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Un salt en el buit. Si en tot moment el
consideraríem una desgràcia, ara seria un
atemptat a la vida del país que la història
no perdonaria mai. 1-Ii ha esperits prou ssm-
ples que creuen que és precisament. ara, que
moltes áspiracions populars s'han vist coro-
nades amb la victòria; l'oportunitat única
per a capgirar totalment l'estructura social
i establir un nou estat de coses que signi

-fiqui en el sentit econòmic, social i polític
la negació del règim capitalista. Una em-
penta més i ja els tenim, pensen alguns.

Doncs bé, sense recórrer a experiències
massa llunyanes, creiem tot el contrari. Una
empenta més, una empenta irreflexiva, ins-
tintiva i passional, i podem caure en mans
de l'adversari. Els amics de les empentes,
els coneixem prou. Quan els vents són favo-
rables, tot els sembla poc, i una ficció de
coratge els fa gesticulants i sorollosos da-
vant l'enemic. Ara bé, quan l'enemic co!
mença a veure's les orelles i s'hi torna, no
tarden gaire a arronçar les espatlles i a con-
formar el seu ànim amb la trista i passiva
fatalitat del pagès que veu perduda la collita
per la pedregada.

Tot això té de primitiu la nostra polí
-tica. No saben molts que les victòries costa

menys de guanyar-les que d'administrar-les
i que les pedregades i les commocions so-
cials no cauen pas del cel , en bona part,
sinó que les provoquen els mateixos homes
que la victòria ha engreït i ha tornat in-
conscien ts.

Salts en el buit, quan la gent esta deses
-perada, acorralada i sense altra esperança

que la dels remeis heroics, són humanament
explicables ; perd quan el poble és mestre
del seu règim, certes aventures sols poden
servir-li per a de.nostrar la seva incapacitat
de governar-se.

Ni salts en el buit ni irrmutabilitat polí-
tica. Diem això, perquè usi dels retrets que
hauríem de fer a alguns polítics populars és
la facilitat amb què, sense adonar-se'n, s'han
deixat guanyar per la idea que el canvi de
règim implicava un canvi d'homes per da-
munt d'un canvi total de sistema. Es evi-
dent que abans del i4 d'abril la República
era més sentida i desitjada pel que havia
de destruir que no pas pel que havia d'ins-
taurar. Fora del camp obrer, la confusió i la
contradicció en els problemes més vitals que
plantejava la República, amb tat el que vo-
lia dir aquest règim a l'any 1931, eren notò-
ries. Les crisis i els canvis que hem hagut
de suportar durant aquests darrers cinc anys
revelen un difícil procés d'adaptació, que
sense aquella confusió hauríem pogut alleu-
geri r .

A Catalunya, per ésser més viu entre nos-
altres el sentiment demoerhtic, l'adaptació
fou més fàcil. Així i tot, la manca de par-
tits populars amb una existència madura i
de directors prou experimentats va portar-
nos a situacions penosíssimes i a cometre
errors que hem pagat cars. No oblidem que
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canvia paraula d'un dia a l'altre per tal
de no pererdre.la vara d'alcalde.

No obstant, no podem dir que la vida ru-

ral hagi estat tranquilla aquests darrers

anys. El problema de la terra ha encès una

lluita implacable i ha obert entre els veïns

de cada poblat un abisme insondable de ran-

cúnia, que no sabem quan s'acabarà. No se-

rem nosaltres els qui diguem que aquesta

lluita hagi estat gratuita i que la nova dis-

	

1
	 de la riquesa que l'ha portada no

1
 tingui raons de justícia. El que hem de dir,

no obstant, és que els mòbils d'aquesta lluita,

1 
que ha sacrificat la pau de molts indrets de

la nostra rodalia, no han estat moltes vega-

des ni la defensa dels interessos de la comu-

nitat, ni el respecte a la llei del poble . Accep-

tem que els canvis socials quan són profunds
no poden produir-se sense dolor i sense víc-

times ; el que no podem admetre, però, és

que desposseir la riquesa dels qui la deten-

taven abusivament hagi servit per estimu-

lar egoismes i apetències, que per la manca

d'esperit social hem de qualificar d'immo-

rals. Sense aquest esperit, qàe havia de do-

nar al pagès la consciència del seu deure,

el problema del camp ha estat una disputa
d'interessos individuals ; des del punt de

vista revolucionari, una veritable regressió.
i del catàleg	 En el nostre camp una part de la riquesa

ha canviat de mans. Per la resta, tot se-

a] 3r de maig	
gueix igual ; avui com ah la gent es mou

més pels interessos que pels ideals. Diem
rial: S de maig	 això sense creure'ns que sorprenem ningú

(Vespa la pàgina a d'aquest número) 
sinó simplement per constatar que per aquest

costat el progrés polític costa molt de per-

cebre.
En un medi espiritualment 'més elevat, la

LA POLITICA tendència a la immutabilitat política és com
-partida també per la burgesia esquerrana i

per tots aquests bons republicans, fidels als
ideals de la democràcia i del liberalisme his-

ni passivitat la se N'hi ha prou amb escoltar-los i llegir

la seva premsa per a veure que mentre ex-

celleixen admirablement quan defensen els
seus venerables pensaments, es tornen va-

a la idea republicana s'afegia el sentiment^	 cil•ants i pusillànimes quan s'enfronten amb
autonomista, tan àmpliament compartit per	 els problemes que plantegen el repartiment
l'opinió como inhàbilment dirigit. Al iq d'a-	 de la rique a i la referma econòmica de
brü a casa nostra; s'hagué d'imÑrovisar tot, " l'Estat. Perfectament avinguts amb el .nou
des dels governants fins els principis d'una 	 règim de República i autonomia, no acon-
doctrina apta per a governar. Aquell formi- segueixen sincronitzar la seva actitud amb
dable corrent sentimental, aquell fenomen	 les altres exigències del moment. Voldrien
còsmic d'iuconpgració del poble a la política	 posar el país en ordre ; que les seves lluites
— sens dubte el fet més important de la	 fossin francament encarades a una situació
història del catalanisme — va sorpenre tot-
hom. 'Els guaites més fins i els esperits
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clarividents van fer un mal paper. Això fou	 normal, però es troben que el seu endarre-
causa que el poble portés als lloes de govern	 riment polític els obliga a salvar distàncies

1

 un grup d'homes d'una bona fe indubtable,	 tan enormes, que sovint desconfien que tot
perd d'idees i temperaments tan diversos que	 pugui fer-se dintre una pacífica evolució. En
necessàriament havia de produir-se una gran	 „na paraula, ells saben bé el que volen, perd
desorientació.	 dubten que els seus principis, tan útils per

	

En les masses dels partits, al costat dels	 a una política de començaments de segle,
qui propugnaven solucions d'avenç social,	 representin una veritable solució per a l'^Es-
hi havia — hi ha encara — un nombre con- tat d'avui. Aquest és el gran drama del mo-
siderable de petits burgesos i d'homes del	 ment.
camp de mentalitat política evidentment ana-	 Entre la inclinació morbosa a l'aventura
crònica. Al camp tot es renova molt lenta-	 social i les tendències d'un liberalisme massa
ment. N'hi ha prou amb recórrer les viles	 passiu, els nostres governants populars han-
pageses per a veure que el temps no canvia	 ran de cercar el camí que permeti la reno-
les coses i que avui com ahir hi ha una	 vació de la nostra societat, mitjançant l'exer-

1
 penúria d'ideals i una política de baixa yo-	 cici del poder d'una manera prou àgil, per-

lada. 'Els principis i els programes no tenen	 què sense desmentir el seu origen democrá-
més consistència que la dels signes exte-	 tic els permeti servir els interessos de la col-
riors. Cau un rètol i n'apareix un altre ; en	 lectivitat amb el ritme que els temps exi-
un mateix balcó beco vist onejar les ban-	 gcixen•
deres Inés antagòniques i un mateix home	 IGNASI ARMENGO"U

El violí d'Ingres de
don Manue l Azaña

Molts espanyols que senten ressonar el
nom de Manuel Azaña com el del probable
president de la República deuen suposar que
l'actual president del Consell passa totes
les hores del dia en confabulacions i tre-
balls relacionats amb la seva candidatura.

La realitat és molt diversa. Manuel Aza-
ña resta l'humanista de sempre que destina
una part del temps, àdhuc els dies de major
ventada política, a la curiositat dels bons
llibres.

Per això ]'altre dia la Llibreria Metropo-
litana del carrer de la Canuda, que ha pu-
blicat el catàleg dels seus llibres de segona
mà, rebia 8 pessetes i l'encàrrec de trame-
tre una de les obres anunciades al president
del Consell de Ministres.

No cal dir que la comanda féu sensació
a la casa i al qui escriu aquestes ratlles,
que es trobava tafanejant un munt de gra

-vats quan el carter feia efectiva la quanti-
tat esmentada.

El futur presideint de la República demos-
trava que el seu violí d'Ingres, àdhuc en
les hores més solemnes, és un petit catàleg
de llibres vells rebut de Barcelona.

L'esfudïi de 1'Estref
Naturalment, sentírem curiositat per sa-

ber quin llibre havia demanat el senyor
Azaña i, després de recórrer a totes les
astúcies i circumloquis possibles per a es-
brinar-ho sense deixar veure que sentíem
curiositat, sabérem que el llibre era de la
secció d'Història, Geografia, Viatges i es
titulava : Gibraltar, Les Xerves, Alaazav-
quivir. Tres relaciones históricas. 1540,
J56o, 1578. Vol. rq de la Colección de li-
bros españoles raros y curiosos. Madrid.
1889. — 8.° — rústica, qoa pàgs. Ptes. 8n.

El guia del Fòrum

que no cobra res
E1 cas de Manuel Azaña distraient-se de

la pesantor del moment amb la curiositat
dels catàlegs de llibres d'ocasió ens recorda
el cas d'un altre gran polític europeu . Un
oficial francès que durant la gran guerra
es trobesa a Rorna, "arà a visitar el Fòrum
i per aprofitar el temps, s'adreçà a un home
ano massa ben vestit que passejava atent i
solitari per entre les pedres augustes.

Prenent-lo per un guia professional li
demanà que ]i expliqués el Fòrum, i aquell
senyor accedí i acompanyà l'oficial des del
peu del Capitoli fins al Coliseu, demostrant
conèixer les ruïnes subsistents i els edificis
desapareguts.

En finir, l'bficia] demana el que havia de
donar-li i el desconegut es limità a dir que
res, i seguí passejant pcl Fòrum fins a l'ho-
ra de tancar.

Aquella nit l'oficial estava invitat per M.
Barrère a sopar a l'ambaixada i per poc
cau d'espatlles en veure que també figurava
entre els comensals el «seu guia» del Fò-
rum.

L'estupor va créixer del tot quan l'hi pre-
sentaren

—.M. Herriot, alcalde de Lyon i ministre
d'Instrucció pública

Els esfralls de 1a crisi

Els diumenges al matí a la sonsònia del
carrer de Petritxol s'hi barreja la d'un ve-
nedor de llumins i escuradents que es passa
un pareil d'hores cridant : ((Es venen mistos
i escuradents! Es venen mistos i escura

-dents !n
Fa uns dies, Joan A. Maragall sortí un

moments dels seus establiments de la Sala
Parés al carrer per a respirar una mica.

El susdit venedor li preguntí]

—Es venen gaires quadros?
—Pse, no gaire, no gaire — li respongué

tlaragall.
—Es la crisi ! A mi em passa el mateix

— conclogué el venedor de llumins.

lmafgeria

La quietud actual de Josep Pla és atri-
buïda oer molts al desig de donar un tomb
cap a l'esquerra en un moment determinat.
Es conta que, en acomiadar-se dels seus
contertulians de Madrid, 'En Pla s'empescà
un pretext perfectament creïble

—Me'n torno a l'Empordà a cuidar unes
quantes vessanes que tinc molt abandona-
des!

Economia política
Sembla que la causa originària de l'os

-tracisme del biògraf cambonià arrenca, fet i
fet, del desaire que li dona En Ventosa en
jugar -li !En Pla el truc del vestit. Es sabut
que els diputats de torn de la Lliga a Ma-
clrid, a més del seu cobert al Palace, ha-
vien de comptar amb el cobert d'En Pla.
Tot assaborint les menees delicioses, l'es-
criptor no s'oblidava mat d'alludir la indu-
mentària del parlamentari que l'havia con-
vidat

—Caram, don Joan, quin xeviot més bo-
nic que porta ! A mi me'n convindria un
d'igual.

El sublíder de la Lliga, però, en lloc d'a-
companyar En Pla a cal sastre, cuità a te-
lefonar a La Veu que giressin de seguida
la mesada al seu corresponsal a Madrid.

EI prometre no fa pobre
La pretensió màxima d'En Pla, aquests

darrers temps, era arribar a governador i,
concretant, a governador de Mallorca. Du-
rant el govern Portela, ho tenia tan ben tre-
ballat que només li mancava el placet d'En
Cambó.

---Mireu —digué En Pla a don Fran-
cesc—, si em feu governador de Mallorca,
al cap de quinze dies us portaré el bisbe en
una ma i el capità general en l'altra, i tot
Mallorca serà vostra.

—Massa me'n dónes ! — replicà En Cam-
bó, thalfiat.

Passa maner
A la Comissió de Festes del tq d'Abril li

quedaven ben poques invitacions a la tri-
buna oficial pel nombre de demandes que
tenia damunt la taula, però la sollicitud que
no pogué rebutjar fou la que contenia
aquesta targeta

«Josep Duran i Guàrdia, ex-alcalde acci-
dental de l'Ajuntament de Barcelona».

Les malifetes dels traductors
Quan el rapte del periodista Jakob We-

semann pels nazis, La Vanguardia publicà
la notícia que ]'advocat defensor de Jakob
visità a la presó suïssa a Judas Wese-
mann que estaba leyendo el periódico». Se-

gurament l'original parlava de le judas, que
vol dir la reixeta de la porta i ano té res a
veure amb el Judas de la Passió,
. L'altre diumenge, el mateix diari comen-
çava així una notícia «exclusiva»

((Budapest, 2 5. — El señor Koscialkows-
ki, que ha visitado hoy al célebre Haras
Sabolda,..»

En realitat, l'autor cl'aquesta redacció no
s'adonà que hayas, en francès, vol dir ra-
mat de cavalls o 'lloc destinat a la cria de
cavalls, i no es tractava d'un personatge
famós, sinó de la remunta de... Bábolna.

La revenja

Cal dir que hem pogut restablir el text
autèntic gràcies a un dels nostres collabo-
radors, que és hongarès. De passada, en s .
ha comunicat la revenja, per endavant, dels
hongaresos : una notícia del Pesti Naplo,
de Budapest, del r8 d'abril, amb data de
Madrid

«Diuen als passadissos del Congrés que
els partits de dreta no participaran en les
eleccions que es celebraran el dia zo a Com

-promisarios...0
Pobres hongaresos que vulguin cercar

aquesta població en el mapa!

La mal anomenada
.amb un xic de retard la notícia, però val

la pena. Ha vingut a caure a les nostres
mans un exemplar del 23 de març passat
del sempre ben assabentat periòdic madri-
len y A B C, a la secció gràfica del qual i
sota el títol molt literari de Perfiles de la
vida madrileña, hi ha una fotografia de la
nostra compatriota Aurea de Sarro, junt amb
un tal senyor José Francés (conferenciant).
E! més bo de tot és, però, la descripció de
sota de la foto, on hom llegeix : ((La reci-
tadora Aurea de Sarrià», etc., etc., en
lloc de Sarrá. Que sàpiguen els senyors
d'A B C que la nostra cèlebre recitadora en
llunyans temps vivia a Badalona, d'on era
filla, essent una activa operària d'una ano-
menada fábrica de mantons de Manila. Però

de Sarrià, mai!

Rotatius

1 Barcelona surt, gairebé clandestina-
ment, un diari titulat El Eco, una mena
de sobreeixidor del Diario del Comercio,
però, de sobte, ha desaparegut de la cap-
çalera el subtítol Journal des Etrangers que

hi detonava.
Un redactor, estranyat, interrogà el di-

rector d'El Eco sobre la supressió del pre-
tensiós títol, i En Bozzo contestà, tot arron-
çant-se d'espatlles

—Animositats de la Societat de Nacions!

Obert del q
Inauguració ofi
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uEls jueus disputant-se la túnica de Crist». Detall del número
(Collecció Pere Milà)
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l	 óoanCortèsredactàuna afirmació que subscrivim sense reser-ves. L'escassedat de motius generadors del'equilibri i umitat que han de perfeccionarla personalitat collectiva catalana ha impe-dit que a hores d'ara el nostre país hagi ar-ribat a aquell estadi que el catalanisme in-telligent, el catalanisme renascut entre ver-sos, desitja que regeixi els destins nacionals.
El I Saló hi contribuí. Féu passar davant

Les tasques d'investigació portades a capper benemèrits ciutadans han vingut a de-mostrar l'exuberant riquesa de la pinturacatalana dels segles XIV i XV, iEn pocsanys ha quedat establert gairebé definitiva-ment ePpanorama artístic complet en aquestsentit. Atenent-nos a aquest fet és quan l'a-firmació anterior adquireix l'absoluta certe-sa i quan aquella possibilitat d'afegitons
creix extraordinàriament.

En efecte, els Museus equivalen a una

tura més Ilustre que mai ha produït el nos-	 Es un deure per a nosaltres fer-ho cons -tre pafs.	 tar públicament.Des d'ací volem retre tots els honors alSentit fi de la collecció particular catalana
que ha guardat gelosament les obres mes-tres dels vells pintors i ha aconseguit, així, 	 No podem donar per acabada aquesta in-aureolar-los degudamnet, impedint un èxo-	 troducció al II Saló MIRADOR, sense ferde que anys després hauria caigut damunt	 constar també públicament el nostre agraï-la nostra terra en forma de maledicció im-	 ment a les persones que amb gran desinte-placable.	 rès han concedit llur colaaboració, en formaLa collecció particular fou la que abans	 de tramesa de retaules, a la major esplendi-que l'esp'écie del valor de la nostra pintura	 desa del Salé.fos divulgada, ja la considerava en aquell	 Moltes gràcies a les senyores Teresaseu just mèrit i per ella la que instigà, la	 Amatller i Maria Esclasans, i als senyorsque feu procedir a la descoberta, a la re-	 Oleguer Junvent, germans Junyer, Ramonconstrucció histórica.	 d'Abadal i Vinyals, C. Coromines, JosepTots els moments sóns bons per a enaltir	 Valenciano, Hereus de Matias Muntadas,el seu patriòtic i sensible comportament.	 Miquel Mateu, Joaquim Carreras, Alexan-Cap, però, com aquest, en el qual gràcies a	 dre Soler i March, Francesc Carreras Can-ell s'obre la cortina d'aquest espectacle sen-	 di, Pere Milà i a la família Carreras.se parell.

