
quantitat d'espinós que sembla un sector del
front durant la gran guerra.

Els italians illustrats saben però que, fo-
namentalment, la situacló militar d'Itàlia
enfront d'Anglaterra és del tot indefensable. +
Adhuc concedint a Itàlia els èxits més bri

-llants, assolits gràcies 1s seus torpedes,
a les seves bombes aèries i als seus obusos,
sobre la flota britànica, els anglesos encara
tencn prou vaixells per a bloquejar el Canal
de Suez, immobilitzar la'ñota italiana i blo-
quejar Itàlia. Els bastar aleshores esperar
l'ensorrada inevitable.

Però desitja Anglaterra que Itàlia sigui
així colpida mortalment?

Anglaterra té tres raons per desitjar que
fracassi la campanya italiana d'Africa. Pri-
mer que res, un desig d'ajudar el país més
feble. Aquesta raó sentimental és molt forta
entre l'esportiu poble britànic, però del tot
indiferent als ulls del Foreign Office.

Segonament, Anglaterra vol a tota costa
impedir Itàlia de consolidar a la Mar Roja
una posició que amenaçaria la ruta impe-
rial vers les Indies, i també ofegar dintre
l'ou les intencions latents que, pugui tenis
Itàlia respecte a Egipte i Sudan. Itàlia no
serà prou forta per a una guerra agressiva
contra la Gran Bretanya a propòsit d'Egip-
te i Sudan, però el seu espectacular èxit a
Abissínia, afegit als seus plans ja esmen-
tats d'organitzar un gran exèrcit negre,
amoïnen Anglaterra, insegura dels límits
de l'ambició italiana.

Tercerament, per fi, Anglaterra desitja
fer fracassar les empreses italianes gràcies
al mecanisme de la S. de les N. per a donar
una lliçó a Alemanya. Aquesta raó és, i de
molt, la més important ; és en ella que s'han
de trohar les causes profundes de l'aferris-
sament britànic a defensar les sancions.
Anthony Eden, partidari apassionat i sin-
cer de la S. de les N., sap tan bé com
qualsevol emigrat alemany que Itàlia no
constitueix gens ni mica un perill per a
Europa, però que podria molt ben ésser que
Alemanya n'esdevingui un. I desitja ense-
nyar a Alemanya el que li passarà si gosa
tractar un dels seus veïns europeus de la
mateixa manera que Itàlia tracta Abissínia.

A hores d'ara, Anglaterra, exasperada pels
cops repetits que li ha donat Ítàlia, estaria

d	 orrar se Musso-

ng, de Koweit, de Sinai, de la Guinea
Dtentrional, Oriental i Meridional, de les
es Salomon, de les Illes Tonga, del Su-
n, de l'Uganda, de I'Africa Oriental An-
sa, de la Somàlia Britànica, de Zanzíbar,
I Transvaal, de l'Estat Liure d'Orange,
la Rhodésia, de l'Africa Anglesa del Cen-
e i de la Nigèria! ,
Però l'anglès respon : «Les regles han
nviat després.» «Canviat, oi? — respon
talié furiós —. Han canviat en el tractat
Versailles, i tan avantatjosament per a
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La là15ida descoberta el ió de maig al
Senat de Roma commemorant la fun-

dació de l'Imperi

El nri.nileni d'ésser catala moindre importante que selle de la Garde
R publicaine !

En un restaurant de Madrid sopen don Tems i es aip	 pAngel Ossorio y Gallardo i el senyor Claudi
Ametlla. Naturalment parlen de la situació

En córrer els primers rumors sobre la pro-
po

'i

li
v
a,

é li sembla de tot això ?—inquireix—Què 7 estada	 vaga	 de	 barbers,	 Genoveva	 Puig
à el pianista Juli Pons perquè es fes

l
— Veurà—respon el senyor Ametlla—, jo arranjar	 cabelleraarn	 la

—Ara sí que no em podràs desairar. Pen-
sóc català...

I	 senyor Ossorio, fulminant, que diu sa que passaran molts dies sense que et	 u
q	 pguia tocar ]es tisores!

:al seu me,
H

el 

ome,	 sempre el mateix !	Sabeu què —Molts dies? Em creia que anaves a dir
q—	

sempr 
e molts anys !

em va explicar, ]'altre dia,	 un client meu
català? Doncs que el primer de maig es
va trobar al bell mig de la manifestació pro- El llaminer
letària	 dels	 partits	 comunista	 i	 socialista. +	 Distret com sempre, En Josep M. Tallada

T ladaL'home s'ho mirava com a simple especta-
dor, quan se li atansa un jove, amb camisa PnDi	 la setmana	 resada al Forn

I	 p Sant

blava i corbata roja, i li diu : Jaume a comprar	 dues	 lliures de dolços.
1 un dels amos, sortint-lo a rebre

—Por qué no levanta usted el ¢uño?
—Es que yo soy catalán—contesta l'altre.

i	
—Dispensi,	 perd	 només	 podem	 servir-li

—Ah! Entonces usted perdone.
?don Angel, amb

tortells...
—No farem rees ; els tortells em recorden

—Què us sembla —fa
cara estupefacta. massa 'En Duran i Ventosa !—s'excusà 1 il

Aviat serà un fet la predicció d'En Pujols lustre economista, tot anant-se'n de buit.

que fot ens ho trobarem pagat !
Els retecnies

— Aquest sí que ve de mena de porc!
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Itàlia està disposada a lluitar. Farà la	 Il]
guerra a Anglaterra, si és necessari, i a tot	 da
el món també, si cal. Està exaltada, potser + gl
intoxicada, digueu-ne com vulgueu ; està dis-	 de
posada a fer guerra si la Gran Bretanya de
o la S. de les N. o qui sigui pren contra	 tr
ella mesures de mena que puguin impedir I .
la seva victòria a Abissínia o escamotejar-li 	 ca
els fruits d'aquesta victòria. 	 1'i

S'arribarà a la guerra?	 de
«Perdrem fins a l'últim dels nostres vai-

xells de guerra. Perdrem l'última barca de
rem i ni una sola xemeneia no quedarà sobre
la superfície de les ones. Perd abans que
Anglaterra hagi arribat a aquest punt, li
haurem infligit unes pèrdues marítimes que
se'n recordarà durant vint anys. I vençuts
i tot, quedarem coberts de glòria.»

Tars són els termes usats per un almirall
italià en una conversa que vaig tenir-hi a
Roma, quan me n'anava a Abissínia. Ara,
amb la fugida del Negus i l'ocupació d'Addis
Abeba, l'esperit de repte d'Itàlia s'ha refor-
çat encara més.

- El fracàs de la resistència abissínia és
igualment el fracàs de la política de san-
cions de la S. de les N. Però així que la
S, de les N. sigui fora de la lluita, desapa-
reixeran els «paracopsn entre Anglaterra i
Itàlia, i aquestes dues nacions quedaran
mútuament cara a cara respecte a una
qüestió important vital per a totes dues.

En aquest moment tan tens, la premsa
britànica reporta que el mariscal Badoglio
es proposa d'organitzar immediatament dos-
cents mil abissinis com a nucli d'un gran
exèrcit negre. IEl que això pot significar per
a Anglaterra, pot jutjar-se a la llum d'un
report que ha circulat pels medis oficials
anglesos, segons el qual Badoglio considera
que pot ésser eventualment necessari con-
nectar Líbia amb Abissínia gràcies a un
corredor a través del Sudan Anglo- egipci.
Això facilitaria el manteniment de les co-
municacions amb el seu nou Imperi sense
emprar e1 vulnerable Canal de Suez. Per
això, grosso modo, la victòria italiana ha
produït més desassossec a Londres que en-
lloc, exceptuant potser Addis Abeba, i el lleó
britànic ha compartit completament la der-
rota del Lleó de Judà.

EI lleó britànic va ficar el seu majestuós
morro en els afers d'Itàlia, la tardor pas-
sada. Des d'aleshores, amb tant de vigor
com de regularitat, Itàlia ha fet ploure els
cops sobre aquest òrgan, que ara està ver-
mell i congestionat com no ho havia estat
des de 1776. L'efecte a Anglaterra ha estat
penible. A Itàlia, ha estat extraordinari.
Seria debades buscar a través de tota la
història italiana dels temps moderns una
acció que hagi contribuït d'una manera sem-
blant a exaltar l'esperit nacional, a unificar-
lo, a estimular-lo fins a un paroxisme d'en-
tusiasme patriòtic.

Anglaterra ha fet més en tres mesos per
a unificar Itàlia que els feixistes en catorze
anys. Fins al dia en qué Anglaterra va
posar-se al- cap del bloc de les nacions san-
cionistes, a Itàlia hi havia probablement
una persona de cada cinc que en el fons
del seu cor era hostil a Mussolini, i sense
cap mena de dubte una de cada dues que
desaprovava una guerra amb Abissínia.

La guerra era impopular. Però des del
moment en qué Anglaterra intervingué, tota
Itàlia sencera, com un sol home, es reuní
al voltant de Mussolini. La guerra deixava
d'ésser únicament contra Abissínia pPr a
ésser-ho contra tot el món, i en ;;articular
contra Anglaterra. I immediatament esde-
vingué follament popular.

Dia per altre, a Roma, cada vegada que
arribaven a la capital els comunicats anun-
ciant nous èxits militars a Abissínia, la gen-
tada s'escampava pels carrers, tal com feia
dos mil anys enrera, a cantar i cridar d'ale-
gria. Vaig preguntar a un amic italià

—No se'n donen una mica de vergonya
de celebrar victòries sobre aquests desgra-
ciats abissinis, que només tenen sarbatanes
per a oposar als vostres avions, als vostres 1
tancs i a la vostra artilleria feixuga?

—No sigueu ridícul — respongué el meu
amic —. Tota aquesta gent no celebren pas
una victòria sobre els abissinis. Deliren d'a-
legria perqué acaben d'administrar un mas-
tegot més al vell lleó britànic.

Els italians van amb el cap alt. Tan alt,
que de vegades se'ls perd pels núvols. L'ita-
li à mitjà creu de pedra picada que Itàlia
podria administrar una pallissa a Angla-
terra. Està persuadit que l'Imperi Britànic
va camí de caure a bocins. Creu que els
anglesos estan grassos, estovats pel luxe i
la glòria, i en plena degenerescéncia. S'ima-
gina de bona fe que Anglaterra ha apellat
a la S. de les N. contra Itàlia, perquè té
por d'aquesta Itàlia de Mussolini.

L'italià mitjà considera la Itàlia feixista
com ]'hereva natural de les riqueses de l'Im-
peri Britànic. Amb uns ulls com unes ta-
ronges mira els mapes de Roma que Mus-
solini ha fet gravar en marbre i que mos-
tren l'Imperi Romà des del seu origen fins
a l'època en què comprenia tota l'Europa
coneguda, incloent-hi — r això l'impressiona
particularment — Anglaterra. «Ha arribat el
moment — es diu Gcuseppe — de tornar a
guanyar tot això.»

L'italià superior, que ha estudiat i refle-
xionat i observat, sap que la realitat és ben
diferent. Però la seva intefigéncia lògica
està revoltada per l'actitud anglesa. «Com!
— es diu dintre seu —. Vetaquí que Angla-
terra es fica al cap, per grandesa d'ànima
i en virtut de principis humanitaris, de
preservar la independència d'Abissínia. I és
aquesta mateixa Anglaterra qui en cinquan-
ta anys s'ha apoderat en lluita i per la força
dels seus armaments, del Beluxistan, de
Burma, de Xipre, de Wei-hai-wei, de Hong-

Extra parlamentarisme

El poeta Josep Maria de Sagarra troba
En Dalmau-Costa, majordom del Parlament
i home de confiança del president Joan Ca-
sanoves.

—Suposo—diu iEn Sagarra—que vindràs
al meu assaig general demà a la tarda.

I davant la cara dubtosa d'En Dalmau,
afegeix

—Ei 1 Si demà no tens Juanito.
Sembla que la frase ha tingut molt d'èxit

«extraparlamentari».

De l'«Escuela de Periodistas»

En una penya «rambieran, hom comen-
tava la insidiosa campanya que ve fent con-
tra el atostre Front Popular un sector de la
premsa estrangera, la francesa en primer
lloc.

La conversa es generalitzà i va caure de
ple sobre les activitats periodístiques dels
corresponsals dels diaris madrilenys a Ca-
talunya.

De totes les boques, va sortir un nom
el dei senyor Angulo, corresponsal d'El De-
bate. Unànimement, hom coincidí a apre-
ciar la quantitat d'insídies; de calúmnies i
d'inexactituds que surten de la ploma d'a-
quest tendenciós periodista.
—Es un Angulo agudo — observà un pe-

nyista.
—Ca, home! — replicà un altre—• El!

bé s'ho creu. Però no arriba a tant. No
passa d'ésser un Angulo obtuso!...

«L'accolade»

En Josep M. Puig i Roig, president de
la Federació de Mutualitats de Catalunya,
no cap a la pell per l'èxit de la visita de la
Eédération Nationale de la Mutuaht; Fran-
çaise, realitzada com w fi de festa del Con-
grés de Tolosa
—Mireu si se n'han anat conten s:s aquests

francesos, que fins m'han petor;jat. I no
us cregueu pas que ho fessin svaument: a

l'estació de França em pensava que m'arren-

caven les galtes!

El límit

Els mutualistes francesos que ens han vi-
sitat sembla que, en general, pertanyen a

una zona bastant culta. Per això varen po-
der apreciar el valor de la Banda Municipal
ele Barcelona, que donà un concert al local
de la Federació, i encara van frenar les
exclamacions d'almiració sota l'imperatiu
del patriotisme

—A vrai dire, elle ne me fiara8t pas de

Topografia

Els periodistes que fan informació a la
Generalitat oferiren un banquet al cap dels
serveis de Premsa — al Cabeza de Prensa,
com li diu Ferrer Equizábal — , Joaquim
Vilà.

—On el farem? — es digueren els repòr-
ters, en organitzar ('àpat.

—Jo sé un lloc on es menja molt bé 1
econòmic — proposà el fotògraf Segarra —.
Sabeu el Ritz?

—Home... !
—Doncs, en aquella taverna que hi ha al

davant.

Un sopar amb bon humor i amb poc
menjar

El banqut, doncs, es féu al Canari de La
Garriga, i fou un èxit de concurrència, de

bon humor i de camaraderia, i un fracàs
gastronòmic. Hom comptava que hi anirien
vint-i-cinc persones, i n'hi anaren gairebé
el doble. Les racions s'hagueren d'escurçar

considerablement, amb gran desesperació
dels gastrònoms que veien fondre's un
temptador ]lomillo amb mongetes que fou
distribuït amb una parsimònia i una cura
tal que semblava que es tractés de caviar.

Un periodista, no podent agafar cap tall,
hagué d'escurar una plata de mongetes.

Un azañista més

En arribar al banquet, un periodista de
dreta s'adreçà a un company i li digué

—Noi : aquest sopar m'ha fet canviar d'i-
dees. Em vaig a fer d'Izquierda Republi-
cana.

—I ara! Per qué?
—Perquè ara comprenc allò de las mu-

chedumbres hambreadas...

Cultura rural

Les autoritats municipals de la pàtria de
l'explorador Félix Cardona, desitjoses de
millorar el nivell cultural de la població,
van pendre l'acord de crear una biblioteca
circulant.

Els intellectuals del poble estaven més que
satisfets. (cEns instruirem de franca, deien
tot fregant-se les mans. Hi havia una expli-
cable expectació.

No obstant, la dura realitat es cuidà de
matar tots els somnis i totes les il1usions.
Quan els llibres foren posats ala disposició
dels impacients lectors, el desericís fou unà-
nime. No hi havia res de bo. Novelles, no-
vefles i més novelles. A més, la majoria de
volums estaven en un estat de conservació
lamentable. Les millors obres eren : Los Tres
Mosqueteros, Veinte años después, El Viz-

conde de Bragelonne, etc., etc. Resumint,
un veritable saldo.

Els únics que no poden dissimular llur
satisfacció són els menuts, la mainada del
poble. Tant és així, que fins es parla d'ho-
menatjar l'iniciador de tan filantròpica i cí-
vica obra.

vosaltres, que amés a més d'aqueixos vas-
tos territoris «adquirits» abans de la guerra,
heu obtingut després un milió de milles qua-
Irades de territoris nous, sia sota mandat,
sia d'una altra manera, mentre que França
rebia 350,000 milles quadrades i Itàlia no-
més 38,000 miserables milles!»

Aquestes consideracions fan que els ita-
ians vegin l'actitud anglesa com una hipo-
oresia tan monstruosa, que es tornen mig
boigs de ràbia; i quan de passada es re-

:orden que. Anglaterra i la S. de les N. han
deixat que el Japó s'embutxaqués la Man-
xúria, simplement perquè el Japó és massa
lluny i sobretot perquè està massa podero-

sament armat, aleshores rebenten de ràbia
«Així la vostra llei — declaren — varia se-

gons la puixança d'aquells als quals s'aplica.
Està bé ; ara us demostrarem que som de
la raça dels forts.»

Itàlia compta amb la seva potència aèria,
els seus submarins i els seus petits torpe-
diners ultraràpids per a infligir feixugues
pérdues a la marina britànica, aterroritzar
Egipte i amenaçar el Sudan i Kenya. Po-
ques persones als Estats Units, per costum
de considerar Itàlia una potència de segon

ordre, es fan càrrec de la serietat amb qué
Anglaterra considera aquestes eventualitats.

Fa algun temps, quan em trobava a Egip-
te, uns oficials anglesos d'estat major van
confiar-me : «No hauríem pogut pas impe-
dir, a l'octubre passat, que els italians pe-
netressin a Egipte. Havien amassat a Líbia
una quantitat de tropes ben superior a la
que podien oposar-los els anglesos. Avui
aquests darrers poden lluitar a forces iguals,
i han fortificat la frontera de Líbia amb for-
taleses farcides de metralladores i una tal

molt contenta e veure ens
lini i- el règim feixista Però França no
p'ercitetrà mai que les os vagin així, car
França té necessitat d'Itàlia perquè l'ajudi
contra Alemanya. Anglaterra no combatrà
mai Itàlia sense l'ajuda de França. Doncs,

111 lògicament, el conflicte anglo-italià no arri-
barà fins a la guerra. Però ja sabem que

els esdeveniments no es conformen pas sem-
pre a les regles de la lògica.

