presència
detl delegat del Führer, i acreditat propietari
d'una marca de cervesa, von Ribbentrop.
Tractant-se d'un nazi, s'havien d'exaltar, és
clar, els sentiments racistes, Giménez Caba-
llero féu més. Amb la més gran impud.cia
va declarar que Lope de Vega era un pre-
cursor del racional-socialisme !

Una delicadesa

Carles Sentís escriu des de Roma a L'Ins-
tant, en remarcar el lèxic que empren els
diaris italians quan parlen d'Anglaterra i
del seu govern

«'Es per tot això que observant l'estil dels
grans titulars a tota plana de determinats
diaris italians, ha vingut a la meva memò-
ria el «mode i manera» en ús pel sector
de premsa catalana afecta al govern de la
Generalitat durant l'estiu del qual ara acaba

deixà anar :
- 'Per fi, aquest noi posa enteniment 1

Vwrníccu>fae

Al Departament de Cultura de la Gene-
ralitat hi havia; fa quinze dies, una gran
estesa de quadros perquè En Duran i Ven-

tosa, encarregat de distribuir les obres pic-
tòriques adquirides per aquell alt organis-
me, es disposava a repartir-ne unes quan-
tes. La majoria de teles representava pai-
satges, però també s'hi comptaven algunes
figures i entre elles nus femenins o tapats
per un ve] tènue.

En Jover i Nona!!, bon tros ruboritzat,
girava el rostre de tant en tant i arribà
a insinuar que fossin retirades aquelles

missatgeres del pecat, però En Duran ]i
sortí al pas i li digué sorneguerament

—No us amoïneu ; les enviaré a En Sedó,
que és el més jove!

Fafxada

L'estatge de la Lliga ha experimentat,
amb pocs dies, notables modificacions, puix
que als baixos s'hi ha instalaat l'Air France
amb les corresponents lletres lluminoses i
la Sala Barcino, d'un caient neoclàssic, i al
pis del damunt una acadèmia d'estudis uni-
versitaris.

Els pronois, però, no estan massa con-
tents. Es el que deia el noi Ventosa
—Abans, sense aquests comerços, la casa

semblava tota nostra, però ara sembla que
tinguem rellogats!

La culpa és negra

La Vanguardia encapçalava un treball

d'En Gual Villalbí amb el títol Política de
conversaciones, mentre que l'articulista l'ha-
via intitulat Política de conversiones.

El corrector de proves, tement córrer la

mateixa sort que el dissortat Olives, volgué
sincerar-se

—Francament, em creia que tractava dels
conciliàbuls radical-cedistes...

«Camouflage»

Aquell Gual, l'Adrià, es passejava, tètric,
per la Rambla de Catalunya el dia de la
Festa de la Raça mentre començaven a
caure les quatre gotes que havien d'acabar

amb un temporal d'aigua.
—T'has fixat? No porta paraigua!—digué

un vianant.
—Sí ; però porta l'impermeable penjat al

braç, com si tal cosa ; correm, correm 1—
s'afanyà a advertir-li el seu company.

Guerra de carnets

Les japs sostenen _que la Lliga, a hores

d'ara, encara no és a la meitat dels encàr-

recs que tenen rebuts a A. P. C. per a
treure els corresponents carnets electorals.
El secret del gran nombre de carnets en-
carregats al feu d'En Cirera, l'explicava
prou bé la sem-ora Ibarrola de Batista

—Es que la Viga, como siempre, se mues-
tra muy tacaria : a cuantos exhiben cédula
superior a diez reales, les cobra cincuenta

céntimos, diciéndoles que les serán devuel-
tos al entregarles el carnet. En cambio, nos-
otros, no cobramos nada a nadie. Somos
o no somos?

iluT' 1•i^J'^^n .. 'N^1c^,a u ^crte:^ ¿iŠ--
obresobres que es representen al Novetats per

a fer acudits sobre la temporada.
—Té!—comentaren el primer dia—. Des-

prés del Sainet trist, la Carrossa dels Sants
Sagraments.

Llibertat provisional ha donat motiu per-
què algú observés

— Llibertat provisional? Mercè Nicolau po-
dria aprofitar aquest moment per a inter-
pretar Cleopatra.

Finalment, davant l'anunci de Crim i càs-
tig, un company nostre ha remarcat que
aquesta serà una obra una part de la qual

podrà ésser representada a l'escena i una

altra al pati de butaques.
—O sigui—afegeix— : el crim a dalt i el

càstig a baix.

Ma n o l o escull el públic

Manolo Hugué, ]'admirat Manolo, s'ha
deixat caure a la Llibreria Catalònia.

Un grup nombrós de senyores i senyore-
tes el rodeja.

—Apa, Manolo, expliqueu-nos un conte
d'aquells que vós sabeu.

Manolo accedeix. Abans, però, pregunta
—Anem a pams. Sou totes casades?
—Totes, no.
—Ah! aleshores..,
Grossa decepció.
Manolo, adonant-se de les cares compun-

gides, té una mica de tolerància.
—Bé, vaja — diu — : les solteres que ha-

gin estat operades també es poden quedar.

Dos dies de comenfari

Manolo va assistir a una representació de
Yerma i en sortí encisat.

—Aquest noi és de coll de dama I--digué,
per tot comentari, referint -se a García Lorca.
Després confià a un amic d'aquest:

,fc_ a „ate„ t- 	 O^ ,,,.^.._. _	 _
ica • 'Es ]'época de l'eufòria feixista, de
a poteosi grandiloqüent des de] Palau
Venècia, Fixem-nos, però, com canvia la
ituació a partir de setembre. Tot d'una,
Mussolini comença a afirmar que els 'vnte-
essos britànics seran respectats, que ]tà-
a no pretén negar els drets d'Anglaterra

l'Africa Oriental. La reacció de Musso-
ni equivalia a una explícita confessió ; al
onvenciment que Itàlia, des d'aleshores,
enia front a front el puixant imperialisme
britànic. A les provocacions feixistes, An-
glaterra responia mobilitzant la flota metro-
politana, concentrant a Alexandria les for-
es britàniques expedicionàries, convertint
Haifa, base naval anglesa (oh, Declaració
Balfour!), en plaça artillada, amb super-
calibre. En diversos punts del litoral del
Yemen s'adopten mesures estratègiques.

Itàlia, per la seva part, porta a cap un
dels actes més folls d'aquest conflicte : aug-
menta els efectius de Líbia fins a setanta
mil homes i concentra a Tobruch, prop de
a frontera egípcia, més de dos-cents avions.
Això sense comptar les fortificacions al Do-
decanès i a l'Adriàtic.

Cal tenir en compte que moltes de les
mesures italianes al Mediterrani foren acom-
plertes anteriorment a la mobilització an-
glesa i tenien, per tant, una evident signi-
ficació. Angilaterra acusava el cop amb ir-
ritació. La política fcixista havia tocat el
punt neuràlgic, vital, de l'Imperi. Volia
Mussolini bastir-se un Imperi, costés el que
costés, àdhuc l'oposició als interessos bri

-tànics? Aquesta pregunta se la feren, a Lon-
dres, moltes vegades, però no calia conèi-
xer tes veritables intencions de Mussolini.
N'hi havia prou amb constatar el perill
que corria la ruta de ]'India, la integritat
d'Egipte i del Sudan, la posició d'Uganda
i Kéma.

FERMI VERGES
(Segueix a la pàgina 8)

-Digueu-li que en agraïment per la bona
estona que he passat, vqldria regalar-li

Molts barcelonins, potser, no se n'hauran
adonat.

Perd la cosa, si bé no té cap transcendèn-
cia, ofereix una certa curiositat.

Es tracta de «La Tranquilidad», aquell
bar famós del Parallel que tant ha fet par-
lar els cronistes per haver estat un lloc fre

-qüentat durant molt temps per afiliats a
la F. A. I. i, per tant, per haver practicat
allí, sovint, la policia, ràtzies veritablement
extraordinàries.

De «La Tranquilidad», an més de quatre
persones suposaven que s'arribava a servir
copes de líquid inflamable als clients, ha des-
aparegut el títol—un títol que era un poema
i que féu esclafir Pío Baroja de riure quan
el llegí per primera vegada.

Qué ha passat? Per què «La Tranquili-
dad» atq°és ja uLa Tranquilidad»?

Es m'dlt senzill. Perquè el patró de l'esta-
bliment vol vendre'l, precisament per viure
tranquil,

—Això de «La Tranquilidad»—deia l'alltre
dia a un conegut—no feia més que escamar
els compradors. .

Expliqueu•m'ho a mi

Com a coseqüéncia del conflicte italo-etiò-
pic, la companvia de Margarida Xirgu ha
hagut de renunciar a fer la pro;ectada ex-
•ursió a Itàlia.

Tot estava preparat...
El director artístic de la companyia, se-

nyor Rivas Cherif, àdhuc havia anat ja a
veure de prop l'hidroavió amb el qual pen-
sava marxar.

—Magnífic! — exclamà, vantant a i]Íns
amics la ,regularitat i rapidesa amb qué
amaritza 1«aparell—. Es una meravella. Cre-
gueu-ho!

L'Odó Hurtado, que es trobava entre els
amics, replicà

--M'ho conteu a mi? He vist aquest es-
pectacle cada dia durant quatre mesos...

Són, en efecte, els quatre mesos que es
passà a ]'Uruguay.

Crim... i càstig



L'emperadriu d'Etiopia rep en audiència

sense descansar fins a prop de m'itj.a nit.
No passa res sénse qúe ell hi intérvingui
és el monarca més actiu que es pugui ima-
ginar, i no un d'aquells califes que només
són una ombra em un tron. Eís seus mi-
nistres el rodegen contínuament, esperant
les seves ordres i escoltant les seves idees
i projectes.	 ,..•

Ens han fet esperar en una gran salaa,la
qual arribes, els cops de martell dels obrers
que encara treballen en el noti palau,; no
acabat de] tot. Aquest palau fou construït
en un temps rècord, ,perquè estigués :llest
quan la visita del príncep hereu de Suècia.
Per la finestra oberta veiem grans masses
de tropa que s'exerciten sota el comanda-
ment d'oficials belgues i suecs.	 !

fora dels cànons diplomàtics, de vegades
violentes, però sempre molt sagaces.

—Etiopia lluitarà — vaig preguntar—amh
totes les seves forces, en cas d'una invasió
estrangera, o s'acontentarà d'invocar ]'ajut
de la Societat de les Nacions per a evitar la
guerra?

—Etiopia, com a membre de 1a Societat
de les Nacions i signatària del pacte Briand-
Kellogg, està obligada a recórrer a tots els
mit ans pacífics, abans de deixar que esclati
la guerra. Estem disposats a complir aques-
ta obligació, però si durant les negociacions
entaulades a Ginebra, es realitzés la inva-
sió, és natural que ens hi oposarem amb
totes les nostres forces.

—Què passaria si la Sacietat de fes Na-
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Interviu amb l'cmperador
Addis Abeba

GUERRA D'OR SOTA UN SOL TROPICAL (')

moment concret és l'alliberació d'aquella
part de la nostra zona illegalment ocupada
pels italians.

—Creu Etiopia que l'expansió territorial
de Mussolini a Africa representa un perill
per a ella?

—Ja en el tractat de pau de 1906, ]tália
exterioritzà desigs de reunir en una sola les
seves dues cofànies, Eritrea i Somàlia, cosa
que forçosament havia de violar la integri-
tat d'Etiopia. Itália, però, com a membre
que és de la Societat de les Nacions, està
obligada a respectar els tractats que porten
la seva firma i, per tant, a no atemptar
contra la nostra integritat territorial. L'ac-
tua] procedir d'Itàlia a Etiopia ens ha de
semblar forçosament un greu perill per a
0a nostra seguretat. No cal dir que està en
contradicció amb les obligacions que el reg-
ne d'Itàlia té en qualitat de membre de la
Societat de les Nacions.

—Té S. M. algun projecte perquè els an-
glesos, els francesos o els italians garan-
teixin la independència del seu país?

—A això he de respondre que Etiopia sa-
luda amb alegria i simpatia tota ajuda que
tendeixi a mantenir la seva integritat terri

-torial; no obstant, no abdicarà mai de la
seva completa independència política i eco-
nómica.

—Hi ha discrepàncies de criteri pel que
fa a la fixació de les fronteres, o bé hi ha
altres matèries de conflagració entre Etio-
pia d'una banda i Anglaterra o França de
l'altra? En cas afirmatiu, com es podria
resoldre el problema?

—Hi ha trossos fronterers amb els domi-
nis anglès i francès que no són prou ben
delimitats. Tan aviat com sigui possible,
caldrà procedir a llur fixació definitiva, ja
que sense això ni els mateixos habitants no
saben a quin país pertanyen. I, a més, ea
podrien originar incidents desagradables com
alguns que sorgiren en el passat. Però no
hi ha cap inconvenient perquè aquests con-
flictes es resolguin pacíficament, com ve-
nim practicant des de fa temps. Durant la
delimitació de fronteres entre Etiopia i la
Somàlia Británica, no es produí cap conflicte
de cap mena. Es procedí per ambdues parts,
en totes ocasions, amb un saludable esperit

1 de collaboració.
—Quines proposicions tindria S. M. per

a estabilitzar la collaboració pacífica i la
seguretat a Africa?

—Proposaria que les potències europees
renunciïn a llurs interessos econòmics i po-
1 tics a Africa, cosa que evidentment con-
tribuiria a l'enfortiment de eles nacions que
només són independents a mitges. La creació
d'institucions modernes convertiria aquestes
nacions en membres de veritable valor per
a l'organisme internacional de Ginebra. Això
garantiria ]'esperit de collaboració pacífica
en el nostre continent, La Societat de les
Nacions posseeix institucions que bastarien
per a garantir la pau de tots aquests 'Estats.

—Té S, M. projectes industrials o comer-
cials?

—Una elaboració detallada de projectes

De com un drama ai ramilla
causa una tragèdia política

rleng llegeix la proclama de l'emperador. El gran timbaler espera
i per a anunciar la mobilització amb el timbal de Menelilz

Ens va sorpendre una mica la facilitat
amb 9uè obtinguérem la invitació a través
del ministeri d'Estat, S. M. ens esperava a
les nou del matí en el seu nou palau. Molt
aviat per a una audiència imperial... Des-
prés, un cop a palau, vàrem saber que S.
M. ja treballa en el seu despatx a les cinc
del matí. Sens dubte el monarca abissini és
l'home més treballador del món. S'aixeca a
quarts de cinc i es passa el dia treballant,

Halle Selassie I és un home jove i molt
bell, potser és l'home més bell de tot Etio-
pia. Té un cutis com si tornés d'una platja
de moda, el front majestuosament bombat
i el pèl, molt negre, tirat enrera. Les seves
faccions són aristooràtiques i dignes, arro-
gants perd no orgulloses, i bondadoses al
mateix temps. Però potser el que crida més
l'atenció de la seva persona són les mans,
extraordinàriament belles. Vesteix el vestit
del seu pafs : aquella bata abiss nia blanca,
molt ampla, pantalons molt estrets i l'ano-
menada haba, capa de seda negra, atribut
de jerarquia.

El primer que vaig dir-1i fou que alguns
periòdics estrangers donaven la notícia que
les hostilitats ja havien començat. L'empe-
rador ho negà enèrgicament amb un movi-
ment de cap i dient «Velem ! Ye/em !», que
aproximadament equival al nostre «No és
veritat !u

Mentrestant, l'amic Eisenstaedt treia foto-
grafies de l'emperador, el qual semblava in-
teressar-se molt per la feina del fotògraf.
Es que és un gran aficionat a la fotografia
i té tota una collecció d'aparells.

Li vaig preguntar si havia trencat les re-
lacions diplomàtiques amb Itàlia, i quins
eren, en general, els seus projectes per a
l'esdevenidor. Em contestà, en correctíssim
francès

—Hem intentat entrar en negociacions di-

cions declinés una intervenció? Potser Etio-
pia es dirigi ria a altres potències demanant
llur intervenció?

Un instant de reflexió, Després, ràpida,
la resposta .

—No podem ni admetre que la Societat
de les Nacions declini aquesta intervenció,
la qual li incumbeix. Els motius que allega
Itàlia com a causa de mobilització, no exis-
teixen, senzillament . E.ls fets del 29 de de-
sembre de l'any passat i del zq de gener
no són altra cosa que ataes immotivats de
tropes italianes provinents d'Afdub contra
la nostra avantguarda, que en el primer cas
es trobava a una distància de tres quilò-
metres, i en el segon a uns i,600 metres,
de Guerlogubi. Les nostres tropes no han
tingut intenció, ni molt menys, d'atacar els
italians. Nosaltres hem procurat sempre
crear una atmosfera favorable a negocia-
cions pacífiques ; però, si veiem que aques-
tes negociacions es prolonguen indefinida-
ment i continuen les concentracions de tropes
italianes en les zones limítrofs del nostre
pafs, no ens queda altre remei que prepa-
rar-nos a tota eventualitat;

—Es desig d'Etiopia eixamplar els terri-
toris de la seva sobirania?