Dos segles de pintura gòtica, aplegada 1 ENRtc F. GUAL

als
el I triomfà presentant imatges que encaratenien alè de vida i assolí desvetllar part
d'aquella consciència exigida per ]'esperitdel país, el II es dirigeix uns segles més
enllà, convençut que en aquests hi ha en-cara més matèria mnemotécnica, més mo-tius avaladors de personalitat, més fets de-
finidors d'una puixança temporalment trun-cada i en darrer terme una superior, una
inigualable vàlua artística, .perfectamentaclaridora del moment en qué nasqué.

***

Detall del número zo del catàleg (Collecció Oleguer J unygent).—«Nataniel,, obraa del Mesa/ ele de(SantcMarc.aNüme oatrdel )catàleg r (Coilecció Oleguer Junyent)dels Vergós.
- Cucifixió), obra del taller

benifets a deduir de les recensions S'

La pintura gòtica a Catalunya sembla quedes dels Museus de Barcelona i de Vic que-da a bastament explicada i sense posslbili-litats d'afegitons.
No obstant, no és així categòricament.
El colleccionisme particular és importan-tíssim i els tresors guardats per aquest, im-ponderables.

* Una altra personalitat altament inte-ressada pel nostre Saló és Josep Pijoan l'in-terès del qual per la pintura catalana anti-
ga és universalment conegut. Necessitats
professionals l'ham allunyat de Barcelonadies abans de la inauguració.

Amb tot, però, ens ha encarregat unatramesa de catàlegs del Saló a la seva resi-dència d'Amèrica, o els distribuirà entre
els més importants museus d'aquell paísque tant aprecien la pintura gótica catalana.

* Dintre pocs dies podran adquirir-secatàlegs del Saló de pintura gòtica a laSala Parés al preu de 5 pessetes.
L'esmentat catàleg va profusament illus-trat amb 25 fototfpies, reproduint els retau-les exposats.
A més a més, hi figura un breu resumhistòric de la pintura als segles XIV i XV,redactat per l'arquitecte i arqueòleg Josep

Gudiol.

Z

-	 MIRkR
----	 7-V-36

ii 3310 Mirador: La pintura

MIRADOR ha arribat a la realitat del seuII Saló per l'esforç i l'ajut inestimable d'unbon amic de la casa.

le 
Josep
 qu fi	 lguura en l laoconstel.lació   tcientífi ainternacinnnl	 t n.._le

«Yrofelesr, obra de Jaume Huguet. Número Ig del catàleg (Co l.lecció germans Junyer)
dels ulls del poble català cent anys d'histó-	 part, indispensablement dependent de la col-	 preciosos documents d 'investigació de l'art
ria brillant, ajudant a la divulgació d'una	 leeció particular, per a obtenir una visió	 a Catalunya, ha forjat la tangibilitat del
idea general de personalitat prestigiosa, ca-	 clara de la magnitud formidable que la pm- I Saló.liu de generacions anteriors que amb el	 tura gòtica a Catalunya assoleix,traumatisme adjudicat pels revessos de	 El II Saló MIRADOR realitza aquesta pre-	

el Gran
	 t bonar confitura, oha 

or resideix
 en

temps adversos no pogueren pressentir la	 sa de contacte amb la qual serà viable la	 tot momemt això que ha d'ésser l'èxit del
ràpida, l'al.lucinant renaixença portada a	 constatació del valor. 'Es una palanca mo	 Saló. IEl saber fer palès amb vint-i-quatre
cap a Catalunya.	

mentània que serveix per a unir els dos	 obres de transcendental importància de dos

	

El II Saló MIRADOR s'acull integralment I ea`trems posseïdors dels dos segles de pm-	 segles sencers de nintnr

Catàleg abreujat
I. MESTR E DE SANT MARC. — Escena delá llegenda de Sant Esteve, Mitjans del se-gle XIV. (Collecció Oleguer Junyent.)
2. MESTRE ANÒNIM DE MITJANS DEL SE-GLE XIV. — Verge de la Llet. (Collecció ger-

mans Junyer.)
3. TALLER DELS SERRA. — Retaule deSant Nicolau de Bari. Segona meitat del se-gle XIV. (Collecció Teresa Amatller.)
4. PERE SERRA. — Calvari. Segóna mei-tat del segle XIV. (Collecció Ramoñ d'Aba-

dal i Vinyals.)
s. PERE SERRA. — Quo Vadis? Finals delsegle XIV, (Collecció Josep Valenciano.)
6. PERE SERRA. — Epifania. Finals delsegle XIV. (Collecció C. Corominas.)
7. BERNAT DE MONTFLORIT. — Retaule deSanta Anna. Finals del segle XIV. (Collec-ció Hereus de Maties Muntades.)
S. MESTRE DEL PENTECOSTÉS DE CARDO-

NA. — Naixement de la Verge. A l'entornde 1400. (Collecció Miquel Mateu.)
9. DOMiNEC VALLS. — 'Pietat de Crist.

A l'entorn de 1400. (Collecció dels germans
Junver.)

ID. JAUME CABRERA. — Calvari. Primerquart del segle XV. (Collecció Joaquim Car-reras.)
I I. MATEU ORTONEDA. — Tr{ptic de San-

(C
ta Caterina. Primer quart del segle XIV.ollecció Alexandre Soler i March.)

12. LLUÍS BONAVIA. — La Verge i el Nen
voltats d'àngels músics. Pintura de l'anv
1417. (Collecció E.)

13. MESTRE DE PENYAFIEL. — Mort de
Sant Joan i banquet d'Herodes. Primerquart del segle XV. (Collecció F. Carreras
Candi.)

14. JAUME CIRERA. — Sant Francesc o
Sant Antoni, predicant. Primera meitat delsegle XV. (Collecció Pere Milà.)

15• MESTRE DE SANT JORDI. — Calvari.
Primera meitat del segle XV. (Collecció
Pere Milà.)

Ib. MESTRE DE SANT JORDI. — Martiri deSanta Eulàlia. Primera meitat del segle
XV. (Collecció Hereus de Maties Munta

-das.)
I¡. TALLER DE JAUME FERRER. — Moride la Verge. Mitjan segle XV. (Collecció

Hereus de Maties Muntadas.)
i8. PERE HUGUET. — Calvari. Mitjan se-gle XV. (Col.lecció Maria Esclasans.)
Ig. JAUME HUGUET. — Projectes. Segona

meitat del segle XV. (Collecció germans Ju-nyer.)
20. TALLER DELS VdRGÓs. — Calvari.

Darreries del segle XV. (Collecció Oleguer
Junyent.)

21. PAU VERGós. — Camí del Calvari.
Darreries del segle XV. (Collecció Família
Carreras.)

22. BARTOMEU BERMEJO. — Crist baixant
als llims. Darreries del segle XV. (Collecció
Teresa Amatller.)

23. BARTOMEU BER*IEJo. — Pietat deCrist. Darreries del segle XV. (Collecció
Miquel Mateu.)

24. MESTRE ALFONSO. — ,Sant Jordi. P1n_
tura de l'any 1473, (Col.lecció Hereus de Ma-
ties Muntades.)

II SALÓ MIRADOR

dedicat a

* El II Saló MIRADOR, dedicat a La pin-tura gótica a Catalunya, serà inaugurat ofi_cialment demà, a la Sala Parés a dos quartsd'onze de la nit.
Per al públic, la inauguració tindrà llocdissabte a les sis de la tarda.

Qued
* 'El Saló restarà obert fins a fi de mes.a obert un abonament a les cinc con_ferències que tindran lloc al mateix Saló,les quals es pronunciaran sota el següentordre
i. MANUEL TRENS, Prev. — La pinturagòtica catalana fins a Ferrer Bassa (dilluns,II de maig).
2. ALEXANDRE SOLER I MARCH, — Fils

germans Serra i els seus contemporanis (di-vendres, 15 de maig).
3. AGUSTÍ DL'gAN I SANPERE • — L'escolade Lluís Borrassà (dimecres, 20 de maig).4. JOSEP GUDIOL. — Del Mestre de SantJordi a Llufs Dalmau (dilluns, 25 de maig).$. JOAQUIM FOLCI-I I TORRES. — Hugueti els Vergós (divendres, 2g de maig).
Els tiquets per a les susdites conferències

poden adquirir-se a la Sala Parés i a l'ad-
ministració de MmADOR,

* Entre altres comunicacions s'han rebut
sollicitud de detalls i catálegs dels historia-dors americans Chandler Post i WalterCook i d'August. L. Maver, el qual en laseva lletra, datada a París, ens fa saberque farà tots els possibles per tal de venir
a Barcelona i poder visitar el II Sa1 Mr_

gòtica a
Catalunya

eclècticament sota el signe de la intuïció	 u lparticular del posseïdor de retaules!	 1\^`ieiari del Saló
***

a Catalunya
en els segles XIV i XV

dirigit per

JOSEP GUDIOL

Inauguració oficial, el 8 de març
a dos quarts d'onze de la nit

Estará obert al públic
del 9 al 31 de maig

SALA PARES
Petritxol, 3 i 5

Entrada: 1 pta.

o

La setmana entrant será posat a la venda el

CATÀLEG
d'aquest Saló, redactat per Josep Gudiol i

Contenint la reproducció fototípica de totes

les obres exposades

Preu: 5 ptes.

La pintura gòtica

Conversa amb Ernst Krenek

Hem aprofitat l'ocasió, utilitzant l'estada
entre_ nosaltres del més cèlebre dels compo-

ple :	abans de venir cap	 ací,	 he	 llegit les
sitors	 austríacs	 contemporanis, 	 de	 conver-	 I

notícies més alarmants sobre la situació in-tenor d'Espanya, en tota la premsa estran-sar-hi fer l'intermediari d'un	 dels	 nostres
col.laboradors.	 D'aquesta	 conversa,

gera.	 Arribat a Barcelona,	 estic més querepro-
duïm els paràgrafs que ens semblen més

sorprès de trobar-hi la tranquil.litat més per-fecta.	 Beninteressants fer als nostres lectors, entès,	 el que veig	 és la calma
catalana; no he vist les altres regions

--Es la segona vegada que em trobo a
la

espa-

de ofiar certst diaris.. . Anant a lal comparaciócapital de Catalunya. Vaig venir-hi per
1"Exposició i després vaig recórrer la Pen-

que us deia, exactament em passà el mateix
ínsula durant gairebé quatre setmanes. Els

en 193 4. Jo em trobava a Espanya ; en arri -bar	 Madrid,fruits d'aquest viatge,	 en	 forma d'articles,
a	 tothom em preguntava :niu de Viena? Qué hi	 Diuvaig publicar-los en els diaris de Viena en passa?	 que hihaquè collaboro, el més important dels quals
el caos a Austria ;	 és	 veritat?	 Es potviure al vostre país?»és la	 ¡Viener Zeitung,	 òrgan quasi oficial

de la capital d'Austria.	 Us interessarà	 de
Tot el que avui veig i sento a Espanya

que aquest diari és el que dedica el
major
saber em fa la més profunda impressió. Aquest

pafs ha estat sempre la terra delsespai a qüestions artístiques i cientí-
fiques,	 i	això	 la

meus de-sigs, una terra miraculosa. Si he compostper	 val	 pena, per a un
artista, de publicar-hi. 'Es una cosa bastant

el Carles V, l'òpera de la vida del gran em-
perador d'Espanya i d'Austria,significativa,	 donada	 la	 situació	 particular

en què	 vivim..,
no és pasperquè sí. A més a més	 estic molt	

R
or gullós

He fixat el meu domicili a Viena. Vol-
dríeu

que la música d'aquesta obra hagi	 estatpresentada per Qrimera	 vegada davant elsaber com es pot viure en aquesta
ciutat?	 Us	 respondré	 sincerament.	 Si

públic de Barcelona : la seva representacióno en les actuals festes musicals ha estat l'es-us preocupeu, a Viena, de la publicitat i de
la trena mundial (sic). !Encara no conec prougent que us volten,	 us hi trobeu	 d'allò
més bé. Us ho asseguro, i això que no sóc

les	 possibilitats,	 tan	 diferents	 donades	 leshabituds del
misantrop.

En certa manera, hi ha punts de campa-

nostre pafs,	 però espero que,
en l'esdevenidor, aquesta obra que tant es-timo seràració entre Austria i	 Espanya.	 Per exem-

coneguda enterament pel	 públic
d'ací.

De la música de Catalunya, que ano conecmés que en part, són les composicions de
Robert Gerhard les que m'han causat unaimpressió més profunda.

Una altra impressió de la vida humana
i artística de Catalunya l'he tinguda amb la
coneixença d'una persona, i d'una manerasingular. L'altre dia, vaig ésser presentat
a un senyor català, i, com pot passar moltsovint, en el moment de la presentació novaig entendre el seu nom. Aquesta personam'honorà amb una conversa molt àmplia iinteressant • No us repetiré el contingut d'a-
questa conversa que em va fer un gran
efecte. Doncs bé ; després vaig saber queera el conseller de la Generalitat, VenturaGassol, el qui havia parlat amb mi d'una
manera tan amable. I podeu estar segur
que, per la meva banda, no coneixent qui
era el meu interlocutor, vaig enraonar sense
cap timidesa i amb una extraordinària fran-
quesa...

Desgraciadament, he de marxar molt
aviat, per bé que duent-me'n uns records
molt profunds. M'agradaria de debò trobar
l'ocasió de sojornar més temps a 'Espanva,i sobretot a Catalunya, de tenir relacions
amb la qual és gairebé indispensable per al
músic . Podeu tenir la seguretat que no ces-saré de fer elogis d'aquest país, i compto
que ací es conservarà un record agradable
de mi i de la meva música, i que les rea-



—Si et diu per ballar, contesta-li que no.
Les medalles que porta són fredes com el
glaç.

(The New Yorker)
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Mirant
a f0AIgeri

La ciutat d'Alger haLa ciutat d'Alger ha organitzat una ex-
posició anomenada «La Ciutat Moderna».

Com el nom indica, hi figuren tota mena
de treballs referents als problemes plante-

l
ats per la creació contínua que són l'evo-
ució i la creixença d'una ciutat, però na-

turalment, hi predominen les mostres d'ar-
quitectura.

Hom no hauria pogut triar, potser, una
ciutat més a propòsit que la capital de l'Al-
gèria, per a marc d'una exposició d'aquesta
mena.

Per un miracle de bon gust que mai no

EI poble nordamericà sembla encaminar-
se cap un règim de força. L'ambient ac-
tual dels Estats Units és favorable a un
canvi de tipus feixista. Desillusió, pessimis-
me, desconfiança, inseguretat, misèria crei-
xent.

Roosevelt no ha pogut resoldre la crisi.
La gent se n'adona i facilita, amb la seva
desillusió, el camí a les elu-
cubracions demagógíques dels
èmuls de Mussolini i de Hit-
ler.

Les magnes reformes preco-
nitzades per l'actual president
no han donat el rendiment es-
perat, per dues raons. Prime-
ra, per l'obstrucció sistemàtica
que han fet els grans capita-
listes del país. Han pogut més
que l'Estat. S'han posat resol-
tament enfront del president.
Han burlat i han desacatat to-
tes les lleis i disposicions que
beneficiaven les masses obre-
res i pageses i els petits agri-
cultors. Segona, per la manca
de decisió i d'energia de l'ani-
mador de la NRA. Hi ha ha-
gut massa benevolences. S'ha
perdut el temps discutint de-
talls i nimietats. S'ha contem

-poritzat excessivament. I el
poble s'ha cansat d'esperar.

Es evident que Roosevelt no
ha pogut endegar satisfactò-
riament la situació. Això ha
fet que sorgissin diversos
substituts o competidors. Cada
un d'ells ha proposat solucions
transcendentals. Totes, com

-pletament irrealitzables. Pura
utopia. Pau i treball. Abun-
dància. Benestar. Prosperitat.
Respecte mutu. Una veritable
Arcadia. Un nou Eldorado. I com si obeïssin
una consigna prèviament establerta, guerra
als multimilionaris. Destrucció del capital
jueu. Exaltació del patriotisme xoví i ultra-
montà. Confusionisme. Adulació als instints.

Els pretendents a la dictadura americana
no són gaires. Pocs, però escollits (?). Des-
coneguts. Aventurers de la política. Homes
sense escrúpols, que no fan altra cosa que
especular amb la 'misèria de les masses per
acceptar, si la ocasió es presenta, les gene-
roses dàdives de l'alta finamça i de la gran
indústria.

Fins fa poc temps, n'hi havia tres : Huey
Long, el Dr. Townsend i el seràfic P. Cou

-ghlin.
El primer, l'excèntric senador de Luisia-

na, candidat a la presidència de la Unió, i
del qual ja vam parlar en aquestes planes,
marí assassinat. El segon, aquell obscur
metge; california que pretenia haver trobat
l'anhelada panacea concedint una pensió a
tot tieballadcr de més de cinquanta anys,
ha perdut mdt de terreny degut a algunes
dificultats de caràcter econòmic — mi-
lions — amb els adherits a la seva obra.

Queda el tercer, el P. Coughlin, el qual
guanya cada dia més popularitat, més ano-
menada i més... diners.

Aquest clergue s'ha fet conèixer a De-
troit, la gran ciutat on radiquen les princi-
pals indústries automobilístiques nordame-
ricanes i una de les més afectados per la
crisi.

El capellà de Detroit és un gran apòstol
de la prosperitat. De la prosperitat per a
tots, naturalment. Per això, ell comença,
com veurem, donant l'exemple.

Generalment, no parla mai en públic. Uti-
litza la ràdio. Broadcasting Godn li diuen.
Els seus adversaris i enemics diuen que ho
fa així per tal d'evitar -se algun udisgusb .
Es jove. No arriba als cinquanta anys. Es
un eclesiàstic una mica mundà. Una cara
rodona, vermelleta, seràfica. Amable, obse-
quiós, caritatiu amb fins publicitaris, una
veu estudiada, persuasiva, tremolosa unes
vegades, amenaçadora altres... I sobretot,
un domini profund de les Santes Escriptu-
res, excellent mètode ele propaganda per a
atacar nels vicis d'una societat lliurada al
culte del Vedell d'or».

Aquest reformador político-social disposa
de sumes considerables i és fundador de la
National Union for Social Justice, Porga-
mització més antidemocràtica del món.

Cnughlin compta amb l'adhesió de pro^^
de cinquanta senadors, antre ells, Borah i
Nye. E! seu programa és radicalíssim : par-
tidari de la nacionalització de les grans ban

-ques i de les grans indústries. «Tot és de
Dén.» Rabiosament patriota. Ha combatut
amb èxit l'adhesió dels Estats Units al Tri-
bunal internacional de La Haya, Adepte de
Monroe. I antisemita declarat.

Els capitalistes són el blanc preferit dels
seus sermons radiofònics. Morgan, Rockefel-
ler, Mellon, DuPont de Nemours, «són els
causants de toba. Això no priva que sigui
un gran defensor del «rei de la premsa ame-
ricana», el multimilionari R. H. Hearst,
antisocialista furiós. Hom assegura també,
que és agent del Committe for the Nation,
poderosa organització financera (banca-in-
dústria- terratinents) dirigida pel trio Mor-
gan-Rockefeller-Hearst. En matèria mone-
tària es decanta per la inflació, com Frank
H. Vanderlip.