Alemanya ha tret el seu profit de la lliçó,
però, ai!, no pas de -la manera que Eden
hauria desitjat. Ha vist fracassar la S. de
les N. en la seva temptativa de fer penedir
Itàlia, mitjançant les sancions. Ha vist
Mussolini desafiar Ginebra i triomfar des-
prés a Abissínia. Ha assistit al triomf de
l'esperit nacional sobre els subterfugis lo-
ternacionais.
Quines seran les conseqüències d'aquestes

constatacions sobre la política futura d'Ale-

manya? Tal és la pregunta angoixosa que

es planteja al començament d'aquest estiu
de 1936.

H. R. KNICKERBOCKER

(Copyright Opera Mundi)

Entre els articles que tenim en cartera
per a publicar n'hi ha una sèrie sobre Pa-

lestina i el Pròxim Orient, d'un català que
hi ha passat molts anys en condicions ex-
traordinàries i que a l'interès de l'aventura
uneixen ara un caràcter d'actualitat que els
fets recents els confereixen.

L'Associació per a la Defensa i Promoció
de l'Estalvi confià una conferència a Xavier
Ribó sobre el problema ferroviari. Coneixent
les tretes del crític financer de. La Veu, on
acostuma a publicar moltes «adaptacions»,
En Jaume Carrera advertí, malfiat

—No m'hi escombraran pas les trepitja-
des, perqué estic segur que tot plegat no
serà més que una recensió dels articles d'El
Sol!

L'honor del carro

Al concurs Casa del Penedès de Ball de
Bastons de l'any passat, s'endugueren la
copa i el diploma els bastoners de Gelida,
amb gran disgust dels bastoners de Sitges
que ja la tenien coll avall. Els sitgetans se'n
disculpaven

—Es clar, com que hi han anat els joves!
Ja ho veurem, l'any vinent, quin paper més
lluït que hi farà la colla dels vells !

Però la colla dels joves diu que són ells
mateixos els qui s'han de reivindicar, i és
per això que diumenge vinent, a la tarda,

al Poble Espanyol de Montjuïc, la compe-
tició serà doble r els bastoners joves de Sit-
ges, a més de voler batre els de Gelida,
Llorenç, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de

Riudebitlles i Masquefa, volen esclafar els
veterans del seu poble. Francesc Pujols, en
saber-ho, ho justificà

—No hi tinc res a dir: es tracta de l'ho
-nor del carro !
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Cal, primerament, que el lector pronunciï
bé aquest nom : Berga, Els barcelonins, e
aquells que es donen l'aire d'ésser-ho, pro-
nuncien Bèrga, amb una è clarament oberta;
els bergadans pronuncien Bérga, amb una

mé fortament tancada, d'un so semblant al
que té el dígraf francès eu.. j,a pronunciació•
correcta és amb una e breu, ni oberta ni
tancada : Berga.

Berga és una ciutat de mig to molt sos-
tingut. No és a la muntanya ni al pla. A!s
seus peus moren els darrers camps de blat

r	 ^;

sada a tot arreu. En canvi, la comunitat ' afineu bé l'oïda potser sentireu aquesta ex-sacerdotal, presidid pel senyor rector, gelo-	 clamació: «Jesús, !Maria, Josep! Quin es-sa dels leus privilegis, que daten d'una	 càndol ! On hem anat a parar amb aquestaèpoca molt llunyana, ha arribat a portar al	 república!»	 t;Tribunal Suprem de la Rota, a Roma, un	 I bé, qui llegeix a Berga? Segons esta-plet contra el senyor bisbe de Solsona. E1 1 dístiques facilitadés per la senyoreta biblio-bisbat s'ha commogut fins als fonaments :	 tecdria de la Caixa de Pensions, hi ha unel senyor hisbe ha perdut el plet. I, ara, en	 terme mitjà de 1.700 lectors cada mes re-revenja, ha processat canònicament el rec- partits de ]a manera següent: qoo homes,tor de Berga. El fall encara no ha estat	 300 dones, 900 infants. Però com que lesdictat i tot Berga s'apassiona per aquest	 estadístiques facilitades
a

er les bibliotequesprocés i pren partit, generalment, a favor	 ens donen, més que el nombre de lectors de
cada població. el nomhre 1 1P^ „an„ao

Vickci
ELS AMOS DEL MÓN

rs de milions tc;ntaculars
Vickers Armstrong té també el monopoli

dels tancs, i el dels tractors, vagons militars
i material militar rodat, pel control de la
Metropofitan Cammell Carriáge Wagon &
Finarïce Co.

Això pel que fa als armaments a Angla-
terra. Les relacions amb les cases estran-
geres no són, versemblantment, tan estretes
com abans de 1914. De totes maneres, la
Vickers ha conservat interessos considera-
b!es en fàbriques d'armes de fora d'Angla-
terra, i se'n poden .trobar rastres. Així, se-
gons informes financers que era possible
procurar-se fa alguns mesos, la Vickers-
Terni d'Itllia, la Resitza de Romania, la
Sociedad Española de Construcción Naval
i la Japanese Steel Works; aquesta darrera
forma part de la gran empresa Mitsui.

A més d'aquests interessos en cases es-
trangeres, la Vickers té acords amb Schnei-
der, Krupp i 1'Electric Boat Company of
America. Aquesta darrera societat posseeix
patents importants i contractes relafius a
submarins amb tot de països. Els acords de
la Vickers amb les dues altres societats,
sense cap mena de dubte, fan referència aprimes sobre patents i bescanvis.

La Vickers Ltd, és actualment una com
-panyia britànica el capital tota] (accions i

obligacions) de la qual és de setze milions
de lliures esterlines. Però la Vickers con-
trola altres societats (o bé hi posseeix un
nombre d'accions que equival al control),
la qual cosa porta la puixança real del seu
capital a més de vuitanta-cinc milions de
lliures esterlines.
I aquesta colossal societat deu la seva

gratitud, abans que res, a un comerciant
grec d'origen obscur.

UNA AssocIAmó FRUCTUOSA

Cal remuntar a 1867, tres anys abans de
la guerra franco-prussiana. En tal any, una

EL CONSELL DIRECTIU

Berga té l'esquena enganxall

La Patum a la Plaça de Sant Pere

esglaonats en un vessant molt suau, airejats
pel vent del sud que hi arriba conduït perla Conca Jel Llobregat. Berga té l'esquena
enganxada a la muntanya de Queralt, i les
tramuntanes hi passen de biaix. Però quan
els vents s'hi arremolinen, els carrers dela ciutat són el centre d'un tifó oriental.
Seguint per aquest camí diríem que la for-
mació dels barris extrems de Berga sembla
deguda a una rotació vertiginosa del nucli
central que ha llençat edificacions  per •:i
per lla. 'rotes les entrades a la ciutat portenal carrer Major i el carrer Major a la vella
plaça de Sant Pere, l'escenari de la Patunl;

Però què té Berga que ha robat el cor
de tanta gent? Anar a Berga és com anar
a ciutat. Pels joves del poble de la comarca,
les noies de Berga ciutadegen. Pels comer-
ciants, els industrials i els pagesos, Berga
és la residència dels dos notaris, els eina
advocats i el registrador de la propietat.
Aquesta posició privilegiada de Berga ha
encès moltes enveges, estimulat moltes com

-petències. Gironella, per exemple, la petita
i simpática competidora de ja capital del
Bergadà, va provar de fer la Patum, ja fa
alguns anys. Hom va adquirir un gegant
i una geganta, una mula guita, cap-grossos
i centenars de petards. Aquest espectacle
manllevat va fracassar tan .sorollosament
que encara avui els de Berga ho retreuen.

La Patum necessita el clima especialíssim
de la plaça de Sant Pere, i una tradició tan
llarga que solament aquí pot constituir un
espectacle interessant. La tradicih és, certa

-ment, llarga; ja ho diu la dita: a Berga,
Patum i vi. Quant al clima dela plaça de
Sant Pere, no direm sinó que en aquesta
placeta hi ha de tot : l'església, dic, la
catedral de Sant Pere, l'Ajuntament, el jut-
jat municipal, la presó del districte amb
l'advertiment : «Odia el delicte, compadeix
el delinqüent», una botiga de cada mena,
el centre d'Esquerra, un quiosc de periòdics
i el collegi del doctor Saló. La placeta de
Sant Pere té capacitat per a un miler de
persones ben premsades, però el dia de la
Patum hi caben tots els bergadan:; i deu mil
forasters.

No_ és estrany que en aquesta placeta on
hi cap tothom les categories es confonguin
i s'arribi a contactes insospitats. Un any,
el dia de Corpus, que és el dia de la Patum,
l'Ajuntament era a les escales de Sant Pere
i el senyar rector i la gloriosa comunitat
de Berga, al balcó de l'Ajuntament. Un al-
tre any, el dia q d'octubre, l'Ajuntament
era a la presó, dues portes més avall.

Ara', passat aquell trasbals; el ritme de la
ciutat torna a ésser reposat, lene, sota els
xàfecs primaverals. Dóna idea d'aquest re-
pòs beatífic la secció El pa dels pobres de
la revista mensual El Cordó de Sant Antoni
publicada pela pares del convent de Sant
Francesc. Els devots del sant fan públic
llur agraïment pels favors rebut; i li pro-
meten almoines pels que esperen rebre. Co-
piem del número d'abril: «Gloriós Sant
Antoni : ns dono l'almoina de 4'25 pessetes
pel Pa dels Pobres. Veneïu-nos ï doneu-nos
feina. Feu que aquells melons vagin bé.
Guardeu-sos de tot mal.» Els pares fran-
ciscans han portat sempre una vida repo-

no serà mai una població de to fabril com
d'altres pobles de la conca de l'Alt Llobre
gat. Berga és una ciutat de mig to, 1a vida
s'hi escola entre un dolç no fer res i una
activitat sense pressa. El vent tou del sud
hi ha portat, en els últims anys, soroll,
agitació de màquines, una mica de pols de
ciment i fines voliaines de cotó. Predomina,
però, el vent sec del nord, que baixa de
les soledats del Cadí i és olorós dels pins
de ,pinya de Queralt quan arriba a les teules
rogenques de la ciutat.

El riu Llobregat i el tren que el segueix
paral.lelament, en tots els regions i reconets,
no arriben a Berga, passen de llarg. Aquest
fet prestigia — i no és paradoxa — la capi-
tal del nord, fa que Berga sembli una ciutat
més de muntanya del que realment és.
I anar a Rasos de Peguera a l'hivern o a
Corbera a l'estiu sembla in viatge extra-
ordinari a Ico quilòmetres de Barcelona.
E1 nostre amic, l'honorable conseller senyor
Pere Mestres, va dir, en una nota que, els
bergadans consideren famosa, que no havia
pogut arribar a Gòsol, on volia estudiar un
pla de vies de comunicació, perquè transitar
per aquells camins a cavall d'una mula era
lugar-se la vida. Els barcelonins prenen les
muntanyes del nord de Berga per un lEve-
rest inexplorat.

Cada home ha nascut un aventurer o té
els instints ben arrelats a terra. Els be--
gaclans pertanyen a aquesta darrera cate-
goria, evidentment. Berga serà bergistamo
fins a la fi dels segles. Els bergadans que
han volgut aixecar el vol, han liquidat una
fortuna llastimosament si eren capitalistes
i no han arribat a guanyar ni una flor
natural a Barcelona si eren poetes. Sola-
ment en política els bergadans han sobre-
sortit, i és que en aquest camp de l'activi-
tat humana la ciutat ja té una tradició i
àdhuc una escola : en matèria d'ideologia
precisament la primera i la darrera paraula
del bergadá és : conveniència, en el millor
sentit de la paraula, naturalment. Si, com
diu Keyserling, l'anglès és, psicològicament
parlant, més a prop de l'animal que de l'eu-
ropeu, els bergadans són uns anglesos mag

-nífics.
Berga és una ciutat exclusiva i els ber-

gadans uns bons vivants. E1 tastet sol ja
els acredita el paladar. Ciutat de repòs, de
calma, té dues cares : riallera, franca per
la població flotant que, sobretot a l'estiu,
pul.lula pels carrers I s'escampa pels camps,
les fonts i les muntanyes; i una cara de
ciutat tancada, amable sense cordialitat, cu-
riosa, que s'adiu molt bé amb aquells car-
rers estrets sota la pluja fina d'hivern, per-
sistent, freda, que és neu a Rasos de Pe-
guera.

RAMON PEI

Telèf. . de MIRADOR: 24647

Sir Basil Zaharoff

petita companyia de metalls, fundada per
George Naylor, fou registrada sota el nom
de Vickers, Lons & Co., amb un capital de
150,000 lliures esterlines. Quatre anys més
tard, cap a l'època en què Bismarck dictava
la pau a París i, per desgràcia seva, an,e
xionava l'Alsácia-Lorena, la firma portava
el seu capital a 500,000 lliures.

Saltem cosa de vuit anys i arriben a la
guerra següent : Grècia i els Balcans lluiten
contra Turquia, mentre que Turquia i Rús-
sia es disputen' el control de l'Orient. Era
un terreny fecund per a la venda d'armes,
i, ben insta•lat al cor d'aquest terreny, es
trobava un corredor representant de la Nor-
denfelclt Company, que fabricava canons de
tir ràpid i altres enginys. Zaharoff era un
geni en el seu gènere, les gestes del qual
havien de cridar por força l'atenció d'una
firma a la cacera de comandes, i crida la
de Vickers, Sons & Co. Entraren en re-
lecions.

Durant la guerra russo-japonesa, Angla-
ferra, aliada del Japó, venia material als
russos com qui ven llonguets. Zaharoff ha-
via lligat caps entre la Vickers, la Saint
Petersbourg Iron Co. i altres cases d'armes
de Rússia.
Les comandes eren de cuirassats, de ca-

nons, de plaques de blindatge. Zaharoff
havia negociat també un arranjament entre
Schneider del Creusot, del qual tenia ac-
cions. Aquesta combinació internacional per-
meté que uns quants soldats britànics es
fessin matar a Gallípoli per material le
guerra Vickers venut als turcs. I, inciden-
talment, el Banc Otomà, en el comité del
qual tenen participació els directors de la
Vickers; llançà un emprèstit turc a Angla-
terra, emprèstit destinat, entre altres coses,
a pagar a la Vickers el material proper-
cionat als turcs justament poc abans de la
guerra. Es veritat que, a tall de compen-
sació, Krupp trametia a la Vickers una nota
del que Ii devia per coheta, etc., i altres
patents utilitzades contra les tropes alema-
nyes durant la guerra.

BEL I3ALANç ACTLAI.

Avui dia, per l'intermedi de les societats
subsidiàries Armstrong, la Vickers compta
amb cinc grans fàbriques d'avions. Per ]a
direcció i les accions que en té, controla les
construccions navals Cammell Laird i Vic

-kers Armstrong. Acors ràpids, canons de
fusell, bales, etc., són també fabricats par
diferents grups de la Vickers.

Els membres del . Consell directiu, les per-
sones que estan darrera la Vickers, la di-
recció activa de la firma, es componen d'ho-
mes que ocupen llocs importants en l'exèr-
cit i la marina i homes relacionats amb l'alta
finança.
EI president és l'Honorable Sir Herbert

Lawrence, que té la graduació de general
i fou el cap d'estat major de Sir Douglas
Haig a partir de gener de Igt8. Es, també,
president del Banc Romanès i forma part
del Comitè de Londres del Banc Otoma.
(Schneider està representat en el Comitè de
París d'aquest mateix Banc.)

El comandant Sir Charles Craven, el di-
rector encarregat de les construccions na

-vals, és un expert en submarins. Serví en
1a marina de 1900 a Igla; en tg)q reprengué
e1 servei i fou desmobilitzat en I 91 6, a pe-
tició de la Vickers, per a tornar a les
drassanes de Barrow. A més de la seva im-
portant situació a la Vickers, forma part
dels Consells d'administració de disset altres
companyies relacionades amb la finança in-

g
ternacional les construccions navals i al-
unes grans societats estrangeres, de les

quals una a Sèrbia i dues a Espanya.
EI tinent coronel I. B. Neilson, vice-presi-

dent, compta també amb una llarga i brillant
carrera militar.

Un altre dels dirigents de la Vickers és
el general Sir Noel Birch.

BEL 50 PER CENT PVCÍFIC

Quan la darrera assemblea general, el
president de la Vickers declara que el 50 per
Cent dels productes de la firma eren de natu-
ralesa comercial i no tenien res a veure
amb els armaments. Què vol dir aquest so
per cent pac^fic? Es tracta dels accessoris de
destilleries I fàbriques de cervesa, purifica-
dors d'oli, instruments científics, maquinà-
ria agrícola, vaixells mercants, bateries de
cuina, en una paraula, tot el que comporta
acer o motors. AI local de la Vickers, a
Westminster, la casa exposa aquests 50 per
cent. Estan al costat dels instruments de
mort, els altres 50 per cent.

Un jove venedor us demostrarà amb en-
tusiasme la superioritat d'una metralladora
que mata millor que una altra. Després, si
voleu, us dura a l'exposició de bombes,
«molt modernesn, que és al costat. La pro-
ducció pacífica de la Vickers és d'una qua-
litat admirable, i l'altra és diabòlica en la
seva perfecció i la seva enginyositat.

JEAN ODIER

(Copyright by Agence Littéraire Interna-
tionale)

CASA RENE
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que els capellans de Berga en siguin fills,
té molts avantatges, entre els quals el se-
güent : mossèn Freixes, el xantre que dis-
sortadament s'ha quedat sense veu, em
deia:

—Els capellans no hem estat mai gaire
respectats a Berga, però quan els temps
han canviat, no ens han insultat com passa
en altres llocs, ni ens han assassinat com
al rector de Navàs, que era un home molt
respectat.

Procuradors, advocats, notaris, metges,
registradors de la propietat, veterinaris,
mestres i secretaris d'Ajuntament i de jutjat
havien donat a Berga aquell to que la gent
anomenada de professions liberals han por-
tat a les petites ciutats de Catalunya, to
que, per entendre'ns, anomenarem ciutade-
jar. I aguantar aquest'to no és pas sempre
fàcil en una ciutat de muntanya! Però l'ho-
me de professió liberal preferia morir pobre
de solenmitat a permetré, per exémple, que
la seva dona treballés, encara que fos també
en una professió liberal. Al bon burgés del
vell temps li semblava que en patia el pre:;-
tigi de la seva classe. Però els temps han
canviat i allò que pvr als nostres pares hau-
ria estat un curiós motiu d'escàndol, avui
no sorprèn ningú, ni a Berga, on l'abun-
dància de les mestresses permet a advocats,
notaris i metges d'escollir per esposa una
dona que, de passada, pot contribuir, en
aquesta època de crisi, a arrodonir el pres

-supost familiar. Només alguna vella rància
sentireu que diu a la seva visita : «Sap, la
senyora del senyor notari? treballa... ! 1 si
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Identificació de bales disparades amb
pistola, lbrown 7lgli

respondre, no senten la pregunta perquè...
sabe, tú? hué Martine va a Cuenca con
sueldo e jirimera ' Bé. Quan torni en par-
larem. I en ]'endemig tindrem una sentada
amb el Dr. Josep Calicó, l'estudi i les ac-
tivitat's del qual en l'esfera particular l'han
posat en situació de veure tota la tragèdia
que representa l'olor de romàtic de I'Au-
diéncia barcelonina a causa de no obrir les
finestres als aires nous i als corrents nous.

