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Europa arran de I' abisme jMIRADOR INDISCRET
V

Alemanya ha evolucionat de la força a
la força. Rússia ho ha fet de la feblesa a
la força. Avui dia el conflicte entre Ale-
manya i Rússia és la vedette. Tots els al- 1
tres són unes atraccions secundàries.

Aquest estiu la preocupació única d'aques-
tes dues nacions és armar-se com més de
pressa puguin i netejar el camp de les ope-
racions. Avui dia, doncs, tots
els afers d'Europa, qualsevulla
que sigui llur importància, es
desenrotllen en funció d'aquest
conflicte primordial a venir.

Quan vindrá el moment,
quan es desencadenarà la
guerra entre l'exèrcit roig,
fort actualment d'un milió
d'homes, i l'exèrcit alemany,
que a hores d'arca en té mig
milió, reduirà a pols fins els
darrers vestigis de l'organitza-
ció actua] d'Europa.

Es l'única guerra que apa-
reix com inevitable. Es l'úni-
ca guerra que no gosen negar
ni els optimismes més con-
fiats.

Es una guerra de religions.
Totes dues religions es basen
en ]'adoració de I'IEstat. El
comunisme es manifestà pri-
mer. El nacional- socialisme és
la revolta ((protestant)) contra
l'ortodòxia comunista. Com
tots els conflictes entre creen-
ces que es toquen i s'assem-
blen, aquest és impietós i lo-
humà fins al capdamunt. Es-
ser nazi a Rússia equival a
una sentáncia de mort. Un co-
munista a Alemanya arrisca igualment la
seva vida.

Moltes nacions d'Europa s'odien, perd
]'odi que oposa Alemanya i Rússia és una
cosa única. Es l'únic que s'expressa en
discursos oficials pronunciats pels caps i
els representants de tots dos països.

Es Impossible d'escoltar les remarques
d'Adolf Hitler sobre la Unió Soviética, o les
de Maxim Maximovitx Litvinov sobre l'Ale-
manya nazi, sense quedar impressionat per
l'hostilitat profunda i irreconciliable que
existeix entre les dues nacions.

Els discursos de pau de Hitler ometen in-
variablement d'associar la Unió Soviètica a
les ofertes pacífiques que fa als altres paï-
sos. Les respostes de Litvinov acusen orua-
ment Alemanya de voler preparar la guerra
contra la U. R. S, S.

Als ulls del nazi, el comunista és un
Untermensch, un subhome. Per al comu-
nista, tots els nazis són uns éssers brutals
assedegats de sang,

La Unió Soviètica, opinen els alemanys,
és un país que cal conquistar i colonitzar
en interès de la civilització. Per als comu-
nistes russos, Alemanya és una amenaça
constant que ha d'ésser paralitzada o des-
truïda i tot per a salvaguardar la Unió de
Repúbliques Soviètiques.

Aquest conflicte no es dibuixà fins a l'ad-
veniment de Hitler al poder, en gener de
'933• Fins aleshores, la República de Wei-
mar havia mantingut amb els Soviets les
relacions més amistoses, oposant Rússia a
França, mentre l'exèrcit roig i la Reichswehr
treballaven en estreta collaboració.

A partir d'aquella època, ha fet la seva
aparició la lluita entre el comunisme i el
nacional-socialisme. Hitler no solament con-
siderava com el seu deure anihilar fins els
darrers vestigis del comunisme en el seu
país, cosa que s'afanyà a fer, sinó que té
la convicció ardent i sincera que és el cam-
pió al qui escaurà l'honor d'escombrar el
comunisme de la faç de la terra. Des d'ales-
hores, aquesta ]fuita acarnissada ha trans-
format completament la faç d'Europa.

Tot realitzant amb febre llurs programes
militars respectius, els dos enemics manio-
bren per a situar-se en postura favorable.
Podria ocórrer que llur posició resultés més
important que la potència de llurs exèrcits
amb tot, considerem el que són aquests a
hores d'ara i el que esdevindran en un prò-
xim futur.

La Unió Soviètica anuncia actualment
una població de I78 milions. Neixen més
criatures a Rússia en un any que en tota
la resta d'Europa. L'exèrcit pròpiament dit
compta amb més d'un milió d'homes. Les
seves reserves, constituïdes durant aquests
dinou anys de règim comunista, s'eleven a
I$ milions.

Des de 1928, data en què fou llançat el
primer pla quinquennal, tots els interessos
a la Rússia Soviètica han estat subordinats
als de la força militar, en vista de la guerra
a venir, que, com és sabut, ja havia estat
predita per Lenin. En vuit anys, partint
de res, la Unió Soviètica ha creat de cap
a peus la seva indústria de la defensa na-
cional, • Avui dia és ella qui es fabrica el
seu ferro, el seu acer, el seu alumini, els
seus tancs, la seva artilleria tant feixuga
com lleugera, les seves metralladores, els
seus fusells i els camions necessaris per al
transport del seu material i de les seves
tropes.