Cal convenir que el Rev. Coughlin esta

molt ben relacionat. Sovint actua — discre-
tament, això sí — com representant del
principal accionista de la General Motors,
el multimilionari Morgan, gran aprofitaire
de la guerra i ((monarca)) d'un gran nom

-bre d'indústries, empreses i entitats bancà-
ries.

El P. Coughlin ha estat amic i adversari

El P. Coughlin

de Roosevelt, sempre amb mires interessa-
des, naturalment. L'enemistat amb el crea-
dor del New Deal sembla que és deguda
a una inoportuna denúncia formulada pel
Departament de Finances dels 'Estats Units
per especulació ¡Ilegal de cinc-centes mil un-
ces d'argent!

Com tot dictador que s'estimi, Coughlin
procura assegurar-se l'adhesió de les mas-
ses. E1 malestar econòmic facilita la primera
matèria. Per tal d'aconseguir-ho, l'home es
val de tots eís trucs. L'espectacularitat li

-túrgica, les cites sagrades, la grandiloqüèn-
cia de trona, degudament estudiada, i unes
quantes frases mitinesques, ajuden a caçar
incautes i desesperats.

Fa patètiques crides als obrers, però com-
bat els sindicats. Diu que els treballadors
tenen raó. No obstant, declara que les va-
gues són •ompletament supèrflues, i que
el dret de sindicació és una puerilitat, «La
vaga - afirma — és innecessària.)

Malgrat aquesta declaració programàtica,
el reverend de Detroit, gran oportunista i
demagog, en 1934, davant el caire que pre-
nien els esdeveniments socials — la formi

-dable vaga dels obrers de l'automòbil d'a-
quella ciutat — feia aquesta enigmàtica de-
claració : «Cal posar-se al costat dels àn-
gels.»

L'any anterior havia tingut ocasió de de=
mostrar d'una manera ben pública la seva
simpatia pels «explotats treballadors ame-
ricans». I no l'aprofità.

Havien començat les obres d'edificació de
la Breva» església, valorada en més d'un
milió de dòlars. Pocs mesos abans, Coughlin
anuncia solemnement que tots els obrers
que intervindrien en la construcció de la
casa de Déu serien pagats d'acord amb llurs
habilitats i sense tenir en compte llur filia-
ció sindical.

Passat un cort temps, la Federació Ame-
ricana del Treball hagué d'intervenir prop
del propietari, el fundador i I:der de la Unió
Nacional de Justicia Social, per aclarir al-
gunes denúncies sobre el tracte que rebien
els treballadors contractats. Aquest es negà
a rebre la comissió inspectora. Tot i així,
]'esmentat organisme sindical pogué demos-
trar, amb proves irrefutables, que el reve-
rend P. Coughlin pagava jornals d'un 25 a
40 per cent inferiors als salaris oficialment
estatdits. A més, imposava la condició de
no pertànyer a cap centre obrer dependent
o adherit a la F. A. del T.

Malgrat aquest i d'altres casos, suficient-
ment provatoris de la seva hipocresia i fi-
nalitats que persegueix, la popularitat del
P. Charles E. Coughlin no ha minvat. Al
contrari, augmenta de dia en dia. Avui, és
una potència. La seva intervenció en les
properes lluites per a elegir el president dels
Estats Units pot ésser important, i potser
decisiva. Es diu que s'oferí a Roosevelt per
a assegurar-li la reelecció, imposant-li «de-
terminades condicions».

Desaparegut Huey Long, possible candi-
dat a la primera magistratura de la Unió,
el capellà radiofònic passa a ocupar el pri-
mer lloc dels aspirants a dictador. Els seus
milions de partidaris — tot el Nord-Est i
<ailleurs» — estan pendents de les seves pa-
raules i accions. Hi ha disciplina. Premier
indiscutible... si la naixent American Com

-monwealth Federation i el seu fundador, el
diputat per Wisconsin Thoma Amlie, no li
arrebassen tan cobejat lloc.

FR.aNCFSC MARGARIT

Tol esforç intel'lectual requereix
una sobrealimentació per a com-
pensarla pèrdua d'energies.

Recordi sempre aquest consell i,
durant l'època d'estudis, dongui als
seus fills dues cullerades diàries de

Fuad 1

Després d'haver estudiat a Suïssa i a Ità-
lia, Ahrned Fuad, sisè fill d'Ismaïl paixà;
es dedicà a les activitats culturals, fundant
la Facultat de Lletres i la Societat Khedi-
vial (després reial) d'Economia política.

El r3 de desembre de 1914, Anglaterra
proclamà la destitució del Khedive Abbds
Flilmi, declarà Egipte lliure del vassallatge
de Turquia, però sota el protectorat anglès,
i posà al tron Husein Kamil, germà gran
de Fuad. Mort aquell, al cap de tres anys
i havent renunciat al tron el seu fill, Kenal
Eddin; Fuad fou el sultà. El 22 de febrer de
1922 fou abolit el protectorat anglès i el t5
de marc Fuad proclamà la independència
d'Egipte.

En el relativament breu temps del seu
regnat, el reti Fuad ha dut a terme una ina-
ortant obra cultural i d'occidentalització

del seu país. Reorganitzà l'Institut d'Egip-
te, fundat per Napoleó, i la Societat Ar-
queològica d'Alexandria; creà l'Institut de
Papirologia, el Museu d'Agricultura, l'Insti-
tut del Desert; afavorí la Societat Entorno-
lògica, fundà l,-'Escola Naval i diversos Ins-
tituts de caràcter social i de previsió ; pro-
tegí la publicació de totes les obres i do-
cuments sobre la història d'Egipte, com la
collecció de Monuments de l'Egypte gréco-
romain, subvencionà excavacions, treballs
geogràfics, etc.

En el camp jurídic musulmà, retardà a
setze anys per a les dones i divuit per als
hores l'edat mínima del matrimoni, modi-
ficà les lleis sobre repudi i divorci.

Ultra nombroses obres públiques de co-
municació i regadiu i de reformes en l'es-
criptura àrab, Fuad ha patrocinat els nom

-brosos Congressos científicsinternacionals
que aquests darrers anys s'han celebrat a
Egipte.

Sembla que fa quaranta anys, el germà
de la seva primera dona ferí el rei Fuad
d'un tret al coll, i des d'aleshores tenia la
gorja molt delicada. El seu agressor passà
de la presó a un manicomi d'Anglaterra,
d'on reexí escapar-se deu anys enrera.

Començar tard

Bernard Shaw no és amic d'intervius,
però la seva afició a es¢aterrar amb para-
doxes el fa caure sovint en el parany.

—Què penseu del teatre francès? — va
preguntar-li un periodista, trobant per ca-
sualitat, en un restaurant, l'humorista ir-
landès.

—Serà el primer del món quan ¡'especta-
dor pugui entrar a l'escenari entre el segon
i el tercer acte. Us deveu haver fiat, en
efecte, que sempre és en aquest intermedi
que l'heroina es lliura al galant. Un teatre
que implanti aquesta innovació, us ho as-
seguro, farà una'ran._fortuna.

—r de `l'amor, qui é • peñseú7
—Vaig començar a menjar carn a dos

anys i fins als quaranta no em vaig haver
de fer vegetarià. Vaig tenir la meva pri-
mera aventura a trenta anys, i encara no
m'he hagut de posar a règim. Ja veieu si
és important començar tard les coses.

L'esperanto, prohibit pels nazis

Per decret del ministeri de l'Interior del
Reich, el ciutadà alemany no podrà servir-
se de l'esperanto ni de cap altra llengua ar-
tificial, ni llegir ni publicar diaris esperan-
tistes. Segons els nazis, les llengiies artifì.
rials estan al servei de forces «oposades als
interessos superiors de l'Estat i tenen per
fi crear un abisme entre els membres de la
comunitat popular que uneix els ciutadans
del Reich».

El Bureau central esperantista de Gi-
nebra deu conservar encara el document
que en 19i9 li dirigí el govern alemany
agraint tot el que havia fet l'associació es-
j	

es-
p erantista per a millorar, durant i després
de la guerra, la sort dels presoners ale-
manys i facilitar llur repatriació.
Ara podran posar, al costat d'aquest do-

cument, el text d'aquell decret.

—Es el primer, oi? Ja es veu amb la
manera d'aguantar-lo.

(American Newspapers)

de Mustapha i pels contorns del Palau d'Es-
tiu i la Columna Voirol.
Lyon té un conjunt de carrers sumptuo-

sos entre els dos rius, però les altures són
encara a mig urbanitzar i per la vila sura
un aire trist de puritanismo renunciat.

Bordeus posseeix una plaça magnífica i
uns casals espaiosos, però té tots els in-
convenients de les ciutats que manquen de
mar i de muntanya.

Marsella, la deliciosa Marsella, prodiga
ei color i el bullici d'una ciutat meridional
que és la Porta de l'Orient, però les seves

Una vista general de, la ciutat d'Alger que deixa veure els distints elements que
fa formen. Al mig, la nota espessa de blancor del barri de la Casbah, que s'a-
grisa vora el port i, a banda i banda, els barris europeus escalonant la serralada

revestida de boscúria i motejada de poblets i masies

agrairem prou,	 les	 autoritats	 franceses de altures són àrides, els seus arbres són raquí-
la segona meitat del segle xtx pararen en tics	 i	 els	 seus	 monuments	 manquen	 de
sec el ritme de l'eixamplament de la ciutat categoria.
que havien començat de seguida de la con- En canvi, Alger, la gran ciutat multifor-
quista i	 que	 havia	 determinat	 la 	 creació me i progressiva que podríem anomenar ala
d'un parell de carrers	 porticats	 a la part núvia blanca del Mediterrani» com Kairuan
inferior del pendís on s'asseu la ciutat mora. és	 «la	 núvia blanca	 del	 desert»,	 posseeix

Veieren clar que valia més edificar en- totes les condicions de la metròpolis que us
torn del caseriu vell, encara que això exi- encisa i us fa somiar mentre hi viviu, per
gis l'eixamplament de les muralles. a fer-se enyorar i desitjar quan en sou lluny.

Així restà •completament intacta la	 vila Recorda Nàpols i els seus millors atrac -
que s'estén més amunt del Square de la tius, però una Nàpols a mig fer que tingués
République i de la Place du Gouvernement a la vora el braç d'un	 Posilipo indefinida-
i	 sota	 la	 Casbah	 o	 castell	 on	 residia	 el ment allargat. La serralada en el pendís de
dei quan no es creia prou segur a la Dja- la qual fou bastida la ciutat mora, és un
nina o palau de la vila baixa, mirador immens obert davant del golf on el

Avui, la ciutat mora, encara que escap- cel puríssim s'emmiralla en	 un mar llis i
çada	 per	 les puntes	 inferiors	 del	 triangle blau	 que	 té	 fosforescències	 de	 sensualitat
que formava,	 subsisteix com	 era al segle marejadora.
XVII i no cal posseir una imaginació gaire Aquest mirador no és tan proper al mar
creadora per a creure's als temps pretèrits, que només permeti algunes cases i alguns
si hom s'enfonsa per les placetes recollides jardins per a enveja i turment del pelegrí
o s'esgarria pels carrerons i culs sac que de bellesa que té la sensació d'haver arri -
formen el puzzle inextricable de les casetes bat al seu port.
de terrat i gelosia i patiet. Ofereix	 un	 pendís	 suau i espaiós en el

Una sola cosa ha canviat en• aquesta vila, qual	 s'afileren	 els carrers,	 els	 jardins,	 els
i és la gent. Conserven la mentalitat i els edificis	 públics,	 els	 palaus i	 les	 villas	 par-
costums de llurs antepassats, però han de ticulars.	 I, encara, en les altures, la cresta
guardar-se bé de posar en execució els seus no	 es	 retalla	 en	 sinuositats	 estretes;	 sinó
instints de pirata.	 El cercle de ferro de la que s'eixampla en	 planures de terra	 prò-
colonització	 francesa	 els obliga	 a	 treballar diga	 on	 caben	 suburbis	 nous	 i	 boscúries
com jornalers al port, les obres municipals velles.	 1 ça i lla treuen el cap per entre els
i fins als horts de la rodalia. pins i els	 fruiterars	 aquelles .masies	 folga-

Però han augmentat en nombre de ma- des	 i	 riques,	 esclats	 de	 blancor	 embolca-
nera que hom s'estranya que puguin cabre (lats	 de	 verdors	 múltiples	 on	 reposaven
tots	 en	 un	 perímetre	 tan	 estret,	 malgrat aquells reis que amb llurs vaixells	 pirate-
que a totes hores hom els vegi a centenars javen tot el Mediterrani i no deixaven tran-
ajeguts davant de les tavernes. quil cap poble de la costa.

Diu que hi hagué una època en què els Anexe	 a	 l'exposició de	 la	 «Ciutat	 Mo-
habitants d'Alger eren	 too.000 amuntegats derna», ha estat obert un concurs amb dos
en 15.000 cases gprimides per l'estretor dels temes :	 «Projecte d'urbanització	 per	 a	 un
murs. Sembla una població excessiva per a vilatge	 de	 colonització»	 i	 «Projecte	 d'una
un espai	 tan	 reduït,	 però avui els	 musul- Alger nova a base de suposar que l'Alger
mans que habiten Alger són 6o.000 i, si bé francesa no existís».
és veritat que alguns s'han estès pels barris Li serà molt fàcil	 a un	 arquitecte-urba-
exteriors	 suara	 bastits,	 la	 major	 part	 ha- mista imaginar una vila ideal en un paisatge
biten la ciutat primitiva que és força més tan bell i apropiat com és el que formen
reduïda que la de l'any	 1830. la serralada t el pendís estesos a l'occident

Avui l'Alger antiga és, només, una petita del golf d'Alger.
part de la població i la gent l'anomena ((el Perú és ben dubtós que encerti si es deixa
barri de la Casbah», portar per la fantasia i el desig d'allunyar-

La eiuÈat francesa s'estén a banda i ban- se de la realitat d'avui.
da d'aquest barri indígena i forma dos nu- Car la vila d'Alger actua] és un producte
elis moderníssims ajuntats per sota del ca- de l'ambient	 i de la història	 i ha crescut
seriu àrab, gràcies al parell de carrers que amb subjecció a les exigències de la realitat,
dominen	 l'interior del	 port	 entre	 les dues Un jardí quadriculat a la francesa, com
places al.ludides un jardí desordenat a l'anglesa, poden ésser

Un destí venturós s'ha complagut a fer igualment allunyats de la bellesa autèntica i
remarcar el caràcter antitètic dels mons que apropiada als llocs i al temps i a la història.
formen la ciutat d'Alger, posant l'un al cos- L'Alger europea formada només amb un
tat de ]'altre sense confusió ni barreja, sense segle	 vora	 l'Alger	 africana,	 ha sabut des-
transició .ni	 tolerància. cabdellar-se	amb	 un	 ritme	 harmònic	 que

El	 món	 àrab	 segueix	 vivint	 fidel	 a	 si ha creat els blocs compactes de les	 cases
mateix en carrerons i cases que guarden de balcons, les arcades del port obertes a

la	 fesomia	 dels	 segles	 llunyans,	 i	 el	 món les	 rampes	 decoratives,	 els edificis públics
cristià i el món jueu han crescut a la vora s	 de línies aràbigues, els palaus i villes par-
i	 han florit en marcs esplèndids d'urbanit- ticulars imitació eixamplada de les masies
nació i	 jardineria. autòctones, els hotels sumptuosos, els barris

L'Alger francesa, per contrast amb 1'Al- florits i els carrers irregulars.
ger mahometana que encercla i oprimeix, 1 damunt de tota aquesta puixant metrò-
ha esdevingut una ciutat que ultrapassa en polis de 250,000 habitants que s'estén com

bellesa i en animació totes les altres ciutats una cinta de 1 7 quilòmetres de llargada es-
de la República, a l'excepció de París, tesa en el pendís d'una serralada, plana un

Ni Lyon, ni Bordeus, ni Marsella no po- destí benevolent que	 hi	 bolca	 abundors	 i
den	 presentar	 un	 nucli	 urbà com	 el que ofereix pautes apropiades a una de les grams
s'allarga damunt del port d'Alger i un barri ciutat de l'avenir.
suburbà com el que s'estén per les altures MIQUEL CAPDEVILA
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LES MODES DEL CINEMAPANORAMA
Els autors anglesos

Fa alguns mesos, la London Films repartíals espectadors un qüestionari, una de lespreguntes del qual era «Quins són els autors
anglesos susceptibles d'escriure els millors
scenario?))

Heus ací els resultats de ]'enquesta, ex-pressats en tants per cent:
H. G. Wells, ioo; J. B. Priestlev, 94;

John Buchanan, g l ; Noel Coward, 3 t ;
Somerset Maugham, 23 ; Rudvard Kipling,
J8 ; Warwick Deeping, 1 7 ; G. B. Shaw, i6;
Hugh Walpole, i5; P. G. Wodehouse, i^.

D'aleshores ençà, Kipling ha mort i Kordaha realitzat Tems a venir, que, com saben
els nostres lectors, és un film escrit perWells, autor cent per cent cinematogràfic,
segons el públic anglès.

A la recerca d'acfríus
Dèiem la setmana passada que les casesde Hollywood tenen treballs per a trobarnoves vedettes femenines. Mentre escampa-

des per tot el món hi ha milers i milersde noies que no somien res més sinó fer
cinema, a Hollywood hi ha tres films queno es comencen per falta d'actrius per alsprincipals papers.

Aquestes tres pellícules són : La Duques-sa, el protagonista masculí de la qual és
George Raft ; El general ha mort a l'alba,
de Lewis Milestone, amb Fred Mac Mur-
ray; Texas Ranger, de King Vidor, amb
Garv Coper, Chester Morris,, Jack Oakie i
Benñie Bartlett.

El curiós, a més a més, d'aquesta darrera
pel•lícula és que els seus exteriors no seranrodats a Texas, sinó a New Mexico i a
Arizona.

D'on surten les actrius?

UN EXIT SENSE PRECEDENTS!

(Mutiny on The Bounty)
Aquesta pel'lí.ula no as projectarà en cep ■Ura saló deBarcelona fins e la pròxima Temporada

F E A I N A • Telèfon 13352
—Es un llibre d'un interès palpitant. Li

Paró posar els pèls de punta.