. Perquè pel que es veu, passen coses que
fan escruixir als que hi entenen. El Dr. Ca-
licó ens en parla amb tota l'amarguesa de
l'home que sap de què va i que sap que no
hauria d'anar d'aquella manera ; amb tota
l'amarguesa de l'home que veu com avui,
a Barcelona, és possible que tota la en -
minologia es tradueixi en aquesta frase: hay
unas manchas que al parecer son de san-
gre...	 -

-I encara passen coses més grosses 
—diu el Dr. Calicó —. No s'ha sabut dicta-

minar a propòsit d'uns dispars d'arma de
foc. Mireu, us explicaré el cas:

Molt recentment, al. capdavall' d'una res-
senya de lá vista d'una causa per assassi-
nat, els diaris deien que el Tribunal d'Ur-
gència, abans de sentenciar, havia acordat
fer una inspecció ocular. Ja és curiós, això.
Els fets són. aquests. A l'estació del tren
de Vilanova, la guàrdia civil anà a detenir
dos sospitosos. Hi va baver uns trets, -i
un dels individus caigué mort prop del'
water. Dins el water no hi havia ningú
els guàrdies no dispararen. Molt a la vora
dè ]'estació, aclofat en unes mates, hi ha-
via l'altre individu, al qual trobaren una
arma sense permís ni llicència. I ve el
judici i l'acord del Tribunal.

El dia següent tingué efecte la diligèn-
cia, la qual no sort( efecte ; els testimonis
no podien precisar detalls ; els guàrdies tam-
poe; la inspecció ocular no . donà cap dada
al Tribunal per a pronunciar-se per la culpa-
bilitat o la inculpabilitat d'aquell acusat,
sentencià d'acord amb la migradesa de da-
des que posseïa ; conclemnà per tinença fi
lícita d'armes i absolgué per l'homicidi.

No és aquesta la primera i no serà 1,
darrera sentència d'un Trbiunal que pe
manca de proves ha d'inclinar-se forçosa
ment per la 'benevolença. Totes les dale
que el jutge rep, o gaïrebé totes, en u
sumari, provenen de les que la policia 11
proporciona. I les dades que obtingué e
Jutge d'instrucció, ultra la declaració d^
l'inculpat, foren l'atestat dels guardies, el
testimonis i el resultat de l'autòpsia feta
la víctima. Es a dir, dades totes elles d'us
valor nul o gairebé nul. Només existia un;
prova convincent, única, que podia demos
trar de manera absoluta si l'inculpat era
no l'autor de l'homicidi. I aquesta prova
precisam9nt aquesta prova no es pou
realitzar. Aquesta prova no es pogué reald
zar, a desgrat de no poder ésser ni més sen
silla, ni més exacta, ni més matemàtica,
a desgrat d'ésser ja acceptada per tots el
medis policíacs on compten amb un uti
llatge modern.
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«Civís romanus sum»	 •

El capità anglès IValter Rogers, pilotant
un avió de transport de la Imperial Airways,
hagué d'aterrar a Líbia, a conseqüència
d'una panna de motor.

Tot seguit, un destacament italià el de-
tingué. No fou gaire ben tractat. Es posà
en dubte l'autenticitat dels seus papers, se
l'acusà d'haver sobrevolat un territori mi-
litar.

Un dels comQanys de Rogers, a la fi,
exclamà :•

—No oblideu que darrera nostre tenim la
força d'un Imperí!

Per tota resposta, una riallada..
Però els italians hagueren d'alliberar els

detinguts, amb força excuses.
Quan ocorre algun incident així, Winston

Churchill l'aprofita per a contar el cas de
Don Pacífico:

—Fa cosa de vuitanta anys, Don Pacifico,
un jueu de Gibraltar, va creure's perjudicat
pel govern grec. Què va fer el govern de Sa
iVlajestat? Doncs enviar la flota en aigües
gregues. Don Pacifico va guanyar. I Pal

-merston Qogué declarar en ple Parlament
(( Vull que tots els habitants d'aquest Imperi
puguin dir amb orgull: Civis roman((,
sumo

a
i

eL'
dre4 	.,xa

'4!,
ue llargs I dolorosos són aquests

dies de malaltia dels pedís, de-
licats, malaltissos, i amb quina penosa
fregúència es repeteixen-..

Les causes? Gairebé sempre les ma-
teixes: Un règim alimentós desorde-
nat, deficient, inadequat.

La Farina Lacteada Nestlé cria els
nens de totes les edats, sans i robus-
tos, assegura el seu desenvolupament,
afavoreix la seva creixença i els pro-
tegeix eficaçment contra el raqui-
tisme.

La Farina Lacteada Nestlé és un ah-
ment positivament complet. Pel seu
tenor en llet, blat maltejat i sucre,
per la seva riquesa vitamínica com-
provada científicament i clínicament
i la facilitat amb que es digereix,
constitueix una esplèndida deu de
salut per a els infants.

FARINA LACTEADA

NESTLÉ

1l-VI-36	 j\' IRf\IIXJR	 3

ARA QUE TORNA L'ORDRE PUBLIC	 .	 1	 EL DEFENSOR DE LA INDEPENDENCIA AUSTRIACA

„I Mirant
CrÍRt O suicidi?	 a fora Kurt Schuschnigg

Quan el senyor Portela Valladares es ren
-dia a l'evidència que Cataluñya era una

cosa viva, i proclamava, la nit del 16 de
febrer, que no hi havia més camí que el
de tornar a Catalunya la seva autonomia,
no es va estar de dir que naturalmente, me-
nos el orden público. Aquest naturalmente
era tan sentit, que el mateix dia q d'octubre
de 1934 ja era un axioma per tota la gent
d'ordre.., i per alguns del desordre i tot.

I ]'ordre públic torna, Naturalmente. Per-
què havïa de tornar. Perquè ja no hauria
d'haver estat pres. Perquè aquí tenim un
concepte de les coses, i al capdavall els fets
han demostrat que, concretament, de l'ordre
públic en tenim el concepte` ,que "se n'ha de
tenir. La ,prova més assequrblè' la dóna el
poble mateix, assenyat com és, i ha d'ésser
si no vol perdre l'etiqueta típica, circums-
pecte i impulsiu. I potser la gràcia es trobaC
en la subtil conjugació de la-cirçumspeccih;
i.'la impulsivitat, car el poble es_ llença al
carrer exactament quan s'hi ha de llençar
i això es veu de seguida si hom traça un
parallel amb les actituds dè'z•Madrid i de
Barcelona d'aquests darrers mesos. -Una al-
tra prova ens la donà el pobre Badí, amb
la persecució implacable de l' . assinát or-
ganitzat. Era tan demostrativa bla prova de
Badia, que fins sorgí l'indispensable don jo-
vino de torn a protestar-]a i a éiïterbolir.la,
si fa no fa, de la manera què els fi"on Jovinos
de Madrid protesten i enterboleixen la jus-
tícia republicana,

x#-^

En l'esfera particular, els''lectors de MI-

RADOR ja -recordaran probablement ^el cas
del doctor Lluís Delclòs, el radiòleg _tarra-
goní que no ha ?arat. fins a trobar un nou
mètode d'identificació tan extraordinària

-ment subtil que pot identificar un subjecte
ádhuc mil vuit-cents anys després de la seva
mort. Naturalment, un ' s'hi entusiasma
Com és que encara no s'ha implantat el
mètode Delclàs? Però els qui haurien de

Mireu : tota bala, en sortir del canó de
l'arma amb la qual és disparada, presenta
un senyal inconfusible que la diferencia de
qualsevol altra, mentre aquesta altra no
sigui disparada amb la mateixa arma. Això
és degut a les finíssimes ratlles que sem-
pre existeixen en les peces metà•liques de
la part interna del canó que l'armer la dóna
per ben polit : les estries de l'interior del
canó, les extremitats del percutor, de l'un-
gla de l'extractor, i del ressort que trasllada
els cartutxos.

Tenint en el nostre poder la bala fatal,
la que ha mort la víctima, obtinguda en
fer ]'autòpsia al cadàver, i l'arma que tro-
bem damunt de l'inculpat i amb la qual su-
posem que ha disparat la bala fatal, només

Identificacié.de `bales disparades amb
revòlver avelodogn

El [rae del diputat

El nom d'Albert Paulin, diputat per Cler-
mont-Ferrand, havia sonat per a , la •mce-
presidència del Consell francès.

—Ja has pensat — li digué un collega —
a fer-te fer un frac?

—Fer-me fer? — protestà l'interpellat —.
Has dit «fer-me fer»?

Car Albert Paulin és, a més de diputat,
obrer sastre.

Com aquell portugués

Quan Albert Sarraut s'encarregà , de re-
collir la confusa herència política de Laval,
els seus enemics varen aprofitar unes de-
claracions fetes de cara al F. P. fer a re-
treure-li la famosa consigna llançada per
Sarraut en un discurs pronunciat, fa anys,
a Carcassona. El mot d'ordre era: «El co-
munisme ! V etací l'enemic ! », 	 • ,	 • .

—L à veritat és que — confessava' a -un
grup d'amics l'aleshores president del 'Con-
sell — no sóc gens rancorós. Perquè ho ve-
geu, els perdono èIs meus atacs. Paraula!

Ün «vieux mareheur»

L'antecessor de $lum té fama de «femi-
nista» emf edernit.

Quan l'inefable Gastounet, després dels
dramàtics fets del 6 de febrer de 1 934+ fon-
mava el seu , ministeri nacional, donant-hi
entrada a Sarraut, algun purità li féu oh-
servar; molt respectuosament, la debilitat
que sent pel sexe femení l'esmentat politiç,

francès.	 '	 '
-Potser sí' — respongué. amb bonhomia

Doumergue —, però Sarraut és honrat., Més
m'estimo que es' distregui amb «això» que
no' pas que s'ompli les butxaques.	 '

Cena que la sort d'Austria torna a inte-
ressar l'opinió de tot Europa, sobretot des-
rés de la recent entrevista — del tot im-

prevista, d'altra banda — de Schuschnigg
arnb Mussolini, hem demanat un interviu
al canceller d'Austria. Per mitjanceria de
l'Agència Herzog, de Viena, el cap del go-
vern austríac parla als lectors de MIRADOR.

L'HERÈNCIA I EL PROGRAMA

EI testament del difunt canceller Dollfus
és el nostre' programa. El meu predecessor
va concentrar els seus esforços en la rege-
neració política i econòmica d'Austria. Nos-
altres tenim la mateixa concepció política

Schuschnigg',

i, per forta que aquests darrers mesos hagi
pogut ésser la tensió en les relacions inter-
nacionals, aquesta tensió no ens serveix
gens de pretext per a canviar l'orientació
de la nostra política ; tant els esdeveniments
interiors com els exteriors no han fet sinó
refermar la nostra convicció sobre la jus-
tesa de !a política actual.

LA SORT PEL COOPERATIVISME

La nostra tasca més important és la de
millorar les condicions dp Y4da_de la nostra
població. Aplicant una economia severa, fiem
aconseguit de posar ordre en el nostre «me-

natge federal», tant que heli pogut supri-

mir certes restriccions . La consolidació del
nostre pressupost és la causa directa de la
millora de les condicions de producció en
la nostra economia; així com de l'evolució

contínua i favorable del nostre balanç co-
rnercial i del. nostre halanç en general.

La política Interior s'ha consolidat després
de la reforma de la Constitució. Les cor-
poracions d'oficis estan la en part estable-.
tes, i han actuat no sols com a corpora-
cions electives, sinó també en l'administra

-ció autònoma. Al Vorarlberg, les corpora-
cions «agrícoles i forestals» han procedit a
]'elecció dels consellers comunals. La par-
ticipació del 8o al qo per cent que hi ha
hagut en aquestes eleccions lliures, prova
que la població aprecia aquest nou orga-
nisme. Aquestes eleccions són les primeras
d'ençà de la proclamació de la nova Cons-
titució.

EI Front patriòtic constitueix una base
prou forta per assegurar la collaboració de
les classes. Aquest partit és el punt d'enllaç
de tots els qui veuen en el manteniment
d'una Austria lliure i independent, no sols
una necessitat de -la política nacional, sinó
també una condició de la renaixença eu-
ropea. Aquest enllaç dintre el marc d'una
idea superpolítica de totes les forces que
afirmen la idea nacional, correspon a la
voluntat de viure del nostre poble i, a fi
de tenir-ho en compte, ha calgut reunir en
una sola mà les funcions de cap del Front
patriòtic i de canceller de la Federació,

NI INFLUÈNCIA NI INGERáNCIA ESTRANGERA

La consolidació progressiva de les ngstres
condicions polítiques interiors està lligada a
l'evolució de tota Europa, car la tasca
d'Austria en la regió danubiana i en l'Eu-
ropa Central només és realitzable a condi-
ció de mantenir la independència autríaca.
L'opinió de certs medis polítics estrangers,
que veien una ofensa i una amenaça contra
la pau en la introducció del servei civil i
militar, ha suscitat molta sorpresa a casa
nostra. Res més lluny de nosaltres que
amenaçar la pau. Es tracta d'una mesura
necessària, no solament per a l'educació fi-
sica de la nostra joventut, sinó també per a
la seva educació espiritual en el servei ci-
vil i militar de la comunitat .nacional. Aus-
tria reivindica el dret d'introduir el servei
obligatori en la seva qualitat d'Estat . so-
birà, i l'execució d'aquesta llei no pot cons-
tituir una raó d'inquietud pel que fa al
manteniment de la pau quan ha estat re-
conegut, des dé fa molt de temps, que la
independència• austríaca era un- dels: fets
essencials de l'entesa dintre l'àrea .danu-
biana. Aquestes mesures per a'la defensa
nacional s'han pres en l'interès general i
tota la nostrá política està orientada en una
direcció completament pacífica, del tot con-
forme amb els desigs de . la nostra població.

CAP A UNA EUROPA .CENTRAL DANUBIANA

La nostra garantia més visible, ádhuc
per a l'observador no ' iniciat, resideix 'en
els tractats conclosos amb Itàlia i Hongria.
Aquests tractats no són dirigits contra cap
Estat, ni des del punt de vista polític, ni
des de L'econòmic, car no tenen caràcter ex-
clusiu. Els pactes de Roma són'una ga-
.rantia de política pacífica en la nostra èpo-
ca moguda. Les idees fonamentals d'aquests
acords han estat fèrtils i bones. Consta-
tem amb satisfacció que, en les discussions
internacionals, els pactes de Roma són sem-
pre , esmentats com una prova d'una colla-
boració intergovernamental pràctica. No
m'abandono pas, però, a massa illusions
pel que fa a les dificultats que s'oposen,
avui encara, a un eixamplament dels pactes
de Roma. Els recents esdeveniments in ter-
nacionals no han reduït pas aquestes difi-
cultats, i cal atribuir una funció política
important a l'evolució del temps. Malgrat
tot,. estic persuadit que una organització
econòmica de l'Europa Central no és cap
utopia, sinó que la pressió exercida per la
crisi económica, combinada a la necessitat
general de pau; serà prou forta per a su-
perar.. tots els obstacles.

(Exclusiu de MIRADOR per a la República
Espanyola,)

CAMISER
ESPECIALISTA

1	 EXIT EN LA MIDA

]ARME 1, Ii
• elèton 11655

La col'lecció completa de
MIRADOR po4 consultar"
se a 1'Aridu Hisfòric de la
Ciuía4 (Casa de l'Ardiaca)

—Què he de fer? EI lladre demana que
li enseflyi el meu pe{mfs d'arma...

(The Passing Show)

ens cal disparar amb aquesta arma dos o
tres projectils sobre un sac ple de cotó,•
d'estopa, de sabó o de serradures. Llavors
s'examinen al microscopi tant la bala fatal
com les que hem disparat perquè servissin
de testimoni, i es fa la comparació. Si les
estries coincideixen exactament, si presen-
ten el mateix dibuix tant la bala fatal com
les bales testimoni; s'acaba la diligència
fent-ne unes microfotografies i ajuntant-les
a l'atestat. Aquesta prova demostra amb
tota certesa que la bala fatal ha sortit de
l'arma que s'ha trobat a l'inculpat, o al
contrari, si les estries no coincideixen i el
dibuix no ,és igual, es demostra que l'in-
culpat és alié al fet pel: qual se'l processa.

Si la pglicia hagués adjuntat aquest in-
forme a l'atestat,, el.- Tribunal d'Urgència
hauria dictat una sentència sòlida, basada
sobre dades irrefutables,, i s'hauria estal-
viat una inspecció ocular.

Es cert; ,com he dit abans, que la poli-
cia noi orüpta amb.l'.utillatge modern per
a poder verificar. aquesta exploració, que és
èlemtñtal élx tota ciut^t'mi'tjáEament orga-
nitzada per a combatre el malfactor. IEs la-
mentable aquest abandonament, i més te-
nint en compte que entre .els agents exis-
teixen ex-estudiants de medicina i ex-es-
tudiants de farmàcia, i potser ben rebuscat
àdhuc trobaríem algun títol , acadèmic, que
pels seus coneixements es podrien dedicar
a aquesta mena d'investigacions, tan fa-
miliars en els centres policíacs d'arreu. Ei
que fa angúnia, precisament, és que aquests
coneixements no sien familiars en el nostre
país. I cregueu que és una llàstima, per-
què amb un Laboratori ben muntat i amb
un utillatge com cal no seria possible que
les setmanes passessin damunt' d'un crim
sense haver-ne esclarit les circumstàncies
i molt sovint sense hayer-se descobert l'au-
tor. Aquella frase del periodisme truculent
Crimen o suicidio?, de vegades contagiada
en la premsa normal, en un laboratori d'in-
vestigaci'r no té absóhrfament cap sentit,
perquè hi ha una infinitat de dades que
asseguren °infafliblement la mala fi d'una
persona.

Havíem parlat de dispars, no? Doncs
ací teniu unes illustracions ben clares.
Veieu aquest forat tan ben tallat? Doncs
vol dir que el canó de l'arma estava apretat
contra la pell. 1 com més. el canó s'aparta
de la pell, veureu que els voltants de l'ori-
fiçi, es van tatuant més i més, fins que a
partir d'una determinada' distància ja no és
possible de precisar gaire afinadament. Però
llavors ja existeixen altres dades que ens
diran si realment es tracta d'un crim o d'un
pretès suïcidi.