Hi ha qui diu que la U. R. S. S. té més
tancs que qualsevol altra nació. Els he vist
desfilar per la Plaça Roja, batalló darrera
batalló, en dotze rengles de profunditat,
amb un soroll de tro sobre les llambordes
desiguals; tancs amfibis igualment disposats
a córrer camp a través o a passar un riu
després, els tancs mitjans ; al darrera de
tots, uns monstres enormes, cada un gros
com una locomotriu, capaç d'esbotzar qual-
sevol casa.

L'aviació russa passa per una de les pri-
meres del món. Els agregats militars de les

potències estrangeres, en les darreres ma-
niobres de l'exèrcit roig prop de Kiev, van
veure esbalaits com damunt llur cap passava
a gran velocitat un núvol d'avions, i des-
prés, de cop, com tot el cel floria de para-
caigudes blancs. Es tractava d'un nou mè-
tode de combat. Van baixar tots ensems.
Amb ells aterrà un batalló sencer, complet,
amb metralladores, municions, tot el mate-
rial necessari, fins tancs lleugers, dan-era

les línies enemigues. Els tancs eren trans-
portats entre les rodes dels aparells gegants
de bombardeig de l'exèrcit roig ; un cop van
haver deixat anar els tancs, els avions re-
empíenien el vol. Un dels agregats va fer
notar que un sol atac semblant durant la
gran guerra hauria pogut tenir , conseqüèn-
cles decisives sobre el resultat d'aquesta.

L'ambició de la Unió Soviètica és de fer
-se absolutament independent dels altres paï-

sos pel que es refereix a proveïments de
guerra. I es pot afirmar que aquest progra-
ma està en bona via de realització. Els seus
centres de fabricació, al fons de la Rússia
del centre, estan a recer dels bombardeigs
enemics. Ja ara, la Unió Soviètica, tallada
del món exterior, podria combatre i resistir.

La seva reserva d'or ha passat de zero
en 1921 a I2,000 milions de francs; en
aquest aspecte ocupa el quart llac entre les
potències, i posseeix dues vegades menys
d'or només que Anglaterra. El seu punt més
feble és el dels transports i de les carreteres.
Solament fins 1937 les carreteres estratègi-
ques russes cap al front oest estaran en tan
bon estat com en 1914•

Alemanya compta amb 68 milions d'habi-
tants a l'interior de les seves ffonteres, o
sigui dos milions menys que en 1914. Des
de març de l'any passat que s'està orga-
nitzant el nou exèrcit de 560,000 homes, 36
divisions. Els seus quadros no estan encara
complets, actualment ; com a mesura tem

-poral, s'hi han incorporat els batallons de
treball, la policia armada, els S. S., la guàr-
dia hitleriana. Es pot evaluar la puixança
militar alemanya en 800,000 homes, però no
està enterament entrenada ni coordinada.

En agost de 1914, Alemanya posà en cam-
panya 4 milions d'homes ; en novembre del
mateix any, aquesta xifra passava a 8 mi-
lions. En el curs de la guerra, 13.250,000
alemanys serviren sota les banderes. El seu
problema més important actualment és en-
trenar les seves reserves. S'estima que el
seu exèrcit permanent de 500,000 homes es-

tarà del tot a punt l'estiu de 1937. Els obser-
vadors militars dels països neutrals calculen
que en 1940 les seves reserves s'elevaran
a 5 milions d'homes, formats sia en l'exèr-
cit regular, sia en organitzacions paralleles,
com els batallons de treball.

lEIs alemanys, naturalment, no podran
mai arrenglerar tants homes com els russos.
Pera tots els qui han observat els dos exèr-
cits saben que la superioritat dels alemanys
en matèria d'organització, de disciplina, d'e.
quip i de mitjans tècnics és indiscutible.
A més a més, Alemanya té en favor seu,
en certa manera, una tradició militar i guer.
rera que els russos no tenen. Quan l'exèrcit
alemany estigui definitivament posat a punt,
constituirà un instrument militar gairebé
sense igual al món.

Els alemanys són mestres en matèria de
transport i de proveïment. L'ambició de l'a-
viació alemanya, sota la direcció enèrgica i
entusiasta del general Goering, és de poder-
se mesurar amb igualtat amb les forces
aèries combinades dels adversaris eventuals.
Es creu que Alemanya posseeix pels volts de
2,000 avions, i que té 25,000 pilots en curs
d'entrenament. La Unió Soviètica probable-
ment en té més.

Però la producció alemanya, que donava
feina a 7,000 obrers en l'època en què Hit-
ler arribà al poder, n'ocupa actualment 25
mil, i el seu ritme s'accelera sense parar.
Alemanya podria molt bé haver doblat els
seus efectius aeris l'estiu de l'any que ve.

La moral de l'exèrcit alemany és magní-
fica. Es pot dir sense por d'equivocar-se
que la de l'exèrcit roig s'hi pot comparar.
Tots dos pobles són fanàtics, religiosament
convençuts de la justicia de la causa que
defensen. Cada un acolliria amb alegria la
probabilitat de «defensar-seu contra el seu
adversari.