(Everybody's Weekly)

Els Productors Alexander Korda (a l'esquerra) i RobertKane, fotografiats a Saint Moritz

L'ACTUALITAT CINEMATOGRAFICA

Dues estrenes
Sola contra el món és un títol que, per

poc bregat que estigueu en qüestions de
cinematografia, us suggereix tot seguit una
història precisa. Podria haver-hi variants,
perd serà difícil que no encerteu les línies
generals del scenario. Advertim tanmateix
que, per aquesta vegada, no es tracta preci-
sament d'una noia mare, com era per exem-
ple e! cas d'aquell incomparable film de

lesta, en canvi invita a pensar sobre aquestsproblemes morals de la passió amorosa, en-tesa en un sentit quasi transcendental i queno té res a veure amb el consabut I Joveyou peculiar als films típics de Jean Harlow,Joan Crawford, Carole Lombard i altresvamps de la mateixa família.
Es un film de Robert Z. Leonard, direc-tor ben acreditat.

Katharine Hepburn en «La gran aventura de Silvia»

7-V-36

EL CINEMA

puDIIc opina
La constatació és molt trista : cada ve-gada que teniu ganes de fer una mica demoral, de teoritzar una estona sobre l'evo-lució dels costums, sobre la transformacióde la societat o sobre e] concepte modern del'art, no teniu més remei que refugiar-vas

en el cinema. Que un invent tan recent,admés tot seguit per la gent senzilla i des-prés per les castes de high-bromos i sophis-

El

Josef von Sternberg, El món contra ella.
Però ací, com allí, també és la història trà-
gica d'una dona que no pot escapar al destí
que provoca l'opinió pública.

Em el film, hi ha un d'aquells actors que
són per ells sols capaços de fer-nos anar
a veure el film. Parlem de Herbert Marshall,
I, a desgrat que no ens són perdonats cap
dels tòpics més rebregats d'aquest tipus de
film (el desesperat que mor alcoholitzat en
unes golfes, el pare purità que reconeix el
seu tort. l'escena a la clínica amb el deliri
entendridor de l'heroïna, etc.), el film bene-
ficia d'un estil pulcre en l'art de narrar els
fets, d'una interpretació, en conjunt, ex-
cellent i d'un diàleg interessarnt.

Això darrer val la pena de repetir-ho. Hi
ha coses bones que són en el diàleg. Deuen
trobar-se idèntiques en el llibre d'on proce-
deix el film. No són en les imatges aquestes
coses bones, però aixa no vol dir que no
siguin en el film! I un judici global del
film — d'un film parlat — ha de considerar
els valors tots, siguin de ]'ordre que siguin.

El film mut no podia fer casuística moral.
Li mancava per a aixa la precisió verbal, el
concepte. Ara es poden fer tota mena de
filigranes, com és el cas en Sola contra el
món. Els amants, en aquest film, parlen
amb una precisió que revela una profunda
consciència dels valors aquí en joc. La dia

-lèctica és complicada, perd coherent. Hom
veu que l'autor del llibre o del scenario no
és cap mediocritat. En e1 curs d'aquesta
dialèctica amorosa, un dels actors fa tram-
pa ; d'això se'n deriva la tràgica conclusió.

Herbert Marshall ha cregut la infàmia que
conten de Constance Bennett i, com tothom,
s'ha apartat d'ella. Quan descobreix que es
tracta d'una calúmnia, s'apressa a reparar
la seva estúpida conducta, però per no mal-
metre l'orgull d'ella, simula que el seu re-
torn és purament i simplement inspirat per
un amor que es sobreposa absolutament a
tot, d'acord amb l'altiva missiva d'ella. «No
es tracta de perdonar o de deixar de perdo-
nar, sinó, i únicament, d'estimar !u

Es a dir, que ell apareix als ulls d'ella
sota la imatge sublim de ]'amant perfecte,
quan de fet la seva conducta és raonable,
és a dir, motivada. Aquesta és la trampa
subtil que s'infiltra en la lógica d'aquelles
efusions sentimentals. 1 quan ell, incons-
cientment, creient fer un acte meritíssim,
en veu alta desemmascararà la calúmnia
que tant de temps ha oprimit la lliure exis-
tència d'ella, si bé és veritat que per un
cantó rehabilitarà la seva estimada davant
l'opinió, en canvi — i això és essencial —
provocaró la més forta de les decepcions,
una decepció sense esperança, que determi-
narà el desenllaç fatal que posa fi a la pel

-lícula.
Heus ací, doncs, un film que si bé és

j
veritat que no sobresurt d'una línia mit-
ana, que si en algun moment àdhuc mo-

UN PLAGA
—Què t'hi jugues que dic «nou?

(Marianne, París)

ticated, com diuen els anglesos (els cella-
junts i els complicats, que podríem traduir
lliurement) com una simple diversió, comun entreteniment innocent, hagi arribat auna importància tan considerable, del punt
de vista social com del punt de vista co-
mercial, ja és, de per si, una de les coses
més sorprenents de la història mundial.Però que els moralistes, els sociòlegs, els
filòsofs i els teoritzadors artístics s'emparin
de les experiències del cinema per a bastir
tot de teories, ja és una cosa més sorpre-
nent. La política és un centpeus que només
dóna disgustos al que vol observar-la, del
punt de vista interior com internacional.
La literatura va fent la viu-viu sense penani glòria. El teatre fa uns badalls enormes,
que qualsevol observador ingenu confondria
amb els de l'agonia. Les arts pla'stiques
vegeten mansament, capolades de tantes ex-
cursions pel món de la geometria, de l'abs-
tracte o del subconscient. I el cinema, l'ú-ni•  signe de prosperitat indefallemt en un
univers depauperat, devora sense saciar-se
tot el que se li posa a l'abast de la mà
novella, teatre, història, i posa totes les al-
tres arts, les seves germanes grans, al seu
servei exclusiu. 1 feina hi hagi !

En aquesta fantàstica història de la pros-
peritat i l'evolució del cinema, el públic, el
senzill públic anònim que paga i no mana
gaire, té un paper destacat, més destacat
del que alguns productors o algunes estre-
lles s'imaginen. De tant en tant, algú se
n'adona, i no vol resignar-se a les indica-
ciens implícites, perd prou eloqüents, del
gust del públic, que donen les recaptacions,
sinó que s'adreça directamente a l'especta-
dor per demanar-li ]'opinió sincera i con-
creta sobre la marxa del cinema, sobre alié
que cal fer i alié que no ha de fer-se, sobre
el gènere preferit i la moda cinematogràfica
que ara es porta. Urna d'aquestes explora-
cions, sempre interessants si són sinceres,
ha estat empresa pel cinema britànic, que
d'ençà que té com a dictador Alexander
Korda ha agafat una empenta i una activi-
tat que prometen discutir i qui sap si ar-
rabassar a Hollvwood el centre del film que
de fa tants an ys presumeix la flamant ciu-
tat del Pacífic.

He llegit, en un article del novellista an-
glès A. J. Gronni, uns extensos i expres-
sius comentaris al resultat d'aquesta en-
questa empresa per la London Films, i
m'han semblat prou interessants per a
transmetre'ls als lectors de MIRADOR. L'en-
questa ha donat algunes sorpreses : una
d'elles el fet de l'existència d'un veritable
exèrcit de devots del cinema que hi van
cada dia. Una altra, que un 88'93 per cent
de les respostes declaren que l'interès amo-
rós no és indispensable en els films ; que
una pellícula pot ésser divertida sense conte-
nir gaire sex-a peal, per no dir gens. Els
exemples adduïts són nombrosos i impor-
tants : Enric VIII, l'Home d'Aran, Tres

llancers de Bengala, Noblesa obliga i Re-bel.lió a bord, per exemple. Una altra, queel públic demana films amb un continguttranscendental, no pas de simple entrete-niment. Grácies a aixa, els films de H. G.Wells semblen destinats a obtenir un èxit
considerable, i jo, que he llegit els scenaride Les Coses que passaran i de L'homeque .odia fer miracles i he vist fotografiesde is dos films, considero per

endavant justificat aquest in-
terès del gros públic per l'a-portació directa, primer casque es dóna en la història del
Cinema, d'un gran autor en la
producció d'una pel•lícula. Una
altra sorpresa encara, i és un
seriós advertiment per als pro-
ductors, és la importancia
enorme que el públic dóna als
arguments i al nom del direc-
tor, bon tros superior al crè-
dit que li mereixen els noms
dels artistes. El públic anglès
demana que li serveixin Sha-
kespeare en cinema, demana
films històrics , demana pro_
duccions d'època, demana 1'ex_
tensió del color a tot e1 cine-
ma. Tot això pot respondre a
modes del moment, a prefe-
rències més o menys justifi-
cades per èxits fugaços, per
films ensopegats. A. J. Cro-
nin, el comentarista de I'en-
questa, eleva ja contra aques-
tes preferències les seves serio-
ses i assenyades objeccions.
Història a tall de Cecil B. de
Mille? Shakespeare interpretat
per protagonistes de films de
gangsters? Pellfcules en colors
artificials i desentonats? No
val més reservar els colors per
a les fantasies poètiques d'un
Walt Disney?

Com en una assemblea que
s'estimi, A. J. Cronin treuunes

ta. Primera, la permanèn a deld c nema
quelsa

c 
creació d'un vici de cinema, tan arrelat comel del tabac i més extens, capaç de produiruua indústria basica per a un país. Segona,la inutilitat de negar al cinema els seusdrets complets com a vehicle d'expressió
artística, i, per tant, la possibilitat d'exigir-]i una major ambició en la tria dels temes.Tercera, la necessitat constant d'una in_quietud d'originalitat. L'oportunitat actuald'empendre l'autèntic film històric, com
aquell que diverses vegades han ensopegatels americans en Cimarron, en La caravana
de l'Oregon. L'oportunitat d'acarar-se ambtemes inèdits de la vida industrial i social
d'un país. Els americans, amb llurs films
de gangsters i de contrabandistes de licors,de periodistes i de presidiaris, han encetat lapedrera. Tots els països poden seguir-nel'explotació, amb llurs temes propis.

Per acabar, i pel meu compte, he de re-cordar que tot això passava a Anglaterra.Que allà tenen mon públic d'una gran cul-
tura, unes editores importants, un Alexan-der Korda amb . molt de talent i unes pos-sibilitats illimitades de treball. No sé pas
els resultats que una enquesta pública orien-tada en el mateix sentit que la que ha fetla London Films donaria a casa nostra.
Tinc, però, la confiança que, afegint-hiun extrem que 'a Anglaterra és inútil, per-què no existeix el dubbing, una gran majoria
d'espectadors intelligents es pronunciarien
amb sant horror contra el flagell insupor-
table dels films doblats. Per això sol, valdriala pena de provar-ho. Faltaria, perd, queles editores en fessin cap cas

RAFAEL TASIS ¡' MARCA
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Katharine Hepburn no ha estat massade sort. Meteor enlluernador en Les quatregermanetes, endebades des ,k]'aquest film
hem esperat que confirmés I'alta categoriaartística que aleshores aconseguí. Perquè
és ben veritat que aquesta noia sembla pro-
mesa a les coses més extraordiuàries, peròHollywood no li procura aquell scenario queli permetria de fer el seu film.

S'ha fet ja molta literatura a l'entorn
d'ella. S'ha gosat àdhuc fer els parallelsmés ambiciosos. Ha sonat el nom de GretaGarbo, però Greta Garbo ha animat unsquants films de debò, i, en canvi, qué hi
ha de Katharine Hepburn fora del rol de
Jo en Les quatre germanetes?

Menys mal encara que aquest film, La
gran aventura de Silvia, és divertit i té elmèrit de no comprometre's mai del tot, iaixò perquè el director, Georges Cukor,
sap temperar a temps les notes melodramà-
tiques amb injeccions d'humor descabellat
que és una forma d'ironia que us evita dis-gustos majors. Entre plors i rialles, tan-
mateix l'assumpte té la seva substància- i
solament caldria plànyer -se, en tot cas, delfinal feliç que esguerra la moral de la his-
tòria, l'essència de la qual consisteix en la
pintura de tres caràcters incurablement va-gabunds, més amics de passar gana que de
doblegar-se poc ni molt ala norma, a l'om-bra de la qual viuen «els molts», que deiaPlató !

Ja us hem parlat d'Els cavallers neixen
i de Rebellió a bord. Si és que heu vist
algun altre film interessant, us hem de con-
siderar més feliços que eiosaltres, que no
l'hem sabut veure.

JOSEP PALAU

Sembla que la crisi de personal femeníva de veres, pel que se'n parla.
Tractant d'aquest tema de l'escassesa

d'actrius noves, un periodista s'ha entretin-
gut determiatant la procedència de les con-
tractades com a debutants en els primers
mesos d'aquest any, o possibles estrelles.

Una sola procedeix del teatre, Frances
Sage, llogada per la R. K. O. Tres són
ballarines : Anya Taranda, que fou triada
per Samuel Goldwyn per al darrer film
d'Eddie Cantor ; Terry Walker (Paramount);
ballarina d'un local nocturn ; Alice Miller,
de la mona de Ginger Rogers, pescada per
Warner en les varietés.

Dels rengles de les figurantes del cine-
ma, només se'n destaquen dues : Simone
Devraux, una francesa en la qual Mary
Pickford ï Jesse L. Lasky estan esperan-
çats, i Jean Madden, descoberta per la War-
ner, que diuen que és ]'única actriu a la
qual — primer cas en la història de Holly -wood ! — no ha calgut retocar res : ni el
color dels cabells, ni les celles, ni el nom.

Selznick té en el seu elenc l'única can-
didata sortida de la bona societat : Eliza-
beth Jenns, de Nova York.

Un gran contingent el donen les models
Veda Ann Borlc (Paramount), de Boston
Elizabeth Russell (Paramount), de Nova
York ; Anita Conihan (R. K. 0.), que ha
adoptat el nom d'Anita Colby, els ulls ir-
landesas de la qual són populars als Estats
Units perquè aquesta noia ha servit per als
cartells de dues marques molt conegudes de
cigarrets.

Dues, la comtessa Livy de Maigret (Pick-
ford-Lasky) i Lillian Kay, eren beauties,
belleses, professió vaga.

Dactilògrafes, només una : Elaine She-
pard, contractada per la Republic al cap
de dos dies d'haver arribat a Hollywood
del seu poble, Evansville, amb un dòlar
menys algun centau a la butxaca.



EI dia 1$ del mes passat morí a Roma,
en la seva encantadora villa de Monte Ma-
rio, voltada d'aquells pins, l'ombra i els
efluvis dels quals inspiraren una de les séves
obres més belles, 1 pmi di Roma, Ottorino
Respighi.

Ottorino Respighi va néixer a Bolonya
fa cinquanta-sis anys. La mort l'ha colpit,
doncs, en ple vigor de les seves forces i

Ottorino Respighi

CIRC

—Vigila, tu, que hi ha alguns ganivets
que vénen de la salat

(]udge, Nova York)
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EL TEATRE I LA MLISICA
Sota la llum dels reflectors MORT D'UN MÚSIC

Ottorino Respighi
H4I s concerts

Un espectacle de music-hall ha d'ésser
mogut, variat i divertit.

Ha d'ésser intens i trepidant. Viu i vio-
lent. Ràpid i flexible. Esportiu. Ha de be-
llugar-Se contínuament. I avançar. Anar
sempre endavant. Sense aturar-se. Ha de
tenir el ritme perfecte i l'estil impecable
del cavall de curses o del llebrer.

Elvy and Jaury

Ha d'ésser variat, també . Tots els seus
elements constitutius — les dansarines, les
cupletistes, els trapezistes, els barristes, els
clowns, els excèntrics, els illusionistes, els
acròbates, els jongladors — han d'ésser com-
binats amb solta.Dosificats amb tacte i me-
sura. Contrastats amb gràcia. Han d'alter-
nar amb traça.

I ha d'ésser divertit. Ha de tenir opti-
misme, joventut, alegria i simpatia. Ha de
tenir una folla fantasia. Fantasia de paraula,
de gest, d'atmosfera... L'atzar, el caprici,
l'absurd, el paradoxal, l'incoherent hi han
de fer lliurement de les seves. I, sobretot,
la sorpresa. L'imprevist. L'artista ha de fer
sempre el contrari d'allò que l'espectador
espera. 0, com ha dit Tristan Bernard, sor-
pendre el públic amb allò que espera.

Un espectacle de music-hall ha d'ésser mo-
gut, variat i divertit. I sumptuós, també.
Compte, però ! Sumptuositat no vol dir es-
carcha i purpurina. IEl music-hall ha de crear
una féerie, ha de fer-nos somiar desperts,
ha de crear una illusió. Però amb simplici-
tat i bon gust, Exemples? Els decorats que
Fontanals ha pintat per a la revista de la
Gámez Ki-Ki. L'esclat de llum i color del
quadro espanyol, aquells telons de fons de
Montmartre que tenen ]'encís poètic de les
teles d'Utrillo, la intimitat dolça i suau d'a-
quelies golfes del vell París, són unes peces
modèliques. Però a nosaltres ens roba el
cor aquell decorat del cabaret de luxe que
crea una atmosfera amb no-res. Un fons
negre, una columna daurada i massissa, uns
cortinatges color de sang de bou. Res. Però
amb una gran força de suggestió. Més que
detallar amb meticulositat de miniaturista,
aquest decorat suggereix. Més que accen-
tuar, indica. Esbossa la pintura d'un am-
bient que l'espectador acaba mentalment.

Un espectacle de music-hall ha d'ésser
mogut, variat i divertit. I ha de tenir una
sumptuositat ben entesa.

Què veiem aquí? Uns espectacles lents,
monòtons i avorrits. Amb una presentació
d'una pobresa i un mal gust revoltants. Uns
espectacles pessimistes, vells, tristos i anti-
pàtics. Ja els coneixeu. Una orquestrina me-
dio-re cerca quatre atraccions al London Bar
o a les agències artístiques. L'orquestrina
i els quatre arreplegats formen uns Espec-
táculos Maravilla 1936 o uns Majestic Rap

-sodians. Aquests conjunts deplorables debu-
ten al Circ Barcelonès. Després corren per
aquests pobles de Déu. I, a l'estiu, actuen
al Poliorama, al Novetats o al Barcelona.

De moguts,aquests espectacles no en te-
nen ni un bri. Són lents. Van a poc a poc.
S'aturen constantment, Les exhibicions de

l'orquestrina i la xerrameca de l'interme-
diari que no s'acaba mai els alenteixen con-
tínuament. No són gens variats; tampoc.
Molt sovint ens ofereixen tres o quatre cu-
pletistes o ballarines seguides, un descans,
1 les mateixes cupletistes o ballarines de la
primera part. No són gens divertits, tampoc.
Els múslcs i els intermediaris ja s'escarras-
sen a fer el graciós, ja. Perd eio tenen grà-
cia. I no hi ha espectacle més trist que l'in-
dividu que vol fer el graciós sense ésser-ho.
Les ballarines no tenen ànima. Ni fantasia
les cupletistes. Ni invenció els clowns. Quant
a la presentació, és una subimitació de l'es-
carcha i la purpurina de les revistes madri-
lenyes .