El que interessa és tenir als dits tots els
instruments amb els quals fer efectiva la
guerra contra el malfactor. Es indubtable
que la funció de govern •:influeix i que
sense'é11a és difícil de poder desenSolupar
conscientment una tasca policíaca perfecta.
Quan la Generalitat s'encarregà de l'ordre
públic, una de les seves .primeres preocu-
pacions fou posar a la disposició dels seus

I 
subordinats l'utillatge necessari, i poc a poe
anar bastint un Laboratori. Si aquest La-
boratori hagués funcionat sense la inter-
rupció que s'inicià el 6 d'octubre, avui

1 s'hauria pogut fer, entre altres coses més
r	 importants, la investigació que he descrit, i

el Tribunal d'Urgència hauria sentenciat
s	 sobre unes dades perfectament controlades.
n	 1 probablement se n'hi afegirien d'altres
i	 més concretes!...

St, Dr. Calicó, sí. Teniu tota la raó del
món. Amh el retraspàs de l'ordre públic
ha de venir la re-creació del Laboratori.
Mai com ara tindrem ocasió de posar a pro-
va la nostra capacitat ; mai com ara podrem
airejar els romàtics departaments de justí-
cia. El Laboratori, sí ; I tot l'utillatge, • sí.
I a fer una policia que no s'assembli de
res a la del Sánchez, del Rodríguez i del

Gutiérrez. Una policia de debò. Amb un.s
serveis tècnics que, al parecer, serveixin
per alguna cosa. I si no fos demanar mas-

sa, amb la implantació del mètode Del-
clòs i tot.

JOSEP MIRACLE



La serralleria artística té a la nos-
tra ciutat, i podríem dir que a tot Ca-
talunya, una llarga tradició i un abast
que no ha assolit en altres països. Les
nostres col.leccions de ferros, nodrides
en la seva major part per la mà d'obra
dels nostres serrallers, són notabilíssi-
mes. I la tradició té una continuïtat
en la labor que realitzen avui cases
com Tomàs Arandes Germans, S. en
C., continuadors del fundador, " també
Tomàs Arandes, que inicià la casa
l'any 1908.

Arandes Germans sumen al llarg
historial de realitzadors de serralleries
artístiques, bon nombre d'edificis par-
ticulars, entre ells e1 conjunt monu-
mental de la Plaça d'Alcalà-Zamora,
ï altres a l'Avinguda del 14 d'Abril,
Muntaner, Plaça Adrià i molts més.
També han intervingut en la construc-
ció i decoració d'alguns establiments i
estan especialitzats, alhora, en mobi-
liari clínic.

Arandes Germans tenen els seus ta
llers i despatx al carrer Grassot, 143,
telèfon 54874, Barcelona.

Consiraclors d'obres

y

CASA FUNDADA L'ANY 187o

y

PLAÇA CATALUNYA, 9

TtLEFON 15285

BARCELONA

En discórrer no fa gaire sobre la urba.
nització de la Plaça d'Alcalá-Zamora, sotael mateix epígraf que encapçala aquest tre-
ball d'avui, poc pensàvem que l'article ha.via de tenir una segona part, que s'oferísl'avinentesa de parlar novament del mateixtema.

No ens desplau pas. Hi ha a la nostra
Ciutat tantes coses a dir' i a fer, en urba-:
nisme, que totes les oportunitats poden ac-
ceptar-se com a bones per propugnár solu-
cions, per recolzar aquelles que hom cregui
honest de fer-ho. Avui, pensem, i voldríem
equivocar-nos, que fora dels cercles intel-
lectuals i artístics, les qüestions urbanísti-
ques no apassionen com havien apassionat
els nostres avis i els nostres pares.

Insistirem, doncs, sobre el tema encetat
en el precedent article. uBarcelona, la Bar-
celona nova, no té carécter, li manquen
centres monumentals». Efectivament . L'úni-
ca cosa que pot atribuir -li caràcter és °a

La Serrallerja
Artística

tÁrandes Gns1,
S.enC.
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multiplicació	 disgraciosa	 de la	 quadrícula.
Si Ii lleveu a l'Eixampla el Passeig de Grà-

Només que amb aquestes reformes, faci -
cia i el. carrer de Corts Catalanes, no perque

litant les edificacions monumentals que no
detonessin de les de la resta de les placestinguin personalitat molt acusada, sinó, sim-

plement,	 la
que fiten les Rondes, Barcelona tindria unper	 seva major amplada. 	 Noneguem que siguin vies magnífiques, però
cinturó de bulevards que unirien	 la ciutat
vella	 i	 la	 nova	 derepetim que són el pretext multiplicat feixu-

manera ben elegant i
vistosa.	 Si sobre tot el dit podia acaba -segament a tota la ciutat nova : la línia rectaa	 l'infinit, • amb la vergonya del carrer de Pelai, a laels xamfrans que,	 en	 nombred'un	 centenar,	 farien	 un	 cert	 efecte,	 ara
seva	 entrada .per	 la	 Plaça de Catalunya,
s'hauria

repetits quatre vegades a cada cruïlla, aca-
aconseguit	 fer un bé immens a]'ornat i bellesa de la ciutat,ben per fadigar-nos. I finalment la repetició Urbanitzada la zona o zones de les anti-mondtona del mateix arbrat : el plàtan, ar-

bre de carretera, que no té gràcia ni bellesa
gues muralles, o conjuntament, haurien defacilitarles

fins passats molts anys, quan la seva fron-dositat li dóna

-se	 solucions	 de	 conjunts,	 elscentres	 monumentals,	 ja	 per	 mitjà	 de	 laun cert to,
La ciutat nova,	 però,	 compta amb ele-

formació de' places, ja per la d'edificis mo-numentals als angles aguts de lesments que, ben aprofitats, podrien contribuir
poderosament a la seva monumentalitat.

cruïlles
de la Diagonal. En parlar de l'Avinguda delEnprimer terme hem de referir-nos a les Ron-
14 d'Abril, podem dir que és una via, una,de les poques de l'Eixampla que pot arribardes,	 de les	 quals	 i	 de	 les	 seve	 splaces	 iplacetes	 intermèdies	 es	 treurepodria	 un
a	 tenir	 un	 segell	 inconfusible,	 podent-hi

gros	 profit	 urbanístic	 i	 ornamental.	 Nos-
altres arrencaríem tots

contribuir extraordinàriament la projectada
Plaça d'Alcalá-Zamora, amb una construccióels plàtans carreters

que hi vegeten, plens de nafres i berrugues ;
urbanitzaríem definitivament la Plaça d'Ur-quinaona,	 sense,	 d'allí,	 excloure	 un	 arbre
ni una planta dels jarcdins.

Al capdavall faríem tot el possible i l'im- f a c tpossible i fins crearíem si calgués un estat
o r a

d'opinió per assolir-ho, per foragitar el velli fastigós edifici de la presó de dones i con-
verti riem	 llocsaquells	 en jard

i
ns, perdonanti	 latot	 vida	 als	 plàtans	 que	 hi	 ha,	 ja

enormes i frondosos,

Un centre urbà monumental

Marcel'Ií Padró i filo

((Manufactura de Mosaics, C. C. So-
cietat Limitada», és avui una de les
fortes fàbriques de mosaics hidràulics,
potser una de les manufactures auxi-
liars del ram de la construcció que en
ordre a la seva especialitat, més s'ha
destacat en els darrers temps.

La casa té escassos anys d'existèn-
cia, ja que fou fundada el 1930, però
així i tat ha conquistat un bon lloc
entre els subministradors d'obres.

Els seus tallers radiquen al carrer
Calvet, 51, al Camp d'En Galvany i
estan utillats amb maquinària moder-
na que permet fabricar el mosaic a
grans pressions hidràuliques i, conse-
güentment, obtenir malterials d'espe-
cial duresa, per a la qual cosa i per a
millor conservar les qualitats s'em-
pren materials escollits, d'acord amb
cada classe d'articles. A més del mo-
saic de colors i d'imitacions graníti-
ques, fabrica M. D. M., graons, gra-
nits, albanyals, dipòsits, safareigs,
marbres artificials i panots ; i final-
ment sabó especial per a rentar el mo-
saic. En conjunt la casa ocupa més de
cinquanta persones, sota la direcció i
gerència del senyor Jaume Créixams.

Manufactures de Mosaics ha submi-
nistrat materials a distintes grans
obres, construïdes a Barcelona i al
Bloc Monumental de la Plaça d'Alcalà
Zamora, tot el mosaic instal.lat és de
la seva manufactura. Altres obres tam-
bé importants són proveïdes avui per
la casa i tot i els temps que no deixen
d'ésser de prova, "els cinquanta obrers
de la dita casa no corren perill d'atur,
si no es presenten causes imprevistes
i fortuites.

La visita als tallers i magatzems
fa més aviat l'efecte que entre dirigents
i obrers hi ha una certa compenetra-
ció que possihilita la continuïtat del
treball de manera normal i sense aque-
lles topades o trastorns lamentables
que tant perjudiquen la nostra econo-
mia, com les parts litigants, que al mi-
llor lluiten més per qüestions d'amor
propi que no per milloraments efec-
tius.

Hem vist el catàleg de la casa, di-
verses peces de totes menes emma-
gatzemades i ens plau dir que la labor
de Manufactura de Mosaics és digna
d'esment.

total a base del mateix pla d'edificació iestils o estil iguals o semblants. La Dia
-gonal, des del Passeig de Gràcia a la ditaplaça, manca poc per ésser totalment edi.ficada. Acabada , que fos i amb el conjunt

uniforme de la seva cruïlla amb els carrer,
de Pau Casals i Urgell, vindria a ésser una(le les millors vies barcelonines.

Les generacions d'avui ; les darreres i lesque hem vist créixer la "ciutat prodigiosa-
ment i realitzades algunes de les illusions
barceloneses de la nostra jovenesa, hem dedeixar quelcom de definitiu a les genera-cions futures. L'esforç ha estat ja conside-rable, però manca encara fer més. La Via
Laietana és part d'aquest esforç ; la placeta
formada per ella, el carrer Comtal i el deJunqueres, amb l'edifici de la Caixa de Pen-sions, tapat ]'esvoranc o solar del damuntde la Casa dels Seders, constituirà ja un
nucli urbà definitiu que no ens farà queda'-malament; la cruïlla de la Laietana i laVia C de Reforma o Plaça d'Antoni Maura,és possible que acabi per no estar malamentdel tot. Però la concreció d'aquest esforç
urbanístic resta tot a l'interior i en res noafecta l'Eixampla.

L'Eixampla, repetim, és gris, monòton,

R. FUSTERFABRA
CORTS, 617	 BARCELONA

Ha insLal'la els Ascensors del Bloc

monumental de la Plaça d'Alcalá=Zamora

Calefacció :: Ascensors_ :: Aconalcionaments d'aire
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de cases, ja construïdes, de la PLAÇA D`AL=

CALA ZAMORA, està dotat de calefacció amb

caldera individual, o per a cada pis, instal'lades

per la casa IESPECIALISTA

LATEMICA S. A.y

TRAFALGAR, 36 : TELEFON 17887
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podent ésser` el complement digne i ric dela ciutat vella, de la Barcelona milenària.
El que sigui propulsar solucions que li doninto i caràcter, com en el cas de la repetida
Plaça d'Alcalá-Zamora, será igual que con-
tribuir a la grandesa del conjunt.

PERE CASALS

PERE BIOSCA

FUSTERIA MECÁNICA

s

Construccions d'obres

Botigues, Despatxos, etc.

Especialitat en escales per

"Halls", Altars i Oratoris

r

GRANADA, 32 (tocant a Balmes)
TELEFON 72860

BARCELONA ( Gràcia) !

rubeFla

URALIT A , S. A. Plaça Antoni López, 15
Sanitaria

BARCELONA LI

GIRONA, 2	 S

TELÈFON 51550

BARCELONA



Desheretats de la fortuna', exiliats, avien- I cària i encara qualsevol desvergonyit, amb
turers, fugitius, ambiciosos, cada dia n'ar- coratge pot treballar per compte propi en
riben del Vell Continent, atrets pel miratge ! contra de l'interès comú.
de la prosperitat immensa que la nova Icà-	 Un d'aquests és el taverner Chamalis,
da promet. I aquest miratge, lluny de dis-	 propietari del cabaret Bella Dama, on, amb .
sipar-se, augmenta, pren unes proporcions	 la complicitat del whisky i de la ruleta, qu^
colossals que exciten les imaginacions i enar-	 maneja amb providència Swan (Miriam
deixen la gent.	 Hopkins), sostreu còmodament als minaires

Però la prosperitat és terra endins. Tot- 	 l'or que han arrencat de les muntanyes amb
hom parla de l'Oest, Eldorado real en el 	 fatigues.
qual tothom somia i que ningú no ha vist. 1	 Swan un dia es troba anlb un minaire,

«La Ciutat sense llei»

tYLV1A (IDNEY
NERBERT MARSHALL

INDETU[ DE
JUVENTUD

Un Film intel'ligent, amè,
divertit i original

Director: WESLEY RUGGLES

Es un ïiIm PARAMOUNT

—aquest mes no puc pagar-vos.
—Ja em vàreu dir el mateix el mes pas-

sat.
—I no he complert la meva paraula?

(La Petite Gironde, Bordeus)

JOAN CORTES
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C Pa..ig d. G:aci. 57. 	 Telblon 79681

Sesei6 con$nua do ll mat1 1 maOnade

SEIENT, UNS PESSETA , 	—

—	 CURIOSITATS MUNDIALS
Interenanr, reportatges U. F A. rzclu:,u

—_	 EL TERROR DE LA SELVA	
documental erpodu de Paramount

._	 EL GAt B 1NDOLER
5l11 Symphony de Weli D¡sney

NOTICIARIS D'ACTLAL71A1
MUNDIAL segons visió PARAMOUNI E

r ECLAIR TOURNAL ezalasiu.

—	 BERL111
—	 La durar an68n y moderna

'illllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111lli`

DIPLOMACIA

—Es un esquema de pla de projecte o un
projecte d'esquema de pla?

—Es un pla d'esquema de projecte...

(Marianne, París)

HISTORIA AMERICANA	 ELS AMATEURS AL BARCELONA

r
ei
	 Midas, ret de Erigia » , de D	 S	 tS

`i La 	 ^	 Nicolau M. RubióLa Ciuta	 sen	 Les estrenes de la tropa del senyor W. de obliga tots els

L'Oest és el mot que va de boca en boça.
Indicació vaga, la indicació d'una direcció!
Però basta perquè agltella gent comenci
l'èxode vers l'altra banda del Continent, vers
la daurada i blava Califòrnia.

Ja sabeu el sens fi de vegades que el
cinema ha plasmat l'epopeia d'aquesta gen-
tada en marxa vers el llunyà Oest, el Far
West, a través els deserts d'Arizona, de les
Muntanyes Rocoses, vencent perills de tota
mena, contra la inclemència dels elements
i la ferotgia dels pells roges . D'ençà que
James Cruze, amb el seu film clàssic Lct
Caravana de l'Oregon, aconseguí imprimir
un autèntic esperit èpic a la seva recons-
trucció cinematogràfica, els films sobre la
marxa vers el llunyà Oest s'han succceït
sense interrupció fins a arribar a les dues
magnífiques obres mestres que són Cimar-
ron i Horitzons nous.

Però després hi ha també els films sobre
els preludis de la prosperitat californiana.
Acabada l'existència nòmada que semblava
destinada a naufragar en la immensitat del I

Continent, neix un nou món al ritme re-
gular que imprimeix la prosperitat d'unes
terres excepcionalment fèrtils. Ritme regular
que de sobte sofreix la més extraordinària
d les alteracions, en produir-se el fet so-
lemne que havia de confirmar amb escreix
totes les illusions de la gent que cercava
una terra de promissió a les costes del Pa-
cífic. La descoberta de l'or.

El film de Howard Hawks, La Ciutat
sense llei, que podeu veure avui al Capitol,
ens transporta a aquest moment de la• his-
tòria americana. La seva acció podem si-
tuar-la cap a l'any r8$o, època en la qual
Califòrnia entra en la Confederació dels
Estats Units d'Amèrica.

Tothom ací, qui més qui menys, té la
seva mina. Històries d'or, de ruleta i d'ai

-guardent. Els taverners són els divos de la
situació. La policia és una cosa molt pre-

a estones poeta, que practica una filosofia
d'indolència, i allí comença una història
de redempció. Els bans guanyaran i els
malvats moriran a la forca. Bravo!

EI scenario, més aviat fluix, és de Ben
Hecht. El diàleg, per exemple, és a estones
d'un èmfasi ple de fraseologia barata. Però
en canvi, el que són les coses, ]'espectacle
és bo, excellent. Cal admirar la qualitat
cinematogràfica del film, la fina percepció
dels valors cinematogràfics que domina el
treball de Howard Hawks.

Howard Hawks, que es destacà ja fa
anys amb el seu film Una xicota a cada
Qort, es mou amb una perícia extraordinà-
ria en l'atmosfera dels clarobscurs. Tot el
film està embolcallat en una grisor de fum,
d'ombres i de capvespre que a més de pro-
curar efectes fotogràfics excellents, precisa
l'atmosfera moral de les situacions dramà-
tiques.

El film, que en començar sofreix d'un
cert alentiment, entra ben aviat en un mo-
viment continu i us agafa amb un interès
progressiu. L'episodi de la captura i mort
del lloctinent de Chamalis és el moment
culminant d'aquesta obra vigorosa. Després,
el final feliç atenua la força autèntica del
film, que amb tat és sempre digne, gràcies
al joc impecable dels intèrprets.

Miriam Hopkins és avui una de les figu-
res més interessants del cinema. La ducti-
litat del seu talent és quelcom que confon.
L'hem vista en rols tan distints! Pensem-hi.
Patètica fins a l'exasperació en Vint-i-quatre
hores, el seu millor film. Divertida, trepi

-dant i plena de picardia en els dos vodevils
de Lubitsch. Hipòcrita i ambiciosa fins al
súmmum del cinisme en Fira de Vanitats.
En La Ciutat sense Llei, fa així mateix
prova del seu virtuosisme sorprenent. Amb
ella a la pantalla, no id ha manera d'en-
sopir-se.

Edward G. Robinson i Joe Mc Crea, els
excellents actors de sempre, per més que
la composició que feia Robinson en Passa

-jort a la fama era incontestablement supe-
rior a la que hem vist ara.