—Etiopia demana una sortida al mar. No
obstant, pensa obtenir -la mitjançant nego

-ciacions amb un o alguns dels seus veïns,
pacíficament. El que desitgem en aquest

amb e] fi d'aconseguir el desenrotllament
industrial o econòmic d'Etiopia requereix,
abans que res, fons importants. En vista
de l'actual depressió mundial i faltant tan
importants quantitats, de moment no puc
tenir cap projecte de gran envergadura en
aquest sentit.

—Quina és la situació financera d'Etio-
pia? El país acceptaria crèdits estrangers?

—Etiopia no té cap mena de deute públic,
ni cap deute amb l'estranger. Les nostres
despeses estan plenament cobertes pels nos-
tres ingresos. No cal dir, però, que tot crè-
dit ens vindria bé per al nostre desenrotlla-
ment industrial. Però en el moment actual
no podem comptar-hi en les condicions que
necessitaríem.

—Com veu S. M. l'esdevenidor del món
pel que fa a la situació política i econòmica?

—Fins ara no hi ha hagut cap crisi eco-
nómica que, tard o d'hora, no s'hagi acabat,
i confio que l'actual passarà aviat. No hi ha
dubte que el desenllaç serà més ràpid si els
pobles renuncien a les mesures prohibitives
de llur economia nacional, les quals només
fan que empitjorar la situació produint con-
flictes internacionals.

LADISLAS FARAGO
(Copyright by Ladislas Faragó)

(*) Vegi's MIRADOR, números 346 i 348•

Suposem que davant les notícies sensa-
cionals que arriben d'Abiss alia al lector li
deu passar quelcom semblant al que ens
succeeix a nosaltres : una desorientació gai-
rebé absoluta. La multiplicitat dels telegra-
mes no contribueix a fer -los més clars. Les
notícies més sensacionals són desmentides
unes ratlles més avall. En suma : la veritat
gairebé no surt per enlloc..

Es això exclusivament culpa dels corres-
pomsals i de les agències? Es clar que no.

Gugsa

Les condicions molt especials en què es des-
enrotllen els fets, l'allun yament i l'isola-
ment del teatre de la tragèdia, contribueixen
molt a complicar-ho tot. A més, hi ha fets
i notícies que sense una breu explicació prè-
via resulten absolutament incomprensibles.

Ara bé: no podent acontentar-nos amb la
foscor en què ens deixen les notícies, ens
hem posat a buscar explicacions. Agafem un
qualsevol entre els mil fets sensacionals.
1 seguint el fil d'.Ariadna fem els possibles
per desentranvar-ho. Així, per exemple : qui
és aquest ras Haile Selassie Gugsa que s'ha
passat als italians i que aquests pretenen
presentar-nos com a aspirant al tron abis-
sini, imitant d'una manera massa servil per-
què sigui reeixida l'actuació dels japonesos
a Manxúria? El cas és prou important per-
què valgui la pena examinar-lo.

A la recerca de l'explicació hem hagut de
remuntar-nos fins a arribar a l'època llu-
nyana en qué els mandistes, després de
triomfar de la resistència heroica de Gor-
don a Khartum, s'havien apoderat de tot el
Sudan i amenaçaven les terres veïnes i par-
ticularment Abissínia, llot cristià secular
entremig d'una mar de països musulmans.
Ve.iint de les terres infinitament planes del
Sudan, els mandistes es precipitaren a l'as-
salt de la gram fortalesa natural cons ti tuïda
per les muntanves etiòpiques. Fou envaït
el reialme del Godjam — un dels grans Es-
tats feudals d'Abissínia — i un cop derrotat
el seu rei a Debra-Sin, els mandistes puja-
ren fins a Gondar, la capita del reialme,
situada a 2,270 metres d'alçada, i la incen-
diaren. Precisament aquells moments greus
l'emperador Joan, representant aleshores de
la' vella dinastia abissínia, havia d'atendre
una sèrie de dificultats interiors del seu im-
peri, començant per sotmetre el propi rei
del Godjam, que s'havia sublevat. Debili-
tat així — com passa massa sovint a Ahis-
sínia — per les dissensions internes, í'empe-
rador hagué d'acudir a rebutjar l'amenaça
mandista. La lluita va ésser-li fatal : prop
de Metemma els dies to i n de març de i88g
perdia la corona i la vida en una gran ba-
talla en la qual el seu exèrcit va quedar
totalment desfet.

Això succeïa en un greu momerot per a
Abissínia : ferment interior, com ja hem vist,
i, á més, intrigues italianes cada dia més
amenaçadores. El ras Menelik s'apoderà de
la corona imperial a desgrat de la resistèn-
cia del ras Mangaixa, fill del difunt empe-
rador. Per a atreure's després Mangaixa,
Menelik el reconegué cap del Tigré occi-
dentaL

***
Hem de fer ara un salt, amic lector, d'una

quarantena d'anys. Hem arribat als dies ac-
tualls. Estem en els temps del salut a la
romana, de la política realista, del punval
arma noble, etc., etc. Regna al Tigré el ras
Seyum, descendent d'aquell emperador Joan
mort pels mandistes. L'emperador d'Abis-
sínia no está tranquil. Seyum, recordant la
seva alta ascendència, potser podria un dia
pretendre al tron d'Etiopia... Cal vigilar-lo!

I cal vigilar-lo tant més que hi ha uns
certs precedents que poden haver-li deixat
un record agre. Per exemple, allò que ti va
succeir a Kasa, el seu úric fill mascle. Kasa
estava lluny d'ésser un fil] model i descon-
tentà bastant el seu pare. A més, en certa
ocasió cometé la imprudència de parlar
massa obertament de la seva illustre ascen-
dència. L'emperador, tement una mica les
petulàncies del jove, el féu encadenar i con-
fià la seva guarda a ]a pròpia germana d'a-
quest, una de les fi lles del ras Seyum.
Però es veu que el carceller no era massa

sever. L'ocell fugí un dia i els soldats del
negus — ei negus, que és molt llest, ho ha-
via previst tot potser massa bé... — i els
soldats del negus, dèiem, el mataren. Però
a clesgrat de la poca simpatia del pare pel
fill, és possible que Sevum no hagués que-
dat del tot satisfet de la mort del seu únic
fill mascle. I probablement amb el fi de fer
oblidar aquest possible disgust, l'emperador
li donà el seu fill més gran, el príncep hereu
(príncep que a Abissínia porta el curiós nom
de merdadjaz), a una filla del seu poderós

vassall. Hom diu que l'avi, el ras Seyum,
ha reportat damunt el nét que va néixer
tota la seva afecció.

(
Però qui sap si ho ha oblidat del tot...

Això potser ho sabrem algun dia si les
agències ens comuniquen alguna noticia
sensacional.)

***
En tot cas, des de fa anvs el negus ha

vingut prenent les seves precaucions. Per
exemple, la d'atreure's un altre cap del Ti-
gré, el ras Kuxa o Gugsa, molt volgut de]
seu poble i fide] també a la branca descen-
dent de ]'emperador Joan. Gugsa tenia un
fill, el ded'az o príncep Haile Selassie, o
sigui Força de la Trinitat, que tal és el sig-
nificat d'aquest nom. L'emperador tenia una
filla preferida, Zeneteuork, bella noia d'ulls
dolços i profunds, educada com una gran
senyora, esportiva (cosa increïble per a una
dona abissínia de classe superior, que no
deuria ni caminar), i amb una ànima d'ar-
tista, segons diuen. El negus donà Zene-
teuork a Haile Selassie Gugsa, La pobra
princesa fou així víctima de la raó d'Estat
hagué de sortir cap a la llunyana província
per tal de viure en la bárbara cort del seu
espòs...

Allà es veié immediatament rodejada per
una colla de sacerdots fanàtics i xenòfobs,
que li prohibiren tot el que sortia de les
regles inflexibles dels costums ancestrals,...
Embarassada de set mesos, caigué malalta
i volgué consultar el metge europeu que cui-
dava el seu sogre, el ras Gugsa. Però els
sacerdots s'oposaren a la vinguda d'aquell
per raons ilitúrgiques, i imposaren tracta-
ments empírics i práctiques de bruixeria. El
mal s'agreujà per instants. La infeliç noia
aconseguí trametre , un missatge a l'empe-
rador, que era una crida suprema, donada
la seva ja gairebé desesperada situació. Dos
dies després, en un avió, arribava d'Addis
Abeba el doctor Zervos, el metge grec de
l'emperador, que havia vist néixer la prin-
cesa i que tenia per ella una veritable afee-
ció. Però ja era tard: després d'una llarga
lluita amb la malaltia, da bella princesa Ze-
meteuork morí...

E1 negus, ple de tristesa, féu al seu gen-
dre, culpable de tan gran indiferència, l'a-
front de treure-li el cos de la seva jove es-
posa. 1 així el doctor Zervos tornà en d'avió
amb aquesta fúnebre càrrega cap a Addis
Abeba.

Molt poc després de la mort de l'esposa

Art popular abissini. Davant el tri-
bunal, el culpable, vestit de negre,
assenyalat amb el dit pel seu acu-
sador, un creditor; a baix, càstig del

culpable

del seu fill, el ras Gugsa moria no menys
tràgicament (i sentim que ]'espai ens man-
qui per parlar -ne, car cregui el lector que
la història també valia la pèna...).

x^*

Epílleg : fa pocs dies el vidu de la 'bella
princesa, el ras Haile Selassie Gugsa, ta
defecció a la causa abissínia, i els italians,
cantant victòria, consideren l'adquisició d"a-
quest jove no gaire simpàtic com el més
gran triomf obtingut fins ara i pretenen co-
ronar-lo emperador...

1 ara el lector, que, com ens passava á
nosaltres abans de fer aquesta petita inda-
gació, probablement no havia comprès res
de tot aquest embolic polític, pot explicar-se
pel que precedeix les raons familiars que
han fet passar Gugsa a la banda dels ene-
mics de la seva pàtria...

Heus ací com un drama familiar pot arri-
bar a tenir transcendència considerable din-
tre de les grans tragèdies polítiques.

GONÇAL De REPARAZ (fill)
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La defecció de Gugsa
Que el ras Gugsa no era amic del negus,

encara que aquest se l'endugué a Londres
— diuen que perquè és l'únic personatge
etiop que parla l'anglès —, era cosa sabuda
de temps. Però d'altres ras no són tampoc
gaire amics del negus i no deserten.

Pel que seebla, la defecció de Gugsa ja
era prevista. El baró Franchetti, anomenat
el Laru'rence italià, mort no fa gaire en un
misteriós accident d'aviació, fou, pel que es
diu, el negociador secret per compte d'Itàlia
prop del gendre del negus, una fietita histò-
ria del qual publiquem en aquest mateix
número.

Una profecia

Segons els italians, el gest de Gugsa .ha
impressionat la població del Tigré perquè,
Segons una profecia d'un monjo abissini del
segle XVI, el primer emperador que come-
trà la imprudència de fer-se coronar fora
d'Aksum, la ciutat santa, perdrà el tron i
veurà el seu reialme envaït per l'estranger.
Els italians s'han apressat, de moment, a
coronar el desertor...

L'ambició de Gugsa

Gugsa no havia amagat gaire les seves
ambicions. De totes maneres, aquestes sem-
bla que no arribaven a aspirar al tron d'Etio-
pia. S'acontentava de constituir un reialme
independent, sota la protecció oberta o dis-
simulada d'Itàlia, el qual tindria les seves
fronteres meridionals f5els voltants del llac
Tsana.

Es diu que hauria pensat, de primer, po-
sar-se sota l'ègida d'Anglaterra, quan a Lon-
dres creien que l'emperador era l'home dels
italians. El reialme de Gugsa, aleshores, hau-
ria fet d'Estat-tampó contra un eventual
avanç dels italians cap al sud-oest,

El que ho havia previst

Què en queda del front de Stresa?

Un diplomàtic escèptic, tat alegrant -se sin-
cerament de l'entesa, vez tenir una frase pro-

fètica. Fou Titulesco, que el mateix dia de
conclosos els acords de Stresa, va dir:

—Quan les núvies són massa boniques, les
llunes de mel són curtes.

Xifres

Gaston Jèze, el conseller jurídic d'^Etiopia,
davant les darreres estadístiques italianes,
somrigué

—Hi ha estadístiques—va fer—que no só ii.
sinó una de les formes del lirisme !

«Fiesta de la Raza»

A Berlín també s'ha celebrgt, amb un dis-
curs manicomial de Giménez Caballero i l'as-
sistència de von Ribbentrop en representació

del Führer.
El viatjant diplomàtic del Tercer Reich va

felicitar els es¢aayols i els sudamericana per...
llur fidelitat als principis racistes!

Realment, el prejudici racista a penes exis-
teix a Espanya, i si von Ribbentrop va a
l'Amèrica llatina, s'exposa a veure més indis
i mestissos que blancs purs.

- o.

C 3 l `! 1 6/
—Quina sort, ser milionari i fer estirar

el cotxet per quatre dides a la Gram Dau -
nnt

(Marianne, París)

Kondylis, al mig ; a l'esquerra, l'almirall Ecònomos ; a la dreta, l'almirall
d'aviació Reppas i el general Papagos
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Una data que en altres moment> hauria
estat recordada amb especial solemnitat, ha
passat gairebé per alt : el desè aniversari
del z6 d'octubre, en què foren estipulats
els acords de Locarno. Tot s'ha ]imitat a
una modesta i trista cerimònia, on Paul-
Boncour ha pronunciat un discurs que no
Se sap si definir d'oració fúnebre, r altres
tants Austen Chamberlain i un periodista
francès. Això ha estat tot.

Només han passat deu anys d'ençà que
Austen Chamberlain per Anglaterra, Briand
pe- França, Mussolini i Scia-
loja per Itàlia, Vandervelde
per Bèlgica, i Stresemann i.
Luther.per Alemanya, posaren
la firma en aquell protocol que
hauria hagut d'iniciar una
nova era...' i sembla que hagi
passat un temps molt més
llarg.

Efecte dels esdeveniment,
d'aquests darrers anys, que
han . esvaït ]'esperit que es vol-
gué crear des de la petita ciu-
tat del llac Major i ha estat„
substituït per un altre de ben'
diferent i força perillós.

En aquests moments de ten-
sió internacional, potser será
útil de recordar aquells esfor-
ços dipilomàtics i aquell famós
pacte del qual encara avui es
parla.

El desè aniversari de Locarno
rantia immediata i collectiva dels primers.
Però mentre que Stresemann semblava tan
ben disposat a acceptar aquesta suggestió de
Briand, el govern de Londres, primer amb
un telegrama de Chamberlain a I'ambaixa-
b r a París, lord Cre ve (28 de maig), s'a-
venia només a un arbitratge entre Alema-
nva i els seus veïns occidentals, França i
Bèlgica, i després, amb un altre telegrama
(30 de maig), feia conèixer la seva absoluta
oposició a qualsevoil conveni per l'estil de
l'aconsellat per Briand a Stresemann. El

El de la finestra. — No sou pas uoa pa-
rella en viatge de noces? Acabo de fugir

cl'una, d'aquí el compartiment del costat.
(The Humorist, Londres)

-En 1923, Alemanya suspen-
gué les trameses en gènere
com a reparacions exigides pel
tractat de Versailles. 'Era, des-
prés s'ha vist, ]'inici de l'ofen-
siva contra el tractat. Poinca-
ré, aleshores cap del govern i
ministre d'Afers estrangers de
França, decidí d'aplicar les
sancions previstes en el mateix
tractat, que en aquest cas con-
cret consistien en d'ocupació
de la conca del Ruhr per tro-
pes aliades. Stresemann, ales-
hores canceller del Reich—sc-
guia amb els mateixos senti-
ments que l'havien animat du-
rant la guerra, partidari de la
guerra a ultrança—, prengué
una actitud desafiadora. L'hi
afavoria el fet que Lloyd Geor-
ge escrivia articles hostils al
tractat de Versailles, malgrat
haver-ne estat un dels princi-
pals elaboradors. Mac Donald
sostenia la igualtat entre, ven-

..çedors i vençuts.
Poincaré estava resolt a l'o-

cupació. No serví de res que
el propi cap del Foreign Of-
fice, Balfour, anés a París a
fer pressió en sentit contrari.

, Comptant amb el consentiment necessari
d'Itàlia i de Bèlgica, tropes franceses i bel-
gues ocuparen el Ruhr.	 -

El gest de Poincaré refredà les relacions
entre molts ' Estats. Els anglesos prengueren
una revenja dels italians intervenint en l'in-
cident entre Roma i Atenes per la mort
del cap — un general italià — d'una missió
deilimitadora. Itàlia ocupà Corfú, amb la
consegüent protesta del Foreign Office. Per
sort, la tempestat fou de poca durada.

Poincaré fou substituït al Quai d'Orsay
per Briand, i, temps després, a Londres,
I?alfour per Austen Chamberlain. No se sap
per quin prodigi, Stresemann — que d'es-

. prés de l'ocupació del Ruhr dimití 'el can-
céllerat —, canvià, o semblà canviar, desen.
timents envers França.