Afortunadament, no hi ha regla sense ex-
cepció. Harry Flemming n'és una. Darrera-
ment va acutar al Barcelonès. I amb una
orquestra d'arreplegats i unes quantes atrac
cions mediocres va operar el miracle de di-
vertir-nos. I és que aquest negre distingit
té el sentit del ritme i del moviment. De la
diversitat. I de la fantasia. Fa poc, al Bar-
celonès també, tres tropes de veterans s'han
encarregat de demostrar-nos que saben més
de què va que molts artistes joves. Els ger-
mans Méndez, primer. Joan Tomàs ja ha
remarcat aquí la seva manca de precisió i
d'entrenament. Però també ha dit que el
seu treball és variat i mogut. Sí. El seu
número té un moviment frenètic, iEs sal-
vatge. Ple d'ardor. Els seus salts i els seus
crits li donen una gran alegria que enardeix
i electritza el públic. Les germanes Gómez
no són tampoc de la primera volada. 'El seu
treball no té gaire fantasia. Però és ple de
joventut, de somriures, de nervi, de força,
de vida i d'alegria. Fan voleiar els mantons
o les amples faldilles amb un brio enlluer-
nador. Quant a la tropa Bàrcena — tres
noies i un xicot —, no fan res de l'altre món.
Però tenen simpatia i vivacitat, i frescor.
Es mouen molt. Treballen amb afició i entu-
siasme. Canten, ballen, salten, criden i riuen
amb una gran alegria comunicativa.

Un altre que té unes idees molt clares
sobre el que ha d'ésser un espectacle de
music-hall és Jaury. L'anv passat, al Con-
cert Sevilla, on va fer una llarga tempo-
rada, ens va demostrar el seu talent de pos-
tor en escena amb unes escenificacions de
danses i cançons, que eren uns sketches
curts, ràpids 1 variats. Un esbós només del
que Jaurv pot fer. Una lle'l insinuació. Per-
què el local no donava per més. Però un
esbós que delatava una orientació intelligent.
Qui és Jaury? Anys enrera us el presentà-
vem. Malgrat els seus trenta anys escassos,
aquest ballarí català té molts anys de barra-
quetes. A quinze anys debutava en aquell
famós Cafè del Comerç on començaren molts
artistes avui famosos. I d'aleshores ençà no
ha parat de córrer món. Jaury, atleta com-
plet, té una cultura acrobàtica i unes no-
cions d'escola que li donen una seguretat
tècnica remarcable. Una gran simpatia en-
dolceix ]'aridesa de l'ofici i omple de sal i
gràcia el seu treball. El seu repertori mo
s'acaba mai : valsos, danses russes, ameri-
canes, argentines, acrobàtiques, apatxes,
claquettes...

Durant molts anys, Jaury va fer parella
amb Lady. Una noia que no anava gens
malamont. Però ja sabeu el que passa amb
les parelles de ball. Els primers temps d'anar
junts ]liguen d'allò més bé. S'estimen i tot.
Però, closa la lluna de mel, comencen a
barallar-se. Aviat no es diuen ni un mot.
Només s'adrecen uns somriures entendri-
dors ballant davant el públic. I acaben sepa-
rant-se. Lady i Jaury es separaren fa exac-
tament un any. Ell es va ajuntar amb Marv
Quinteros. Una noia que no anava gens
malament també. Però se li va posar ma-
lalta. I Jaury ha trobat finalment la parella
dels seus somnis. Es posa Elvy. Una noia
que no tant sols no va gens malament, sinó
que va més que bé. Sabeu qui és aquesta
Elvy? Doncs és aquella Bella Gonzalito que
tots els aficionats estan tips de veure a l'an-
tic Roval. Una artista frívola. En argot va-
rietinesc, una artista frívola vol dir que en-
senya tot allò que Déu Nostre Senyor li va
donar i que les autoritats competents Ii per-
meten. Ens permeteu un incís? L'altra nit
un impagable speaker d'un local del dis-
tricte cinquè va saltar a la pista i va dir
Después de un pequero descanso, haremos
una segunda parte que, si no hay contra-
tiempo, será algo... frívola. D'aquest im-
pagable speaker és també aquesta frase
una nit que el públic bramava com un deses-
perat perqué no es veia res — la policia de-
via vigilar —, va pregar la respectable con-
currència de no oblidar que l'espectacle era
estrictarnent de varietats, i que... lo demás
es de más.

Abans, doncs, la Bella Gonzalito era una
artista frívola. Però en pocs mesos ha can-
viat de gènere. Molt intuïtiva, s'ha adaptat
fàcilment. 1 s'ha convertit en una ballar ina
encisadora. Menuda, simpàtica, graciosa,
intencionada, maliciosa, la seva fragilitat
contrasta amb la duresa i l'alçada del seu
partenari. I, ara, Elvy and Jaurv formen
una d'aquelles famoses parelles ideals. Al
Mònaco i al Ba-ta-clan acaben d'obtenir
èxits esclatants.

SEBASTIÀ GASCH

1 	 —Si no et prens
petó a la tieta.

quan estava a punt d'acabar una nova obra
de tema romà, Lucrezia, sobre el llibret
d'un amic seu estimat, Claudio Guastalla,
que era vivament esperada.

De noi, Respighi no havia mostrat cap
inclinació per la música, malgrat els desigs
del seu pare, musicòfil apassionat. Més tard,
perd, va abandonar-s'hi espontàniament amb
tota la seva ànima exuberant.

Rebé del seu pare les primeres illiçons,
seguí després cls cursos del Liceu de Bo-
lonya i va diplomar-se violinista. IEstudi?i
a continuació amb els mestres Torchi i
Martucci i es dedicà a la composició.

L'any lgoo va presentar al Conservatori,
com a mostra, les seves Variacions Simfò-
niques, que foren judicades molt favorable-
ment.

Començà després a viatjar, i en desembre
del mateix 1900 fou contractat com a pri-
mer violinista a l'orquestra de l'Opera Im-
perial de Sant Petersburg, avui Leningrad.

En aquesta ciutat va trobar-se amb, el
cèlebre músic rus Rimski Korsakov, que
va escoltar-lo i acompanyar-lo durant algun
temps. En 1901 va anar a Berlín, on fre

-qüentà, però sense gaire entusiasme, els cur-
sos de Max Bruch, i finalment va retornar
a la seva Bolonya, on formà part d'un
quintet de piano i corda, mentre continuava
component i fent presentar en diversos con-
certs els seus treballs, que foren molt ben
acollits arreu i més significadament al Me-
tropolitan de Nova York.

El mestre, que aleshores tenia vint-i-cinc
anys, es sent{ inclinat en aquell moment per
la música clàssica i tornà a posar en voga
obres de Bach, Vitali, Locatelli, Tactini,
Valentini, Porpora, etc.

Fou en la seva Bolonya, en 1910, on va
compondre les obres Re Enzo i Al Molí.
I en el mateix anv, en el gran teatre d'a-
quella ciutat, el Comunale — bn per primera
vegada fora d'Alemanya foren representades
les obres de Wagner — fou interpretada
Semíramis. Inicià després la seva quarta
obra, Maria Vittoria, En 1912 va compon-
dre el poema per a cant i orquestra Aretusa,
que va merèixer una bona acollida. En 1913
va obtenir la càtedra de compositor al Liceu
musical romà de Santa Cecilia, del qual va
ésser director més tard. Des d'aquell mo-
ment va composar molts treballs vocals i
instrumentals, laudes i poemets per a cant
i orquestra i poemes simfònics, alguns
dels quals són cèlebres, com Le fontane di

1 Roma, 1 hini di Roma, Vetrate di Chiesa,
Le Impressioni brasiliane, Trittico botticel-
liano, Le feste romane.

Entre altres obres seves, hem de fer no-
tar La bella addormentata nel bosco, Bel-
1 agor, La campana sommersa, Maria Egi-
ziaca, Fiamma, i els ballets Scherzo vene-
riano, Belkis regina di Saba i La boutique

fantasque, aquest darrer sobre motius de
Rossim.

EI mestre Ottorino Respighi havia estat
nomenat membre de ]'Acadèmia d'Itàlia,
al costat dels noms més coneguts de la
música italiana, Mascagni, Giordamo, Perosi.

La figura característica de Respighi era
molt coneguda en els cercles artístics inter-
nacional s. La seva testa s'assemblava a la
de Beethoven, però els trets del seu rostre,
marcadament bolonyès, eren atemperats per
una dolça expressió. Les seves maneres eren
d'una estranva gentilesa i el seu somriure
cordial.

Es pot dir, en conclusió, que el mestre
era admirat i estimat per tots, com ho pro-
va l'homenatge que a la seva memória de-
dica la premsa de tot el món.

AT»os NOVELLIS

L'Orquestra Simfònica dels artistes de la seva raça.	 Però a més

de Madrid sa	 u	 rd'això,	 ajnta	 una tècnica molt depu-p
rada—quevaposarde manifest en	 les

Després de les seves excellents interven- cançons clàssiques i romàntiques—amb una
cions en els concerts del darrer Festival de mena d'impuls primari, de sentit racial dels
la S.	 I,	 M.	 C., l'orquestra simfònica n'ha ritmes i dels crits, que produeix una impres
donat encara dos més, organitzats per l'As- sió formidable. Aquest darrer aspecte de la
sociació de Música ((da Camera», i dirigits seva personalitat s'acusa gairebé exclusiva-
tots dos pel seu legítim cap, el mestre Fer - ment en	 les caeiçons de caient	 popular,	 i
ánndez Arbós.
Ja amb motiu dels primers concerts que t	 r,.	 tes.

esmentem, havíem comentat 1'excellentua
litat d'aquesta	 agrupació,	 la	 impressió
cohesió i de disciplina que dóna, i la seva - ______ 
flexibilitat per a adaptar-se a tots els gène `
res de música. Aquestes dues darreres apa-
ricions ens han confirmat en aquesta opi '
nió • 'EI mestre Fernández Arbós, per altra v .
part, domina la seva orquestra — t això és t•,	 •

molt lògic — millor que no ho han fet els
altres directors que recentment l'han capi- ^,tane j ada ; malgrat els seus anys,	 conserva tn ^	 ^
tota l'empenta jovenívola, i sap conduir els
seus homes com vol i on vol. 1	 r.

Els programes eren molt eclèctics — i no
podem doldre'ns gens d'aquest eclecticisme o °
El primer dia (diumenge, 26 d'abril) prado- r	 -
minaven els autors rom	 : Mendelssohnromàntics s	 ;v,
amb la brillant Simfonia Escocesa;	 Schu-^
mann, representat pel Concert en la per a

^.,	 r	 ,-
piano i orquestra ; Wagner, amb e] Preludi

p

del Lohengrin, i Liszt, amb el banal	 Vals-
Mephisto.	 L'autor	 espanyol	 G.	 Pittaluga,
per altra part, hi figurava amb un Capriccio
alia Romantica, que acabava de completar
]'ambient. De l'execució fou particularment
remarcable Ca part de piano, encomanada a i
Leopold Querol, el qual, decididament, s'ha E. Fernández Arbósconfirmat com	 un dels pianistes moderns I
més estudiosos,	 més conscienciosos i	 més
brillants. sobretot en	 les cançons	 espirituals	 negres.

En el segon concert (dimarts dia	 va30), 1 En aquestes, l'efecte és realment fascinador
haver-hi més diversitat. AI costat de la ria-

¡ ens arriba a fer oblidar que ens trobem
llera obertura de les Noces de Figaro — en una de les més putrefactes sales de con-

que,
per al nostre gust, fou executada amb un

certs	 d'Europa per	 traslladar-nos	 al clima
aiucinant dels llogarrets negres de	 Nord-cert excés de rapidesa — hi havia la Sim- américa.fonia en fa de Xostacovitx (en vista de les

vacillacions dels El	 nostre públic,	 no cal	 dir-ho,	 acudí	 aprogrames, creiem que el
millor és transcriure aquest nom a la cata-

aquest concert amb una unanimitat notable,
lana) ; el Concert on la, de Schumann, per

¡ s'hi entusiasmà fins al cim.	 Potser, pot-
ser, si anéssim a escatir-ho tot, en	 aquesta violoncel i orquestra; i, costat per costat,

dues peces puríssimes de J. S. Bach — la
entusiame	 influí	 una	 mica	 la	 literatura,

cèlebre Aria i	 un	 Preludi — i	 1'ampullosa
el cinema — qui, de tots nosaltres, no s'ha-

Mort i transfiguració de R. Strauss.
v¡a deixat endur per aquella famosa AUe-
luia? — i força, també, pel que ens va sem-La Simfonia de Xostacovitx ens va sem-

blar una de les obres modernes més agra-
blar, la simpatia personal de l'artista.	 Però

dables que hem sentit en aquests darrers
com que ella s'ho mereix, no ens queda res

deu o dotze dies. Composada amb una tèc-
més	 a	 fer sinó	 felicitar-nos	 d'aquest èxit.

nica bastant clara, i sobre temes molt sen- J. PETIT
zills,	 perd ben	 melòdics,	 sentir-la represen-
tava veritablement un repòs. Ja coneixíem
alguna altra obra, menys important, de Xos-

Simfo
tacovitx,	 a través de	 Rubinstein ;	 aquesta

nia no fa sinó «Concert Pau Casals í Filoaugmentar el	 nostre
interès	 per	 conéixer	 altres	 produccions de harmónica Casals=Suggia, el
l'autor.

En el concert de Schumann, ja a basta- dia_11 de desembre de 19Í1;
ment	 conegut	 del	 nostre	 púhlic,	 coliaborfi director d'orquestra: Nedbal»
amb la Simfonia el nostre compatriota Gas-
par Cassadó.	 Feia anys que no l'havíem DEL DIARI ÍNTIM D' ANTON WILDGAVS
sentit,	 i la	 veritat és que aquesta darrera
audició no ens n'ha deixat un record tan I
falaguer	 com	 voldríem.	 Feia	 l'efecte	 que
es	 trobava	 amb	 alguna dificultat	 exterior

Ell tocó Haydim — el Concert en fa per a

(atmosfèrica, potser ?) que no li permetia de
violoncelrqs ra amb els ulls closos — el director
d'orquestra	 com una mare el seurendir	 tant	 com	 pot,	 que evidentment	 és

molt. Es a dir, si lamentem que la inter-
mana	 a	 l'orquestra	 d'ésser	 mésmafiasu u, d

pretació del concert de Schumann no haguésg

est
suau, de vegades, com s	 estigués	 -
da o com si fes	 de miraculós quelcomresultat més	 reeixida,	 és	 precisament per-

què sabem molt bé que Cassadó és un gran
i els primers moviments eren com si ((penes-

violoncel]¡sta i esperàvem que es manifestés
sin((	 les primeres	 gotes d'un	 brollador	 tot

plenament com a tal,
i d'una posat en moviment — i després, es

Quant	 a	 la	 interpretació	 de	 les	 altres
juntà a ells la cantilena mística — després,
vingué Haydn que arrihava a través de l'á-obres del programa, ens plau sobretot des- nima del Migdia.tacar	 el	 treball	 acurat	 dels	 violins	 en	 el

Preludi de Bach. Perb en rigor, aquest elo- ,	 11gi es pot fer extensiu a tota la corda de la
Simfònica,	 en general	 més afinada i més
coordieiada	 no	 les de	 les

Els	 músics — tots elis	 van	 tenir	 aquest
que	 pas	 nostres

millors orquestres,
somni — cada un s'ha cregut a un moment

Pel que fa al treball del mestre Fernández
donat per un que	 arriba», un que promet
— ara, estan tocant Pacompanyament per-

Arbós, cal insistir encara en l'elogi,	 d'una duts en	 la massa — enveja,	 nostàlgia,	 dol
manera especia] per la forma com va con- — i	 aquell	 té els	 triomfs	 de	 la	 vida,	 elsduir la Simfonia de Xostacovitx i les dues grans, els embr¡agadors-
peces de Bach.

Et St.

que viu a
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la medicina, faràs un

(Everybody's Weekfy)

III
Marian Anderson	 Ella:

Ella té el violoncel entre els genolls com
També a Música ((da Camera» vam sentir	 Lada al cigne — està estirada cap a un

el dijous passat la famosa cantatriu negra. 1 costat ¡ cap a l'al tre — queda completament
Portava un programa molt complex, des- consumida, ulls tancats — èxtasi.
tinat evidentment a fer valer tots els seus
recursos. Hi havia Handel, Brahms, Schu- 	 IV
bert, diverses cançons més o menys popu-
lars italianes i algunes cançons espirituals 	 Si qualsevol dia es produís darrera d'a-
negres,	 quest front baix la idea d'ésser més gran
Marian Anderson té una veu de gran es- que ell — ni es pot imaginar 

tensió i de timbre molt agradable, particu-	 (Ací, la pàgina s'acaba.)
larment en els registres greus, on pren	 ANTON WILDGAUS
una qualitat avellutada que sembla privativa	 (0. B., trad.)
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.L5] NOSTRES POETES

Actualitat de Carner
VARIETATS

Les eleccions franceses
i els escripíors

EL CREADOR DE LA PSICOANALISI, OCTOGENARI

Elcomplex 	 de Freud
Sense tina propaganda excessiva, amb

una gran discreció, l'editor Lluís Gilï s'ha
emprès la tasca de publicar novament, i
d'una manera ordenada, l'obra poètica de
Josep Carner, un dels lírics de la seva his-
tòria literària. Ara com ara, són tres els
volums d'aquesta reedició apareguts. Ini

-ciava la sèrie la segona edició, notablement
corregida ï augmentada, d'Auques i ven-
talls, el llibre on s'aplega l'aspecte del poe-
ta mks celebrat, que ha obtingut una difu-
sió més vasta, àdhuc en detriment d'una
imatge més total i verídica que s'hauria de
te'.ir del poeta, per tal com de tant imagi-
nar-se'l faceciós i pintoresc s'obliden caires
més íntims, i alnmenys tan decisius, que com-
pleten la seva complexió espiritual. Després
d'Auques i ventalls llegírem La primavera
al poblet, • el darrer llibre del poeta, inèdit,
i que mostra el que és una potencialitat
creadora que no ha de lluitar en cap minva,
primaveral encara, Avui, Bella terra, bella
gent, segona edició corregida, augmenta la
pila i pormet d'endevinar en aquesta pu-
blicació els símptomes d'una eclosió defi-
nitiva. Assenyalemane el seu interès excep-
cional.