El film es recomana per la minuciositat
de la posta en escena, pel sabor original
de tots els tipus que hi intervenen, per la
correcció d'una tècnica que sense oferir res
de massa notable, és en tot moment justa.

La Ciutat sense llei, pellícula de la fun-
dació de San Francisco de Califòrnia, ss

un film que es veu amb gust.

Joser PALAU

No fa gaire, l'Associació de Teatre Se-
lecte, en un manifest que féu públic, decidí
canviar el seu nom per un altre de menys
pompós i, decididament, menys comprome-
tedor, com el que prengué l'Associació de
Teatre Català.

Aquesta associació, dilluns a la nit i al
Teatre Barcelona, ens oferia la seva quaran-
taquatrena sessió amb la presentació de la
faula dramàtica en cinc actes, original de
Nicolau M. Rubió i Tudurí, Midas, rei de
Frígia, interpretada per una selecció dels
millors amateurs del país.

Prou avinenteses hem tingut, i no hem
deixat d'aprofitar-les, per parlar de la par-
ticular funció que, mentre les coses no can-
viïn, està destinada a les formacions tea-
trals amateurs, funció benemèrita, impor-
tant i delicada, de donar a conèixer aquelles
obres que pel seu caràcter especial no pos-
seeixen aquelles condicions que les podrien
fer prou seductores pel que toca a les com-
panyies professionals perquè se'n sentissin
incitades a provar fortuna amb llur presen-
tació. Per altra banda, l'autor de qui es
tracta n'està prou convençut també; ens ho
va demostrar ja amb motiu de la seva es-
trena anterior, la qual fou precedida per
copioses manifestacions seves en què ens ho
feia saber, manifestacions que, poc més,
poc menys, ens ha fet novament amb motiu
d'aquesta que ara ens ocupa.

Per això és que ens estalviarem de parlar
altra vegada de la tan decantada missió de
l'amateur, puix que el nostre lector ja deu
estar a bastament assabentat de la impar-
tància que li donem i dels motius en què
basem la nostra opinió.

Es natural, doncs, que l'amateur que no
es vol acontentar repetint indefinidament el
repertori antic i que, mogut per un esperit
de recerca i d'independència, no es resigna,
tampoc, a seguir les petjades dels professio-
nals, repetint per als socis de la seva entitat
allò mateix que han pogut veure en els tea-
tres públics, tingui una especial feblesa per
aquella mena d'obres que presenten un caire
o altre que les aparta del comú i del ja
conegut. Quant a la qualitat d'aquestes
obres, això ja són figues d'un altre paner.
No ha de tenir pas l'amateur, pel sol fet
d'ésser un entusiasta que no es guanya la
vida representant comèdies i drames, un
talent especial que li faci conèixer aquestes
coses en les quals fallen els més assabentats
i s'equivoquen els més llestos.

Tot ]'elogi que d'aquest amateur pugui
fer-se serà just i degut pel que representa
la seva empresa d'experiment i de curiosi-
tat, la qual el dia que menys ens ho pensem
ens pot posar davant d'una obra respecta-
ble, genial i tot, que ens ompli tots de satis-
facció i d'optimisme.

Ara per ara, però, podem assegurar sense
cap por que la posteritat ens contradigui,
que, pel que toca a la representació de di-
lluns passat, l'hora no ha arribat encara
per a nosaltres. Midas, rei de Frigia és ben
Iluny d'ésser una obra genial i — ai las ! —
és ben a la vora de la pura inanitat.

Decididament, nosaltres, que no hem de
dir, ara, si estimem Nicolau M. Rubió i
Tudurí sota altres aspectes de la seva múl-
tiple personalitat, prou famosos i prou relle-
vants perquè els hàgim de descobrir al qui
ens llegeixi en aquest moment, no el podem
pas aplaudir com a autor teatral pel que.
fins avui ens ha fet conèixer.

Un intellectualisme fred, completament
mecànic, sense cap profunditat, jugant no-
més en la superficie de les coses, l'exercici
d'un malabarisme en excés rudimentari a
base de la transposició de tòpics temporals,
unes idees satíriques mancades de virulèn-
cia, uns trets irònics totalment innocus, no
són pas, en veritat, coses per fer-nos feliços,
avui com avui,

I no és pas que Nicolau M. Rubió i Tu-
durí sigui matusser, desagradable o repel-
lent per cap cantó; ans al contrari, però és
fred, és fred com el glaç. Preneu qualsevol
fragment d'aquest Midas, rei de Frigia i no
hi trobareu enlloc una guspira d'emoció vi-
tal ; tot hi és fet d'arbitri i de partit pres.
Això, si ]'autor treballés amb materials més
corrents, li podria servir per a engiponar
situacions i cops d'efecte d'excellent resul-
tat de cara a un públic determinat, però els
que utilitza ara no l'afavoreixen gens, puix
que necessiten un contingut d'una substàn-
cia i un gruix dels quals Nicolau M. Rubió,
per a nosaltres, no sap dotar-los.

Quant a la presentació i a la interpretació,
haurien pogut ésser molt millorades. Algun
encert parcial no les redimí de les infi-
nites falles que hi trobàrem, ]'anàlisi de les
quals ens faria massa prolixos.

Alexandra Danilova

La pitjor de les pantomimes. La pantomima
realista, descriptiva.., Les estrenes de la
tropa del senyor W. de Basil ens fan més
por que goig. I per això no assistírem amb
gaire entusiasme a la primera representació
de Les cent besades. Perú així que s'alçà
el teló i veiérem un bell rengle de noies
vestides amb tutú i sòlidament installade,
damunt uns peus a la cinquena posició, en-
devinàrem tot seguit que anàvem a veure
ballar. I ballar de valent. No ens equivà-
càrem afortunadament.

Boris Kochno, basant-se en un conte in-
fantil d'Hans Christian Andersen, ha escrit
el llibre de Les cent besades. Es tracta de
la història d'una princeseta, tan lleugera i
capritxosa com petulant, que, tot cercant
belleses materials, no s'adona del tresor que
és l'amor veritable. Un conte que demostra
que moltes coses són d'or encara que no
brillin. Tots els elements constitutius d'a-
quest càndid ballet tradueixen la gràcia una
mica malencònicá de les narracions del poe-
ta i novellista danès.

Els decorats i vestits de Les cent besades
són de Jean Hugo. Un pintor exquisit, e
charme femení del qual ha fet indignar sem-
pre els partidaris de la força bruta de l'ex-
pressionisme alemany. Ric en un sentit d
l'harmonia dolç i subtil, completament Ile
de-France, Jean Hugo, poeta tant o més
que pintor, és un artista profundament fran-
cès, la qual cosa vol dir mesura i bon gust
L'any 1921, es parlà bastant dels vestits
molt Foire de Neuilly, que Hugo dibuix'
per a Les mariés de la Tour Eiffel, un ballet
de Cocteau muntat pel pobre Berlin. Per ..
Les cent besades, Hugo ha pintat un finís.

sim teló de fons — un castell d'or vell, um
arbres del verd més tendre, un cel rosat 

—la ingenuïtat apagada del qual contrast<
amb ]'esclat lluminós dels grocs, dels mo
rats, dels blancs i dels vermells dels vestits

La coreografia, sobre una música melò
dica i ben instrumentada de Frederic d'Er

langer, porta l'empremta inconfusible d
Bronislava Nijinska. Es clara i neta, fresc,
i graciosa. Purament clàssica. Sense cal
deformació ni un bri de pantomima. L'esti
Nijinska brilla en aquest ballet amb tu
esclat singular. Totes les seves caracterís
tiques hi són. Una coreografia atapeïda qu

nous

ballarins a treballar de valent.
Els conyunts que executen un moviment de
vaivé de part i d'altra de llur posició d'equi-
libri. I la gran importància donada als peus
— la bateria amb tota la varietat de ca-
brioles i entrechats — a l'inrevés de Massin
que creu més en les virtuts expressives dels
braços. En Les cent besades, la rotació 

voltes de tota mena, piruetes i fouettés-
fa lliurement de les seves. I els ballarins
convertits en baldufes vivents donen una
gran animació al ballet. En aquest abun-
den els grups estàtics de composició plàs-
tica definitiva davant els quals tenen lloc

els solos i els passos a dos
de les primores figures. Iria
Baronova, artista purament
clàssica, pot exhibir aquí la
seva virtuositat vivent, la seva
prodigiosa tècnica amb ànima.
1 demostra la gran ballarina
que és amb la precisió amb
què treu els dificilíssims fouet-
tés i piruetes sobre la punta.
Paul Petroff es fa aplaudir el
seu parcours i la seva bateria.

La companyia (le Monte-
Cario ha estrenat també un
ballet basat en les Danses Es-
laves i Tziganes de l'òpera
Russalka de Dargomijski, no-
table músic de ]'escola russa,
anterior al Grup dels Cinc.
Aquesta partitura, de ritme
molt marcat, és plena de sa-
bor popular.

No diuen de qui és el deco-
rat . Ja fan bé. Perquè es trac-
ta d'una cabana russa que té
aquell realisme menestral .rels
decorats de tournée de provín-

éies. Els vestits, blancs i blau
cel, exquisits, els de les Dan-
ses eslaves, brutalment acolo-
rits els de les Danses tziga-
nes, són de Korovin. Aquest
pintor que, després de pintar
els decorats i vestits de Le
f estin, un ballet de Fokin es-
trenat a París el 1909, desapa-
regué de la circulació, ha do-
nat ara uns inesperats senyals
'de vida.

Les Danses eslaves són la
gràcia i la finor, la plasticitat exquisida. Les
Danses tziganes són la vida, la força i el
caràcter.

La coreografia és de Nijinska també. Ex-
cepció feta d'aquelles oscillacions de pèndol
dels conjunts que ja hem esmentat, el seu
estil no es veu enlloc en aquestes danses
bastant impersonals.

Les Danses estaves són una estilització
finíssima, graciosa i delicada, del fons po-

pular rus. Les parelles de ballarines es pas
-segen, s'enllacen i es separen, tot i marcant

subtilment el compàs amb la planta i el
taló. Aquest ballet és poc variat. Es una
mena de cantarella monòtona. Gràcies a
l'espiritual Danilova es veu amb gust i no
cansa.

La característica comuna de moltes dan-
ses eslaves és la prissiadha, dansa baixa
que el ballarí executa gairebé a terra, mig
assegut, tot i estirant endavant l'una i l'al-
tra cama. Prissiadha que es converteix en
polzunoh quan el ballarí s'arrossega àgil-
ment i ràpidament sobre els genolls. Grans
escapats sobre els talons, piruetes, dobles i

l	 triples voltes en l'aire, rotacions de baldufa
a les quals les mans i terra donen impuls,
completen el vocabulari d'aquest gènere rus.

e	 Aquests passos eren indicadíssims en les
Danses eslaves. No hi figuren, però. I, para-

s	 doxalment, alguns mots d'aquest llenguatge,
acompanyats de vigorosos salts de costat,
apareixen en les Danses tziganes, ballet fe-
réstec i lasciu, ple d'ardor i de color, mogut

L	 i brutalment ritmat.
SEBASTIX GASCH

Basil ens fan més por que goig. Ho diem
perquè, després de Presagis i Choreartium,
Massin, pl mestre de ballet de la companyia,
no ha fet res més de bo. Es veu que el tre-
ball titànic que representa imaginar i posar
en escena dues obres tan complexes com
aquestes l'ha extenuat. L'ha sonat com al
boxador que s'ha passat una llarga tem-
porada combatent cada setmana amh homes
de classe. I els darrers ballets que ens ha
ofert Massin, Union Pacific i Jardí públic,
són indignes d'ell. Converteixen més bru-
talment que mai la dansa en pantomima.

y •1	 ^

TOTS ELS DIES

La reacció d'un pble Per desemmascarar un

cacic hipócrita i Poder imposar justicia

LOS BRJISIFÓ
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PROPUGG!ON PE SAMUEL GOLDWYN

i també la producció Columbia

"Cuando una mujer quiere"
Per Fay Wra y i May Robson

Sessió continua de 4 a ta'^o



6	 ;\/tI.R\1:*:R

LES LLET'RES
1 iJßIRtt - i©i.rî'1 111111 [•1 LII 1	 k	 i
Algú liotser creurà qué la liberalit

dicional de les ¢àgïnes de MIRADOR
tat potser excessiva acollïnt l'articl
segueix.

Potser també es dirà que contribuam a
allargassar una polèmica que, com la ma-
joria de les que tenen lloc, perdrà tot in-
terès general per assumir un caràcter ter-
sonalista i çabileny i tot.

Per la nostra banda, evitarem que així
sigui; però mentrestant qui sap si afa-
vorirem l'ocasió de desensopir una mica els
nostres ambients literaris:

La incorporació dels pagesos a les nos-
tres lletres fa que moltes qüestions, rcesoltes
atot arreu.on els escriptors tenen un mínim
de formació cultural, aquí hi hagi encara
qui li sigui permès de plantejar-se-les. L'es,
criptor rural de naixença — no tothom, és
clar, pot néixer a la capital— el primer que
ha de fer en decidir-se a publicar ha d'és-
ser adquirir una bona dosi de civilitat.ï d'e-
legancia. La civilitat el proveirà de sentit
crític ; li llevarà, o dissmúlarà, la seva rus-
tïquesa, i ]'elegància el farà presentable a
qualsevol lloc on hi hagi intellectuals de
qualsevol país d'Europa o d'Asia, Francesc.
Eiximenis — un gironí molt trempat — par-
lant dels homes rustecs e pagesívols feia
aquesta consideració : «Los romans senyo-
relaren tot lo món, mas ara és lo món així
confús que aquell que seria bo per pagès
será prelat, e gran senyor; e per conse-
güent lo món ne va a trossos e el poble
n'ha a ésser mal regit..; d'on se segueix
que vils hòmens e maliciosos e rusticals fan
o4lcis d'hòmens savis e dolços e' angelicals,.
e aixi ve lo món a. terra de' poc en poc.»
(Terç del Crestià, cap. CX,)

La desconeixença pagesívola de proble-
mes,ja resolts la que, des dels nostres dia-
rís, encara es pugui parlar d'una cosa su-
pérada a tot arreu com el conflicte entre
joves ivells en la literatura.

Ha estat el senyor Prudenci Bertrana des
de. La Veu de.Cátalunyá qui, cómentant
una lletra del senyor Joan Arús i Colomes
adreçada al director . de La Publicitat i pu:
blicada `a. La; Veu de Catalunya planyent-se
d'una crítica adversa de Joan Teixidor a
La publicitat, ha sortit amb un Impromptu,
intitulat Els francs tiradors de la crítica,
ón posa, el ve!! problema.

El senyor .Prudenci. Bertrana s'esquinça
les vestidures perquè Joan Teixidor ha en-
ticat desfavorablement Les absències, dar-
ron llibre de versos de Joan Arús i Colomer,_
(rttn dels més autèntics poetes de Catalunyán
-- segons les seves pròpies paraules—. -:Jo
no sé quina idea té el senyor Prudenéi Ben-
trana respecte la poesia, auténtica; només
sé que aquest ((poeta autèntic» que ha nom
Joan Arús i. Colomer té, al seu darrer llibre
Les absències aquestes, entre altres nombro-
síssimes, perles :

Mai no podràs, ,per Inés que valles,
suspendre el riu que es Jrecipita al mar,
ni cap mortal no podrà atènyer l'art .
de , tornar a l'arbre les mateixes fulles,

(del sonet Debades)

Prou tinc l'amor de l'esposa, tothora
oferta a mi, sense falla ni mida!

EI concert que «Audicions Intimes» va
oferir-nos el divendres passat i que ha d'és-
ser el penúltim d'aquest curs, era interes-
sant per dos conceptes. L'un, perquè feia
conèixer al públic d'aquella associació — ai
las, -no pus massa abundosament represen-
tat —'d6s artistes nostres de gran vàlua, i
que prometen encara molt més. L'altre, 'por
què ens posava en contacte amb un gènere
d'obres un xic oblidat de concertistes i pú-
blic, com és el de Sonata o trio per a dos
violins i pianista acompanyant.

EI programa, d'acord amb els avatars del
gènere esmentat, contava de . dues parts
d'obres dels segles xvtt i XVIII, l'é'pocé en què
les obres per a dos violins cònegueren la
màxima voga, i d'una sonata moderna, de
Darius Milhaud.
Aquesta darrera obra, escrita en 1914, ens

va se^iblar encara tota impregnada del pre-
ciosis.»e sonor de Debussy. Sobretot el segon
temps, un Modéré que substitueix el clàssic
Andante, transcorre tot enmig d'una atmos-
fera boirosa i un xic monótona, tota feta de
modulacions a penes perceptibles, esqueixa-
des només de tant en tant per ]'esclat d'un
canvi de to més atrevit. En els altres dos
temps, de moviment més viu, i particular-
ment en l'últim, la personalitat de l'autor
s'acusa més, en unes figures rítmiques molt
característiques. La llàstima va ésser que
en aquesta obra, d'execució molt difícil, els
nostres artistes no ban acabar de trobar tots
els secrets de les sonoritats:
En canvi en les obres antigues, de dificul-

tats més franques encara que no pas més
petites, Ponsa i Peracaula van triomfar ple-
nament. Llur precisió de compàs i d'afina-
ció, qualitat que explica ben clarament l'hà-
bit de tocar en l'Orquestra Pau Casals, així
com una clara intelligèncià de les obres in-
terpretades, els van fer reeixir del tot.

Aquesta part antiga del programa, per
altra banda, aplegava obres valuosíssimes.
Tal com si s'haguessin proposat illustrar
una lliçó d'història de la música del temps
de Lluís XIV a l'Europa occidental (Itàlia,
França i Anglaterra), hi havien inclòs una
Sonata' da Chiesa de Corelli, que ens do-
nava una mostra magnífica de ]'estil italià
del temps (1653-1713), amb el seu barro-
quisme i la seva preocupació fonamental per
la" melodia ; una de Loeillet, el compositor

Però deixant de banda la crítica del llibre
Absències„ tornem al seu admirador Pru-
denci Bertrana. El senyor Prudenci Bertra-
na, amb fina ironia — molt nostrada —, es
queixa perquè els joves crítics desaproven
el poeta «que els podria ésser pare». Hi
ha, vells davant dels quals hom se sent fill,i n'hi ha d'altres davant dels quals hom se
sent pare, o més ben dit, tutor. (Es veu so-
vint el cas de joves que són tutors de vells
qüé t'eñen ,pertorbades llurs facultats men-
tals. )

Diu també el senyor Prudenci Bertrana
que hi hauria d'haver un control que im-
pedís els joves de fer crítica literària. D'a-
cord, els joves amb llur manca d'experièn-
cia i de maduresa estan impedits, en prin-
cipi, de fer crítica. Això sempre ho he
cregut, i sovint m'han esgarrifat treballs
de novells impetuosos i mancats de pre-
paració. Però si algun jove pot exercir orí -
tica d'una manera solvent i autoritzada, el
mateix senyor Bertrana, si creu que aquest
crític és solvent i autoritzat, em penso que
no trobarà cap dificultat perquè escrigui.
Però per altra banda, també cal tenir pre-
sent que quan un vell, per desgast intel-
lectua! i exhauriment facultatiu, repapieja,
ha d'ésser bandejat com el pare inexpert i
tendra!. Molts vells, ho sap tothom, sbn
com els infants.