. Començaren les convérses diplomàtiques
: entre París, Londres i Berlín, primer gene-

rals i inconcloents, després circumscrites.
Briand allargava lla mà a Stresemann. A
través dels ambaixadors respectius, hi hagué
canvis d'impressions entre el Quai d'Orsay
i la Wilhemstrasse i en sortí la idea d'un

' pacte franco-anglo-italo-germano-belga que
garantís les fronteres del Rin, que en aquells
moments es creien un motiu capaç d'al-
terar la pau. Fets els passos diplomàtics
necessaris a Londres, Roma i Brusselles,
pogué tenir lloc (l'estipulació dels acords de
Locarno.

Les actes de Locarno poden dividir-se en
tres categories :

'En primer lloc hi ha el pacte, de garantia
del stàtu quo i'.,tlel desarmament de les
fronteres renanes, i Aquest és- el veritable

-ment gran acord de Locarno, l'únic que té
un - real abast polític amb urna explícita re-
ferència al tractat de Versalles, i que (liga
cinc nacions al manteniment d'aquelles
fronteres.

Des del punt de vista jurídic, s'ha ob-
servat que si és cert que en el protocol es
parla de «garanties complementàries dintre
els l mits del pacte de la S. de les N.n, els
acords de Locarno no van solament enllà,
sinó, en un cert sentit, contra el Covenant.

En efecte, mentre aquest darrer no preveu

intervenció militar singular (i la qüestió
torna a discutir-se avui per íes sancions

contra Itàlia) en cap Estat no agredit con-

tra ]'Estat agressor, sm6— segons el famós

article i6 — només les contribucions dels
diversos 'Estats a les forces armades desti-

nades a fer respectar els comprom i sos — o

sigui el Covenant — de la S. de les N., el
pacte de Locanno implica la intervenció mi-

litar immedita de totes les potències sig-

nants contra la que ataqui la frontera re-

nana. En el protocol de Locarno es justifica

aquest punt amb la declaració que els seus

acords no minven els drets i les obligacions

que deriven per als Estats signants del trac

-tat de Versailles, que essent destinats aquells

acords a mantenir la pau i essent en això

conformes al Covenant, no poden conside-

rar-se limitatius de la missió de la S. de

les N.
La segona categoria dels acords de Lo-

carno és constituïda pels convenis 
d'arbi-

tratge entre Alemanya, França, Bèlgica, Po-

lònia i Txecoeslovàquia. Es de recordar lee
en les llargues negociacions que» una nota

` la reunió de Locarno, França,

tramesa el rz de maig del 1925, proposà ár-
Alemanya la conclusió d'un ies arti-

bitratge, no sols amb lespo
te 

de
n

 les p arti-fron

cipants en el pacte de garantia
tetes del Rin, sinó també 

amb«ltreses^isaill

tències firmants dl tractat de
uVern 1a ga-

que tots ,aquests convenis ting

govern francès va creure no haver d'insistir
més sobre aquest punt.

I ,_a	 .._	 ,1..e.	 ..,.,.	 ,1..	 T ..

carno és, per últim, la constituïda pels acords
de garantia estipulats per França amb Po-
lònia i Txecoeslovàquia. Es curiós d'observar
que, 'no volent els anglesos assumir altre
compromís, ni tan sols moral, que el refe-
rent a les frrnnteres renanes, en el protocol
final no enumera aqueixos acords. Després
s'hi afegí que «el ministre d'Afers estrangers
de França havia conclòs altres acords», però
sense especificar-los.

***

La importància política del pacte de Lo-
carno es pot deduir d'una frase d'un discurs
de Briand a la cambra francesa (26 de febrer
del 1926): «'El Rin esdevé una frontera inter-
nacional. Aquesta és fa veritat.»

L'opinió mundial acollí amb viva satisfacció
la conclusió d'aquells acords que semblava
que' havien de donar una nova orientació
a la política internacional. Molts van creure
que finalment Alemanya s'havia recordat
d'aquella frase de Bismarck : «Alemanya
és l'única gran potència d'Europa que pot
assolir els seus fins per vies pacífiques, r
només persegueix fins assolibles per vies
pacífiques.n

Els acords de Locarno tingueren com con-
seqüència l'entrada d'Alemanya a la S. de
les N. 1 no fou pas fàcil, perquè el Brasil,
que aleshores tenia un lloc -al Consell -
mentre ara ni forma part de l'organisme
ginebrí —, s'hi oposà obstinadament. Costà
mesos convèncer el delegat del govern de
Rio de Janeiro. I després vingué la famosa
entrevista de Thoirv, entre Briand i Stre-
semann, de la qual parla aquest darrer amb
poca exactitud en les seves Memòries (cal
(br que es publicaren després de la -seva
mort, a cura del Tercer Reich).

No tothom, però; - estigué satisfet de Lo-
carno. Especialment el govern soviètic, que
aleshores no tenia altre lligam amb la resta
d'Europa que el tractat russo-alemany de
Rapallo, estipulat en 1922. Txitxerin es pen-
sava que el pacte de Locarno anullava auto-
màticament el de Rapallo, i corregué a
Berlín a entrevistar-se amb Stresemann
potser no quedà prou convençut, perquè anà
a Varsòvia a parlar amb Pilsudski i Zaleski,
aleshores ministre d'Afers estrangers.

Quan Txitxerin anà a Varsòvia, només
havien passat cinc anys de la derrota dels
russos pels polacs, i les relacions entre amb-
dós països no tenien pas res de cordials. De
totes maneres, es volgué oblidar el passat,
i s'acabà amb un pacte d'amistat i no agres-
sió russo-polonès.

^x*

Briand i Stresemann — principals ideadors
del pacte de Locamo — ja han mort. Ale-
manya, d'aileshores ençà, ha mudat radi-
calment de règim i torna a estar fora de
la S. de les N., per entrar a la qual tants
esforços van fer els homes de Weimar. Lu-
ther, aleshores canceller, ara només és un
modest diplomàtic al servei de Hitler.
Què s'ha fet del pacte de Locarno? Le-

galment, segueix en ple vigor, perú si hagués
de persis'ir el conflicte anglo-italià i calgués
el funcionament del pacte, aquell convicte
seria un obstacle?

Deixant a part aquesta qüestió de resultat
imprevisible, constatem que l'esperit de Lo-
carno -: confiança i comprensió — s'ha. es-
rait. Si la seva desaparició és definitiva o
no, i tornarà a ajudar les tasques dels paci-
listes de tot Europa, és cosa que només l'es-
devenidor pot fer saber.

TIGGIS

El cop d'estat del general Kondylis, el
qual, de fet, ha proclamat la restauració
de la Monarquia a Grècia, sense esperar
el resultat del plebiscit que deu ésser ce-
lebrat el dia g de novembre, convida a girar
els ulls vers 'la història contemporània de
Grècia i resseguir els passos que el poble
grec ha donat darrerament.

Més que de passos hom podria parlar
d'ensopegades, puix no altra cosa semblem
les vicissituds que ha sofert el descabdella

-ment de la vida pública grega.

Aquest plebiscit ja està suplantat prèvia-
ment per l'actitud del general Kondylis, mi-
lustre de la Guerra del gabinet Tsaldaris,
esdevingut sobtadament cap del govern i
regent de l'IEstat, a conseqüència de ]'acte
de força acomplert per la guarnició d'Ate-
nes davant del senyor Tsaldaris. Avui fa
quinze dies, un grup de militars visità el
president del Consell de Ministres i li feren
present que exigien la restauració de la
Monarquia. La forma que proposaven era
un acord immediat de l'Assemblea, sense
esperar elsresultats del plebiscit.

Tsaldaris, que procedeix del camp monàr-
quic, no devia oposar 'una resistència gaire
enérgica a la petició dels militars, però féu
gestions perquè el canvi de règim es fes

amb aparences de legalitat.
Sembla que hom convingué que el govern

dimitiria, t que s'encarregaria del poder un
altre govern presidit pel general Kondylis,
el qual seria proclamat, també, regent de
l'Estat fins que el plebiscit designés el règim
feta per l'Assemblea párlametitàriá.

Així es féu. Els diputats monàrquics re-
beren el nou govern i li donaren situació
legal admetent-li el jurament cn mans del
vice-president, votaren l'abolició de la Re-
pública i la restauració de la Monarquia i
nomenaren Kondylis regent fins a'veure el
resultat del plebiscit, i restauraren la. Cons

-titució monàrquica de l'any c9r 2 .
No ca] ésser profeta per a endevinar el

sentit que _tindrà el plebiscit del dia 3 de
novembre, ja que l'estat de siti proclamat,
el pes del govern - dictatorial i l'acord previ
de l'Assemblea parlamentària, indiquen que
la votació a favor de la restauració de la
Monarquia serà molt compacta. 'Els parti-
daris de la República o s'abstindran o es
manifestaran amb temor i perill.

Veurem tornar al tron de Grècia 1 ex-rei
Jordi II, el qual començarà la segona etapa
del seu regnat enmig de confusions, di-
ficulltats i actes de força.

Jordi II de Grècia va néixer el ao de
juny de 1891 al castell de Tatoi. Era el
fill gran del rei Constant( i de la reina
Sofia, germana del kàiser Guillem II.

'Devia, naturalment, succeir el seu pare
al tron. No ocorregué així per acord de les
potències aliades, ofeses per l'actitud del rei
Constantí obstinat a afavorir els Imperis
Centrats en la Gran Guerra.
Quan entraren a Atenes les tropes alia -

d"es, 1'n de juny de 1 9 1 7, l'alt comissari
francès M. Jonnart exigí l'abdicació del rei
Constantí en el seu fill segon, Alexandre,
nat el 20 de juliol de iSg3, també al castell
de Tatoi.

Sortiren del regne Constantí i Jordi, cai-
gué a ministeri Zaimis i Alexandre I donà
el poder a Venizelos, d'acord amb la inti-
mació de Jonnart.

Pero Alexandre va morir el 25 d'octubre

de 1920 a conseqüència de la mossegada

d'un simi, i el seu germà, el príncep Pau,
que havia de succeir-lo, no va acceptar la
corona.

Les eleccions del 5 de desembre varen
determinar la tornada del rei -Constantí, el
qual hagué d'endurar la dissort de presidir

la fase decadent i trista de la campanya de
]'Asia Menor. L'exèrcit grec no va tenir
sinó un suport relatiu d'Anglaterra, i fou
derrotat del tot per l'exèrcit turc de •Mus-
tafà Kemaf.

Arribats els turcs a Esmirna, calaren foc
al barri grec, produint una de les catàs-
trofes més albiradores en la història de la
sevicia humana. Immediatament extirparen
la secular civilització grega de ]'Asia Menor
i convertiren en ruines el que havia estat
un empori d'art, de cultura i de riquesa.

Gonatas i Plastiras organitzaren una re-
volució. que triomfà, expulsant el rei Cons-
tantí, la seva muller i els seus fills Andreu
i Pau.

El x; de setembre del mateix anv tg22

fou ben accidentada, com promet ésser-ho
la que ara ha de venir.

Començà amb ]'afusellament de ministres
i generals, seguí amb la humiliació del bom-
bardeig de Corfú efectuat pels italians en
1923 i el pagament d'una indemnització de
59 milions de lires, per haver. estat assas-
sinada a l'Epir una missió militar que efec-
tuava els estudis per a la delimitació de la
frontera.

Immediatament va venir la signatura del
tractat de pau de Lausana que reduïa Grè-
cia a profit dels turcs.

Per a major desventura, aviat arribà la
deposició.

El plebiscit del r6 de desembre del mateix
any 1923 va donar la victòria als venize-
listes i republicans i el govern Gonatas in-
vità el rei que sortís de ]'!Estat fins que les
Corts determinessin el que procedís.

Jordi i Isabel s'embarcaren cap a Ro-
mania.

Mentrestant, després de moltes vicissituds
proclamada la República Grega.

D'aleshores ençà, els ex-reis de Grècia
han viscut com acostumeu a viure els reis
exiliats. 1-Fan residit en diversos llocs, es-
pecialment a Romania i a Anglaterra.

Ja fa temps que varen separar-se i 1 ex-
reina va adoptar la nacionalitat romanesa,
residint la major part de l'any en un castell
de Transilvània, i la resta en tm palatt de
Bucarest.

Hom recordarà les vicissituds i el fracàs
de la revolució esclatada el mes de març
d'enguany sota la direcció de Venizelos, que
escollí per centre directiu l'illa de Creta,
terranadiva de l'home d'Estat per al qual
no té aplicació 1'ádàgi que «ningú no és
profeta a la seva pàtria».

El general Kondvlis, ministPe de la Guer-
ra del gabinet Tsaldaris, aconseguí dominar
la sublevació, i aquest fracàs de Venizelos
accentuà la virada de la política grega cap
a la Monarquia que el polític oretenc havia
volgut evitar.
Tsaldaris i Kondylis han procedit d'acord

amb llurs primitius sentiments monàrquics
i han preparat la restauració del rei Jor-
di II.

Ara fa un any, amb ocasió del casament
del duc de Kent, fill dele reis de la Gran
Bretanva, amb la princesa Marina, cosina
germana de l'ex-rei Jordi II per ésser filla
del príncep Nicolau, germà petit de Cons-
tantí I, hom parlà de la candidatura d'a-
questa jove parella al tron d'Atenes i se'n
tornà a parlar amb ocasió de la revolució
venizelista.

Fins semblava que la fatalitat es conju-
rava contra Jordi II, puix la que encara
legalment resultava la seva muller presentà,
el mes de juliol passat, demanda de divorci.
al Tribunal Suprem de Bucarest, la qual
cosa havia de fer baixar el paper del marit

com candidat al tron del qual era foragitat.

Segons sembla, res no ha deturat els mo-
nàrquics grecs, els quals van decidits a la
manipulació del plebiscit del 3 de novembre
ele manera que doni una forta majoria mo-
nàrquica en profit de la restauració del rei

Jordi II.
MIQuet. CAPDEVILA

GUTENBERG, S. A.

Fàbrica de maquinària
per a les Arts Gràfiques

Nàpols, 214 • Telèton 55728
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La restauració de Jordi II

Antecedents

Els tigreans sempre han estat en mals
termes amb el govern central. Un viatger,
Lejean, els anomenà aels irlandesos afri-
cans)). Els caps del Tigré no han mirat mai
gaire prim a vendre's. En 1896, poc abans
de la batalla d'Adua, el ras Mangaixa de-
manà a la reina Victòria d'Anglaterra ajut
contra Menelïk i contra els italians, sense
perjudici d'afavorir aquests contra el negus.

Però, d'altra banda, els italians no han
tret mai gaire partit de llurs aliances amb
els ras del Tigré, aliances frèvoles i insegu-
res. A Etiofiia és famosa la facilitat amb què
es fan els juraments at Tigré. Ja veurem
si aquest Gugsa els fa m.és sòlids del que

Mr. i Mrs. Chamberlain a la Victòria Stat;on per u
-	 anar cap a Locarno

era proclamat rei constitucional de Grècia
Jordi II, que l'any 191 7 havia tingut el
veto dels aliats o almenys d'Anglaterra i
França, que havien tramès al port del Pireu
Ilurs esquadres i llur agent M. Jonnart.

Jordi II estava casat des de 1'anv anterior
amb la princesa Isabel de Romania, filla
dels reis Ferran i Maria i germana del rei
Carol, l'actual sobirà romanès, i de la reina
Maria de Iugoslàvia, la vídua del rei Ale-
xandre fa un any assassinat a Marsella.

La primera etapa del regnat de Jordi II

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MARTI
Màxlma rapidesa D Màxima qualltat

AVIMYÓ, 19, pral. ; Telèfon 17047 : BARCELONA
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EI film gegantí 1935-36
en gran

GALA PARAMOUNT

VEAN
los escenarios
enormes del
siglo doce
que cubren
55.000 metros
cuadrados
de terreno

DIRECTOR CECIL B. DE MILLE

L11.s UZA®AS
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VEAN

las ingentes
catapultas
de guerra
causando la
desolación en

el campo
enemigo
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VEAN

a 10.000 rol-
dador roman

-dopor aralto
laf muralla:
de Jan Juan
de Acre,el pa-
ro a JeruraIen
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1

VEAN
la colosal
carga de
caballeria
en que to-
man parre

3.500
caballos

TCCíDt	de

Director

CECIL B. DE MILLS

Es despatxen localitats per a la

nit d'estrena i tres dies successius

.

Es un film PARAMOUNT

WARNER BROS FIRST NATIONAL .' e e s EN TA

JAMES t	 ,

GRAN EXIT

EI ñlm que omple els grans cine-
mes del món també omple a dia-
ri el local dels plens imponents.