Eons atrevim afer una petita observació.
EI ritme d'aquesta reedició de ]'opus car-nerià és extremament alentit. Fóra agrada-
ble que s'accelerés. Tres o quatre volums
anuals mantindrien l'escalf i farien perdura-
ble una actualitat; De la manera que va,
però, hi ha temps per oblidar-se'n una mica.
Naturalment, la cura de ]'edició en part ho
explica. Al capdavall no insistiríem. En
aquesta Diada del Llibre de la setmana .pas-
sada poguérem constatar que bons munts
dels dos primers llibres són encara per ven-
dre. Això, en una edició reduïda com aques-
ta és sorprenent. Fóra lògic que l'edició ha-
gués estat exhaurida amb tota rapidesa. 'Es
gairebé incomprensible que la gent no s'hi
llanci amb voracitat. No cal que ho faci com
ha fa damunt de la literatura insulsa; però,
una mica almenys no seria tampoc despro-
porcionat. !Esgarrifa de pensar que tres-
cents exemplars de Carner, encara que si-
guin de paper de fil i numerats, ino puguin
trobar un acolliment més fervorós:

Potser Carner no és ara un poeta que es
llegeixi massa. Alguns l'obliden platxerio-
sament. Aquesta manca de densitat espiri-
tual de casa nostra ens portarà de cara a la
paret si no és esmenada. Jo passaria, per
exemple, que per joves escriptors no fos laseva una obra extraordinàriament coerciti-
va. No puc passar, però, que sigui desco-

Q
neguda, que en la seva biblioteca no compti.

ue només d'ell el nom, el nom d'un pres-
tigi, satisfaci. Que, encara, com aprenents
humils, no hi vagin a aprendre, de tanten tant, una lliçó.

Tinc damunt la taula, ultra el darrer vo-
lum de Carner, dos llibres — un de poesia,
l'altre de prosa — de dos joves escriptors ca-
talans. No val la pena que digui noms, puix
que no és mai cap cosa agradable de cen-
surar sense una necessitat ineludible. La
meva paraula és ferma, però. Una vegada
almenys confieu-hi i conveniu amb mi que
aquests llibres, com altres, i al marge detot el que de personalment original puguin
revelar, no havien d'haver estat impresos.
No ho serien, altrament, si la lectura de
Carner, per exemple, hagués estat per llurs
autors una cosa viva de mestratge goso a
dir. Cauré, oncara, en una frase tòpica;
però tant se val. De Carner haurien après
que no és possible de revelar res sense sa-ber expressar-se. (Ells, malgrat les aparen-ces, no s'expressen, I la tasca del lector, en
tot cas, és una com la del que resol mats
encreuats ; omplir buits i més buits. Això
no crec que sigui en definitiva exigible. En
espera que s'ho resolguin els propis autors,
convé, em sembla, de defugir tota crítica
si no és una neta censura que en la seva
incapacitat expressiva es justifica. Encara,
i aixa jo és un símptoma esperançador, al-
guns dels esplais literaris de centres d'edu-
cació solvents, simples treballs escolars, són,
bons o dolents, útils o inútils, més ponde-
rables i literàriament més entenedors, per
tal com parteixen d'un aprenentatge i no
d'una improvisació viciosa característica de
bona part del que s,'imprimeix a casa nos-
tra i per gent que en la seva intel.ligència
mitjana trobaran l'agreujant de la seva in-
cúria.

Ferran Soldevila, autor de les pagines li
-teràriament impecables de la seva Històriadr Catalunya, en un article recent, Per un

poble normal, publicat a La Publicitat, ad-
vocava per una pàtria equilibrada. Com a
màxim exponent d'aquest equilibri se t'acut
de pensar tot seguit en Josep Carner. Tota
la seva obra és una demostració viva, com -pletíssima, d'aquest equilibri idea] que si
bé es fa difícil de definir, en la seva obra,com en la més pura essència arquitectònica,
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es fa intuiible, s'exemplifica. Hi ha en la
base un equilibri de caràcter formal, de
matèria ordenada o que tendeix a l'ordre
arravatadament — diguem-ho amb aquest
mot — per declarar, també, i categòrica-
ment que l'admet, malgrat una poquesa de
comprensió que només sap veure en l'equi-
libri i en l'ordre fredes estructuracions que
bandejaven impuls i flama. Sobre aquesta
matèria domtada s'aixeca un altre equili-bri més excels, de caràcter íntim i etern.

Josep Carner

Victor Hugo, Lamartine, Lamennais, Ale-
xandre Dumas, Paul de Kock, Paul Adam,
Eugène Sue, Jean Richepin, Maurice Barrès
i molts d'altres escriptors francesos han in-
tentat entrar al Parlament.

En les eleccions d'enguany, han provat
sort Gastan Riou, J,-P , Maxence, André Ca-
yatte, Philippe Lamour, Bertrand de Jouve-
nel, R. Poulaine i molts d'altres, sense
comptar, per exemple, que !Edouard Herriot,
polític diríem professional, té en el seu haver
uns quants bons llibres,

Jean Richepi^n es presentà a les eleccions
d'abril de 1914, poc abans de la guerra, i
feia constar en els cartells la seva qualitat
d'acadèmic. En una reunió electoral, però,
el poeta de les Blasphèmes va fer un gest
poc acadèmic, i es va armar un gran
batibull. No sortí elegit.

També per l'abril, perd de r85o, el fecund
novellista d'Els Misteris de Paris, es pre-
sentà candidat a l'Assemblea nacional, i els
seus conciutadans l'elegiren per gran majo-
ria. La carta que dirigí als diaris anunciant
la seva •candidatura deia

Penetrat de la meva insuficiència, no
hauria pretès mai asseure'm entre els repre-
sentants del poble, si no tingués la cons-
ciència d'haver servit des de molt temps ha,
i segons el límit de les meves forces, la •causa
social i popular que la República inaugura
avui i de poder oferir-li el meu passat com
garantia de l'esdevenidor.,

De què va morir Goeflie?
La majoria de biògrafs admetien que

Goethe havia mort de catarro pulmonar.
Però un coMaborador de la Deutsche Medi

-zinische Wochenschrif t sosté que morí d'una
angina de pit.

Fa remarcar l'autor que aquesta malaltia
no pogué ésser diagnosticada pels metges de
l'època perquè aleshores era desconeguda.
Goethe havia sofert, vuit dies abans de mo-
rir, un accés de grip, del qual es trobava
completament restablert a1 cap de tres dies..
La nit del iq al zo de març de 1832 tingué
un accés d'angina de pit, al qual resistí,
però li deixà el cor mal parat ; mort el
dia az.

Aquesta opinió sembla confirmada per la
descripció d''Emi1 Ludwig (d'on la deu haver
copiada?) : ((Una angoixa terrible, una in-
quietud, feien anar el vellard del seu llit a
la seva butaca ; el dolor, que se li fixava
cada vegada més al pit, li arrencava tan
aviat gemecs com crits ; els trets del seu
rostre eren convuls g, el seu color pà lid,
els ulls s'enfonsaven profundament en les
òrbites lívides, la seva mirada expressava
una horrorosa por de la mort.»

La poesia èpica mongol
Els mongols són actualment cinc-cents

milions, que viueo a ]'Asia i, un temps, fo-
ren un poble poderós, que dominà Xina du-
rant un segle t Rússia durant dos i mig.

Potser no es pensava ningú que els mon-
gols tinguessin una literatura que sortís
d'unes quantes cançons i unes quantes lle-
gendes populars. Però, segons les Izvestia,
els mongols han tingut una literatura mag

-nífica, i l'Acadèmia de Ciències de la U. R.
S. S. publica actualment una traducció com-
pleta, .amb comentaris, de la Geceriada, o
Llegenda del gracias khan Gecer Meraena
el traductor r comentarista, S. A. Kozin,
qualifica aquest poema d'Ilíada del poble
mongol, en la qual la descripció detallada
s'alia a una gran fantasia.

L'armador de vaixells fa de padrí.
(El Gráfico, Buenos Aires)

LA MISSIO DE CONFIANÇA

—Jo?... He caçat . 11eons, he tingut tres
duels, he passat tres nits en una casa em-
bruixada..,

—Escolteu, no podríeu anar a dir a la
meva don a . que no hi aniré a sopar?

(Ric et Rac, París)

Alguns anys ençà, el seu nom era encara
un crit de batalla ; avui, perd, l'hem de pro-
nunciar amb respecte, Vuitanta anus d'una
vida dedicada a la investigació, i àdhuc a la
renovació fonamental d'una ciència, obli-
guen admiradors i adversaris a unir-se en
la mateixa actitud de reverència i d'home-
natge. 1 sobretot si aquesta vida, com la
del revolucionador de la psicologia, està
minvada des de més d'un decenni ençà per
una cruel i terrible malaltia que Freud ha
sabut portar sempre amb paciència, pacièn-
cia .d'aquella que solem anomenar cristiana.

Freud als dotze anys (Coliecció Storfer)

Encara que Freud no hagi nascut ni hagi
ingressat en el cristianisme, hom el va pa-
rangonar més d'una vegada (com per exem-
ple I. Meverson, de la Sorbona) amb alguns
moralistes cristians. Però Freud •és fill
d'una família jueva i el seu origen li va
servir ensems d'entrebanc i d'estímul poten-
tíssim a vèncer dilcultats, alhora que ma-
tisava el seu pensament d'una forma curio-
sa, conferint-li una certa ironia, un racio-
n alisme excessiu i una meticulositat que
crítics exagerats volien explicar pel mateix
Talmud dels jueus! !En la seva joventut,
Freud, home de vastíssima cultura, va lle-
gir molt sovint les obres de Ludwig Bbr-
ne, crític alemany-jueu dels temps de Hei-
oc, i em recordo haver llegit entre uns pen-
saments de Bórne la nota següent : «L'art
d'esdevenir en tres dies un escriptor origi-
nal. — Feu passar per la vostra ment du-
rant tres dies totes les bestieses que poden
passar_hi automàticament, sense ordre ni
selecció ; tracteu després de fixar tot això
en el papar, i arribareu a ésser un escrip-
tor de gram originalitat.» Na tenim ja en
aquestes frases el mètode de les aassooia-
crons lliures, d'idees, el mètode freudià que
els sobrerealistes — nous proclamons le
réve! — creien oportú de traspassar de la
psicoanàlisi a ]'art i a la literatura? En rea-
litat només l'hi tornaven, sense adonar -se
que després de la influència de la filosofia
de Schopenhauer i de les teories biolbgi.ques
de Darwin, foren els escriptors i els lite-
rats els qui van exercir la més profunda in-
fluència sobre l'esperit del psiquiatra vienès,
el nom del qual arriba avui, sobreeixint llar-
gament dels sectors especialistes, fins a la
ment de tots els cultes i fins a la dels només
semicultes. I és que Freud té molt a veure
amb la literatura : Iinago, el títol de la
seva revista més important, ]i ve d'una obra
literaria de Spitteler ; el complex d'Edipn,
i gran nombre d'altres conceptes (last but
not least, àdhuc el terme ((censuran) prove-
'nen del camp de la literatura. Home de lle-
tres, el mateix Freud ho és fins a tal punt
que la ciutat de Frankfurt li va atorgar
l'any rq^o el Premi Goethe, distinció lite-
rària m Éaxima, «pel conjunt de la seva
obra», atorgament que avui els regidors de
la ciutat natal de l'autor del Faust no dei-
xen de considerar com la gaffe més gran
que podien cometre. No obstant, el profes-
sor de la Universitat de Zurich, Walter
Muschg, de l'escola d'Ermatinger, va dedi-
car a Freud tot un estudi «com a estilista»,
i ja vam recordar algun dia als lectors de
MIRADOR les frases iròniques, perd verita-
blement enginyoses, del Premi Nobel de
Medicina. Wagner-Jauregg, el qual, en tor-
nar d'Estocolm amb el seu premi, fou salu-
dat en (nom de la Clínica Wagner-Jauregg
per un ajudant seu que era alhora deixeble
de Freud ; «Deixeu-me esperar, estimat col-
lega, que puguem saludar algun dia també
]'altre mestre vostre en idèntica ocasió. Es-
pero que també al professor Freud se li
atorgarà un dia el Premi Nobel... si no el
de Medicina, almenys el de Literatura...»

Potser en aquesta duplicitat de tota la
persona de Freud hi ha el que podríem ano-menar el seu complex tràgic. Anys enrera,
un psicoanalista <<arin de Munic, Charles
Maylan, publicà un llibre dedicat a El com

-plea tràgic de Freud, anomenant així elseu ((complexo, racial, tot i volent demostrar
que Freud, impulsat pels seus ressentiments
de jueu, jurà ja de petit, com Hanníbal en
les mans d'Hamílcar Barca, que es venjaria
dels romans, és a dir dels so-jueus, per les
humiliacions que els seus pares i avantpas-
sats havien sofert per llur sola condició de
jueu. A tal fi, inventé la psicoanàlisi, per
a la més ràpida perversió del món.,, Es evi-
dent que aquesta diatriba és molt pueril
del «complex tràgic» de Freud es pot par-
lar, però, en un altre sentit sens dubte
menys arbitrari.

Revolucionari, Freud descobreix que hi
ha processos anímics per a l'expedició dels
quals són suficients causes purament aními-
ques, sense allegar •cap motiu d'ordre fisio-
!ógic. Amb això, té entre mans la clau mé-
gica, el uSésam, obre't» de moltíssims fe-
nòmens psíquics, i una hipòtesi de treball»
que, més tard, Alfred Adler posà deguda-
ment de relleu en la seva «psicologia de l'in_
dividen». Espantat, però, de l'abast formida-
ble del seu descobriment, Freud sembla va-
ciliar i llença de nou, sense adonar-se'n, la
pedra filosofal de la vida de l'ànima, com
aquel] boig d'un bell poema de Rabindra-
nath Tagore. Declara que «la psicoanàlisi
és només una ciència provisional i que un
dia vindrà en què una fisiologia més per-
fecta ens explicaria tots els fenòmens que
avui ens semblen encara dependre de la
psicologia.., Penedint-se gairebé d'ésser
massa revolucionari, Freud s'atura doncs a
mig camí ; aquest mig camí el caracteritza
també quant a l'ordre social i pol:tic, en el
qual va témer igualment de treure totes les
conseqüències lògiques que les seves teories
podrien tenir per a lavida social actual del
món occidental. .Aquest materialista cent
per cent té una vida espiritual riquíssima,
r el seu racionalisme, que tan exagerat ens
sembla, es nodreix d'unes fonts vitals poten-
tíssinies, aquelles mateixes que li. han per-
mès arribar a ]'aniversari d'avui, i assolir
una edat de patriarca a desgrat de la seva
terrible malaltia.

Però aquesta doblesa en Freud : metge i
escriptor ; revolucionari penedit, però revo-
lucionari sempre, ntalgré lui; hàbit capta-
dor d'ànimes r d'amistats i que tanmateix
va saber perdre l'amistat dels seus ex-dei-
xebles Adler i Jung, amb la unió dels quals
hauria pogut assolir resultats menys peni..
dors ; aquesta certa ambigiietat, dic, de
Freud, no és pas culpa d'ell, sinó culpa de
l'època que el va veure néixer. Freud, amb
un peu en un liberalisme càndid, educat en
un materialisme més càndid encara, no ha
sabut mai desfer-se d'aquest heretatge espi-
ritual: és un paladí de la llibertat, de la
llibertat mal entesa i anàrquica. (P,onseu en
el seu concepte de la «repressió».) Es, però,
al mateix temps un home afanyós d'ordre
àdhuc el seu estil literari ens permetria de-
mostrar que el seu tipus mental és el d'un
jutge d'instrucció i d'un fiscal de tribunals
(penseu en el seu etern : «això, interpretat,
és només ......, per a ell tot és només el re-
vestiment d'una cosa que hom tracta d'ocul-
tar.) El nostre segle seré, sens dubte, el
segle de l'ordre i d'un liberalisme i mate-
rialisme crítics i ben entesos, un cop des-
apareguts aquells sistemes actuals que avui
es reclamen de l'ordre)( i només són d'arbi-
trarietat. Però la psicologia d'aquest nou
món, el món de l'home en el sentit més
complet i planer d'aquesta paraula, adopta-
rà una psicologia nova fonamentada molt
més en la d'Alfred Adler que ano pas en la
de Freud, del qual només quedarà el nom
com el d'un investigador revolucionari, però
superat en tots els detalls de les seves teo-
ries. Podríem recordar, per a terminar, unes
frases que Simmel va aplicar a Schopen-
hauer t Nietzsche, adaptant-les al nostre
cas: Freud, amb una preparació i un equip
filosòfic i cultural molt més gran, s'aferrà
a defensar unes teories perdudes ; amb una
preparació sens dubte menys erudita, però
amb un instint més segur, Adler defensa
unes teories de més veritat. I sempre testi-
moniem una virilitat intellectual més gran
collocats davant una teoria molt brillant
però falsa, i una altra, potser poc brillant,
però veraç, encara que àdhuc grisa, optant
per aquesta darrera..,

F. OLIVER BRACHFELD

La col • lecció completa de
MIRADOR pof consultara
se a l'Arxiu. HisEòric de la
Ciufa4 (Casa de I'Ardiaca)

Jo veig en Carner un tipus d'home comple-
tat, que ha assolit els límits extrems queI  són permesos a una personalitat, i que,
encara, aquests límits s'amplificaven d'una
tal manera severa i precisa que mai una
línia de força s'emportava una altra, origi-
nant una resultant parcial. Totes es des-
truïen, o s'implicaven, en un centre per-
fecte. L'harmonia neix d'aquest centre. I
l'harmonia requereix que res no sigui oc-
gligit. Així, en Carner, tots els anhels que
malden en l'home troben una concavitat
que ressona. La seva figura pot ésser aco-
lorida tan irreductiblement com vulgueu
es descabdella sempre, però, amb un ac-
cent humaníssim. Retornant a una idea que
insinuàvem més amunt, una anàlisi apro.
fundida de ]'obra de Carner destruirà un
tòpic de galanteria i de versatilitat. En tot
cas, farà veure com aquells elements, en
aparença banals, arrelen en essències. Dit
altrament : profunditat del joc, transcendèn-
cia amagada, closa, en un noble pudor que
sembla ésser consubstancial al poeta.

Qui no sigui distret observi que una poe-
sia indiscutiblement .mundana, social, no
seguia massa a la moda. Esdevé que els
més aferrissats conreadors de camps i d'es-
perits immortals feien més cas de les crides
del temps i alternaven una manera amb
l'altra, amatent a la veu de la dea àvida
que frueix fent néixer el ridícul. Aquests,
doncs, restaven sovint desplaçats : llurs
obres tenien un regust d'època insuporta-
ble. Penseu en cent provatures que es deien
elles mateixes metafísiques, laborioses es-
crutadores de l'impossible. Penseu en llurs
grans mots i en llur migrada història. 'Es
difícil de dir paraules grans d'una mane-
ca autèntica. Ben sovint s'amaga el no-res
darrera d'elles — vet ací el que s'esdevé i
el que s'ha esdevingut —. Contràriament, el
galantejador de flors i de noies, l'home dis-
tret, absent, s'installava talment aquell que
no se n'adona, al temple a lesportes del
qual vanament havien implorat tants espe-
ras purs. La seva moda — tan superficial,

: tan buida, deien — perdurava encara. No
era potser una moda : era un vestit senzill,
gens capritxós, una mica a la manera de
tothom, portat només amb escaiença i d'un
teixit que resisteix els anys.