Altrament, en crítica i en poesia els con-
ceptes de jove i de vell no tenen cap valor.
Es pot escriure bé o malament a vint anys i
a vuitanta. Si ho fan bé cal considerar-los,
i si ho fan malament cal compadir-los, si
són vells, i desillusionar-los, si són joves.
Pompeu Fabra, per exemple, fa molts anys
que treballa, i els seus treballs eren tan ma-
durs quan començà com són entusiastes ara.
Joaquim Foiguera (poeta sabadellenc) morí
a vint-i-sis anys i deixà poesies de les més
belles que han donat les nostres lletres i
crítica de la millor que s'ha escrit a Ca-
talunya,"

**•*

Es dramàtic que quan ,un crític vol' je-
rarqúitzar les valors literàries catalanes hagi
de trobar no tan sols entrebancs, sinó tam-
bé escomeses, violentes, pagesívoles i man-
cades de tota elegància i espiritualitat. Però
també és sabut que, a, Cataluqya, els me-
diocres fan front . comú i es defensen els
uns als altres., Fora de Catalunya, els me-
diocres escriuen en diaris tronats i ningú
no els fa cas i la .civilitat i la intelligéncia
els barra el pas dels diaris solvents. .No en..
dubteu, si Joan Teixidor hagués atacat poe-
tes. de debò — Ságarra, López Picó, Riba,
Carner, etc. —, el senyor,Prudenc_i Bertrana
no s'hauria despenjat amb el seu Impromp-
tu perquè són bons; en canvi ho fa quan
Joan Teixidor diu" el que cal dir de les
Absències de Joan Arús ï Colomer, llibre
que totes les persones normals que l'han
llegit saben que és dolent.	 .

MARTÍ DE RIQUIER

belga installat a Londres, que tant va con-
tribuir precisament a consolidar-hi' la fama
de Corelli i dels seus seguidors ; un Concerto
Grossa de Vivaldi (I678 I743), el gran com-
positor venecià, i per fi una de les obres
més representatives de François Couperin
(1668-1733) : l'Apoteosi de Corelli.
En aquesta obra, escrita en una època ja

avançada de la seva producció, Couperin,
que tota la vida havia maldat per conciliar
els dos estils de música aleshores dominants
a França, el de Lully, més aviat auster i
contraptmtístic, i el més joganer i melòdic
de Corelli, va voler retre homenatge al dar-
ron d'aquests dos grans mestres (cal adver-
tir que, pariona d'aquesta, va escriure també
una Apoteosi de Lully). Per això va imagi-
nar, amb un ingenu afany de donar a la
seva obra una certa grandesa descriptiva,
una mena d'entrada triomfal de Corelli al
Parnàs, una composició on s'ajunten, com
en els paisatges de Poussin o de Claudi de
Lorena, les preocupacions de crear un am-
bient i d'expressar unes idees. Vegeu si no
un dels substítols d'un dels temps de la
Sonata: Corelli, charmé de la bonne récep-
tion qu'on lui f ait au Parnasse, en marque
sa joie. II continue aves ceux qui l'accom-
pa"gnent, o el següent : Corelli, buvant à la
source d'Hippocrène ; sa troupe continue.
Ara, el resultat estrictament musical d'a-
quest intent és immillorable : els temps lents,
en particular, com l'abans esmentat de Co-
relli bevent a la font d'Hipocrene, assolei-
xen una veritable emoció. Sens dubte Cou-
perin va millorar, en tractar d'amalgamar-
los, els procediments dels seus models, i va
assolir una flexibilitat i una desimboltura
totes modernes. '>

Fou veritablemerit llàstima que els fidels
d'aAudicions Intimes» es retreguessin d'a-
questa sessió, i voldríem tenir la certesa que
això no és degut al "fet que els concertistes
fossin dos joves compatriotes que no tenen
per ara altre títol a presentar — i és molt —
que el de llur sinceritat i llur competència.
Ja voldríem que alguns concertistes estran-
gers que ens són anunciats amb gran esclat
valguessin tant com aquests i posessin tant
com aquests totes llurs energies al servei de
la bona causa.

J. PETIT

Lleus ací la història. d'aquest article : EL
proppassat mes de maig Thomar Mann (que
viu actualment a Küsnacht, a la vora del
Llac de Zurich), anà a Praga i Viena per
tal de donar conferències d'homenatge a
Freud octogenari, El nostre collaborador
Oliver Brachfeld, el qual està en correspon
dènçia amb l'autor ^d'Els Buddenbrook, li
demanà el text de la seva conferència. L'e-
ditor de. Thomas Mann, però, ha prohibit
la publicació, àdhuc en extractes, de les se-
ves conferències, Així, l'ilüis1re Premi No-
bel 'preferí dictar al senyor Anddor Juhása,
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Sehopenhauer, precursor de Freud,
segons Thomas :iloau

amic del uostre.coli'ábo radar 'i conegut psi-
còleg de 1'escólà de Curtes `Büh'ler, el text
de l'article que 'inserim a` còntinucició,

EI 'món cultural sencer saluda amb un
entusiasme unànime el fundador i gran mes-
tre ge la 1 ieoanàlisi, Freud, qué acaba •d".
passar el llindar dels vuitanta anys. No sbc
pas metge; ï així; no puc atribuir-me 'el- dret
de caracteritzar degudament el paper i la
importància de Freud per a les ciències mè-'
diques. El que nm'ihteressa en Freud t en la
psicoainàli .,i és la influència " gegantina •'i
mexagerable de la ( )sicologia abismal» so-
bre les ciències dé 1'esperït, l'art i la litera-
túra, Quant a aquesta última,- basta refe-
rir-me a l'actual novella alertïanya, entri•
els millors productes de la qual gairebé m)
es troba ni un sol que !ragi pogut +sostreu -
re's de l'encantament màgic "de la psieo-'
anàlisi. -	 -

En	 ola meva conferència donada a l'Ass-'
ciació dels Metges de Viena em dedie0`a
l'exploració dels gèrmen s . filosòfics de ya
psieoanàlísi.'sEl- veritable precursor de les
idees de Freud fou Schopenhaüer, i crec
haver pogut demostrar com les relacions
espirituals entre. aquests dos grans pensa-
dors són intenses i profundes. A la gran
obra de Schopenu'haer, el volum de mcople-
m ent dels Parerga i Paralipòmèna, hi ha
un estudi que porta el' tito] següent;Sobre
la intencionalitat movent e» el destí de l'in.
dividú. Aquest assaig pot considerar-se àmb
ple dret com a precursor filosòfic i esp'-
ciaiment metafísic de la «psicologia abis-
mai» de Freud.

He esmentat ja el papar importantíssim
de la psicoanàlisi per a la literatura' mo-
derna.. Per n p	 do arlar sinó 'uns quant
exemples, ací tenim entre els alemanys,
abans que tots, Leonhard Frank. La seva
obra La Causa (Die Ursache) i sobretot el
deliciós Companys de somnis (Traumgefdhr-
ten), 56 11 potser els exemples més formosos
de l'extraordinària influència. de la psico-
anàlisi sabre l'art novellístic alemany. Però
ací tenim també Hermann Hesse, el De-
mign del qual, publicat durant la Guerra
Gran, o una de les seves novelles més deli•
cioses i recents, Narcís i Goldmund, de-
mostren clarament aquelles petjades profun-
des i inesborrables que Freud ha deixat én
les ànimes dels artistes. Entre els estran-
gers només esmentaré André Gide, els Faux
Monnayeurs del qual és un exemple ven-
tablement clàssic, o James Joyce, amb el
seu Ulysses.

Jo mateix venia tenint ja de molt temps
ençà un parentiu inconscient i místic entre
la psicoanàlisi; sense, però, que aquest pa-
rentiu s'hagués fet conscient en mi. Tan-
mateix,, .des del meu Petit senyor Friede•
mann fins a la tetralogia bíblica de Josep,
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—Deu fer poc temps que és dependent?
—Com ho ha conegut?
—Perquè encara es torna vermell quan

diu els preus.
(Vari Hem, Estocolm )

aquesta relació existia. Foren uns psico-analistes joves els qui em van cridar ]'atenéó sobre,,el parentiu d'idees amb Freud,
pel fet :d'enviar-me una sèrie de publica-
cions llurs. Fou llavors que vaig comença
dedicant-me a l'estudi intensiu dels escrit;
d e Freud; i avui ja puc constatar lo n.
toix, !ambé, que nombroses eren les rela_
cions_ que em lligaven a la psicoanàlisi. 1
si çonsidero la meva conferència-homenatge
com unia de les estacions més importants
de la meva carrera d'escriptor, això és de-
gut- a1: fet que en ella culmina i en ella
s'expressa ben clarament, com en una coa-fessió r que pertanyo conscientment i amb
orgull ih tendènda',psicoanalítica.

L'incof!gcient, aquesta molla principal de
tots 'els açtes, pensgnents i sentiments hu-
mans, la seva font: ñnés amagada, em va'
preocupar ja- des d la meva joventut.
Aquests problemes tremolen ja en les pla-
nes de Lc^jnort a Venecia, cercant, encara
molt `tfmid` ent i instintivament, pero J4-
amb certa `tèndència, obscura, la mà oriei-:.
tadora dele mètodes de la psicoanàlisi. El
meu .primér "encontre conscien
m 

conscient amb la psico-
'alisi es va fer en La Muntanya Màgica.
D'una manera força curiosa,' la meva acti-
tud és encar ..gairebé inçrxIula-'i fins irò-
nica. En 1a fi ,ira d'un jove metge del sa-
natori; Kroko y, apareix en aquesta obra
e•l psicoanalista' jue fa un paper més aviat
ridícul', amb les seves conferències d'un ver-_
nís ciéñtffiç 'i amb •les° seves maneres estra-nyes . En aquella novella sembla com • 5iencara tingués por á fer conscient- en mimateix Ja, psicoanàlisi, i no m'adono com
al mateix temps em faig; inconscientment
psicoanalista en les altres figures meve,.
Penseu un mqment en l'amistat del prota-
gonista principal: Hans Castorp, amb un
company da classe seu, :de nen, en aquella
amistat estranya i misteriosament bella que
és ja ,gairebé un amorf-- (motiu que va apa-
rèixer ja abans en el meu Tonio Kroger).
I aquest company de classe, aquell noi tan
entusiàsticament admirat suara, no és cap
altra persona que , Madame Chauchat, l'a-
mant que és present al sanatori.

Es :així qüe anava madurant eh mi )a idea
i l'atracció de la psiboàgálisi, acoinpanyan.t;.
me..adhuC' en .la darrera fase de;"la.,meya
producció novellística. 1Em refereixo á,,'les
novelles sobre e) Josep -," de la Bíblia. Puc
observar de passada que el tercer volum,
dile es troba a punt de publicar-se, no seré
pas el darrer,..)`' com vais Aensar de ,bell,.an-
tu'vi. Faré un quart volum més que „mostri
la pujada de Josepa la cort del Faraó, La
«psicologia ,abismal:, com ja el seu nom ^in-
dica, _conté àdhuc la relació amb la realitat
del temps, i el descobriment de les arrels
no sols en la infantesa de l'individu, sinó
àdhuc en la infantesa dels pobles i de la
història. Existeix una psicoanàlisi no sois
de d'individu, sinó també de la història .
També els pobles tenen els seus complexos
i inhibicions, l'exploració dels quals és tasca
de l'historiador que a la vegada ha d'ésser
psicoanalista. Es d'aquesta_ manera que re-
munto, en aquestes novelles de JoseJ¿, l'edat
primitiva ` de la humanitat, que fé , ,certes
analogies amb la vida individual en .l'època
prepuberal.

La - psicoanàlisi va tenir un passat molt.
llarg i_ ple de lluites Freud havia de soste-
nir pugnes dures i fatigoses per a ésser
reconegut; un combat gens vulgar, des de
la rialla i la ironia fins a ésser respectat
i celebrat per tothom. La psicoanàlisi, però,
no té tan sals un passat, sinó que té també
un esdevenidor, i és abans que res la base
cl'una nova antropologia sota tots els seus,
aspectes que estem elaborant actualment
tots plegats : científics, artistes, físics, es-
criptors i periodistes. Encara que fos pos-
sible demostrar. que algunes de les teories
de la psicoanàlisi són equivocades a la llum
de la ciència exacta, - això no podria minvar
gens ni mica els mèrits de la psicoanàlisi.
La totalitat d'aquestes teories i el planteja-
ment de la idea és tan decisiu i va com-
moure tan potentment els mateixos fona-
ments la psicologia antiga i la teoria del
coneixement, que hem de comptar la psico-
análisi. entre els descobriments més impon-
tants de. la ciència dels nostres dies. Crec
no exagerar afirmant que la història de
l'època actual s'ha de diferenciar entre un
període prefreudià i un altre de postfreudia.

No' hem de perdre mai de vista una cosa
es tracta de molt més que de la introducció
d'un nou mètode científic, un de tants. Eis
resultats propugnats per la psicoanàlisi hau-
ran de crear un nou tipus de l'home, un
home nou en el qual hi hagi un sentit més
fort de la humanitat, un sentit còsmic més
fort i una consciència més forta de la dig-
nitat humana. Tan sols els seus enemics
fan córrer de Freud que les seves teories
són immorals, puix que proclamen la neces-
sitat de la realització sense inhibicions dels
instints.

THOntes MANN
(Segueix a la pàgina ^)

L'actualitat literària
Han mort dos poe4es

Amh pocs dies de diferència han . mort
Henri de Régnier i Louis Le Cardonnel.
Llur nom, superat per la glòria internacio-
na] de Valéry i Claudel, havia estat ja una
mica oblidat. Tots dos provenien del simbo-
lisme, i havien estat amics de Mallarmé i
Moréas. Louis Le Cardonnel, que ben aviat
havia de derivar la seva inspiració profunda
i harmoniosa cap . a un misticisme que el
feia etítrar en la carrera .eclesiàstica, ha.•

mort ais' setan'tá-quatre anys, i de la seva
extensa obra quedaran alguns f^oemes, cóm
L'Attente Mystique, que tenen un llpc re-
servat en les antologies.	 ''''

Henri de Régnier era dos anys més jove.
La seva vida ha estat molt fructífera, i ens
deixa bon nombre de llibres de versos, per-
fectes de forma com els sonets d'Heredia
(un dels mestres de la seva joventut), i fills
d'una inspiració sensual i pagana que és
prou sincera 1 directa per à resistir el canvi
de les modes. Régnier ha estat també! un
bon novellista, i encara l'any passatún grui-
xut volum, /Ioi, Elle et Lui, era -testimoni
de qualitat del seu talent i de la força crea-
dora 'del seo esperit. La seva novella, `diu
Gonzague.Truò, crític catòlic, ha trobaf el
seu • cami en ' la ̀pintura, d'una gràcia i una
força increïbles, del vici de la sensualitat.
La- valuptat, la passió amorosa, l'instint
sexual, àdhuc la luxúria i la lubricitat més
crues fañ el leit-motiv d'una obra novellesca

• escrita amb un estil refinat i meravellós,
fet de tons neutres, però expressius.

Ni_Régnier ni Le Cardonnel no han estat,
potser, uns grans poetes de la categoria dels
Verlaine, Péguy o Mallarméi Però l'un i
l'altre .han estat uns poetes autèntics, .la
nava de Ilur mort, en donar motiu á la re-
lectura dels Jeuux Rustiques,.et divins l de
Régnier, o deis' versos greus i sopors, del
poeta sacerdot, ressuscitarà una glòria que,
si no ha estat • mai molt brillañt; "será;' jo
crec, duradora.

«Todos !o! hombres son
enemigos». de Richard

a ='. Aldingfon
D'entre' els gratis'novellistes anglesos con-

temporanis, els Húxley, "Ban ng, Walpole,
Swinnerton, 'que' han vingut ,a renovellar•'
la glòria de la vella generacu dels Gais-
worthy, els Bennett i ele .Wells, potser Ri-
chard Aldington, amb É: M. Forster és el'
més poc ,conegut a fora, del seu. país. I
tanmateix; ara que la yoga. inusitada . que
la mort prematura de D; H'. Lawrence donà
a les novelles fàlliques de l'autor de Iban
garoò comença a decréixer, sembla qu.e l'art`
d' Richard Aldington, més afinat' i. es'pi-;
ritual. que ei de Lawrence, amb tot i'el seu
culte abrandat per l'amor , sensual, ,com a
font de bellesa 1 de bondat', que l'acosta .a
les teories místico-eròtiques del mateix • Lo-,,

venzo, hauria de trabar un públic vast i ad-.
dicte arreu d'Europa. Això, és el que deu
haver cregut l'editor Lluís Miracle, en fer.
traduir a l'espanyol i publicar en' la seva
modèlica çollecció Centauro la novella . To-,
dos los hombres son enemigos, un dels grans
llibres que han ,creat la reputació de novel-
lista de Richard Aldington,

All mèn are enemies és una simple 'his-,
tòria d'enamorament. Tony no troba el sen-.
tit de la vida fins a conèixer 1'exaltacaó amo-
rosa •i sensual amb Katha, la noia austríaca
que l'atzar li presenta en una platgeta ita-.
liana. La guerra els separarà fatalment .i

ne aquell llarg període d'apartament l'un.(,
l'altra tindran prou motius per a adonar-se
de la misèria del món, de la inanitat de tots.
els grans mots que pretenen guiar-nos.
L'experiència bèllica de Tony, el seu matri-
mont amb Margaret, la seva vida desenci-.
sada i buida de la postguerra, tota aquesta
pila d'emocions esdevenen entrebancs mo-
lestosos en l'única recerca que té un valor,
en la recerca de Katha, ]'amant ideal de la
seva joventut. Al capdavall, la tenacitat de
la parella faro que es reuneixin de nou, pas-
sats tretze anys en aque lla platja italiana
on nasqué llur amor. Oblidaran el passat i
recomençaran una vida que ara és enno-
buda per l'entesa perfecta de llur carn i llur
esperit. Una vida allunyada dels homes, dels'
enemics implacables.