La millor realització cinemato-
gràfica des de fa cinc anys

ABANS I DESPRÉS, CAP

MÉS FILM DE GÁNGSTERS

A més a més, la comèdia més divertida de Joan Blondell i Glenda Farrell,

LA 2 %IJ JE R TRIUNFA

Un programa que difícilment podreu veure 'mai més
r,

4	 ^DR	 24-X-35

EL. CINEMA
coE:^ VllTEFiIms estrenats)	 TOPICS

és, amb Alexander Korda, la gran figura
del cinema amglès, autor de films com Siem-

El ratolí Mickey, un dels personatges més previva i Jo he estat un esjbia, l'elogi decidit
famosos de la pantalla, ha entrat en una dels quals hem fet ací. El conseller del rei,
nova fase de la seva existència. Davant de que és un film «històric» i sumptuós, és
les Simfonies beneites del seu creador, Walt	 lluny d'igualar la intensitat i l'interès dels
Disney, Mickey en blanc i negre quedava films citats.
pàl.lid i com confinat en el món irreal de
les ombres. Mickey ha dit doncs adéu al
blanc i negre i aquesta setmana se'ns ha
presentat revestit amb la magnificència dels
colors màgics de les Simfonies beneites,
aquests colors que tants imi-
ten sense aconseguir igualar.

Per aquest primer film de
presentació, el seu pare Walt
Disney ha volgut fer un tre-
ball lluït, quelcom d'excepcio-
nal que assegurés al seu sim-
pàtic ratolí la més cordial de
les acollides, i és ben veritat
dir que El concert de la ban-
da significa una de les coses
mós enlluernadores que ens ha
brindat aquest gènere cinema-
tografic. Després de les mera-
velles que Walt Disney ha
prodigat .amb tanta generositat
i inventiva genial, és just dir
que l'entusiasme no és pas fà-
cil. Un film de Walt Disney
és una invitació a la merave-
lla, a l'impossible, al prodigi,
al miracle de gràcia d'una poe-
sia. Doncs bé, us assegurem
que us entusiasmareu i de va-
lent quan vegeu El concert de
la banda.

Tota la jungla de Walt Dis-
ney en una banda de músi-
ca. Magnífics efectes musicals
amb la simfonia de Guillen«
Tel!. Na hem vist res de més
reeixit des del punt de vista
tèonic com la imatge merave-
llosa de la banda d'animaús gi-
ravoltant pels aires als acords
de la tempestat tan magistral-
ment musicada per Rossini, ni
res de més graciosament cò-
mic com l'obstinació de l'ànec
a formar part de la banda.

El color, el so, el moviment,
tot està ajustat a la perfecció per a cons-
tituir aquest espectacle sorprenent de me-
ravella que renova i sobrepassa l'art dels
grans contistes dol temps passat, introduint-
nos en un món fantàstic d'ensomni i de
candor inefable.

UNA OBRA MESTRA DE WALT DISNEY

Autor i protagonista supervisant el film
«Concert de la Banda))

«EL CONSELLER DEL RED»

Pocs espectacles hi ha més engrescadors
_._ i_nw-catiçfacin.rçtésyL'anhPl.XPnLimit.lP..841

altres, com l'espectacle d'un home, el darrer
de tots materialment parlant, que per la
seva astúcia i '.a seva ambició arriba a fer

-se l'amo de tots.
Aquesta és la història del doctor Strueusse

que jugant amb un rei ximple i amb una
reina bella, es fa una situació de privilegi
a la cort de Dinamarca, segons la pellícula
El conseller del rei. Ara, que quan les coses
sembla que no poden estar millor, s'esfondra
tot en un moment i el doctor paga amb el
cap un embolic del qual no reïx a deslli-
gar-se.

Es un film de Victor Saville que porta per
títol El dictador i que interpreten Madelaine
Carroll i Clive Brook.

No haureu de recordar que Victor Savi'lle
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de violència, que promet molt en començar,
però que evoluciona tot seguit per viaranys
de puerilitat que fan que un gran motiu no
doni altra cosa que un film distret.

I no obstant, el film apassiona, perquè,
encara que amb un esperit simplista a ul-
trança, s'encara .amb problemes d'una gra-
vetat tal que ningú no pot restar-hi indi-
ferent.

« Nncr u0 ' nuT ram, _ _. _-_ _ ___	 -

En el curs de les nostres pesquises per
les sales de prova de les casés - cinemato-
gràfiques, ens hem topat amb un film que
per les seves característiques ens haurà d'o-
cupar molt. Ens referim a Noblesa obliga,
una pellícula magistral de Charles Laughton,
dirigida per Leo Mc Carey, una pellícula
que mereix ésser presentada al públic d'una
manera excepcional.

D'acord amb la Paramount, que ho ha
entès així mateix, aquest fiilm serà presentat
per nosaltres en sessió especial, el dia rt de
novembre vinent.

Parlarem d'això i d'altres coses relacio-
nades amb aquestes, en el número vinent.

Josee PALAU
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Fa pocs dies he llegit, en un diari ma-
drileny—car ja és sabut de temps que els
madrilenys són els dipositaris exclusius del
que hom en diu «l'honor nacionabi—un ar-
ticle i una lletra. En l'article, un escriptor
que ha traficat molt de temps en afers
cinematogràfics s'esqueixava el vestit i de-
nunciava, posseït duna abrandada indigna-
ci ó; les procacitats que contenia un film de
Marlene Dietrich, Capritxo Espanyol (que

Marlene Dietrich

pels inescrutables designis dels agents dis-
tribuïdors hay la de dir-se a les nostres la-
tituds Tu nombre es tentación, tanmateix
expressiu), i que ofenia en un grau super-
latiu l'honor espanyol, en atribuir a les seves
regions meridionals uns costums curiosos
i una indumentària d'un pujat pintoresc.
L'article de referència era contestat al cap
de pocs dies per una lletra, curta però enèr-
gica i digna, del gerent de 1a sucursal es-
panyola de la casa editora del film, en la
qual hom s'adheria implícitament a les cen-
sures del periodista i anunciava solemne-

.-. s .-- -s ^t.., .,.   rua  1L,L a ta
península, per tal de no molestar els senti

-ments patriòtics d'una nació de la qual ell
era fill adoptiu. iEncara deia més : advertit,
durant el curs de la realització del film, del
crim de les espanyolisme que hom anava a
cometre en les Ilunvanes terres de Califòr-
nia, s'havia adreçat a l'editora i l'havia
comminat a suspendre-la, o si més no a
corregir-ne els excessos. No havia tingut la
sort d'ésser atès, i només podia oferir un
magre conhort al públic indígena en fer-li
saber que el director d'un film parellament
ofensiu havia estat foragitat posteriorment
de la casa i que aquesta s'havia sentit com

-moguda per les manifestacions de patrio-
tisme adoptiu del cap de la seva sucursal
espanvola.

Davant aquestes copioses i concretes ma-
nifestacions, jo no dubto que l'honor na-
cional que saben manipular tan bé els pe-
riodistes madrilenvs tindrà el repòs que in-
dubtablement es mereix. La meva deplorable
tendència a les generalitzacions teòriques
m'obliga, però, a utilitzar el cas per a fer
nos comentaris a aquestes qüestions tan vi-
drioses de la relació entre l'honor nacional
i el cinema estranger.

Jo m'imagino, per començar, que les ma-
teixes excuses que ha fet ací el gerent de
la sucursal espanyola de l'editora del film
de la Dietrich hauran estat presentades pel
gerent de la sucursal cubana de la mateixa
casa -a l'opinió de la nació antillana, amb
motiu de l'emoció produïda pels excessos
descriptius del film Rumba, que aviat veu-
rem. Així com a casa nostra hom ha anun-
ciat la cessació del contracte de Joseph von
Sternberg, director de Tu nombe es ten-
tación—quin títol més preciós per a mo-
lestar el difunt Pierre Louys, autor de La
femme et le cantin, d'on fou tret, amb fla-
grants llibertats d'interpretació i amb un
resultat art'sticament mediocre, el film en
qüestió 1—, a Cuba hom haurà dit, possible-

ment, que Marion Gering i George Raft i
Carol Lombard han estat acomiadats de
l'editora a conseqüència de llur Rumba mo-
lestosa per a la sensibilitat nacional anti-
llana. Als que s'indignaren per la realit-
zació dels films, aquestes excuses innocents
poden fer-los feliços. Jo trobo tan estúpida
la protesta com la justificació. Hom pot
acusar els americans de poques precaucions
quant a la fidelitat d'interpretació de temes

estrangers i d'ambients desco-
neguts o llunyans. Hom pot
acusar-los de tenir un clixé in-
variable de París i els france-
sos, de Berlín i els alemanys,
de tenir uns decorats balcànics
molt pintorescos per a projec-
tar-hi Vidues Alegres o unes
estepes russes a mida per a
p assejar-hi uns comunistes bar-
buts i uns oficials tsaristes mr-
regats de sex-appeal i d'herois-
me. Perd allá que hom no pot
penjar-los, a ells, comerciants
per excelléncia, desinteressats
espectadors i comentadors de
tot el món, és l'acusació de
voler ofendre, deliberadament,
les nacions estrangeres amb
una versió tendenciosa de llur
història o de Ilurs costums. Si,
per de prompte, els americans
haguessin vingut a ales mos-
tres latituds i haguessin anat
al teatre o al music-hall a do-
cumentar-se sobre temes, ves-
tits i costums andalusos, em
fa l'efecte que el resultat hau-
ria estat encara més pintoresc
que interpretant directament,
grosso modo, l'obra de Pierre
Louys per tal que el somriure
inexpressiu de Marlene i les
seves cames famoses pogues-
sin prodigar-s'hi a dojo. Una
visió d'Espanva feta a base de
Zuloaga o els Quintero, igual

que una altra bastida damunt Maria de
la 0, Manolo Reyes o les obres dels autors
de Morena Clara potser no seria tan pin-
toresca, però seria igualment depriment per
als manipuladors de «d'henor nacional». Po-
sats a exportar, a oferir a la voracitat es-
trangera, els autors més patriotes ofereixen
a91d més diferenciat, més pintoresc que tro-
ben, ho exageren a posta i fan vessar el
cas individual, el barri típic o els vestits
locals damunt tot un poble que es sent
ben alié a la interpretació que hom en fa.
Vegeu qualsevol ballarina o cupletista de les
quc co quolifiqucn d'espan oles, o examineu
el quadro espanyol inevitable en qualsevol
revista d'espectacle. Tots els tòpics de capsa
de panses i de cartell de corrida hi són ge-
nerosament abocats. Gosaran després indig-
nar-se si hom interpreta des de ]'estranger
amb una certa llibertat els costums indí-
genes?

Aneu veient, d'altra banda, el que ame-
naça donar-nos el cinema dit tmacionai i.
Les comèdies i sarsueles més tronades, a
base de pintoresc i de tipisme, amb intèr-
prets exagerats i directors sense manies.
Desentonaria gaire, si no fos per la supe-
rioritat tècnica, el film de Sternberg i la
Dietrich?

I altrament, els americans són els pro-
ductors menvs suspectes de xovinisme en
llur producció cinematográfica. Si tracten
amb desimboltura i llibertat els temes es-
trangers, ens presenten les tares nacionals,
la història de llur pafs i el seu tipisme, allá
on es trobi, amb la mateixa tranquilitat.
El gangster i el cow-boy substitueixen el
torero t la manola, però esdevenen igual-
ment uns personatges fabulosos i defor-
mats, susceptibles de donar una visió errada
del gran poble americó. Però ells no si-
tuen, i fan bé, l'honor nacional en uns
quants metres de celluloide, i saben tractar
amb un major sentit de l'humor les coses
de l'espectacle o les intencions satíriques
o caricaturesques dels autors dels films.
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Un film” R A D I,O..
Naturalment)

URQUINAONA. — Apressem-nos a dir que
El darrer milionari fa rebentar de riure.
Ara que cal definir la qualitat d'aquesta ria-
lla. No és el somriure distingit dels espec-
tadors inte•ligents que havien admirat sem-
pre René Clair, sinó la rialla grassa del
gran públic que no havia acceptat mai l'art
subtil d'aquest director. Fa temps, Clair va
declarar que, amb El darrer milionari, volia
fer un film que plagués a la selecció i a la
massa. Els resultats han provat que només
ha sabut realitzar la segona part del pro-
grama, cosa que, naturalment, no podem dei-
xar de lamentar de debò.

S. G.

L'honor nacional i el cinema

«ELS MERCADERS DE LA MORT»

Heus-ací un film signat per William Well-
man, un home especialitzat en els gèneres



Cipriano Rivas Cherif va iniciar la seva
tasca en el teatre espan yol, com a promotor,
animador i propagandista de la primera tour-
née que van fer a Espanva, cap allà l'anv
zo, les marionetes de Podrecca. Degut à
l'èxit amb què va reeixir d'aquesta missió,
Ii fou encomanat ]'apadrinament i direcció
artística de la tournée que, temporades des-
prés, va fer per Espanya l'actriu itailiana
Mimí Aguglia.

Mentrestant, Rivas Cherif va dirigir i
animar la formació del «Teatro de la Escuela

mentales, un infatigable renovador del tea-
tre, una voluntat i una intelligència posades
al servei de la renovació que tant necessita
l'escena espanyola i tots els elements que de
prop o de llun y hi intervenen, sense exclou-
re'n, naturalment, el públic. Tant és així
que, per un ordre cronològic naturalíssim,
abans que ell fos per a molts el cunvat del
senvor Azaña, el senyor Azaña era cunvat
d'ell. Això sembla una perogrullada, però
una anècdota ho aclarirà.

Una vegada, quan la República era a

AL NOVETATS

"Llibertat provisional"
de Micbel Duran

Dimecres de la setmamá passada era es-
trenada al Teatre Novetats la comèdia en
tres actes i un epíleg de Michel Duran, tra-
duïda per Domènec de Bellmunt i Josep
Bertrans, Llibertat provisional,

L'Associació de -Teatre Selecte patrocinà
aquesta estrena, amb referència a la qual
va publicar uns dies abans una nota ten-
dra, efusiva i emocionant per un cantó i

Rivas Chcrií, director de teatre

LA JOIA MUSICAL DE L'ANY

AUILI^R

ELTEATRE
Noves de Bernard Shaw

George Bernard Shaw va fer setanta-nou
anys a finals de juliol passat. Sembla que
malgrat la xifra bastant considerable d'anys
que ha viscut segueix essent el mateix de
sempre. No hi ha senyals d'aquell cansa-
ment d'esperit que pren en certs autors
quan arriben a una certa edat. Al contrari,
hom pressent en G. B. S. el desig de nan-
tenir tenses totes les seves facultats, i no
s'està de mostrar-ho. Segueix produint com
abans.

Darrerament s'ha decidit a deixar filmar
les seves abres, cosa a la qual, fins ara,

ingènuament reivindicativa i planyívolament
;,	 despitada per l'altre, per tal d'excitar l'a-

tenció del públic, La nota ens semblà des-
rt^ 	 orientada en el seu objecte, fora de lloc les

seves apreciacions, injustos i impertinents
els blasmes que hi són expressats, en atacar!

	

`	 una llibertat contra la qual si algun n'hi
hauria de ustificat seria aquell que se '1i
dirigís per la contenció amb què es mou i

	

v	 pels respectes amb què actuà, la trobàre
desgraciada, vana i contraproduent,

^^	 x	 f	 -	 En primer lloc, Llibertat rovisional noyt í	 ^^	 p^	 $
és res absolutament per ila incorporació de

.	 la qual a la nostra escena valgui la pena
r

^^,! }^k n r 	t

de mobilitzar cap entusiasme. Més encara,
j ^	 si és que els noms amb què les entitats es

bategen volen dir alguna cosa i si els fins
*	 a què es dirigeix l'Associació de Teatre

Selecte són diferents dels que la seva inge- 
rència en la presentació al públic barceloní	 q' 	 -
de la traducció de Domènec de Bellmunt i	 f
Josep Bertr-ins ens poden fer pensar, creiem
que I'acció que li tocava empendre a pro-
pòsit de l'estrena a aquesta tan benemèrita	 á.°
com equivocada entitat, en tot cas, hauria
d'haver estat de franc repudi, per tal com'
Llibertat provisional no representa res de
nou, d'extraordinari, ni de selecte; és una
obra corrent, anodina i conv encional, sense
caràcter i sense gruix, com cinquanta que	 La Naziniova i Romney Rrent en «Sim-
se n'estrenen d'un cap d'any a 'l'altre a	 Qleton of the Unexpected !sieso
París, més o menvs discretes i enginvoses,

Moderna», creat per ell, i que va agrupar
al voltant del seu prestigi una oventut dis-
ciplinada i disposada a fer de la professió
teatral un art ple de vocació i d'honestedat
escènica. Tots aquells elements han aconse-
guit ésser dotats d'una nova ètica profes-
sional que culminà en l'èxit de la presentació
d'Un enemigo del pueblo, d'Ibsen.

Aleshores Rivas Cherif simultanejava
aquestes activitats amb la coilaboració en
aquella agrupació de teatre amateur que te-
nia la seva seu a casa del novel-lista Pío
Baroja i que s'anomenava ((El Mirlo Blan-
co». D'allí passà a ((El Cántaro Roto,.,
companvia amateur així mateix, que Valle-
Inclán dirigia al C reulo de Bellas Artes, de
Madrid. Posteriorment, encara, Rivas Cherif
fou un dels principals elements de l'agru-
pació aEl Caracola.