Es una cosa molt més dècisiva del que
sembla trobar-se amb un home que sempre
fa bonic, per dir-ho amb aquests mots de
blasme. Es una cosa que impressiona veure
tantes estrofes, que potser sí que s'assembla

-ven una mica, però de les quals es fa difícil
d'establir una prelació cronològica. Una, fa-
talment, més vella que l'altra ; cap, però,
més envellida que l'altra. No cal seguir cap
ordre per llegir Carner. Hi ha una persis-
tència colpidora de temes i d'actituds. Les
motivacions més íntimes es repeteixen. La
seva obra s'aixeca com un menyspreu al
temps ; i, de la mateixa manera, que vivia
al marge — olímpicament, escau de dir 

—del debat feixuc, intens, de la seva època,
com si per ell no existís, o no tingués cap
solta, superava encara la simple materia-
litat dels anys. La seva indiferència s'a-
dreça a tort i a dret. Tot i el seu sentit so-
cial, el seu gust per la conversa i àdhuc per
la xafarderia, és l'home solitari, únic. El
seu món es manté amb el seu orgull i amb
la seva seguretat.

Es dedueixen fàcilment d'aquestes condi-
cions, qualitats de jovenesa, frescor per-
durable per tal com no troba obstacles on
s'esmussi. La poesia de Carner és encara
terriblement fàcil, espontània. No es per-
drà ni un bri de la meravellosa potenciali-
tat. 'En el seu reialme, si bé les primaveres
es marceixen, es refan novament amb una
força que s'esbat magnífica. Només — i
això literalment —, aquestes simples fluc-
tuacions atmosfèriques són constatables en
la seva obra. Com a paga d'haver-se sabut
guardar tan bé, ha assolit una llum daura-
da, pacífica i constant, que banya la seva
obra amb una perenne descurança de les
hores que passen. No voldríem res més
que aquest fet fos valorat amb tota la seva
transcendència espiritual. Això, al capda-
vall, ultra enfortir la força expansiva d'un
poeta, exerciria segurament damunt de
molts una influència saludable.

JOAN TEIXIDOR

No deixeu d'adquirir.
L'EDICIO DE LES NOCES D'ARGENT

DE LA BEN PLANTADA
de EUGENI D'ORS

Un bell volum amb illustracions en color per E. C. RICART

Preu: 20 pessetes
Administració i venda:

LLIBRERIA CATALONIA
Ronda Sant Pere, 3 - TelÈfon 24647



Jaume Mercadé — El meu Poblet
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LES ARTS IELS ARTISTES
^-e	 z1IJ Novetats arqueològiques

Associació d'Ar4isles
Independents

La tradició artística revolucionària que
han muntat les col•lectivitats aplegades sota
el nom d'Independents, queda truncada a
la nostra ciutat des de l'aparició d'aquest
Saló.

Els artistes independents fan saber, amb
et seu manifest número i, que lluiten per la
supressió absoluta de Jurats i de recompen-
ses. No hi tenim res a dir.

Amb el que sí hem d'opinar, si es vol.
en forma de consell, és que hauria pogut
controlar-se un xic més la participació de
certs elements que amb la seva contribució,
i en molts sectors de l'exposició, la con-
verteixen en una cosa inferior a les activi-
tats pictòriques d'un collegi de monges.

Dintre la gran profuss ó de signatures
que formen el catàleg dels Independents,
són a remarcar els de Lluís Sunvé, Gimé-
nez, Botev, Plane'lls, Carles Casas i Cochet.

II Saló d'Artísfes
Universítarís

La primera manifestació artística dels es-
wdiants de Barcelona prometia molt. Re-
cordem que foren en gran nombe els sor-
presos per la perfecció general que reg-
nava en el seu I Saló.

El que aquests dies es pot visitar als
baixos de l'edifici de la Universitat és la
primera realitat d'aquella prometença.

En termes generals, el Saló Universitari
és notabilíssim examinat amb el criteri de
trobar-nos davant un esforç amateur que en
algun cas podria passar perfectament per
professional.

Podríem estendee'ns en nombroses con-
sideracions si l'espai no ens apressés, con-
sideracions que deixarem per un altre dia
fora del temps d'exposicions.

El màxim interès de la collectivitat resi-
deix en les obres de Macià Sugranves, Pere
Traulles, Joaquim Gili, Josep Pratmassó,
Ignasi Serra, Josep Maria Sastres i Daniel
Serra. Cal remarcar d'aquest darrer, que
sembla sofrir un desviament perjudicial en
orientar-se cap a la pèrdua d'emoció en be-
nefici d'una fredor sobrerealista que ningú
no li aprovarà.

R. Ribas Riu
A la Sala 'Gaspar el pintor Ribas Rius

exposa un regular nombre de teles que
assenyalen els progressos que en el camp
tixiic ha realitzat el seu autor des de la
darrera exposició fins ama.

Si Ribas Rius hagués treballat en l'aspec-
te a reclamar de la pintura amb la mateixa
intensitat, aquesta exhibició de la Sala Gas-
par tindria tota una altra importància .

Es llàstima que un artista que pot produir
amb la seva magnífica unitat no es vegi
confortat per ]'auxili d'una possibilitat més
depurada i que no sàpiga revestir les teles
amb l'essència necessària perquè tot plegat
adquireixi aquell aire especial de les coses
completes.

,l.
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L'EYPEDICIO DE COMPRES
—Déu meu, m'he equivocat de marit!

(Evervboady's A%eekly)

Es de creure que Ribas Rius adquirir:.
aquesta virtut amb la qual ascendirà a la
talla a què la seva traça d'ofici el fa creditor.

Francesc Canyelles
Francesc Canvellas reacciona davant el

paisatge com un pur decoratiu.
El més pastat en les seves- teles és la

manera de dir el color, l'a finament a què
el porta, els extrems a què el fa jugar.
No és per tant un realista que es complagui

en la traducció literal i directa, sinó un
depurador del natural, un intèrpret personal
de les coses que ofereixen estridències i que
posseeixen aquelles característiques hetero-
gènies que el seu torn són tat un altre pano-
rama de la pintura.

Aquesta no és una via massa predisposada
a grat absolut. L'escola que ha practicat

R. Ribas Rius — Caça

la realitat tal com és, ha fet prosèlits in fi -
nits que admeten amb reserves tot el que
no s'adapta a les seves lleis.

Amb tot, la pintura que Canyelles exposa
a can Renart és d'una tal agradabilitat i
finesa de matisos, que escapa a tota censura
que com antirealista i arbitrari se li pogués
inferir.

Jaume Mercadé
L'exposició de Mercadé d'aquest any gira

a l'entorn d'una suite de Poblets resumidors
de la personalitat de l'illustre artista.

Mercadé pot arribar a desplegar la seva
sensibilitat en aspectes inacabables dintre
el seu tema tarragoní. Aquests Poblets a
què ens referim en són una mostra ben pa-
lesa. Del Poblet restaurat a! Tràgic hi ha
una llacuna immensa entremig que abasta
les distàncies extremes d'això que ha portat
a cap Mercadé pintar un esperit latent re-
fugiat en urna limitadfssima iconografia.

Una vegada més hem de considerar que
si l'objectivitat pura fos la que imperés
Mercadé, de la seva pintura no se'n canta-
ria gall ni gallina.

N'és una bona prova aquesta repetició te-
màtica esmentada, que unida a la de les
masies i dels turons de les contrades sota
la seva jurisdicció artística, excelleix en la
sistemàtica insistència.

Hi ha, però, aquest volum invisible, me-
teorològic i espiritual, que Mercadé ha sos

-tret per un procés d'assimilació formidable,
que diposita en cada instant un cúmul in-
terminable d'evocacions, de sensacions de
pintura única i que fa que el representat
passi a constituir un element secundari del
que científicament no es pot copsar en el
terreny plàstic.

Aquesta exposició, que té lloc a La Pksa-
coteca és encara superior a les que ha vin-
gut realitzant fins a la data.

L'enumeració de les teles sobresortints
equivaldria gairebé a la transcripció de tot
el catàleg. Tot i que es fa difícil, com és
de suposar, introduir-se en la selecció, vo-
lem esmentar El meu Poblet, El Carnp de
Tarragona, veritable peça d'antologia, La
figuera, Rovellons, Turons i La ,nasia.

ENRIc F. GUAL

Amics de l'Art Vell
L'anv 5929, gràcies a la tasca d'uns

quants, es fundava aquesta entitat, que aviat
reunia 202 socis i ara en té més de 500, els
quals amb aportacions voluntàries procuren
evitar les destruccions per ignorància o ne-
gligència que en el curs del temps tant han
malmès la riquesa artística de Catalunya.

D'aquesta tasca de conservar degudament
i dignament el nostre patrimoni artístic, rea-
litzada pels Amics de ]'.Art Vell, en dóna
idea la Memòria recentment apareguda de
les tasques realitzades per l'entitat en els
sis anys de la seva vida.

No en farem l'inventari, per bé que de-
mostraria, d'una banda, fins a quin punt la
bona voluntat supleix sovint la falta de mit-
jans, i, d'altra banda, com és trist que una
entitat així no compti amb possibilitats eco-
nòmiques moltíssimament superiors.

La tasca de restauracions de monuments
de valor històric, arqueològic i artístic, rea-
litzada amb els magres cabals de l'entitat,
fan una obligació de tothom de collaborar,
en la mesura dels seus mitjans, a les ini-
ciatives dels Amics de l'Art Vell.

Els qui en l'exposició celebrada l'any pas-
sat no es feren càrrec del molt i molt bo
que han fet els Amics de ]'Art Vell, se'n
podran fer actualment amb aquesta Memò-
ria. Veuran que la manca de fons ha impe-
dit en diverses ocasions de dur a terme obres
indispensables. Quasi desitjaríem, com a
mitjà de moure ]'interès ciutadà, que una
altra publicació mostrés el molt que queda
a fer en aquesta matèria.

Galeries d'Arf

SYRA
PRESENTS D'ART 1 QUALITAI

BODES, PESTES ONOMATIQUES, BATEIGS. ETC

ANGELA SANTOS (pm jura)

JOSEP O. ]ANÇANA (pinfura)

AN2 0N1 CUMELLA (ceràmica

Dipufació, 262	 Telèfon 18710

BUSQUETS
MOBLES

OBJECTES D'ART I DE FANTASIA

íOAI SOLERPUIG
(pintura)„ . -,.

PERE BUSINYE
(pin(ura)

SALA PA. RÉS
EXPOSIC101 VENDA

D' ANTIGUITATS

MANUEL HUMBER1

PINTURA ANTIGA

SALA GASPAR
Consell de Cent, 323

(entre Rambla de Catalunya !Balines)

MARCS - GRAVATS - MIRALLS 1 MOTLLURES

R. RIBAS RIUS
(pinfura)

inauguració dia 2

La Pinacoteca
MARCS 1 GRAVATS

JAUME MERCADER
(pinfura)

Passeig de Gràcia, 34

c SALA BARCINO 
V. GARCIA SIMÓI'v
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MARILIS VILL4TOBA

(Fins al 15 de maig)

Passeig de Gràcia, 19,	 Tel, 15677

Sala Esteva

properament

GIORGIO

DI CHIRICO

A les excavacions de ]'àgora d'Atenes ha
estat descoberta una necròpolis neolítica que
ens dóna idea de com devien els homes d'a-
quell temps estimar les descobertes del mo-
ment, la ceràmica, en aquesta ocasió. Per a
l'home neolític l'elaboració de la ceràmica
acabada d'inventar devia ésser feina difícil,
perquè en la necròpolis susdita s'han trobat
peces de la ceràmica d'aquells remots ante-
cessors dels atenencs, ceràmica faisonada a
mà, basta, alguns exemplars de la qual

Tersa-cuita trobada a l'àgora d'Atenes
(segle VIII ab. J. C.)

apareixen ara trencats i restaurats, talment
com avui dia restaurem les peces de l'antiga
porcellana de la Xina.

Aquesta necrópolis perdurarà durant
molts segles ; l'interès arqueològic que ofe-
reix és gran, precisament a causa d'aquest
prolongat costum de sebollir la gent en
aquell mateix lloc. S'hi han descobert, ul-
tra els jaciments neolítics, tombes del dar-
rer període 'micènic, de vers Iaoo, i vint-i-
una tombes del període anomenat dòric,
amb abundant ceramica dels segles vni ?.
[x ab. C., del tipus anomenat del Dippylon,
del millor estil geomètric.

Una de les troballes més curioses és un
capet femení, d'aspecte oriental i de molt
bon estil arcaic, emmotllat en vidre massís
de color blau.

Les troballes en aquesta necròpolis ate-
uven el període hellenístic. D'aquella hora
s'han trobat algues caps d'estàtues mascu-
lines que semblen retrats. El més important,
potser, d'aquesta descoberta és un lot de 545
ostraca (vots d'ostracisme), entre els quals
n'hi ha S4 contra Temístocles.

Temps enrera notificàvem als lectors de
MIRADOR que unes filtracions a la roca de
1 :Acròpolis de la mateixa capital àtica ha-
vien erosionat tan pregonament l'interior
de la roca que alguns dels edificis de l'Acrò-
polis perillaven d'enderrocar-se ; el més ame-
naçat era el templet de la Victòria Aptera o
d'Athena Nike. Ara aquest preciós edifici,
que data de l'any 450 ab. C., ha estat des-
muntat i començat a remuntar damunt dels
fonaments reforçats per mans de I'arquecò-
leg Nicolau Balanos.

*x*

AI Sudan del Nord, en la re ió de la Nú-
bia, una missió de la Universitat d'Oxford
dirigida per L. P. Kirwan, ha descobert en
el llogarret de Firka, entre la segona i la
tercera cataracta, una importantíssima me-
crbpolis que ha revelat una cultura entre
egípcia (de la cultura tardana de L'illa de
Meroe) i bizantina, cultura cristiana primi-
tiva, fastuosa i bàrbara; des de molts punts
de vista, imponent. Es tracta d'una cultura
negroide destinada a una gran esplendor si
hagués pogut desenrotllar -se, i que sens
dubte es relaciona amb les descobertes ar-
queològiques efectuades anys enrera en un
lloc proper, Ballana. Tot a l'entorn de l'à-
rea on es troben els objectes i cadàvers per-
tanvents a aquesta cultura hi ha escampa-
dissa de monuments faraònics important,
des del segle xtv al vi ab. C. Els enterra-

ments d'aquesta cultura paleocristiana es re-
velen per un seguit de túmuls que ja en
l'any 5854 assenyalà l'explorador suís Burck-
hardt. S'hi troben esquelets humans i d'a-
nimals domèstics sacrificats en hecatombes
semblants a les descobertes a la Mesopotà-
mia. Són sepultures de doble cambra, una
per al propietari, l'altra per a les concubi-
nes i el servei. Els animals són sebollits a
part, en una mena de pou. El mobiliari fu-
nerari consisteix en vaixella de pisa impor-
tada d'Egipte ; altra vaixella, indígena,
menys nombrosa, apareix decorada amb es-
grafiats grecs ; altra vaixella paleocristiana,
de terra cuita, datable probablement del se-
gle vi o començ del següent ; altra vaixella
de coure amb decoració incisa ; per fi vai-
xella d'argent molt bonica de formes, vai-
xelles també indígenes. Un anell romà té
el xató format per una pedra dura gravada
amb el bust de l'emperador Commodus (i8o-
192). A la necrópolis de Ballana es descobrí
ui-, ric tresor reial sorprenentment bell d'es-
til, molt influït de bizantinisme.

***

A Somalilàndia s'ha descobert una mena
de fortalesa medieval reveladora d'una in-
definida cultura, qui sap si musulmana del
bon temps de l'expansió islàmica. Les ruï-
nes d'aquesta fortalesa recorden per llur es-
til i per la técnica constructiva l'arquitectura
misteriosa de Zimbawe, ai Sud de Rhodè-
sia. La construcció de què parlem és de pa-
rets molt gruixudes, obra massissa de pe-
dra bastant ben quadrada, lligada amb mor-
ter ; filades grosses alternen amb filades
molt primes ; de vegades ]'aparell gros irre-
gular alterna amb el petit de la mateixa
mena. Abunden els arcs perfectament dove-
llats, algun d'ells amb arquivoltes, com en
el romànic ; tots ells són arcs de mig punt.
La cortina està decorada exteriorment amb
ressalts para!lelepípeds alternant amb altres
de forma cilíndrica, a manera d'esveltes tor-
res, coronades amb cupuletes de filades vo-
lades. El parament apareix en alguns in-
drets arrebossat.

Entre les ruïnes es troba ceràmica im-
portant, reveladora de les relacions o de l'o-
rigen de la gent que aixecà aquestes mura-
lles. Aquesta ceràmica és de diverses me-
nes : n'hi ha de coberta blavosa sobre pasta
poc dura, de factura aràbiga, datable exten-
sament de des del segle xm fins al xvm
també hi ha un celadon xinès datable dels
segles xv o xiv ; hi ha també nombrosos
braçalets de vidre, de molt bona tècnica. Al
precitat llac de Zimbawe també es trobà
celador xinès de la mateixa data. De tot
això es desprèn que els homes d'aquesta im-
portant i original cultura sudafricana per-
vindrien de l'Oest aràbic.

A l'índia Central, al lloc de Mahadeo,
han estat descobertes des de l'any 5932 gran
nombre de pintures rupestres que el desco-
bridor, prehistoriador especialitzat en l'in-
dostànic, suposa obra d'una cultura prehis-
tòrica que ell anomena indo-capsiana. D'a-
questes pintures indo-capsianes, el majos-
D. H. Gordon, el descobridor, n'ha deseo-
bert en la regió central fins al Sud d'Ajanta
i a Ellora. Les pintures de Mahadeo sán
nombroses, a centenars. Cinc-centes ja han
estat reproduïdes a l'aquarella i per mitjà
de la fotografia. No són pas totes d'un ma-
teix període, probablement, ja que s'hi cons-
taten diferents estils. El descobridor suposa
que les darreres aconsegueixen les darreries
de ]'edat de la pedra polida i qui sap si fins
els començaments de l'edat del ferro.

^#x

Segueixen les descobertes de ruïnes i ob-
jectes ,romans a Badalona, al lloc anomenat
Clos de la Torre. La premsa de Barcelona
i Badalona ja ha anat detallant aquestes
descobertes a mesura que es produïen. Sem-
bla que per fi l'Ajuntament badaloní es de-
cideix a construir o bé a habilitar un edifici
destinat a estatjar aquestes i les futures tro-
balles arqueològiques, ultra les de molt
temps enrera, Per fi Badalona tindrà, doncs,
el museu que es mereix. Mai no és tard si
tot va venint.

JOAN SACS
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L'ArEMPTAT CONTRA ELS GERMANS BADIA

Dimarts, dia 28 d'abril, a dos quarts de
quatre de la tarda, els germans Badia sor-
tiren de casa seva, al carrer de Muntaner
cantonada Consell de Cent, per tal d'anar
a pendre cafè. Contra el seu costum, els
los germans anaven junts. Miquel Badia
tenia el costum de sortir sempre acompa-
nyat d'alguns amics. Però clonà la casua-
litat que dimarts sortiren tots dos per tal
com Miquel Badia havia tornat al seu do-

micili per buscar uns papers que s'havia
oblidat, en sortir poca estona abans.