Una novella densa, amb episodis magní-
fics, com el d'Evelyn, els de la primera to
pada amorosa i el retrobament de Katha i
Tony, el de la mort de la mare. Amb indi-
cacions'lúcides de l'evolució moral del temps;
del trasbals produït per la guerra en la psi-'
cologia col-lectiva. Amb uns tipus secunda-
ris plens de realisme. Potser amb algun
punt mort en l'interès de la narració, però
en general duta amb una gran empenta,
amb diàlegs incisius, amb descripcions cur-
tes i expressives del paisatge i dels perso-
natges.

R. T. M.

u tras	 Prou tinc dels fills l'amorosa florida!
ha es-	 (quin bell creixent, si un mal fàt no l'es-
e que	 [flora!)

(del sonet Enyor)

__
Domènec Ponsa i Joan Peracaula, violinistes,

a Audïcions Iníimes

No deixeu de llegir I' interessantíssim llibre de

Gregorio Marañón
Suara publicat

EL CONDE- DUQUE DE OLIVARES
(la pasión de mandar)

Un volum de 500 pàgines i 65 gravats, relligat en tela. Preu; 25 ptes,
EN VENDA A LA

LLIBRERIA CATALO NIA
Ronda de Sant Pere, 3
	

Telèfon número 24647



NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

BRAGEES POTENCIAIS DEL DR, SOIYRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neurast8t^1	
impotencia (en tota. les seves manife.tadone),
mai de, 

cap, ceoeamenf mantnL perdae de

memòria, verfïgens,fadiga corporal, tremolo rs , diupépsie nervio•

ea, pelpifacions, 6í6....-ne f frasfnrns nerviosos ea general de lea

dones i tots eb frssfons orgànics que tineuín per canas o origen esyots.

ment nerviós.

sea Gragees potencials del Dr. Solvré,

més que un medicament són un element eseendsl del cervel1. medul'la f tot el sistema nerviós, regona

nat el vigor seres) propi de vede`, conservant la salut t prolongant Is vida; indicado erpecislment als eago.

fati en la seva joventut per tota mena d'eocenos• als que vsrlfiqusn treballs er<essius, tant «sida com morals

o intel'lectuals, eaportlstee, homes de déncies, flnaneiers, artistes, comerc,anfs, industrials• pensadora, etc.,

aconseguint compre, smb Ics Grageas pofoneial) del Dr. Soierí, tot' els esforços o exorad, fld;s+at

1 dispessnt rocasmsme per repondré Is aovín£ I amb el mirin reaultat, srribaat a 1'ertsema vellesa i ssnw

violentar 1'orpanísma smb energia pròpies de Is joventut

Paafa pendre un flascó per convéncer•ae`n

Ylldi i 6'60 ple., ...ECÓ, a.. fofas loa p .....pals fal^àclas d e Esparli, ?O^agšl I
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Igual que a l'altre Saló, en les properes
setmanes ens referirem al de Montjuic amb
l'extensió que es moreix.

E. Rius
A la Sala Gaspar s'hi exhibeix un con-

• unt d'aquarelles i olis originals d'E. Rius,
el qual mostra alguna particularitat remar-
cable pel que fa a les primeres.

GUTENRERG, S. Am

Fàbrica de maquinaria

per a les Arts Gràfiques

Nàpols, 215 • Telèfon 55728

BARCELONA

Andreu Fonts
Andreu Fonts, també expositor a la Bar-

cino, presenta una sèrie de teles que posen
en clar un hon temperament de pintor. Es
una ]lastima que no hagi vetllat més la
unitat general, puix que moltes de les bones
aptituds que demostra es perden en la con-
fusió regnant entre la tendència i la tèc-
nica..

Ni) obstant, escollint entre les diverses
directrius,,: es troben , teles de molt bon sentit
i traça . gt e, fan refermar la impressió citada,
o sigui. que si Fonts procura abandonar el
poliglotisme actual i es dedica a una sola
manera de fer-se entendre, la seva obra mi-
llorarà notablement,

Florit
Es tracta d'un jove pintor de. Madrid en

curs d'adaptació al que podríem anomenar
l'estilística del nostre país, sense que amb
això vulguem deixar assentat que a Cata-
lunya imperi un moviment artístic fixat de-
finitivament.

Aquest és aun terme de valor sobreentès
que apareix quan ens referim a ún pintor
madrileny que ve a exposar a casa.

Florit passa ara pel pont que separa la
pintura moderna del centre de la península
i la del nostre país. Cau en aquella barreja
expressionista que participa de la literatura
i dels altres formulismes inherents a les
èpoques de centrament d'un pintor ambiciós
que més o menys impremeditadament es
troba amb tot un món per a explorar.

Per això ('obra momentónia de Florit és
conceptuosa i escapa dels designis que es 'ol
imposar i que comencen d'entreveure's cla-
rament en molts fragments de les seves teles.

Florit, però, té aptituds sobreres per a
fer-se amb el que la seva consciència de pin-
tor del dia li proposa. Posseeix una paleta
ardida que li proporciona instants de brillan-
tors de matèria remarcables. Així mateix
té la virtut d'usar d'un color molt amable
i just i dibuixa notablement.

En definitiva, doncs, a Florit li manca
únicament incorporar-se al que es proposa
pel que fa a l'aspecte espiritual.

Florit — Circ

M1R4^R

LES ARTSIELSARTISTES

Salons de Primavera	 ! 'Les teles a l'oli no comparteixen en cap
moment la relativa	 bondat de les esmen-

Creiem que, en resum; el que més que- i tales en primer terme.
darà dels Salons d'enguany són dos fets,
un de caràcter general, ]'altre personal. vlicenç Pons

El Saló de Barcelona ha pujat més de to
pel que fa al conjunt. El de Montjuïc ho ha Vicenç Pons exposa a la Sala	 Barcino
fet valent-s e dels aguts dos de pit que han una collecció de paisatges barcelonins i va-
donat les figures artístiques eminents que el	 i lencians	 inscrits	 en regles d'un	 lirisme no .
componen,	 _	 _ 1 massa • depurat._	 ..	 _	 -.

El	 primer	 reporta	 un	 aspecte	 total 	 de ¡ Pons es limita .a intensificar aquells -trets
rejoveniment. Les seves primeres sales res- especials del paisatge amb el qual açonse-
piren tin aire molt més noble
i més vivent que en les altres
ocasions precedents, gràcies a
haver extirpat de la seva orga	 ï, '
nització mantes elucubracions	 w w '	 -
pictòriques que l'havien fet- t	

'passar fins ara com un recinte
sagrat del decadentisme.

En el Saló de Barcelona,
exceptuant les obres de Feliu
Elias, una d'Oleguer Junyent
i una altra de Santasusagna,	 _____

que es signifiquen pel seu ex-
traordinari reeiximent,	 tot
queda d'una notable regulan-
tat,	 que,	 repetim-ho,	 consti-	 3

tueix el seu millor èxit i que
examinarem degudament en
articles successius.

En el Saló de Montjuïc es
repeteix	 el	 cas	 dels	 esforços
aïllats	 que comprometen • el
total del contingut, fent apa-
rèixer llacunes antípodes.

A grans trets, tal com és del
cas que es faci en una ràpida
visió, sobresurten poderosa-
ment aquelles personalitats
sobre	 les	 quals	 recauen	 les;
sospites	 del	 Premi	 Nonell	 i
que representen la primera lí-
nia de la	 nostra pintura ac-
tual.

Hem parlat de Premi No-
nell. Permeti-se'ns de dir que
tot i que en aquests moments Sisquella - Figura
no volem regir-nos per les ins-
piracions del detall, lli ha en-
tre aquell aplec de valors esmentats,	 dos 1	 gueix d'inferir-li la lleu qualitat poètica que
optants màxims, per a un dels quals,	 en acabem d'alludir.
bona lógica, ha de pronunciar-se el fall, Sis- Sense aquest esperit,	 no sempre	 massa
quella o Pruna. reeixit,	 la	 seva	 pintura passaria	 completa-

ment desapercebuda.

Le	 Mestre de Sant Jordi, -Jaume
Ferrer i Lluís Dalmau

Conferència del Sr. Josep Gudiol, donada
el 12 de juny en el II Saló «Mirador»

ENRIC F. GUAL

La personalitat del Mestre de Sant Jordi Els. Jaume Ferrer són	 uns	 nous	 astres datana i a Arago fins a finals del segle xv.

és una de les més grans incògnites de la que es van perfilant, anfb vigor cada dia Es molt possible que l'anònim Mestre de

història de la pintura gòtica catalana.	 Per més accentuat, com a caps de l'escola de Lanaja sigui també algun • membre de la
identificar la seva persona han estat sugge- Lleida. L'estudi encara, incipient de la seva família dels Ferrer. En conjunt, la família

rides diverses teories.	 La primera,	 bastida personalitat	 artística	 és	 un	 teixit	 d'equa- Ferrer constitueix una veritable escoli que

per Sanpere i Miquel, adjudicava la pater- cfons estilístiques i tècniques entre retaules caldrà recercar a fons, puix que prese^ltant
nitat de les obres agrupades a l'entorn de
la famosa taula de Sant Jordi de la collecció

anònims,	 equacions	 fonamentades	 en	 dos
punts fixos :	 un d'ells és el retaule firmat

sempre un interessantíssfm parallelism&amb
els	 tallers barcelonins, produí obres irrlpor-

Ferrer-Vidal,	al	 pintor	 barcelom	 Bernat del Museu Diocesà de Lleida i l'altre és el	 f tants de gran qualitat.
Martorell, citat sovint en contractes impor- grandiós	 altar	 de • l'església	 de	 là	 Sang, Lluís Dalmau és l'autor de la tan famosa

tants	 de	 la primera	 meitat	 del	 segle	 xv, d'Alcover, que consta pagat a Jaume Ferrer taula dels Consellers de Barcelona, • signada

època en	 què treballà el Mestre de Sant en	 1457• en	 1 445.' Malgrat ésser l'única obra cone-
Jordi. Duran i Sanpere trobà que Bernat EI cercle de la família Ferrer segueix el	 j guda d'aquest pintor, ella sola és suficient

Martorell cobrà per l'obra de la miniatura
que encapçala el còdex de Marquilles, mi-
niatura que, essent molt allunyada de l'ar`. a
del	 Mestre de	 Sant Jordi,	 és un obstacle .	 -
per	 continuar	 sostenint	 la	 teoria	 Sanpere'
i Miquel. Queda la possibilitat que, donada
la poca importància de l'esmentada minia-
tura,	 Bernat	 Martorell	 encarregués l'obra
a un membre del seu taller.

La segona teoria, suggerida per Joaquim
Folch i Torres,	 considera la influència de
l'escola valenciana en l'obra del Mestre de v,
Sant . Jordi	 i fa remarcar una certa sem-

'blança entre aquest i Lluís Dalmau. Donat t

el fet que Dalmau era valencià i que, se- J	 uh^•''i

gons els documents, era considerat pels seus
conciutadans com el millor pintor de l'època,
identifica el pintor del retaule dels	 Conse- VIIti	 i'
Ilers de Barcelona amb el Mestre de Sant '•
Jordi. t

n Per	 Batlle	 conser-Darrerament, mossèn	 e
valor del Museu Diocesà de Tarragona, ha
trobat una sèrie de documénts sobre Ramon
de Mar pintor de Tarragona,	 i	 amb ells
ha filiat obres que lliguen amb el cercle del
Mestre de Sant Jordi, Per una sèrie d'equa-
cions molt ben fonamentades,	 arriba a la l
conclusió que el personatge amagat darrera
l'anònim Mestre de Sant Jordi no és altre
que Ramon de Mur. Mossèn Batlle publi.•
Barà en la Miscellánia Rubió	 i Lluch, del Detall d'úna pintura del taller de Jaunee Ferrer. Coblecció hereus de Macias Mun-

de	 ,aquest	 i nteressant(e
studi
o ment	

v
Pietat fiadas. II Saló «Mirador,.—Detall d'una pintura del Mestre de Sant Jordi. Coblec-

drà	 a	 ésser	 un	 dels	 p
e

u
s

,	 que	 es ció Hereus de Matias Muntadas. II Saló «Mirador» (Fotos A. D. A. C.)
drets més ferms per a la reconstrucció de
la història de la pintura gòtica a Catalunya.

Sigui qui sigui el Mestre de Sant Jordi, següent esquema que suggerim com a pur	 per posar el seu nom al cim d'un dels pina-

el fet és que ell és el més gran pintor català I tempteig	 subjecte	 a	 futures	 modificacions dies de la història de l'art gòtic a Catalunya.

del segon quart del segle xv,	 autor, entre de	 precisió.	 El	 membre conegut més vell Documentalment sabem que Dalmau treba-

altres obres notables, del famós re-moltes '	 de la família és el seguidor dels Serra que lié	 a València,	 adscrit	 al	 servei	 d'Alfons

taule de Sant Jordi distribuït entre el Lou- .' ha estat publicat per Post sota el nom de el	 Magnànim,	 entre	 1428 i	 1438 ;	 durant

i el Museu de Chicago, del retaule devre Mestre d'Albatàrrec;	 el mateix pintor,	 en• aquest període, féu uns viatges	 a Castell

la Transfiguració de la catedral de Barce- ! una fase més avançada,	 no és altre que el i a Flandes, cosa que explica a bastament

lona recentment restaurat per Sutrà i res- 1 Mestre del Sant Sopar de Solsona, que signa
nom	 de Jaume	 Ferrer l'esmentatamb el

el flamenquisme de la taula dels Consellers.
De	 1438 a	 1461	 treballà a Barcelona, on

tituït a un lloc d'honor a despeses de l'Ordre,
'del	 de Púbol i de les j retaule del	 Museu	 de Lleida.	 Jaume	 Fer- era considerat, com ja hem dit abans, com

Benedictina,	 retaule
dues	 taules	 de Santa Maria	 del	 Mar de I	 rer	 II,	 indubtablement	 fill	 de	 l'anterior, a ;pruner pintor del seu temps.	 El lleuger

Barcelona, pintures meravelloses que espe- ; collaborà amb el seu pare en el retaule de desprestigi sofert per la taula de Dalmau;

rem veure aviat degudament collocades. 1 Monçó	 i	 treballant	 sol	 esdevingué	 el	 tan a causa d'ésser en part una còpia de Van

L'art del Mestre de Sant Jordi representa k conegut Mestre de la Paheria, batejat també IEyck, queda salvat per la força i qualitat .

la darrera fase de l'estil internacional. For- y per Post,	 autor del retaule de la Paheria, extraordinària dels retrats 	 dels	 Consellers,

mat	 originàriament	 dintre	 del	 cercle	 esti- 1 del de Verdú	 i altres,	 el qual	 en	 la	 seva veritable obra mestra, la més forta entre les

lístic	 del	 Mestre	 de	 Guimerà,	 evolucionà ' darrera	 fase	 pintà	 el	 documentat	 retaule pintures barcelonines de la primera meitat

ràpidament vers un folgat realisme parallel i	 d'Alcover. l'1	 segle xv.

en certa manera amb la pintura flamenca, Jaume Ferrer I, sense ésser un gran pm- „ # r

Magnífic senyal de composició i detall	 es-Magnífi •	 tor,	 produí una sèrie d'obres ben notables
i	 dintre	 l'estil	 dels	 germans	 Serra	 i	 lleuge- Divendres	 passat,	 dia	 5,	 donà	 la	 seva

tudiava	 curosament	 les	 figures	 i	 tots	 els
elements complementaris, fins a aconseguir rament influït	 també	 per Lluís	 Borrassà. conferència el senyor Joaquim Folch i Tor-

una riquesa incomparable d'ambient i ex- El seu fill fou un pintor de més enverga- res, l'extracte de la qual publicarem la set-

pressió. Emprà a fons la tècnica precisa dels
dura, que treballà durant el segon quart del

I segle xv, influït primer pel Mestre de Sant
mana vinent.

Dilluns,	 dia 8,	 quedà	 clausurat	 el	 Saló
miniaturistes que, si bé li ilóna un aspecte

li	 acusarlleugerament monòton, 	 permetia ' Jordi i parallel més endavant amb l'art de que havia estat darrerament ampliat amb

minuciosament un expressionisme portat a Pere i Jaume Huguet. La influència del seu l'exposició del retaule dels Revenedors, obra

les més gran altures. Una monografia com- i estil es deixà sentir a tota la comarca llei- d'Huguet.

pleta de l'obra immensa del Mestre de Sant
Jordi	 pot	 ésser	 el llibre	 que	 donaria	 un

universal a la pintura gòtica ca-
j
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ialeries d'Ari 9 La	 veritat	 és	 tot	 el	 contrari,	 i	 el	 ma-
teix Freud és un dels moralistes més inexo-
rabies. Es veritat que proclama el caràcter

S T 7 
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dels instints damunt de l'intellecte,
la	 vida dels instints	 és	 unaafirmant que

PRESENTS D'ART 1 QUÁLITAt	 i força impulsora més dinàmica que la raó
Perd si va cridar l'atenció sobre aquest fet,

BODES, FE.STE5 ONOMAST!OUES, BATEIGS, ETC {
això no era pas per tal d'erigir un altar als
impulsos brutals, sinó per tal de dirigir un

GRAU SALA foc lluníinós sobre aquells perills que ame-

( Teles i venía/Is) 1
nacen	 I'intellecte,	 l'ànima	 1	 la	 moral	 des
d'aquest costat.	 La	 psicoanàlisi	 va	 portar

ALÍLINA DE MAZA
a la llum les energies inconscients i ama-
gades, demostrant com aquestes poden pre-

( Dibuixos colorifs ) ponderar sobre I'intelaecte, si no estem aler¢a.
Freud no és l'apòstol	 dels impulsos,	 s nó
precisament	 de	 I'intellecte	 al	 qual tendeix
a enfortir contra els perills que l'amenacen.

B T	 ^	 (►
/il¡ J	 J

La moral	 la er	 a	 nà, perd,	 lla
gia	 dinàmica,	 aqquellacara	 una	 altra	 ener
gs	 di

força moral que es troba en el fons de totes

Saló anual del Gravaf les veritats. Mitjançant la psicoanàlisi, hem

'

a
Associació d. rtisfes Gravadors	 (

cone una	 sèrie	 de	 veritats	 noves,	 en
hem
conegut	 una

als 
ri
misteris més secrets de la

s

de	 til vida, i cada pas endavant en aquest capi
representa un progrés molt considerable àd-

Cafalunya i Insfitut Català de les huc en el camp de la moral. Aquelles per-
soríes que cerquen la veritat, la perseguei-

Arts del Llibre	 111 xen	 i l'assoleixen són	 Sempre més bones

Concurs de 'Amics del Graoaf'

La 9ínacoteca
H. ANGLADA CAMARASSA

pirsfura

Inauguració dissabte

Passeig cJe Gràcia, 34

CAiIISER
ESPLCIAL18TA

B1I! EN LA ¥IDA

7AUME I, !t
Telèfon 1465

i més valentes que les altres. Pot imaginar-
se l'existència de guerres, crisis, odis de
tota mena, lluites de classes, de castes, na-
cions i races, en una humanitat en la qual
tots corquessin la veritat, obtenint llur força
personal de la font moral que s'amaga en
el fons d'aquesta?