Aleshores assumí ila direcció artística de la
companyia de Mimí Aguglia, la qual, per
iniciativa d'ell, va incorporar al seu reper-
tori La cabeza del Bautista, de Valle-Inclán.
Les seves excepcionals condicions de director
trobaren motiu de sobres en les dificultats
d'aquesta obra, tan matisada de detalls i
tan necessitada d'una certera orientació i
d'un aprofitament intel•igent de les possibi-
litats artístiques, possibilitats menvspreades
per . empreses i actrius que no havien sabut
veure-les.

Acabada l'actuació a Espanya de l'actriu
italiana, Rivas Cherif trobà de seguida qui
s'havia adonat de com era valuós el seu
concurs, Pou Irene López Heredia, que
aquests dies actua al nostre Romea.

Amb aquesta bellíssima actriu de tantes
possibilitats, potser no prou aprofitades,
Rivas Cherif va marxar a Amèrica. El pri-
mer que va fer va ésser renovar -li el reper-
tori i adaptar ai seu treball comèdies de nous
autors més en consonancia amb les seves
dots personalíssimes.

El resultat amo podia fer-se esperar. Irene
López Heredia, sota ]'orientació del seu nou
director, va fer De la noche a la mañana,
d'Ugarte ; Para el cielo y los altares, de
Benavente, i La carroza del Santísimo, de
Merimée, traduïda per Manuel Azaña, i mol-
tes altres que ajudaren l'actriu a manifestar-
se plenament i assolir un èxit gairebé des-
acostp^mat encara, que molt merescut.

L'experiment, •però, només va durar sis
mesos.

Ara, un d'aquests dies, Irene va trobar a
la Rambla el seu ex-director, i, com sempre
que el troba, no oblidà de dir-li

—Cipriano, por Dios, búscame una come-
dia de aquellas que me buscabas. Una co-
media de esas de arte!

Després, encara, Rivas Cherif fou director
artístic d'aquella compan yia que va actuar
al Romea de Barcelona i que comandava
Isabel Barrón. Rivas Cherif va alliberar
aquesta actriu del repertori insuls i It va
fer fer La moza del cántaro, de Lope de
Vega, una comèdia d'Unamuno que si mal
no recordem era Sombras del pasado, i La
casa de los naipes, d'Ugarte i López Rubio.

Després, ja va acaparar-lo Margarida Yir-
gu per sempre més. Ha estat al costat d'ella
que Rivas Cherif ha portat a cap la part
més important de la seva obra personal com
a director de teatre. La cosa ha estat pos-
sible perquè °" és un gran director i ella
una de les p y !es persones autènticament
eminents que es deixen dirigir.

Per a molta gent, Rivas Cherif encara
només és, dit sigui sense intenció de mo-

lèstia, el cunyat del senyor Azaña; però per

a molta altra gent, ja fa anys que havia

estat més que això, que ja és molt. Havia
estat, com demostren les dades abans es-

«rel que ja a, muvuucui cxcflhIt, tII	 a re1,cuua

posem d'acord abans de començar, a fi de Hem dit altres vegades, f els nostres lec-
no discutir al davant dels altres que ens tors habituals — habitud que els agraim —
secunden. Ella adapta la seva persona a prou poden haver-se'n adonat, que no ens
l'escena tan sàviament com li és peculiar i plau gens el paper de moro feroce i que
• i acobla l'acció dels altres, i tot plegat més aviat — per poc que ens hi ajudin 

—adaptat al criteri que dóna la tònica total ens decantem a tirar aigua al vi. Però ens
de l'obra. jo estic fora de l'escena, al lloc sembla que ja comença a ésser hora de
del públic, tan aviat com l'obra està d'aquella tornar-nos una mica més exigents per a
manera que els del teatre en diuen ir a la totes aquelles coses que estimem, la seva
concha. A partir d'aquest moment, la pri- dignitat i el seu bon nom. Si el nostre tea-
mera actriu és dirigida en absolut com tat- tre. ha de viure de traduccions com aquesta,
hom, i tant com ella sola, ¡ilustre entre totes . tant se val que el matem d'una vegada i
les actrius, sap deixar-se dirigir.	 que no en parlem mai més.

	

ERNEST GUASP	 ]o. N CORTE"

Cipriano Rivas Cherif

Aquest número ha

passat per la censura
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la felicitat i els diners, la moral i 9a re-
ligió, etc. El pròleg que acompanya la co-
mèdia política On the Rocks, és. curiosís-
sim. Tracta entre moltes altres coses de
l'assassinat corn a funció política, de com
aquest dret és conferit per la propietat pri-
vada, de la incompatibilitat de la pagesia
amb la civilització moderna i, a part d'al-
tres coses igualment curioses, de -la dife-
rència entre el lector i l'espectador.

Malgrat reconèixer aquesta diferència,
Shaw no sembla donar-li massa importàn-
cia quan escriu. Les seves obres en prosa
i 'les dramàtiques no són coses fetes amb
un criteri diferent per a cada gènere. Per
a fer-se'n càrrec n'hi ha prou amb llegir el
darrer volum publicat de les seves obres
(que s'ha reproduït també en la collerció
Tauchnitz) i que conté un recull d'escrits
en prosa, pertanyents a èpoques diferents,
recollits sota el títol de Shori Stories, Scra¢s
and Shadings.

EI diàleg predomina en les seves històries.
Quan no hi ha anècdota ens sembla llegir
un dels seus pròlegs. Bernard Shaw oscilla
contínuament entre l'assaig en prosa i l'as-
saig dramàtic o dialogat.

En aquest volum hi ha coses ben inte-
ressants : escolis a les seves pròpies obres
una divertidíssima explicació del fracàs de
Shakespeare en escriure Othello i Macbeth;
narrada per un bust del gran dramaturg;
unes confessions de Don Juan i dloent el
9libre, la curiosíssima i desconcertant his-
torieta que publicà fa pocs anys, The ad-
ventures of the black giri in her search
for God.

Com es pot veure, la continuïtat en el
sentit de l'obra de G. B. S. segueix essent
un fet, que els anys no han variat gota.

RAMON ESQUERRA

URQUINAONA

GRAN ÈXIT
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lliill UNF!LMDEREME CLAIR

No és un film de guerra

No és un film d'Abissínia

No és un drama

No és un film de truc

Es solament un gran Film de

RENÉ CLAIR

Tot el món artístic barceloní
acudirá al



Un precedent a l'expressió
poètica de J. M. de Segarra
Traçar un paral1el d'expressió entre qual- plicar als personatges el que són, es recorda

sevol dels nostres poetes del vuitcents català .a	 través d'aquests	 altres versos de l'autor
i un dels d'ara és gairebé impossible. 	 La de Flor de un día:
manca de flexibilitat de l'idioma, màxim obs-
tacle dels iniciadors de la moderna poesia Só un pelegrí que l'ombra necessita
nacional, l'ideal estètic, tan lluny i tan a la perquè acaba el delit
vora al mateix temps de l'ambició d'ara, els i torna a visitar la santa ermita
motius de poesia, de vegades ni motiu, stm- com quan era petit
pllement grandiloqüència, i el desig de ressus- Só	 un	 cor	 tot	 fet	 malbé	 que	 solitari,.
citar modismes arcaics, tara gairebé comuna, arriba cap al tavt
si exceptuem els que seguiren el guiatge de a resbirar l'olor del santuari

l'anomenada escola mallorquina, a tots els i dir-li Déu vos guard.
poetes dels Joes Florals abans
de Verdaguer i àdhuc després	 ____._	 _
d'ell,	 l'obstaculitzen.	 La	 poe-

. _	 — 	 _._^

sia del vuitcents,	 ampullosa i
retòrica, enfarfegada amb una
sintaxi estranya a l'art del bell v „`
dir que entela el pensament
més .senzill, encara que crono- °°	 .
lògicament vagi a un nombre
d'ans de distància, no és ben
bé el temps el que assenyala
el procés.	 L'evolució ha 'estat
tan ràpida que poesies escrites
a darreries del segle xtx ens
semblen,	 avui,	 velles de més

^de cent anys. Els ideats han (1	 `ltl'^^I^^^^	 l^	 V	 kyll^
avançat,	 en	 relació al temps,	 re
amb progressió geomètrica i	 pr

FM

per això, en un curt període	 e^
d'anys,	 hem vist enfonsar-se	 r r ^ ^'jsv
en un buit, que hem de creare	 rrr i	 L)
etern, tendències tot just nas- $	 Jl^
cudes	 un	 instant	 hegemóni-	 v
ques. i anorreades després a	 v et

l'empenta de mous ideals esté-	 z +
tics que cauran també, a llur	 x

gellats per la divers

a

	inspira-

s	 ^v
moment, sota el ritme accele-	 svs W a ^ r
rat del procés poètic.	 v „	 s

De vegades, ano obstant, la	 ^	 r
v 

rom'	 t r
forma	 peculiar d'expressió	 °;J
d'algun poeta reviu,	 a través	 r v'y
de segles, en un altre que ni	 q tp	 f	 ó'
de lluny ni de prop no li.	 co-	

t
`

i	 rnegut el seu, podríem dir-ne, a	 ,

predecessor, iEn les literatures	 F^dzr
'normals,	 ull dir les que no	 s	 rv

i	
y	 t	 r^

han sofert un collapse i única- da
ment llurs períodes, de més o 4
menys grandesa, han estat se-	 •	

f	 LL

ctó ele llurs genis, és freqüent aquesta ruin- Em Balada, es troben també alguns versos

cidència.	 Recordo que Cristóbal de Castro, d'ema força descriptiva	 semblant	 a	 la	 de
parlant concretament	 ele	 poesia	 castellana, Jo-ep	 Maria de	 Segarra.	 Avançant-se	als
després d'haver llegit aquests versos en una seus coetanis, Camprodon creu que la in-

revista d'avantguarda : tensitat emotiva radica en la senzillesa de
]'expressió poètica ; per això, lluny de figu-

Yo remar ; yo remar ; yo remar... res i d'imatges, en veure's vell, escriu
Tú en la luna
la mirada, la mirada. Sortim al sol i el cos ens fa tentines.
Yo remar...

Francesc Pujols (amb Josep Pla) al cafè de Martorell

de Pujols el mateix humorisme que carac-
teritza la prosa habitual de l'autor de La
Tardor Barcelonina, novella deliciosa que
4es noves promocions de literats, com la ma-
joria del públic, desconeixen, que és la pri-
mera temptativa de sobrerealisme literari
vint anys abans del sobrerealisme, i la qual
per tant caldria reeditar; hi ha en el llibre
de Pujols la pruïja de paralledismes i de re-
lacions simbòliques, el mateix sistematisme
obsessionant o tal vegada obsessionat que
caracteritzen els altres escrits pujglsians de
caràcter filosòfic; • hi ha també les digres-
sions, els paràgrafs interminables, Iles redi-
tes, les insistències, les exageracions, els
puerils engrescaments, els ergotismes, el
lirisme monòton i com irònic i moltes de les
altres característiques de la ideollogia i de
l'estil de Francesc Pujols ; tot aixóx ara, po-

bó. La substància del illibre és poca si la
•comparem a la d'altres obres del mateix
filòsof ; però amb poca substància (l'autor
troba la manera d'omplir cent quaranta pà-
gines in-8.°, tot un llibre.

Les transvasacions de l'esperit d'Auziàs
March en el de Camoens, la historiació de
la guerra de Catalunya per obra i gràcia del
soldat-escriptor portuguès Francisco Manuel
de Melo, la traducció de Ves obres d'Auziàs
March a la llengua portuguesa pel portu-
gués Jorge de Montemayor (o Montemor),
l'edició de les poesies d'Auziàs March en la
llengua original, a Valladolid, quan justa-
ment Catalunya començava a abandonar el
conreu de la llengua literària ; el fet del re-
ta^rdameint goticista en el període renaixent,
quain Camoe^ns ja escrivia a la italiana,
aquestes i altres eoincidéncies permeten a
Pujols d'establir com una profecia de la
reintegració de Portugal a Espanya per mans
de Catalunya : la inostra terra estaria pre-
destinada a la realització d'aquesta gran
gesta de la confederació dels pobles ibèrics.
Això és molt interessant i molt bell en tant
que programa ; ja no ho és tant des del
punt de vista profètic que .adopta Francesc
Pujols, perquè de coincidències i parallelis-
mes semblants als de caràcter iberista que
esmenta l'inventor de la Hiparxidlogia, la
història en registra arreu, sense excloure'n
els pobles més innatament centralistes, fins
els que més repugnen a la federació i àdhuc
la confederació, sense excloure'n els pobles
desproveïts de tot problema federatiu. Quan-
tes pàgines més no hauria pogut afegir
Francesc Pujols al seu darrer llibre si ha-
gués atinat a retreure el doble prodigi de
la pintura quatrecentista a Portugal i a
Catalunya ; la coincidència d'una mateixa
fonètica en els dos pobles, el mediterrani
i l'atlàntic, de la Península Ibèrica ; la im-

' flubncia dels poetes musulmans d'Espanya
sobre L'Inferno del Dant. Tot això, però,
són secundarietats : fet i debatut, l'iberisme,
que, ho confessem, és una gran idea polf-
ttca que cal no desemparar, ma resol pas,
per exemple, el problema del Rosselló.

Decididament, el darrer llibre de Fran-
cese Pujols no ens sembla pas el millor ni
el més substanciós dels seus, tot i ésser va-
luós com tants i tants articles de periòdics
on la lleugeresa escau. Una de les millors

bé la idea central no és res de l'altre món,
les idees allògenes i incidentals hi són nom

-broses i quasi sempre de bona quallitat.
Cal però parlar, i parlar molt, de les acti-

vitats de Francesc Pujols, perquè ell és una
de les figures eminents del pensament ca-
talà modern, la més destacada, almenys, per
la seva originalitat : vullguem o no, repu-
diem-ho o no, tot el que escriu Francesc
Pujols ha d'interessar-nos ; nó podem, no
devem passar-ho per alt sense comprometre
la intellectualitat catalana. Tancar els ulls
al panorama ideològic d'aquest home, ta-
par-se les orelles quan ens parla, seria es-
tulltícia massa gran, estulticia collectiva, es-
tultícia de les élites !

No obstant, .aquesta és l'actitud de la nos-
tra intellectualitat enfront de l'obra de Fran-
cese Pujols. Aquest formidable pensador

que articulista i en tant que conferenciant:
la gent 'llegeix amb delectança els seus arti-
cles periodístics i omple les sales on ell
anuncia una conferència, perquè espera, i
ho aconsegueix, satisfer el seu xaronisme
collectiu. Però .aquest no és pas l'èxit que
Pujols es mereix. Ell, Pujols, adopta el to
xaró que plau al nostre públlic perquè sap
massa bé que parlant-li seriosament dels
grans problemes que vol comunicar no seria
escoltat de ningú. Pujols sap que mai l'hu-
morisme no reïx millor que en aplicar un
to xaró al descabdellament dels temes trans-
cendentalls. Pujols, que té esperit profètic,
posseeix també aquella fe insubornable que
fa remoure les muntanyes, una de les més
feixugues l'atenció del públic, de qualsevol
públic, per molt que aquest es cregui docte
i respectable. No es comprèn que en una
terra tan pobra de pensament filosòfic els
pocs conreadors de la filosofia que lhi vege-
ten no hagin trobat encara l'ocasió de gen-
dre en consideració el sistema pujolsià de
la Hiparxiologia ; que ni un sol crític no
hagi cregut haver de comentar o tan sols
recensionar aquesta idea després de cinc
anys de la publicació del Manual d'Hipar-
xiologia. Que hom esmerci durant mesos les
columnes dels diaris i de les revistes cata-
lans per a lloar hiperbòlicament un fullet,
més que un llibret, de versos adotzenats
com ;la majoria dels que es publiquen a casa
nostra, i que en canvi cap dels plumífers
a tal feina criticista vocacionats no consi-
deri digne d'una opinió un tan vast i tan
treballat sistema metafísic com el que ex-
plana en el susdit Manual, això és un terri

-ble contrasentit, és la derrota de la nostra
in tellectualitat.

I bé, aquest estat de coses no ha de per-
durar. Si els que poden i deuen no posen
l'obra màxima de Francesc Pujols al lloc
de- notorietat que li correspon, ho faran els
que ni poden ni deuen, Pujols estima més
que el silenci asfixiant projectat damunt la
seva obra, qualsevulla opinió, per desbarra-
dora que sigui, per molt que lt sigui ad-
versa. Ell agrairà més un judici sever o
exigent que no pas aquesta indiferència es-
tulta i al capdavall ofegadora del major es-
forç realitzat modernament pol pensament
català.