En arribar al carrer de la Diputació,
quatre individus els sortiren al pas dispa-'
rant-los tres trets a cada un, fugint ràpi-
dament amb un Ford que un altre individu
tenia a punt, a poques passes d'allí,

Miquel Badia morí en el lloc 'mateix de
l'atemptat. Josep Badia morí poc després,
en el dispensari del carrer de Sepúlveda, on
foren ràpidament traslladats els dos ger-
mans.

La notícia circulà per la ciutat com un
llampec . Pot assegurar -se que al cap d'un
quart ho sabia tot Barcelona. Res d'es-
tranv, doncs, que al dispensari del carrer
de Sepúlveda acudissin tat seguit innom-
brabl es amics i molts curiosos. En la petita
entrada del dispensan es formà ben aviat
uin ambient de tragèdia ï de tensió que va
estar a punt d'esclatar més d'una vegada.
Es trobaren cara a cara homes com Den-
càs i Trabal i sembla que el primer adreçà
a; segon paraules dures i amenaçadores.
Pocs moments després arribà el conseller
de Cultura senyol Gassol, que era a Sitges
en un dinar oficial, i que es mostrava vi-
sihlement commogut per la tragèdia.

Tot eren recriminacions i supòsits. IEn
aquells primers moments tothom es dema-
nava ja qui eren els assassins. Alguns deien
que Josep Badia, abansd'expirar, havia
culpat de ]'assassinat determinats elements
de dreta, perd molts en dubtaven.

En realitat, després d'una setmana d'es-
brinaments, ens trobem, quant a saber la
tendència política de l'assassinat, exacta-
ment com el primer dia de comès. Passats
els primers moments de dubte i perplexitat,
s'intentà tot seguit encarrilar el crim cap
a determinats viaranys.

La premsa d'esquerra, els dos primers
dies, en féu un crim dels «pistoleros,). Però
no concretà res. Només La Publicitat tendí
immediatament a fer-ne un crim d'elements
anarquistes, lEn els sectors oficials predo-
minà també el supòsit que es tractava d'un
crim feixista. Fins avui les detencions i
investigacions — que semblen no haver do-
nat resultat — s'han encaminat contra els
grups de dreta. Sobre aquest punt no po-
dem ésser més explícits, el lector compen-
drà por què.

Hi ha, doncs, diverses tesis sobre el crim.
En general, els elements d'Esquerra Re-
publicana de Catalun ya i els partits proleta-
rrs, estan a favor d'un crim feixista. Els
arguments que donen a favor d'aquesta tesi
són : en aquests moments no interessa als

Telèf. de MIRADOR: 24647

grups sindicalistes -faistes trencar la seva po-
sició legal, adoptant una tàctica violenta,
tota vegada que estan a punt de reingressar
a la C. N. T. els grups sindicals d'oposició
que en sortiren precisament com a protesta
per certes actuacions violentes. Hi ha més
als dirigents sinclicalistes no els interessa
rompre certs contactes darrerament establers
amb determinats elements, que han permès
arranjar ràpidament molts conflictes pen-
dents temps ha.

Encara hi ha d'altres arguments. Miquel

Badia — diuen els partidaris de la tesi ele
crim feixista — ¿no havia entrat en rela-
ció, fa poc, amb García Olivee, Durruti,
Ascaso, per tal d'anar a un moviment tàctic
conjunt?

Fins ací els arguments favorables a la
primera tesi. Els que asseguren que es
tracta d'un crim anarquista diuen : es vol
fer d'aquest assassinat un crim feixista per
temor a desencadenar una nova onada de
crims socials. Miquel Badia havia estat
amonaçat repetides vegades pels elements
anarquistes. Adhuc suposant que els actuals
dirigents sindicalistes no vulguin adoptar
una posició antilegal, ¿és que estan segurs
de dominar tots els nuclis clandestins de
l'organització?

Heus ací el resum de les opinions sobre
l'atemptat que costà la vida als germans
Badia.

EL •rRASPàS DE L'ORDRE PBLIC

Com era de preveure, l'assassinat dels
germans Badia plantejà de nou el problema
de l'ordre públic a Catalun ya. iEs evident
que, donada la complexitat de la vida polí

-tica i social a Catalunya ï sobretot a Bar-
celona, ]'organització policíaca actual és de-
ficientíssima. El govern de la República ho
ha estimat així i sembla que ben aviat s'a-
nirà a la recreació de la Junta de Segu-
retat.

De moment uns tres-cents agents de po-
licia que serviren quan la Generalitat tenia
l'ordre públic reingressarei com a agents
auxiliars,

LA SI'ruACIÓ POLÍTICA. — EI. MOVIMENT DEI.
6 D'OCTUBRE AL PARLAMENT

IEIs esdeveniments d'aquesta setmana han
donat nova actualitat a la situació política.
Potser de moment tot seguirà igual, mal-
grat que no és cap secret per iningú que
dintre el govern hi ha divergències i àdhuc
algun conseller ha plantejat determinades
objeccions.

S'espera en els medis governamentals que
la discussió de dimarts, dia s de maig, en
el Parlament, de la qual parlarem la setma-
na entrant, sobre es fets del 6 d'octubre,
el senyar Companys es mostraria més afor-
tunat que en la sessió del dimecres de la
setmana passada, en la qual semblaren des-
concertar-lo les paraules, tanmateix mode

-rades i sense cap abast polític, que pro-
nuincià el doctor Demcàs. Dintre els medis
governamentals s 'esperava aquesta sessió
amb interès perquè el Congrés del Partit
d'Esquerra Republicana i els atacs del grup
Estat Català — a propòsit del cas del com-
promissari Manzanares — han obert una
escletxa er on es podria produir una ruptu-
ra fatal.

AZAÑA, PRESIDENT' DE LA REPIIBLICA. — SI-
"f'UACIÓ POLÍTICA QUE PLANTEJA AQUESTA

DESIGNACIÓ

El senyor Azaña serà el candidat a pre-
sident de la República del Front Popular,
és a dir, ]'únic candidat, degut a l'absten-
ció de les dretes. Aquesta designació ha
anat precedida i segurament anirà seguida
de múltiples maniobres polítiques. Fins a
darrera hora els contraris a la candidatuaa
Azaña han fet els possibles per entorpir-la.
Perd, finalment, els partidaris del senyor
Azaña han triomfat.

La setmana passada donàrem les raons
que han induït el senyor Azaña a acceptar
el més alt Lloc de l'Estat. Aquestes raons

t

han canviat. Sembla que eis arguments fa-
vorables han convençut els més reacis i a
Izquierda Republicana, on semblava que
residia un nucli tenaçment advers, no ha
passat res.

Designat Azaña a la presidència de la
República, es planteja el problema de la
successió a la presidència del . Consell. Qui
serà el cap del govern? Hom cita diversos
noms. Hom diu que serà Casares Quiroga,
que definitivament s'ha quedat a Gover-
nació per dimissió d'Arnós Salvador. L'e-
uergia i el republicanisme ardent del senyor
Casares fan que sigui ben vist pels repu-
blicans d'esquerra. Però potser el concepte
que de l'ordre i la disciplina té el senyor
Casares no complaguin massa els elements
extremistes del socialisme, que amb tota
seguretat el combatran.

D'altres diuen que el successor d'Azaña
serà Ruiz Funes, ]'actual ministre d'Agri-
cultura. Excellent jurista i excel-lent parti-
dari, s'ha mostrat bon governant des del
seu lloc. Intim amic d'Azaña, compenetrat
amb el seu ideari, se l'indica corn a proba-
ble successor en molts medis d'esquerra.

Molts dels que indiquen el nom de Ruiz
Funes hi veuen, també, una preparació per-
què ocupi, dintre poc, la capçalera del banc
blau un ex-ministre socialista, Indalecio
Prieto, molt amic de Ruiz Funes, al qual
s'inclogué en la candidatura per Bilbao.
Malgrat els desmentiments d'El Socialista,
el senyor Prieto es ve produint en termes
bastant allunyats del que és avui la tendèn-
cia majoritària dintre del partit socialista.
L'òrgan socialista-extremista Claridad po-
saya de relleu, fa pocs dies, que Prieto i
Besteiro abandonaven el saló de sessions,
quan es discutia la qüestió dels havers de
la clerecia, per no votar contra el govern.
Però hi ha més. L'i de maig, en un míting
celebrat a Cuenca, Indaleeio Prieto pro-
nuncià un discurs, excellent discurs, al nos-
tre entendre, que és tot un avís sobre les
orientacions -polítiques que pensa seguir
Prieto. Podríem dir que Indalecio Prieto
es declara socialista nacional, és a dir, re-
publicà socialitzant, antirevolucionari, par-
tidari d'un reformïsíhe governamerltal. El
discurs de Cuenca, que està destinat a te-
nir una gran repercussió política, represen-

LA TRAGñDIA r'.rloP I LA 5. DE I.rs N

L'ensorrada de l'lmperi Etíop, almenys
tal com l'havia format Menelik, es pot dir
que a hores d'ara ja és un fet consumat.
S, M. Haile Selassie I i la seva família 

—com en I918 un altre emperador europeu,
Guillem II — no ha sabut trobar altra so-
lució, davant la desfeta del seu exèrcit, que
refugiar-se a l'estranger, abamclonant a la
seva sort el poble del qual era sobirà. Però
el Negus té per al seu gest un atenuant
que no pogué invocar ]'exiliat de Doorn.
La S. de les N. l'ha empès a rebutjar totes
les proposions d'acord presentades abans
de la guerra per Itàlia ; li ha aconsellat —
gairebé es podria dir obligat — a defensar
amb les armes la integritat territorial d'E-
tiopia ; l'ha encoratjat a la més estrènua
aceró militar. Però l'emperador 'no ha rebut,
en cap moment, cap ajut, i després ha estat
vergonyosament abandonat a la seva sort.

La desfeta de l'Imperi Etíop, doncs, pot
ésser en gran part considerada com conse-
qüència de l'obra de Ginebra. 'El mecanisme
sancionista no podia dar sinó resultats mo-
destos, donada la no participació d'alguns
grans Estats en la S. de les N. El sol fet de
l'absència dels 'Estats Units havia d'ésser
tingut en compte, car feia pràcticament
nul-la l'aplicació de les sancions.

A part que l'eventualitat d'una reacció
italiana, llançant-la en braços d'una Ale-
manya poderosament armada i a l'aguait,
podia significar una guerra a Europa.

Potser si en comptes de reunir tants co-

¡ mitès i comissions, s'hagués usat un pro-
cediment més directe i ràpid, les coses so
haurien arribat a l'extrem d'avui. La tàc-
tica seguida per Ginebra, no sols no ha tin-
gut cap resultat positiu, sinó que ha des-
acreditat la S, de les N., demostrant la
seva impotència per a impedir conflictes i

resoldre la pau i prolongant l'existència
d'una dictadura.

No sabem quines seran les futures deci-
sians de la S. de les N. Però seria fer-se
massa illusions esperar que el «fet consu-
mat» pel feixisme italià pugui rebre un trac-
te diferent del dels altres «fets consumatse
pel nazisme alemany.

En el moment d'entrar en màquina aquest
número, les tropes italianes han entrat ja
a Addis Abeba, on durant uns dies, no ha-
vent-hi cap autoritat, ha regnat l'anarquia.
Queda, però, la major part d'Etiopia sense
ocupar. Desapareixerà Etropia com a Estat
independent? Podrà mantenir-se Itàlia en

aquelles contrades rebeques?

LES ELECCIONS EGÍPCIES

]Malgrat la mort del rei Fuad I, les elec-
cions legislatives s'han celebrat el z de
maig, de conformitat amb els principis de
la Constitució de r923, redactada prenent
la de Bélgica per model, abrogada en 193o

i recentment restablerta pel difunt sobirà,
sota la pressió del partit nacional.

La Cambra egípcia es compon de zas
diputats, un per cada 50.000 electors ; el
Senat, de Izo membres, dues cinquenes
parts dels quals són nomenats pel rei.

ta l'inici de certs desplaçaments polítics?
Així ho afirmen els ben assabentats. Lla

-vors potser, efectivament, Ruiz Funes seria
la preparació a un govern de concentració
republicà-soci alista..

L'ACOMPLIMENT DEL PROGRAM:1 DEI.
FRONT POPULAR

Segueix, amb ritme accelerat, l'assenta
-ment de camperols en les terres que se'ls

designen pels tècnics de la Reforma Agrà-

ria. Aquesta 'setmana el govern llegí a les
Corts un projecte de llei sobre arrenda-
ments rústics que atén als problemes subs-
tancials, com els dels terminis per les revi-
sions, els elements que, han d'entrar en
joc en els futurs arrendaments, pèrdues de
collita, assegurances, etc. ; la llei comple-
menta també els altres projectes sotmesos
ja a les Corts i tanca de fet la tasca inicial
del ministre d'Agricultura respecte a l'exe-
cució agrària del pacte del Front popular.

També s'ha llegit un projecte de llei de
reforma de la lleiorgànica del Tribunal de
Garanties, per tal, diu el projecte, que
aquest organisme no pugui estar format per
elements contraris al règim. Igualment s'ha
presentat un projecte de llei modificant la
forma de nomenar el president del Tribunal
Suprem. Aquest serà nomenat pel president
de la República a proposta de vint- i-cinc di-
putats designats pel Parlament i vint-i-cinc
membres de la carrera judicial.

Com era de preveure, la majoria, en una
proporció del 75 per cent, l'ha guanvada
el partit wafdista. Aquest partit és d'un
nacionalisme ardent, oposat a la influència
britànica. L'oposició estarà constituida pel
parti t moderat, que té Helmin Issa paixà
per líder, i per alguns feixistes capitanejats
per Mahomed Mahmoud.

Fa uns quants dies que ]'alt comissari
britànic ha iniciat negociacions amb el cap
del partit guanyador, però se n'ignoren els
resultats.

EI. RESULTAT DEFINITIU DE LES ELECCIONS
FRANCESAS

la gual hauria ele renunciar al seu principi
d'universalitat per a limitar-se al camp eu-
ropeu. Es, fet i fet, la concepció de la Fe-
deració Europea ideada per Briand.

Però abans d'encarar-se amb un proble-
ma tan complicat, hi ha qüestions més ur-
génts, per a l'arranjament de les quals és
de desitjar que els homes de govern de
França estigui n a l'altura de la situació.

LES REUNIONS DE L'ENTESA BALCÀNICA I DE
LA PETITA d'ENTESA

Dilluns es • euniren a Belgrad els minis-
tres d'Afers estrangers de les quatre nacions

que formen l'Entesa Balcànica i ahir co-
mençà la conferència de 1'a Petita Entesa,
per a després celebrar una reunió comuna,
car Romania i Iugoslàvia formen part
d'ambdós grups d'Estats.

Els balcànics s'han ocupat, entre altres
qüestions, de la dgls Estrets; especialment

Faruk 1, nou rei d'Egipte

des del punt de vista dels signants del
tractat de Lausanna. Rustu Aras ha sos-
tingut enèrgicament la tesi del govern turc,
i s'han examinat les relacions amb Bulgà-
ria, que reivindica un accés a la mar Egea
com a conseqüència del rearmament dels
Dardanels.

També s'han examinat els recents acords
italo-albanesos, la importància dels quals
és tan gran que ham justificat el rumor que
Mussolini havia tramés 300.000 homes a 'la
part ele l'Adriàtica . Roma ho ha desmentit,
però a Belgrad no presten fe al desmenti

-rrent.
Una altra qüestió examinada pels repre-

sentants de la Petita Entesa ha estat la del
servei militar obligatori a Austria, implan-
tat sense tenir en compte el tractat de
Saint-Germain ni el pacte de la S. de les N.
La Petita Entesa ha presentat recurs a
Ginebra, i és sobre la seva discussió que
han pres acords els ministres de Txecoslo-
vàquia, Romania i Iugoslàvia.

Però donat que som en temps de fets con-
sumats amb impunitat assegurada, podria
ésser que el recurs no servís de res.

cuándo un ma les far
le quita el sosiego
y perdiendo el
buen humor Vd, se
siente cansado y
decaído, es que su
organismo necesi-
ta una limpieza
interna, para eli•
minar los resíduos
tóxicos acumula-
dos, que dificultan
su buen funcionamiento. Esta limpieza se lo
proporcionará el Urodonal que avivará sus

energías vitales a modo de ducha interna, y ol
asegurar la completo desaparición de sus
molestias le devolverá el bienestar duradero

URODONAL
regenera los órganos

porque disuelve el ácido úrico

.a. de política internacional

Diumenge va tenir lloc el segon torn de
les eleccions franceses, amb resultats — com
es preveia — favorables al Front popular,
sobretot a la seva ala extrema. I així, els
comunistes, que no havien tingut mai més
de dotze diputats, en tenen ara més de se-
tanta.

Per a explicar-se aquest augment consi-
derable, cal tenir present que els comunistes
francesos s'han presentat amb un programa
on el marxisme feia molt poc paper. A jut-
jar per la propaganda electoral, els comu-
nistes francesos són més aviat uns refor-
madors legalitaris que uns revolucionaris,
i han donat al seu programa un caràcter
crninentment patriòtic.

A més a més, tonint en compte que una
bona part dels comunistes elegits ho han
estat amb els vots dels partits aliats, creiem
exagerat suposar una intensa bolxevització
de França.
E'I triomf del Front popular assenyala la

fi de les temptatives reaccionàries i feixis-
toides que en aquests darrers temps s'ha-
vien produït.

Els radicals-socialistes han sortit bastant
malament de la lluita electoral ; però, tot
i haver perdut uns escons, segueixen essent
els àrbitres de la situació pa^rlamentàri,a.
Si es manté el pacte" que donà lloc a la

formació del Front popular, el govern que
succeirà al presidit per Sarraut serà de
marcada tendència esquer) ana, amb parti-
cipació dels socialistes de la S. F. I. 0.,
però no dels comunistes, que han declarat
no voler acceptar responsabilitats de govern.
Si — i no seria la primera vegada que pas-
sa — els radicals-socialistes, que són l'ex-
ponent de la classe mitjana, temessin un
Iliscament massa cap a l'esquerra — temor
que és especialment sentit per Herriot —.
podria haver-hi algun canvi en la situació
parlamentària.

Pel que fa a la política internacional, no
creiem, com ja hem dit altres vegades, que
hi hagi variacions sensibles. A més a més
de la política tradicional del Quai d'Orsav,
hi ha el fet que el perill hitlerrà és igual-
me'nt valorat per tots els francesos. Això
ha influït en els programes electorals i
influirà en la futura política exterior de
França.

Recordem, també, oue el líder dels ra-
dicals-socialistes, Daladier — al qui es deu,
com en 1 923 a Painlevé, la unió de les for-
ces democràtiques i antireaccionàries — és
partidari d'una reforma de la 5, de les N., I

.a
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