El dia del vuitantè aniversari de Freud,
el món sencer va celebrar no sols él mestre
de cabells blancs, sinó també, ensems, l'es-
devenidor cl'una humanitat més honrada,
més bona' i més pura. Perquè la psico-
anàlisi no representa cap pertorbació de la
moral pública, sinó un camí cap a la pau
i la felicitat, la ruta que ens mena a vèncer
els impulsos baixos i animals, assegurant
el triomf definitiu de la raó i de la sobrie-
tat de l'home.

TeoMS MANN
(Trad. d'0: B.)

Canoarom Guinaruo

CURSES DE LLEBRERS

dimarts i dijous vespre;
dissabtes i diumenges,

tarda i nit

NOTA IMPORTANT Viatge. {ante i aab tari, sor•

tida plaça Catalseya davant del Basc Biscaia.

Consultes caediclon,.



•.• de política catalana
L'ORDRE PÚBLIC TORNA A LA GENERALITAT

Dijous passat, en execució dels acords
de la Junta de Seguretat, el senyor Caselles
donava possessió dels serveis d'Ordre Públi^
al conseller de Governació senyor Josep Ma-
ria Espanya. L'acord transaccional a què
s'arribà en la reunió celebrada a Madrid
per la Junta de Seguretat consisteix a de-
signar el conseller de Governació com a
dipositari, durant aquests dos mesos, dels
serveis d'Ordre Públic, fins que siguin defi-

activitats desplegades per certs grups que
tenen el màxim interès a desprestigiar els
organismes autònoms i provocar situacions
de violència, desagradables i inútils.

L'ACTUACIÓ DEL GOVERN. — LA SETMANA POLÍ-
TICA, SOCIAL I PARLAMENTÀRIA

Ultra l'examen dels pressupostos, que el
govern va estudiant a poc a poc, el govern
català s'ha preocupat de l'aplicació de certs
punts de la llei de Contractes de Conreu

El ministeri Blum en 'sortir de l'Elisi

D'esquerrana dreta: Debicki, ambaixador ,olonès a Belgrad; Beck, ministre d'Afersestrangers de Polònia; Stoyadinovitch, president del Consell de ministres iugoslau;
el ministre Martinas

govern de Front Popular responen a un pen-
sament polític que té, naturalment, uns su-

zalez Peña ha fet pública una carta en què 1es mostra disposat diplomàtiques	 d'Itàlia	 prop	 d'Austria	 i
ports econòmics i socials determinats. Exigir

a no pendre part a cap
acte, públic mentre continui l'actual antaao•

a

d'Hongria.	 Després d'aquesta reunió,	 Ale-mana pot veure clarqualsevol	 ampliació suposa rompre Pequi-
libri d'aquest programa i,	 per tant,	 el fra-

nisme.	 ! lligams
Parlamentàriament, llevat dels debats so- f

que no s'afluixen els
de la Petita Entesa, la qual segueix

càs d'un pensament polític, econòmic i so-
cial.

bre els fets de Pestes,	 no s'ha esdevingut'
sostenint la S. de les N. i la seguretat col-
lectiva, per bé	 Bene

Podrà el	 govern prosseguir	 ara la seva
res d'important. S'ha discutit la creació d'un	 1
Tribunal que aplicarà la llei sobre respon-

que	 — acèrrim defen-
sor del desarmament general — ha hagut de

comesa amb la necessària calma? Resten
encara	 molts	 problemes,	 molts	 conflictes.

sabilitats	 als	 jutges	 i	magistrats;	 s'han
reconèixer amb amarguesa que, sobre aquest
punt, no era possible, actualment, concilia'-

EI	 balanç	 d'aquesta	 setmana	 és	 positiu.
aprovat	 les	 actes	 de	 Cuenca,	 que deixen
sense	 representacióparlamentària	 Goicoe-

la teoria i la prdetica.
Tant de bo continuï essent-ho en l'esdeve-
nidor. chea	 i	 Primo de	 Rivera,	 i	 es	 proclama ' EL MINISTERI BLUM

A darrera hora, s'ha descobert una cons-
piració,	 afortunadament	 desbaratada,	 con-

Alvarez	 Mendizábal,	 al' qual	 els	 feixistes
han amenaçat, àdhuc, amb no «deixar créi- Amb gran rapidesa, Léon B!um ha cons-

tra	 la	 seguretat	 de •l'Estat.
xer el seu fu».

La resta	 h	 t' tituït el seu ministeri, perquè sabent oficio-no a cogut cap abast, sament, des de després de les eleccions, que
seria cridat a la presidència del Consell,
havia fet ja totes les gestions necessàries.•.• de política internacional	 ¡ 
f

Com 
f
a novetat d'aquest govern, hi ha elet de ormar

flamencos que demà mateix poden enrolar-	 LA sITUAcIÓ SOCIAL. — LA CRISI INTERIORse en el feixisme, si Primo de Rivera és	 DEL PARTIT SOCIALISTA. — LA SETMANAmés chulo i té més diners i més pistoles.	 PARLAMENTÀRIAPer altra part l'esbroncament a Largo Ca-
ballero a Saragossa i els atacs, directíssims,	 La situació social a Espanya continua es-d'Eo Socialista contra Araquistain, han de- 	 sent greu. A les vagues de cambrers i aseen_terminat un canvi d'orientació de Claridad,	 soristes, s'hi afegeix aquesta setmana la delque no veu tan clar els seus dogmes de la	 ram de la construcció. A la resta d'Espanyarevolució social-nihilista, 	 hi ha nombrosos conflictes socials, minaires,Per sobre de tot els grups socialistes han	 agrícoles, industrials, que el govern procuratingut la clara visió que l'extremisme revo-	 arranjar amb tota urgència.lucionari no afavoria cap moviment mar-	 La crisi interior del partit socialista per-xista, sinó que era la C. N. T. la que triom-	 sisteix, tot i que ambdós bàndols han dis-fava. Efectivament, la U. G. T. de Madrid 	 minuït notablement la seva rancúnia. Gon-ha hagut de renuar la vaga de cambrers,
que havia donat per acabada, perquè la C.
N. T. ha volgut continuar-la. Està en perill
el tradicional predomini de la U. G. T. a
Madrid. Es un tema de reflexió per als
marxistes superortodoxos.

Aquesta situació caótica, l'exemple de mo-
deració — que no exclou l'adopció de mesu
res eficaces de govern —, que ha donat el
Front Popular francès i el seu líder Léon
Blum, han fet entrar en raó una mica
tothom. A més a més els fets de Yestes,
tragèdia de fam i misèria, donaven un ba-
lanç negatiu per certes intencions. Demanar
la clissolució de la Guàrdia civil era, almenys,
inoportú.lEl govern, doncs, obtingué un po-
sitiu èxit parlamentari. Pogué afirmar que
no permetrà que s'afluixi l'ordre i 1'autori•
tat i que castigarà inexorablement els in-
ductors de desordres. El ministre de la Go-
vernació féu acceptar les tesis del republi-
canisme social, que són les del govern, sene
fer cap concessió als qui ja s'havien preci-
pitat a demanar la seva dimissió.

Repetim que d'aquest debat parlamentari
el Front Popular n'ha sortit vencedor. I diem
Front Popular perquè el govern no té altre
programa que l'acceptat per tots els partits
que integren la majoria parlamentària, i l
govern no pot admetre desordres que tin-
guin per objectiu l'eixamplament o la mo-
dificació d'aquest programa de govern. Les
bases amb què s'acceptà la formació del

sisme italià contra les sancions i l'actitud
ginebrina en general.

LA REUNIÓ DELS CAPS DE LA PETITA ENTESA

En ocasió del tercer aniversari de la tor•
nada del rei Carol a Bucarest, s'han reunit
en aquesta ciutat els tres caps dels països
que componen la Petita Entesa : Benes, el
rei Carol i el príncep Pau, regent de Iugos-
làvia.

Entremig de les festes, han examinat !a
situació de l'Europa Central després del cop
de força hitlerià i de les darreres gestions

nitivament traspassats els serveis, una ve-
gada acomplerta la reorganització.

El senyor Caselles, que era comissari
general d'Ordre Públic, continuarà al front
dels serveis fins al retraspàs definitiu. Des-
prés s'indica que passarà a exercir la Comis-
saria delegada de l'Estat a Catalunya, que
té al seu càrrec, com se sap, els serveis que
continuen depenent de l'Estat Central.

Amb aquests serveis, la Generalitat comp-,
ta amb un magnífic instrument de normalit-
zació de la nostra vida ciutadana. El mateix
dia que el senyor Espanya en prenia pos-
sessió, el president Companys cridava el,
periodistes per fer-los àmplies declaracions.
Declarava caducats tots els permisos d'ar-
mes lliurats per Acció Ciudadana i al ma-
teix temps feia una crida a l'opinió pública
perquè mostrés serenitat davant l'onada de
cdnflictes socials que s'ha desencadenat en
el nostre pafs.

Durant tota la setmana, ei govern, en
successives reunions, examinà la situació so-
cial i fixà les normes per a la futura orga-
nització dels serveis d'ordre. Es evident que
el govern de la Generalitat vol actuar amb
ta màxima responsabilitat i no seria res
d'estrany que en aquestes reunions s'hagués
examinat, junt amb un pla general d'orga-
nització, les persones mésidònies per rea-
litza r-lo.

Al governí han arribat, també, informes
molt detallats de la situació social i de les

BELS FETS DE YESTES AL PARLAMENT

Durant tota la setmana els fets d'Yestes
han retingut l'atenció política i parlamen-
tària. En certa manera aquests fets eres]
com una síntesi de les divergències políti-

LA TORRETA
—Crec que els lladres van a venir a robar,

l'altre dia?
—Sí, se'n van emportar el gos de presa

i el pany de seguretat,
(Ric et Rac, París)

La noia moderna. — Sort que cap amiga
no em veurà amb un barret així!

(Smith's 1Veekly, Sydney)

i ha procedit al nomenament de les juntes
arbitrals al camp, que deuen entendre en
l'aplicació de les lleis de cultiu. S'han no-
menat també nous jutges municipals i s',
n'han llicenciat dos de l'Audiència, ben co-
neguts de tots els catalanistes : Jovino Fer

-nández Peña i Rodríguez Contreras.
La setmana política no ha tingut cap re-

lleu notable. L'Esquerra Republicana de
Catalunya ha suspès el seu Congrés, degut
a l'actual situació social i potser també
perquè gràcies a l'acció del temps s'apai_
vaguin els esperits.

Aquesta setmana es tornarà a reunir la
Junta Mixta de Traspassos, de la qual forma
part, en substitució del senyor Barnés, un
bon amic nostre : el senyor . Carles Esplà,
subseoretari de la Presidència.

La situació social tendeix a millorar. Els
escombriaires tingueren la mala pensada de
fer vaga i això ha donat llac a w.cenes des-
agradables per la ciutat. Les entitats econò-
miques han publicat un manifest en qué
estudien les dificultats que es presenten als
elements productors per l'agitació imperant,
però assenyalen l'esperit liberal de qué han
donat repetides mostres.

Al Parlament seguí la discussió sobre la
illegitimitat dels acords presos pels orga-
nismes gestors i el projecte de llei sobre
sanejament. Hi hagué també una interpel-
lació sobre l'aplicació de la llei de Contractes
de Conreu.

ques i socials que es manifesten en l'actual
situació. Pels grups de l'oposició, aquests
fets es consideraven determinants en la des-
feta del Front Popular com a formació go-
vernamental. Es natural, doncs, que inten-
tessin ajudar i influir aquesta desfeta i
adaptessin una posició de passivitat, com si
realment fos un conflicte entre els grups
moderats i els extremistes del Front Popu-
lar. No podien adoptar, en aquest cas, aque-
lla posició que tant d'èxit els danà en els
fets de Casas Viejas perquè la situació no
invita pas a cap demagògia dretista, ans
al contrari.

Sortosament la interpellació parlamentària
sobre aquests fets luctuosos s'ha produit
després d'una sèrie de liquidacions de greu

-ges entre els grups extremistes que ha faci-
litat la normalització del caos que imperava
fins ara. L'atemptat contra Prieto, González
Peña i Belarmino Tomás ha fet adonar al
grup de Claridad que la majoria dels frenè-
tics que aplaudeixen Largo Caballero no
són ni marxistes ni són res, sinó uns purs

—Deixeu-me estar ! Sóc un suïcida!
—I la meva medalla de salvament, fumut

egoista?

(Smith's A'eekly, Sydney)

LA coNvocACIó DE L'ASSEMBLEA DE LA
S. DE LES N.

Els presidents de l'Assemblea 'I del Con-
sell de la S. de les N,.— Benes i Eden —
han accedit a la sollicitud del govern de
Buenos Aires, i l'Assemblea s'ha convocat
per al dia 3o i el Consell per al dia 26. Però
Benes no podrà presidir ]'Assemblea, essent
cap d'Estat. Per aquesta mateixa raó, el
Negus no podrà intervenir personalment ni
a ]'Assemblea ni al Consell.

Encara que sembli estrany, els poders
d'aquella són més limitats que els d'aquest,
i en definitiva toca al Consell de decidir
sobre la proposició argentina referent al no
reconeixement de l'anexió d''Etiopia per
Itàlia i a la reforma de la S. de les N.

De totes maneres, de l'Assemblea sortirà
almenys una condemna moral per l'agressió
perpetrada contra un país membre de la S.
de les N. Però no serà pas això el que far71
justícia als etíops.

LA GREU SITUACIÓ A L'EXTREM ORIENT

S'han agreujat les coses, a propòsit de
la Xina del Nord, de la qual vol fer-se el
Japó amo absolut, malgrat que aquella regió
depengui de Nanking i les administracions
locals no vulguin fer-se'n independents, i
malgrat que l'exèrcit del general Sung ocupi
les províncies de Txahar i Hopei, i malgrat
que a Peiping segueixin residint les ambai-
xades acreditades prop del 'govern de Nan

-king.
Des de fa un temps, el capteniment del

—Des d'aquí es té una magnífica vista
sobre el Pla del Llobregat!

(Evening News)
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—Una candidatura que porta : Venut,
'i'raïdor, Bandit... Anullada?

—No, no! Compteu-la a favor meu!

—Bravo! Admirable!
—I és música que he comprat de segona

mà...

(Vendémiaire, París)

ne part tres dones, entre elles
un Premi Nobel, Mme. Juliot-Curie.

Donada la situació anormal de França,
amb gran nombre de vagues declarades cada
dia, era urgent de resoldre la crisi provo-
cada per la dimissió del govern Sarraut.

I, pel que fa a la política exterior, la po-
sició de França és també delicadíssima, en-
tre una Alemanya hostil i en plena recons-
trucció de la puixança mh tar, una Itàlia
que sembla a punt de llançar-se en braços
d'Alemanya, i una Anglaterra indecisa.

Al cap de dos dies de constituït, el govern
Blum s'ha presentat a les Cambres. Blum
llegí la declaració ministerial al Parlament,
i Daladier al Senat. En la discussió sobre
pólítica internacional, després de la decla-
ració, Blum no ha volgut fer afirmacions
massa categòriques, que des del banc del
govern haurien pres gran importància, te-
ment potser complicar una situació ja prou
envitricollada.

Un acroix de feu», Xavier Vallat, amb
intenció evidentment injuriosa, va dir que
era ida primera vegada que un jueu presi-
dia el govern d'un pafs llatí». A més que
això no és exacte, l'antisemita i clerical
Vallat hauria de saber que els pontífexs
mateixos no s'han estat de tenir consellers
financers i banquors jueus.

El ministeri Blum, després d'una breu
discussió, ha obtingut el vot de confiança.

LA CRISI POLÍTICA BELGA

Contràriament a totes les previsions, la
crisi ministerial belga, que s'hauria hagut
de resoldre tot seguit de les eleccions amb
la formació d'un gabinet tripartit, s'ha
prolongat per un temps anormal en els cos-
tums parlamentaris. El rei donà de primer
l'encàrrec de formar govern a Van Zeeland,
però aquest no hi reeixí, i aleshores el so-
birà cridà Vanclervelde, el qual també fra

-cassà. Després, ha tornat a entrar en esce-
na Van Zeeland.... i a hores d'ara no es pot
saber encara si podrà complir l'encàrrec, o
si tornarà a rebre'l Vandervelde, o, com
es diu, serà cridat Henri de Man.

Diverses raons han motivat la prolonga-
ció de la crisi. Dissensions entre els caps
dels tres partits majoritaris, vacillacions per
part del rei quant a donar als socialistes la
direcció de la política, etc.

Diumenge passat tingueren llac les dec-
1 cions parcials, en les quals també els ca-

tòlics han perdut alguns llocs en avantatge
dels 'rexistes. Es de doldre que en un país
de tradició liberal com Bélgica, un partit
che caràcter dictatorial i amb contactes tèr-
bols amb el nazisme aconsegueixi algun
triomf, per ]imitat que sigui.
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—I al petit, quan l'inflen, papà?

(Ric et Rac, París)

.., de política de la República

govern de Tóquio amb Yes ambaixades es-
trangeres a Xina — i sobretot amb l'an-
glesa — no té res d'amable. S'ha volgut que
Anglaterra donés satisfaccions al Japó per
la mort d'un oficial japonès, atribuïda a
soldats britànics. Una enquesta ha demos-
trat que l'acusació era falsa ; es tractava i
de buscar un pretext de deix anar a totes .
les ambaixades que suprimissin la guàrdia
militar.

Mentrestant, a Xina creix el front anti-
japonès i cada dia pren caràcters més vio- i
lents. El mariscal Txan Kai Xec no sap
què fer : la fracció nacional del Kuomin-
tang, les organitzacions d'estudiants i les i
comunistes — aquests esborrant el passat 
el seguirien si es posés al cap del front anti-
japonés per a impedir la invasió de la Xina !
del Nord. Però segurament el mariscal sos

-pesa de quin cantó li convé decantar-se.
Xina és un dels països fundadors de la

S. de les N., però això no li ha servit mai
de gran cosa. La inacció ginebrina davant
les agressions japoneses ha estat precisa-
ment un dels arguments esgrimits pel fei-
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