Jaxx SACS
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Francesc Pujois	 .... L,:b^asp

Un altre llibre d' IEn Framcesc Pujols, un
altre llibre important. No ho és pas molt,
però ho és. Quin llibre, quin escrit del gran
Francesc Pujols no és important? El dar-
rer llibre de Francesc Pujols es titula Un
Llibre Estel de Joaquim Cases Carbó. ((El
Problema Peninsular». El llibre de Francesc
Pujols és un ditirambe al de Cases Carbó,
un ditirambe a la manera deixatada, prou
coneguda, de Francesc Pujoiis ; alhora una
glossa a l'iberisme de Cases Carbó i al dels
altres iberistes coneguts. Hi ha en el llibre

gràcies d'aquest llibre és la que ens reme-
mora la poesia que Francesc Pujols conreà
en la seva joventut : poca cosa es deuria
trobar avui dia que pogués comparar-se als
versos pujolsians, entre els quals els tres
sonets que l'autor ens reedita en aquesta
avinentesa. Les dificultats que fem ara per
a encensar el darrer llibre d'aquest singular
escriptor pervenen de l'habitud de llegir-1i
obres de major ambició intellectual: eixit
de la ploma d'un altre escriptor, aquest lli-
bre de Pujols ens faria exultar, perquè si

Un dels efectes del 6 d'octubre ha estat
produir una abundant literatura política, en
la qual hom descriu els fets revdlucionaris
o bé hom s'encara amb les seves motiva-
cions, preses naturalment en compte del punt
de vista adoptat pel partit polític en el qual
l'autor militi. Fóra excessiu pretendre cer-
car obres mestres entre aquesta florida ufa-
nosa d'un gènere gairebé inèdit entre nos-
altres, i evidentment, per molt que ens sé-
piga greu, cap dels volums que en català
han estat dedicats al comentari del movi-
ment d'octubre no té una categoria literària
Ini un capítol d'una tal lucidesa política com
el que en el llibre de Manuel Azaña Mi rebe-
lión en Barcelona comenta, des del seu ori-
teni personal, l'evolució moderna dea cata-
lani sme. . Aquesta certitud es fa, com és na-
tural, més evident en llegir les pàgings bre-
víssimes del llibre de Josep Dencàs, que en
lloc de l'ampla visió política que ens hauria
hagut de fornir, per quedar bé amb la seva
actitud, o de I'allegat sensacional que ens
devia com a disculpa de la seva conducta,
ens ha donat uns quants arguments tronats
i una narració pobríssima, plena de llacunes
i de mancaments a tota lògica.

Lope de Vega en el seu
friceníenari

Mentre a l'escenari Margarida Xirgu rea-
litza l'homenatge .més autèntic a Lope en
reposar i fer arribar al públic les escenes
patètiques de Fuenteovejuna, autèntic tea-
tre ((de masses», que dirigien els comunis-
toides, ell centenari del Fénix de los Inge-
ajos no té en el camp editorial el ressò que
caldria i que en cultures forasteres ha obtin-
gut. Assenyalem, tanmateix, ]'edició en els
volumets populars i econòmics de la collec-
ció de butxaca de D'editor madrileny Bergua
unes sèries de novelles, poesia lírica i poe-
sia épica, a completar amb les comèdies i
drames. També cal remarcar aquest bell yo-
lum que ha publicat ]''Editorial Joventut —
que la té en el seu haver la Vida azarosa
de Lope de Vega, d'Astrana Marín — i que

aconté Fuenteovejuna, El Peregrino en su ¢-
tria i una se ecció de poesies

Una glòria que ens reforna
Aquesta allusió a l'Editorial Joventut em

mou a observar que el ceptre de l'edició a
la península, que havien ostentat els editors
catalans, i que a meitats de la dictadura els
fou arrabassat per l'empenta potser exces-
siva i desmesurada deis madrilenys, ha re-
tornat amb tots els honors a les cases bar-
celonines. Recordeu els llibres de luxe quc
publiquen els Salvat 1 Gustau Gili, les belles

..,uK^.^^ u-ayuca L^ uiaLctnvS odie-
mèrits editors, de Lluís Gili, de 1'IEditorial
Labor, • famosa per la seva monumental 1-lis-
tbria de l'Art; les grans obres de divulga-
ció que edita la casa Gallach, a cura d'es-
criptors catalans, generalment ; les eollec-
cions selectes de literatura estrangera mo-
derna que Llencen constantment Joventut,
Apolo i, ara de poe, Lluís Miracle; les edi-
cions espaiades, però importants, de Mun-
taner i Simon... Allò que és molt penós, és
que la glòria d'aquestes activitats editorials
en llengua castellana no sigui corresposta
per l'edició en català, que passa una època
de llanguiment lamentable.

Com a excepcions
honorables...

Hauria de remarcar l'aparició del volum V
de la Bíblia que publica la Fundació Bíblica
Catalana, empresa de la qual aviat serà dut
a bon terme el pla complet, posat que man-
quen només dos o tres volums. Igualment
cal destacar l'activitat de la novella (Edito-
rial Atena, que ha llançat en pocs dies
l'Eduard VII, de Maurois, i una Vida, Pro-
cés i Mort de Ferrer i Guàrdia, de William
Archer, dels quals parlaré més extensament;
la continuïtat, espaiada però regular, de les
biblioteques A Tot Vent i Univers ; les edi-
eoins de Montserrat, i lá perseverança de
colleccions popullars com aquests Quaderiis
Literaris, que ara han publicat Cartes -de
Navegar, mi bcllum de notes de viatge del
nostre company Guillem Díaz-Plaja.

Més noticíes de Miquel
Llor í dels premís literaris
La novella que esoriu Miquel Llor es dirà

El somriure deis Sants en lloc de La Re-
venja, com jo suposava. Altrament, l'autor
de Laura té enllestida una obra teatral, des-
tinada all concurs per al Premi Iglésies, que
es diu El vel d'Isis.

Pel que fa ais premis literaris, hom ha
donat ja a conèixer els components des
Jurats dels premis literaris de la Genera-
litat. Aquells noms són una bona garan-
tia per als concursants, als quals només
cal recordar que manquen molt pocs dies
per a cloure el termini d'admissió. Si grà-
cies al Crexells podem llegir quatre o cinc
bones novelles catalanes i gràcies a l'Iglé-
sies les companyies de teatre català poden
comptar amb un feix desigual de comèdies
i drames, dels quals bé n'hi haurà mitja
dotzena de viables i dè possible èxit, les
pessetes que esmerça la Generalitat cada
any en els Premis literaris nio seran mala-
guanyades, ni de bon tros.

R. T. M.

Compreu B R 1 S A S Revista ilustrad
Selecció d'Art, Lífera4ura,

Mode, Decoració, Esports, etc.
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Tu los ¿amos te mordaas
Inquieta? Sos /'echosa?
Yo remar,

es 'preguntava on era la novetat, perquè en
l'Antología de boetas líricos castellanos, de
Menéndez y Pelayo, la Cantiga de Gonzalo
dé Berceo la replicava

Eya velar, eya velar, eya velar...
Velar aliama de las judíos
eya velar;
que non vos furten el fijo de Dios,
eya velar.

Si en la primera poesia el motiu ((yo re-
mar» es repeteix al llarg de la composició,
en la de Berceo (vegi's obra citada, pàgi-
na iq) el neya velar, hi és més de cent ve-

gades• I han passat vuit-cents anys!

La poesia catalana, de ]'inici de la Re-
naixença ençà, no es presta aire, per les
causes ja assenyalades, que s hi trobi una

coincidència, ni d'inspiració ni d'expressió,
amb alguns dels poetes que en els diferents
períodes literaris s'han manifestat. Sobretot
el do de la paraula inspirada i la gràcia
del mot són difícils de trobar abans de
Verdaguer, perquè on aquell moment la
manca de ductilitat de l'idioma n'és el pri-
mer obstacle. Amb tot, hi ha un poeta del
vuitcents, Francesc Camprodon, que s'allu-
nya ,del retoricismo i de l'ampullositat que
podríem sintetitzar en aqucsts versos de
Balaguer ;

Nadar vas veig enmig de besllums pures,
davall d'un cel d'amor i d'harmonia
bells somnis d'or dels temps de mes ventares,
dolces i hernioses nits quan Déu volia!

La seva poesia és fresca i sembla pro-
cedir, a més de mitja centúria, la de Josep
Maria de Sagarra. Naturalment que hi ha,
entre ambdós poetes, un abisme, més que
no pas marcat pel (nombre exacte d'anys
que separen llurs produccions, per ladis-
tància de l'ideal estètic, tan lluny avui del
de la concepció vuitcentista en la qual es
formà el poeta de Vic. Per això t sense
donar-hi ailtra importància que la d'una
coincidència, que gairebé assenyalaríem úni-

ca, és impressionant la similitud d'expres-
sió que de vegades, en llegir les poques
composicions catalanes de Francesc Cam-
prodon, es constata.

Potser una afinitat temperamental expli-
caria aquest tènue parentiu. Camprodon, en
Records de la infantesa, elegia escrita abans
de 1870 (t), desdiu força del to de la poesia
catalana d'aleshores. L'espontània evocació
d'episodis llunyans és 'lligada a una senzilla
forma expressiva que dóna a compendre
una més pura sinceritat poètica. Recorda
el paisatge i les herbes del bosc, rea sàlvia,
el romaní, la sajulida» i l'altar de la Verge
on, quan infant, II'avi l'ensen yava a resar.
L'evocació poética de Camprodon sembla
talment la d'alguna d'aquelles figures de
jai que de vegades ens presenta Josep Maria

de Sagarra en els seus poemes. Pareu es-
ment en aquests versos

...i ena feia dir després l'.Ave Maria
i em . besava després,
i un . cert perfum _del cel ,que allí .sentia
no l'he sentit mai niés:	 -

Aquella tendència de Sagarra. a fer ex

En Un Record, el poeta, en evocar els
anys passats i el goig de l'amor perdut, la
forma expressiva dels seus versos ens sug-
gereix, novament, una de les característi-
ques de Josep Maria de Sagarra

...si jo pogués contar les mil històries
de lliris i de plor tots barrejats.

La recança per les seves il•lusions jove-

^nívoles, esvaïdes de molts anys ; la imatge
(le  la primera dona que estimà i que ara
veu, a través de la poesia dels esdeveni-
ments llunvains i perduts per sempre, bella
i única, l'inspiren

Si tu m'haguessis dit llavores : «Viva
i en lloc d'anar seguint lo teu camí,

dintre del buit d'una corcada alzina
has de passar tota la vida amb min.
Jo hauria anat sense mirar enrera

a tot arreu amb la més viva fe,
que tot lo que m'ha dat: la vida entera
no valia el perfum del teu alè.

En reviure en els records, un contacte
amorós que es perd al llarg dels anys, cap

detall d'ella no és oblidat

Com m'agradava el teu dentat de perla
i els llavis teus de movedís vermell.

Francesc Camprodon escriví molt poc en
la mostra llengua. Les seves poesies cata-
lanes, aplegades pel seu fill en un llibre,
avui raríssim (z), són, únicament, disset.
D'haver escrit més, aquesta similitud d'ex-
pressió que hem assenyalat entre el poeta
de Vio i Josep Maria de Sagarra seria mont
més apreciable. Coneixem el risc d'aven-
turar una afirmació que no pot constatar-se

perquè l'obra no s'ha produït i, per tant,
resta en ]'eterna incògnita del no esdevin-
gut, però es que ultra aquestes poesies, en
La Teta Gallinaire i en La Tornada d'En
Titó, ]es dues úniques comèdies que Cam-
prodon produí en català, malgrat la dis-

tància enorme que en aquell moment hi
havia entre la poesia i él teatre, s'hi troba
també una frescor que sembla precedir al
lèxic feliç de Sagarra.

Res més lluny, en trasnscriure aquests
versós, d'assenvalar cap mena d'influència.
Seria ridícul. Unicament a títol de curio.
sitat, doblement interessant per la distà eia
que separa els ideals poètics de les dues
èpoques en les quals han produït Campro-
don i Sagarra, oferim aquesta coincidència

de forma expressiva.
J. M. MIQUIEL I VERGES

(r) Camprodon morí a l'Havana el i6
d'agost de i87o.

(x) Impremta «La Propaganda Litera-
dan, Havana. 187 1.
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Antoni Puig Gairalt

Pnrt de la casa Guarro (A. Puig Gairalt, arquitecte)
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En la mort d'Antoni Puig GairaIt Le ex©8c6©r^

Vaig conèixer Antoni Puig Gairalt en el
camp de ]'Universitari S. C., un club de
futbol que, per la majoria d'esportius, ja
ha passat a la història.

Era— l'això fa uns quants amys—l'època
heroica del futbol ; quan es jugava de bona
fe, per ganes de jugar, amb molta emoció
i poc públic. En aquell solar convertit en
camp de futbol només hi havia una senzilla

barraca. A dintre de la barraca hi passaven
moltes coses : hom s'equipava, es dutxava,
boxava, jugava al set i mig, i es debatien
les més altes «inquietuds)> de l'adolescència.

Cada soci tenia el seu armari i cada
armari amagava el seu misteri : un batibull
de jerseis suats, retrats de vedettes, sabates
esbotzades, llibrets pornogrà-
fics, apunts de classe i novel-
les de la més arborada inspi-
ració. En l'armari de Puig
Gairalt recordo que hi havia
el retrat de J. S. Bach.

Entre la jovenalla d'aquella .
època, Puig Gairalt ens depas-
sava d'uns quants anys i sem-
pre. ens havia fet un cert res-
pecte. El dia que vaig conèi-
xer-lo m'invità, amb altres
companys, a fer música. En
comptes, doncs, de les diverti-
des caramboles, ens trobàrem
aquell dia davant un piano i-
començà una llarga sessió de
preludis, fugues i tocates. Fou
el meu primer contacte amb
Bach — una gran llauna» —,
perd fou també la meya pri-
mera encaixada amb un amic
veritable — una gran sort.

. Més endavant ens trobàrem
a can Galí, la darrera escola
romàntica que hi ha hagut a
Barcelona. S'ha parlat molt de
t'escola Galí, que també—com
aquell Universitari — avui dia
ja ha passat a la història. En
parlar de Puig Gairalt hem de
recordar aquesta escola perqut
ell en fou l'element més repre-
sentatiu.

Si val el parallelisme, po-
dríem remarcar, de bon prin-
cipi, que ]'escola Galí vena a
ésser l'Universitari de l'art.
Aquí, 'la decoració de la bar-
raca ha canviat totalment, pe-
ra així com a l'Universitari es
van formar famosos campions
com l'Armet, l'Alc:>ntara 1 Za-
mora, de can Galí ha sortit
una gran fornada de bons ar-
tistes, que no citaré per por a lamentables
omissions.

I què era l'escola Gal'? Concretament
encara no ho sé. Hi anàvem a apendre de
pintar,\ però en realitat això no era pas el
més important. Més aviat es podria classi-
ficar com un centre d'educadó. Presentava
un aspecte de secta, amb tots els seus avan-
tatges i els seus ineaitables inconvenients.
Ara que ja han passat els anys, ja ho pooem
confessar : els de can Galí teníem moltes
pretensions.

Però cal també situar-se en aquella època
per compendre la reacció galiniana; la lurta
contra un academisme banal que esmorteia
les joventuts, contra el carrinclonerisme de
les escoles ofi cials, contra la inèrcia aco-
modatícia de Llotja. En aquella època con-
fusionória de traspàs entre el bohemisme
i el noucentisme, l'escola Galí tema la força
d'una nova fe ; era la darrera flamarada
romàntica. En termes spenglerians, podríem
dir que l'estètica de can Galí era marcada-
ment laustica.

Cada dissabte sortíem a pintar pels vol-
tants de la ciutat i cap al tard ens tan-
cavem a fer música. Un dels llocs preferits
per Puig Gairalt era Sant Gens. No fa
pas un any que hi tomàrem a donar una
passada.

—Te'n recordes d'aquell temps?

Canóarom Gainardó

Tots els dimarts i dijous a
les io de la nit, i dissabtes
i diumenges  tarda i nit,

grans curses de llebrers

--Com ha canviat tot això!
—Sí, però encara m'hi faria una caseta.

Quan sigui vell—em digué—m'agradaria re-
posar a l'ombra d'aquest campanar.

Divendres de la setmana passada vam en-
terrar Puig Gairalt al cementiri de Sant
Genís.

Ell era el pianista de la colla. Uns dies
començàvem per Schumann, altres per Mo-

zart, o per César Frank, etc.; perd sempre
acabàvem amb el Concert Italià de Bach.
Molt sovint començàvem per Bach i ja no
ens en movíem. D'un temperament forta-
ment emotiu com el d'e'll, en sortia un
Bach especialíssim que no sé com definir-lo
perquè tampoc sé com s'ha d'interpretar.

Però em fa l'efecte que en aquelles sessions
inoblidables, Bach hi posava la lletra i Puig
Gairalt la música.

Un dia em confessà amb gran joia
—Avui he anat a Sant Salvador a veure

Pau Casals. 1 ha tocat el cello per mi sol,
i després m'ha fet tocar el piano. Imagina't,
quina emoció 1 I...

—1 què?
—1 m'ha dit : ((Puig, teniu una manera

de tocar Bach que m'agrada molt».
Em sembla que el testimoni és de ca-

tegoria.
D'aquelles sessions de can Galí, em sortí

més tard l'Associació de Música ((da Ca-
meran.

Un dels ritus galinians més estimats per
l'amic que acabem de perdre era l'excursió
anual al Montsen y. Quan arribava la tar-
dor . I'ermitá de Sant Marçal ens escrivia
Sabrán que los árboles ya están al punto.
I aixa volia dir que els faigs estaven ben
torrats i a les Anudes hi havia quatre di-
tades de neu. Abans de sortir cap el Mont-
seny ens feia sentir el Preludi XIII de Bach.

La personalitat d'Antoni Puig Gairalt
presentava diverses facetes i en totes s'hi
reflectia un esperit refinat. Apassionada-
ment emotiu en els seus sentiments i jus-
tament ponderat en els seus raciocinis.
Molts amics i artistes sabien que en els
moments difícils podien confiar en ell. 1 'la
seva generositat arribava fins a depassar
les seves possibilitats i, així i tot, no de-
fallia. Per ell l'amistat era una mena de
dogma.

En la seva mentalitat s'harmonitzava
bonament la part més sana d'aquell senti-
mentalisme, que podr em anomenar d'avant

-guerra, i l'intellectualisme de darrera hora.
Potser, per això, era un enamorat del nos-
tre gòtic. Quan Le Corbusier va venir per
primera vegada a Barcelona i davant de
Pedralbes va confessar amb entusiasme que
allò era arquitectura vivent, Puig Gairalt
li contestà : «.•ixf ja ens entendrem i.

L'obra arquitectònica que ha deixat és—
com tota manifestació sincera—un reflex de
la seva mentalitat. Hagué d'actuar durant
un perfode de traspàs i de renovació esté-

tica. Des de la capçalera barroca de la casa
Arquer a Sardanvola fins al funcionalisme
del projecte d'aeriport, es pot seguir tota
una evolució constant.

Davant la renovació arquitectónica, Puig
Gairalt no va renunciar a la seva visió an-
terior, perd tampoc s'hi va recluir. Ben al
contrari : fou un dels primers propugnadors
de les noves tendències. Però, com que la
seva obra ha estat sincera, en l'assimilació
del funcionalisme s'hi endevina el rastre del
passat.

Quan Le Corbusier va proclamar la fa-
mosa frase : la maison est une machine à
habiter, Puig Gairalt no s'hi conforma.
Després hem vist que la majoria de fun-
cionalistes d'avui dia tampoc s'hi han con-
format. Els un dia cèlebres «traços regu-
ladors» lecorbuserians foren interpretats pel
nostre arquitecte d'una manera personal.
A la rigidesa geomètrica ell oposava ('im

-previst de ]'emoció Per això podríem dir
que el funcionalisme preconitzat per Puig
Gairalt era un fwncionalisme emotiu.

El problema estètic que el] es va haver
de p)antejar, molts altres arquitectes de la
seva generació també s'hi han hagut d'en-
carar. Peró no tothom ha sabut evitar—
com ell—perilloses interferències.

Alguns han barre'at tímidament el vell
i el nou, i n'ha sortit un hibridisme, com

-pletament desencaixat ; d'altres, més radi-
cals, han llençat tots els ((ordres» per la
finestra i s'han convertit, de cop i volta,
al funcionalisme més desenfrenat. La gar-
landa ha estat substituida per la tuberia
metà•lica i ja han cregut resoldre el pro-
blema.

La lliçó que ens dóna l'obra de Puig
Gairalt hauria d'ésser aprofitada per alguns
dels nostres arquitectes. Ni cap renuncia-
ment, ni cap imposició. Les joves promo-
cions poden realitzar, si els ve de gust, un
funcionalisme tan vivent i lògic com vul-
guin. L'única cosa que els demanaria és
que en sentissin la necessitat. Perquè pas-
sar d'un salt de Vigu ola a Gropius, em
sembla massa perillós. 1 a tots plegats de-
manaria una arquitectura més humana.

Hem perdut l'home, però ens queda la
seva obra. Un altre dia intentarem d'ana-
litzar-la degudamont, perquè avui, a més
de !'espai, ens mancaria—dolguts per la
pèrdua de l'amic—la indispensable objec-
tivitat.

MÀRIUS GIFREDA
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PERE CRÉIX AMS
exposa 30 pintures
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Passeig de Gràcia, 36

SALA PARÉS

EXPOSICIÓ

DURAN = CAMPS
Venda d'una coi leccró

SALA GASPAR
Consell de Cenf, 323

(enlre Rambla ¿ C,f.il nya i L3almer)

MARCS - GRAVATS - MIRALLS 1 MOTLLURES

Frns a demà

EXPOSiClb COL'LECTIVA
DE PiNZl1RA I ESCULTURA

La Pinacoteca
MARCS 1 GRAVATS

Exposrcró de les Arts i els Aruisfes,
amb moflu de les noces de plafa

de la seva fundació.

Passeig de Gràcia, 34

R. Duran Camps
Rafael Duran Camps, o Durancamps, tal

com s'entesta a anomenar-se, ha ofert, amb
l'exposició que inaugurà dissabte passat a
la Sala Parés, el millor que pot donar de si
el seu programa.

Aquesta vegada ha fet reeixir tots els res-
sorts artístics peculiars, mostrant -se net i
pelat, sense intromissions d'altres ambicions.
Per a fer ben visible aquest resultat, ha
tocat les tecles més divergents per a veure

Duran Camps — El llibre obert

si, posades en ordre de concert, afinaven
com ho feien particularment. Ho he acon-
seguit. Les teles de Cadaqués i de Port de
la Selva canten al mateix compós que les
captades damunt el negre asfalt parisenc i
davant d'aquells cháteaux que 'l'artista sap
escollir enmig de la planúria francesa.

Novament l'obra de Durancamps ens ha
dut aparellada la sensació de la literatura
pulcra fabricada en un idil-li serè amb la
naturalesa i a l'ombra d'una fantàstica ha-
bilitat. Sense abrandaments enfront del pai-
satge, anteposant el raciocini i l'estudi de
possibilitats després de crear un pla d'estra-
tègia pictòrica.

D'aquest fet, que volem considerar en ter-
mes generals, en surt un dels millors efectes
del pintor, que és que la fredor que com-
porta no transcendeix amb la visibilitat su-
posable que faria comprometre l'esforç de
Duran. Ben al contrari en la major part
dels quadros hom hi observa en primer pta
la fuga de l'home del nostre pafs subordi-
nada a la disciplina fèrria de l'ordre i del
fer bonic. Una bona prova en són les teles
de paisatge francès. En elles hi ha una per-
fecta col•laboració dels dos Durans que for-
man la personalitat del Durancamps.

En l'exhibició d'aquests dies reïx igual-
ment el pintor que ve a adquirir llum al
sud en els mesos del devessall. Aquesta fa-
cilitat amb què el pintor adquireix les essèn-
cies dels dos escenaris ja diria la qualitat
artística de l'autor estudiats els problemes
inherents a les duplicitats.

Hem vist augmentat un altre aspecte del
pintor, consubstancial al volum de l'obra
l'observació. Principalment en la tela n.° 2,
aquest caire s'arriba a fer tan allucinant
com en la mística sobrealista. Es una tela
de tècnica acuradíssima, plena d'encerts qua-
litatius, que omple tot aquest desig d'obses-
sionar i penetrar pel seu terror naturalista
deixant un record inesborrable de métode
exacerbat.

Creiem que Durancamps pot estar con-
tent dels resultats aconseguits en la seva
baralla amb l'art de pintar. Personal com
és, és a dir, sense cap necessitat de superar
tal o tal altra obra parallela, ha abastat la
seva ambició i ha fet positiva una manera
especial de veure les coses. La millor refe-
rència n'és l'aplec de la saleta de can Parés,
explícita com cap de les que amb la regu-
Ilaritat tradicional ha efectuat el pintor veí
de París i de Barcelona.

Pere Créixams
Moltes vegades havíem pensat el que suc-

ceiria si un pintor dels no afiliats a I'exten-
síssima família olotima es deixava caure
al vell Parnàs català. Crèiem que si la ca-
tegoria del nou arribat era ben poderosa,
podia consentir poc o molt les arrels gairebé
seculars donant a compendre alguna falla
que hagués passat desapercebuda als pintors
d'Olot. Altrament si l'artista no anava ben
farcit de si mateix, era obvi de suposar el
resultat de l'anada. Això, finalment ha vin-
gut. Créixams s'hi trasllada per una curta
estada. Aquesta s'ha allargat. Però s'ha
allargat de tal manera que ha permès al
pintor de proveir tota una exposició de teles
olotines. 1 bé, molt d'acord amb el desen

-llaç de les profecies, no ha passat res del
que havíem imaginat.

L'Olot de Vavreda continua on estava sen-
se que se li hagi pogut retreure cap equi-

vocació. Per altra part, el pintor Créixams
se n'ha sortit superbament.
Les generacions posteriors a Vayreda,

després de sucar a la font, s'havien fet amb
innombrables ensenyances, havien rodat
món, havien estudiat i estaven, cent anys
més tard, en disposició d'alterar el dogma
amb la particularitat de no caure en l'he-
retgia.

Créixams ha fet això. Ha suplert la pau
octaviana pel ritme accelerat d'avui.

Ha anat més enllà de la gamma tradicio-
nal i ha posat en planta la paleta moderna
en els mateixos arbres i camins que la reti-
na extasiada del vell pintor transplar tà quan
els grans pronunciamientos artístics estaven
als espais dels impossibles.

Avui, doncs, Olot compta amb dos pals
que, contràriament al que diu la f sica,
Iluny de repellir-se s'agermanen. Créixams,
amb Olot i la seva pintura, ha eixamplat
la seva base d'una manera extraordinària.

Volem remarcar un accident assenyalat
en il'exposiciá de l'any passat que s'ha per-
dut en la present. En aquella denunciàvem
una frenada en la proverbial fuga de l'au-
tor, com si volgués resistir els ímpetus de
constructor que l'assetjaven en plena labor.
Les circumstàncies han volgut que Créi-
xams hagués d'arreconar da predisposició
esmentada. Ha descobert Olot i els frens
s'han trencat en la terrible estrebada. Pot-
ser si la contenció hagués operat damunt
d'ell, ens hauria arribat un Olot al bany
maria que no hauria estat propi de Créi-
xams.

Amb el refermament de les seves gràcies
innates i amb l'estrèpid enorme de la seva
pintura, tota passió i vehemència, Créixams
ens ha donat la verificació dei pintor de
sempre, més mou que mai perquè els ele-
ments posats en joc són també nous de
trinca i dignes d'ésser escomesos, tal com
ha fet, amb totes les sevés brillants virtuts
de pintor.

La Col'lecíiva de la Sala
Gaspar

La Sala Gaspar exhibeix una petita col-
leció de pintura d'autors heterogenis de la
qual poden destacar-se un bon nombre de
teles. El fet de no obeir a una estilística
determinada dóna força interès i moviment
a'4a vuitena d'obres aplegades a la Sala del
carrer del Consell de Cent, secret per a no
fer avorrides aquestes manifestacions de
conjunt en petita escala.

Remarquem els quadros d'Eliseu Meifrèn,
el port de Bosch-Roger, una petita tela de
Planas DJria i una altra de Vila-Puig.
Quant als dibuixos, són notables els dos
que ha exposat Ribas-Rius.

Inauguració de la Sala
Barcino

Dissabte passat tidigué lloc la inauguració
dels nous locals de la Sala Barcino al Pas-
seig de Gràcia. Ultra les sales dedicades al
comerç d'elements inherents a una sala d'ex-
posicions, consta ]'esmentada casa de tres
saletes de gust barroc, de regulars dimen-
sions, molt ben utillades per a la llum arti-
ficial i ben resolta de fons de parets.

Per a solemnitzar l'obertura de l'establi-
ment el seu propietari hi exhibeix una col-
lectiva diversíssima de pintura i escultura.

Desitgem a la Sala Barcino les prosperi-
tats pròpies del cas.

Ramon Mas i Mas
A des Laietanes, •Ramon Mas i Mas expo-

sa un bon nombre'd'olis de l'alta muntanya
catalana.

En general és una bona exposició, l'in-
terès de la qual, d'haver estat possible cii-
minarane els enfarinaments i els blaus sis-
temàtics, s'hauria aorescut notablement.

ENRtc F. GUAL
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Sala BardnoI
V. GARCIA SIMON

ji Gran coliectiva de pintura i

escultura catalanes, que presenta
_	 a les noves galeries,

Passeig de Gràcia, 19 ü
VISITEU -LAI
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Sicìetat Espanyola de Carbuís Metãl'hcs
Corre-ui: 11pax tat 190	 BARCELONA
Teles,: "Carburo."	 Mallorca, 232	 ,Tal2fon 73oi3

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bton (Corunya; :: OXIGEN gg % DE PURESA. Fabriques a
Barcelona. València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fibri-
ques a Barcelona, Madnd. València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces de seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIO INDUS-
TRIAL -de laboratoris i domèatia : : GENERADORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la SOL-

DADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS ESTUDIS CONSULTES 1 ASSAIGS GRATIS



La mobilització italiana : ttbalillan tocant el tabál

RUSSIA ( ABISSINIA
^o

Dues temptatives pintoresques
Si més no pel que té de pintoresca, val

la pena de recordar una aventura que es-
tigué a punt de provocar un conflicte russo-
abissimi i, de retop, un altre de franco-rus.

Ocupa el tron dels tsars Alexandre III
(r88t-q4), el Pacífic, segons alguns historia-
dors, perquè el seu regnat no compta amb
altre fet d'armes que un incident amb l'Af-
ganistan, en r®85, que valgué a Rússia l'o-

presoner Atxinov. L'incident quedà aviat
clos per via diplomàtica,

*h*

Però l'arximandrita Paissi no era, pel que
es veu, home per descoratjar-se tan aviat.
Més endavant, trobó un altre heroi disposat
a conquistar Abissínia. Era un tal Leontiev,
un tinent expulsat de l'exèrcit i corcat de
deutes.

El sagrat: llac Tsana (nrt popular (1 bissini)
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= K[ît(.1	 [1  EL MILLOR ESPECTACLE DE L'ESTIU

En el lloc més Típic, Fresc i Pintoresc de Barcelona	 E

CURSES DE LLEBRERS
Cada nit. Dissabtes i diumenges, tarda i nit

E	 Tazie col'leatius i Autobusos lletra B des de la Plaga Catalunya	 E
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LA INQUI.SICIO

El supliciat. — IEm ve una mica estret.
No en teniu d'un número més gran?

(Ric et Rac, París)

—'EI meu marit guanya tants diners que
no pot arribar a gastar-los tots.

—El mea és tan ric que no els hi puc
gastar tots.

(Il Travaso delle Idee, Roma)

—Explica, explica... sóc tot orelles...

(Hooey, Nova York)

A MEXIC

—Mira, Salvador ha estrenat barret.
(The New Yorker)
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IMPERI ANGLES CONTRA ITALIA FEIXISTA
	

UNA INICIATIVA DE MIRADOR'

•'

CVOIUC1O ti un prornema colonia
Mtxaoott, després de uonabroses gestions,

va donar ahir el primer pas oficial per a
bortar a cal un brnite nu.n dn 1, toMTe

	

a la situació quan es publiqui aquest arti	
ec

-
de. Es evident que, en una crisi tan com

-plicada, que abasta un front tan ampli, és
impossible descobrir els detalls que aclarei-
xen la situació. Les proposicions del Vaticá,
malgrat la hipocresia de la premsa feixista,
deuen haver estat suggerides per «d'altra
Roman. Laval s'ha limitat a fer d'interme-
diari. Però, fims avui, han permès rebaixar
la tensió a Ginebra, on Eden va rebre, di-
vendres, instruccions en el sentit de no és-
ser exigent i han perm^s, encara, en ajornar
l'aplicació de sancions, de 'disposar d'un
marge de temps que pot ésser ben apro-
fitat .

Tot i persistint dls motius i els factors que
han determinat el plantejament d'aquesta
crisi internacional,' es pot afirmar que els
perills europeus a`' què donará lloc — únics
a auè ens hem referit — han estat en bona
part apartats. Els temors d'una crisi pro-
funda de la S. de les N. — corollari d'un
afebliment de la collaboració anglo-fran-
cesa —, ila possibilitat d'una orientació equi-
vocada de França, el perill d'uns incidents
irreparables al Mediterrani, són fases del
conflicte que s'han salvat. La posició ínter-
nacional del feixisme és molt delicada.

Resten a fer, encara, uns comentaris so-
bre les converses i negociacions de Gine-
bra.:'.Ens referim a les converses de passa

-dís, a les relacions í amistats al voltant
d'ün sopar, a les seguretats donades a cau
d'orella. Vegeu el Japó que protesta de
l'actitud anglòfila de la U. R. S. S., de I'ac-
centÚació de l'amistat entre la Petita Entesa
i Moscú. S'agreugen les relacions poilono-
txeques; Stoiadinovitch, cap del govern
iugosllau, anuncia una pròxima visita a An-
kara, inici. d'una collaboració mediterrània
turco-iugoslava. I per fi, per no ésser menvs,
Espanya i Portugal inicien, potser amU An-
glaterra, una collaboració atlàntica i medi

-terrània. No serà la conseqüència menys
important d'aquesta crisi, la transformació
en les relacions diplomàtiques que estem
presenciant ja ara.	 `

FERMf VERGES

mentrestant, amb les gestions del Vaticà
prop de Laval i el govern anglès. Però cal
adonar-se que, malgrat la relació entre les
notes anglesa i francesa i les gestions con-
ciliatòries de Laval, les primeres fan refe-
rència a un antagonisme franco-britànic 

—que podia posar en perill la S. de les N. —,
mentre que les segones — les gestions con-
ciliatòries — podien, és cert, rebre un ajut
del millorament de les relacions entre París
i Londres.

L'EXpOS1C10 del Cinema.

MIRADOR té el propòsit d'organitzar la
pròxima primavera, a fimáls d'abril, una
Exposició internacional de Cinematografia,
ori es reculli la història del cinema, des
dels seus comenos, i on es puguin apreciar
els avenços i Iles diverses manifestacions d'a-
quest nou art, invitant a1 mateix temps les
cases productores, perquè exposin llurs pe-
culiaritats en la producció de cintes cine-
matogràfiques.

Un projecte de l'abast d'aquest és avui
dia irrealitzable sense poder comptar amb
els palaus núm, r i núm. a que l'Ajunta-
ment posseeix a la muntanya de Montjuïc.
1 la importóncia del certamen que anem a
organitzar justifica de sobres aquesta cessió
per part de ila Corporació Municipal.

L'Exposició de la Cinematografia será la.
primera manifestació d'aquesta qt; ''es
realitzaria al món. I a Barcelona Ii es*uria
l'honor d'aplegar per primera vegada en
una visió de conjunt, totes les manifesta-
cions d'un nou art que en els pocs anys
que 'porta d'existència, tanta influència ha
tingut en la vida dels pobles sota tots els
aspectes.

Aquesta 'Exposició seria doblement interes-
sant en el moment_que els productors na-
cionals comencen a desvetllar-se després
d'un llarg període d'inactivitat, oferint-los
l'oportunitat de poder contrastar els seus
esforços amb els de cases estrangeres que
ja tenen una tradició cinematogràfica.

S'ha de tenir en compte també que, de
tot Espanya, és Barcelona el lloc més ade-
quat per aquesta manifestació, car és aquí

perança a les boques del Nil. !El general
Smuts, promotor d'aquest gran Imperi,
vol ajuntar a l'antic territori sudafricà la.
Rhodèsïa, l'antiga colònia alemanyade Tan-
ganika, amb Kènia i Uganda. IEl Victòria
Nyanza, font del Nil Blanc, és anglès". El
llac Tsana, de qui serà? Penseu un moment
que el feixisme, en amenaçar 'Egipte, en
voler-se introduir a Etiopia, convertiria d
formidable Imperi africà en un cos sense'
cap. Les colònies i. mandats anglesos a Afri-
ca — d'una riquesa cada vegada més con-
siderable — es van unint àdhuc espiritual-
ment per mitjà d'una política de comuni-
cacions de ,gran envergadura. El Trans-
africà, inacabable cinta 'd'acer, deu arribar
forçosament al Mediterrani, com enllaç na-
tural de la pista colonial africana. No hi
ha dubte que aquest desig, ja combatut per
Portugal i Bèlgica, ja vigilat pel nazisme,
que voldria reconquistar Tanganika, fracas-
saria amb l'establiment italià ^a IEtiopia.

+r •s •s

Perdudes les esperances d'arribar a un
acord pacífic — després de l'entrevista IEden-
Mussohni, la Conferència tripartita de París
i la negativa a acceptar els projectes del
Comitè dels Cinc i dels Tretze —, s'accen-
tua encara més la tensió italo-britànica. En
resposta a la premsa italiana i als temors
expressats pels cercles diplomàtics de París
el govern anglès publicà una nota en la
qual diu, poc més o men ys, que la pre-
sència de la Home Fleet al Mediterrani deu
interpretar-se com una disposició d'Angla-
terra a defensar les sancions que, en el seu
dia, la S. de les N. pugui dictar.

Aquesta nota provoca una vivíssima re-
acció en la situació europea. Perquè aquest
malaurat conflicte colonial i imperialista,
ultra les seves conseqüències en aquest or-
dre, va plantejar tot seguit el problema de
l'eficàcia de la S. de les N. i fins i tot el
problema de la seva existència. La nota
anglesa, deixant entreveure la possibilitat de
mesures navals i militars — que Anglaterra
posaria en pràctica — va crear un anta-
gonisme callat, prudent, tot en mitges pa-
raules, entre Londres i París. Les instruc-
cions que Eden va rebre del seu govern
foren : 1_a S. de les N. deu votar immedia-
tament les sancions econòmiques i finan-
ceres. Si .aquestes no són viables, llavors
Anglaterra proposaria el bloqueig dels ports
colonials italians. Anglaterra es mobilitzava
com feia molt temps no ho havia fet. Mireu
la unanimitat en la condemna a Itàlia. Se-
gons els diaris feixistes, Anglaterra àdhuc
insistí fins al darrer moment a Viena i
Budapest, perquè ambdós països votessin
l'acusació contra Itàlia. M'ireu en quina
forma tallant Anglaterra desféu, a Berl:n,
les petites maniobres germano-polono-hon-
gareses i com avisà categòricament que no
permetria que s'aixequés d'espantall contra
França.

Però persistia, difús, gairebé amagat, l'ae^-
tagonisme entre França i Anglaterra sobre
la interpretació del Pacte i sobre l'aplicació
de sancions. Quines eren les raons de Fran-
ça? Tothom és lliure de judicar a la seva
manera l'actitud de Laval. Fins i tot reco-
neixem que, a no ésser la fermesa de Paul-
Boncour i Herriot, el cap del govern francès
hagués comès alguna lleugeresa imperdona-
ble. Però que callin els eterns impugnadors
de la seguretat collectiva i de l'esperit que
representa la S. de les N. Res no ha fra-
cassat d'essencial. França, en aquest mo-
ment, ha recordat a Anglaterra, per sobre
de totes les intransigències i els crits i les
provocacions dels irresponsables, que un
conflicte entre dues nacions no havia de
tallar un futur d'amistat i de collaboració.
Condemnar el feixisme no havia de repre-
sentar condemnar ItMia, i aplicar el Pacte
no significava castigar una nació. Després
de la condemna a l'aventura feixista, França
rebia la resposta anglesa sobre la seguretat
conectiva, compromís solemne, és cert,
quant a la permanència de Locarno, però
també quant a la futura actitud britànica
respecte a Da S. de les N. França salvava
la diplomàcia que ha seguit després de la
guerra. Després ho reafirmava en 9a seva
nota a Anglaterra, responent als temors
britànics d'un atac a la flota del Mediter-
rani. Vegeu l'enllaç que hi ha entre aques-
tes dues notes : afirmada l'actitud brità ni ca
quant a la S. de les N., França s'adhereix
a una acció collectiva en el Mediterrani, en
compliment de les atribucions del Pacte.

cupaoió d'un tros de la conca del Kuixka
amb l'oasi de Merv, sense que Anglaterra,
protectora d'aquell Estat asiàtic, hi tingués
res a dir.

Un arximandrita ortodox de Jerusalem,
Paissi, es convencé, tractant amb clergues
abissinis, que llurs ritus s'assemblaven als
russos i això ja podia ésser un fonament
perquè Rússia establís un protectorat sabre
Abiss'nia.

A Saratov, es posà en relació amb un
aventurer, Atxinov, que trobava que estos-
sinar jueus i terroristes o reprimir aldarulls
polonesos i altres feines policíaques, era poc
per a un cosac.

El monjo i el guerrer decidiren afegir Abis-
sínia a la corona imperial. Fins trobaren qui
finançava una empresa que duria glòria a
l'Imperi i a l'Església ortodoxa.

Rússia havia establert feia poc una línia
entre el mar Negre i el Pacífic, i el ministre
de Marina, trobant encertada la idea de tenir
una base marítima all mar Roig, parla del
projecte al tsar. Aquest ja tenia prou feina
a dintre el país, amb els terroristes i amb
Finlàndia, i deixà que el cosac s'arreglés
sol. Si reeixia, el premiaria ; si fracassava,
no faria res per salvar-lo.

A la tardor de 1889, amb Atxinov al cap,
tres-cents cosacs vestits de monjo embar-
caren a Odessa. A Port Said penjaren els
hàbits i anaren de dret a córrer tavernes.
Es produïren tantes baralles amb la policia
i els mariners, que calgué la intervenció del
cònsol rus, Ptxelnikov, perquè l'expedició
prosseguís el viatge.

Passat el Canal i ja en ple mar Roig,
Atxinov, que encara no s'havia asserenat,
perquè havia posat tots els mitjans per no
asserenar-se, s'equivocà de port i desembarcà
a Obok, port francès, i va hissar-hi la ban

-dera russa, en lloc de fer-ho en qualsevol
territori sense amo (l'ocupació de les costes
de Somàlia encara no era completa).

Abans de vint-i-quatre hores, un vaixell
francès sortit de Djibuti ja havia tirat un
parell de canonades, ferit dos cosacs i fet

un va donar els primers passos el cinema
nacional, i és aquí on, gràcies a això, ra-
diquen encara les centrals de la major part
de cases, productores i distribuïdores.

L'interès innegable d'aquest certamen, no
sols per als empresaris i productors de tat
Espanya, sinó també per al públic en ge-
neral, faria que tat el temps que estigués
obert, Barcelona es transformés de neo en
un centre de turisme, a la qual cosa con-
tribuiria molt la bondat del clima de la
nostra ciutat, que és incomparable en co-
mençar la primavera.

I quant als organitzadors d'aquest cer-
tamen, no hem de ponderar els nostres mè-
rits, però sí que volem exposar que Mt-
RADOR, des de la seva fundació, ha dedicat
bona part de les seves activitats a difondre
l'afició al cinema com un veritable art,
amb desinterès, i això ens ha creat cm am-
bient , de simpatia que farà que el nostre
propósit sigui ben acollit per tothom, màxim
si es té : eíí compte que no és el nostre
propòsit: fèr" una cosa exclusivista, sinó
eomptar amb la cooperació de tots els que
s interessen per les coses cinematogràfiques
com són les cases productores, les empreses
i{-la premsa, sense excepció de cap mena.

Per tot el que hem exposat, en nom de
MIRADOR tinc l'honor de

sollicitar d'aquesta Corporació Municipal
que es digni, previs els tràmits legals i les
informacions que cregui convenients, cedir -

nos els palaus núms. i i z de Montjuïc
durant els mesos d'abril i maig de 1936
per a l'organització de la primera Exposició
Internacional de Cinematografia.

No dubtem que els nostres lectors sabran
apreciar la importància del nostre projecte,
i prometem tenir-los al corrent del resultat
de les n3stres gestions.

episodi graciós, ni un personatge secundari
divertit; ni una d'aquelles variacions amb Des
quals els americans amenitzen els temes més
banals. No té misteri tampoc perqué pretén
intrigar-nos fent-nos creure que Mirna Ley
ha comès un crim . Però no ho aconsegueix
perquè estem massa segurs de la seva inno-
cència. Car mentre un audaciós ho modifiqui
radicalment les regles del jac cinematogràfic,
mai la protagonista d'uns films, que acos-
tumen a acabar bé; no serà .autora d'un
assassinat. I no té interès perqué, encara
que ben portat per W. K. Howard, el film
té una posta en escena molt freda i afei-
xugada per un diàleg 'llarg i sense enginy,,
i, al final, per un judici que no s'acaba mas.

S. G.

-1I I III I II I IIIIIIIi!II II I I I III IIIIIIIIIIIIIIIIIU IIII I III I IL

=F]E 2'A IN_A
AVUI E'TRENA

P MetroçaüUrryrtM^N
WALLACE

1 v1 'BERP 1=

z	 upa	 =
JAUN^e®

O'SU^L,fVAloi

=	 STONE

1

1	 d ^ J

IIIHIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli'

Ve de la pàgina 4)

Decididament, és ben veritat el que diuen
molts que la lleugeresa, la vivacitat, la grà-
cia, la finor, i'esprit, en un mot, orgull du-
rant molts anys del poble més espiritual de
la terra, han desertat París per a anar-se'n
a viure a Hollywood. I avui un Lubitsch,
un Capra, un Van Dyke i un Wesley Rug-
gles tenen més subtilesa i ironia que els
francesos i — oh, decepció! — que aquest
darrer René Clair, que es veu que s'ha en-
comanat - momentàniament, potser — la
pèrdua de facultats espirituals i aèries dels
seus compatriotes.

En efecte, en El darrer milionari, excepció
feta de dos gzgs molt bons, determinats per
l'exhauriment de la moneda al reialme de
Casinario — el client d'un cafè que paga la
consumació amb una gallina i li tornen el
canvi amb un ou i dos pollets, i dóna l'ou
perpropina, i . un altre d'un home que es
vol suïcidar assegut a una taula de joc, i li
salta el revòlver damunt un número afortu-
nat que li fa guanyar un lot de pistoles —,
tota la resta és d'un còmic ultrat i trivial,
baix i gruixut, que autoritza a qualificar
aquest film de pallassada.

FéMINA. — La tela d'aranya és un film
que, abans d'estrenar-se, pi ometia molt. L'in-
terpreten, en efecte, William Powell i Mirna
Loy, la irresistible parella de l'inoblidable
Sopar dels acusats. Sí, prometia molt. Però
no ha donat res del que semblava anunciar.

El sopar dels acusats pertan yia á un gè-
nere que els americans han creat amb for-
tuna tinnegable, i qué consisteix a introduir
el còmic en un tema seriós, a fer una agra-
dable barreja d'humor i de misteri. Gènere
que ens ha donat coses tan rebones com
l'esmentat Sopar, El refugi, El misteriós
senyor X., Assassinat a la terrassa, El crim
del Vanities, etc.

La tela d'aranya és un jil mmés o menys
policíac també. Però no te ni humor ni
misteri . I ni tan sols interès. No té humor
perquè no conté ni un detall còmic, ni un

Leontiev arribà tot sol a H,arrar — uns
quants companys, d'antuvi engrescats, l'ha-
vien deixat pel camí — i es féu amic de
Makonnen. Arribà a convèncer Menelik d'en

-viar una missió .a Rússia. IEl tsar la rebé
molt amablement i decidí fer present all ne-
gus de 300,000 fusells i cent bales per fusell.
L'intermediari Leontiev empenyorà el pre-
sent i es gastà els diners. Quan esclatà la
guerra italo-etíop de 1894-96, el govern abis-
sini hagué de desempenyorar els fusells. Mal-
grat això, Leontiev, que assistí a la batalla
d'Adua, fou distingit per Menelik amb un
títol nobiliari i premiat amb urna extensió
de terreny.

En 1898, el tsar Nicolau II trameté a Abis-
sínia una missió brillant : Vlassov, ministre
plenipotenciari ; Artamonov, agregat militar
sis oficials de la Guàrdia imperial i una es-
corta de vint-i-quatre cosacs triats entre els
més cepats i barbuts.

A mesura que Vlassov posava davant l'em-
perador Menelik i l'emperadriu Taitu els
presents del tsar — un sabre amb beina d'or
massís i diamants a l'empunyadura, copes i
plats d'argent, un vestit de boiard rus ple
de perles, etc. —, augmentava la mala cara
de l'emperador.

Vlassov va creure que els presents no eren

del gust de Menelik, però aquest aviat va

donar una explicació raonable :
—Ja vaig pagar prou cars els 300,000 fu-

sells que em va regalar el tsar. No tindré
mai prou diners per pagar aquests magní-
fics presents !

Malgrat aquest treball preparatori — pre-
cedit de la tramesa, quan la guerra amb
Itàlia, de mitjans i personal sanitaris, sota
la direcció del Dr. Vladykin —, Nicolau II i
Menelik no arribaren a lligar caps per a
]'establiment d'un protectorat. Rússia la co-
mençava a tenir feina a l'Extrem Onent,
on els japonesos ja havien pres a Xina la
península de Liao-Tung, i no es volgué en-

redai amb un protectorat sobre Abissínia
per por a tenir un conflicte amb Anglaterra.

La política iniperial del feixisme italià
estava condemnada el dia mateix que An-
glaterra va preveure, amb horror, de quina
manera contradeia els seus plans més cars
a Africa. En efecte, mireu un mapa del con-
tinent africà. D'Egipte al Cap de Bona Es-
perança hi ha una pista ininterrompuda
que Anglaterra somia convertir en uns 'Es-
tats Units d'Africa. IEl suprem objectiu
consisteix a relligar el Cap de Bona Es-

Les proposicions conciliatòries del Vaticà
han permès a Laval desfer molts mallen-
tesos. No sabem fins a quin Cmnt les previ-
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