Però ni Alemanya ni la Unió Soviètica
encara no estan á punt de fer la guerra.
Cada país, sobre la 'base del seu dipòsit
d'homes, del seu entrenament militar, del
seu material; dels seus proveïments, i per
damunt de tot de la seva posició política
nacional i internacional, pot preveure una
época en què estarà perfectament preparat
per a fer la guerra.

Abans que arribi aquest dia, cal que el
terreny estigui preparat Cal„ identificar els
enernks a derlir'1 at es'pvs^rüt, pmeíüz^^
los, aïllar-los. Cal fer-se aliats, i organitzar

-los. Com pren posició Europa entre aquests
dos gegants?

H. R. KNICKERBOCKER

(Acabarà la setmana vinent)

(Copyright Opera Mundi)
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Incident internacional

Amb motiu de la preparació de l'Olim-
píada Popular, el ministre francès dels Es-
ports i Lleures, senyor Léo Lagrange, va
invitar el president Companys a traslladar

-se a París en avió. En saber-ho el seu col-
lega, el ministre de l'Aire senyor Pierre Cot,
va anunciar que ell mateix, al front d'una
esquadreta d'avions, aniria a esperar el pre-
sident de Catalunya a loo quilòmetres de
París. Un regiment retria honors militars
en aterrar a Le Bourget.

Però... perd l'ambaixador Cárdenas té
bons observadors. 1 encara no s'havia for-
malitzat la invitació que al ministeri d'Es-
tat, a Madrid, rebien un cop de telèfon de-
manant «instruccions».

Des de la presidència del Consell de mi-
nistres es va demanar a la Generalitat què
dimoni era tot allò!

Total res. Un conflicte internacional que
es va evitar.

Rovira i Virgili, aviador

Entre els diputats catalans triats per anar
a París a posar-se d'acord amb els represen-
tants de l'Olimpíada a França, hi ha el
senyor Rovira i Virgili.

—Voleu dir—varen preguntar ; al senyor
Companys—que no tindrà por de viatjar en
avió?

—Ell rai—féu el 'president—qúe «no la
sentirà» .

La venjança de la muller

Entre els organitzadors de l'Olimpíada fi-
gura 1'inquietíssim Jaume Mis avitlles. L'ac-
tivitat política, social ï esportiva d'En Met
ha arribat a un tal paroxisme, que la seva
muller—una parisenca que no acaba d'obli-
dar le charme dels bulevards—es queixa con-
tínuament als seus amics.
Fa pocs dies, però, va trobar una venjan-

ça original. Va llegir l'incident del diputat
asturià Amador Fernández, que empipat per
les reclamacions de la gent, va esquinçar el
carnet de diputat i va anunciar que es reti-
rava a la vida privada.

Quan En Miravitlles va arribar a l'hora
de dinar a casa seva, va veure el retall de
.:. L'nganxai eia lloc visible del.Ioot jatior,
Era el testimoni mut d'una terrible acu-

sació!

L'Olimpíada Popular en marxa
Suposem assabentat el lector dels prepa-

ratius que s'estan fent per la celebració de
l'Olimpíada Popular. Però estem segurs que
ignora els detalls de la magna lluita que hi
ha entaulada entre els organitzadors i el con-
seller de Finances senyor Martí Esteve, ene-
mic públic número I dels organitzadors.

Allò que l'òrgan lerrouxista en diu escán-
dalo de la Olimpiada Popular no és altra
cosa que una lluita diària entre organitza-
dors i conseller de Finances per veure si
aconsegueixen, de vegades.., cinc-centes pes-
setes.

En tre els organitzadors figura un jueu hon-
garès (ep, no es tracta de Bela Kun !) que

es mostra una mica decebut per les qualitats
crematístiques dels nostres polítics.

—Quel Qays, mon cher! —deia fa pocs
dies—. Il faudrait une révolution de ¢alais
pour obtenir une suóvention!

Eufòria
No hi ha pensió ni fondeta que aquests

dies no hagi rebut la visita d'uns comissio-
nats de l'Olimpíada Popular demanant que
es reservin habitacions, però, en general, la
resposta ha estat aquesta:

—Impossible, ja tenim ple!

Un comissionat, baixant ]'escala d'un ho-
tel de tercer ordre, exclamà

—No hi haurà més remei que fer cons-
truir uns quants milers de barraques, encara
que rabii Joan Sacs!

El truc d'aturar el rellotge

Hom recorda que un dels procediments
clàssics del caciquisme per a guanyar elec-
cions és aturar el rellotge dels collegis elec-
torals. Així, a les sis de la tarda, encara
voten les iodes, i les agulles marquen les
quatre menys cinc minuts.

Aquest truc, encara que d'una manera di-
ferent, fou ressuscitat dimarts de la setmana
passada al Parlament de Catalunya.

Hi havia sessió nocturna per tal de deixar
aprovats els pressupostos per al segon semes-
tre de 1936, que, legalment, havien de que-
dar aprovats abans del dia primer de juliol,
data en la qual entraven en vigència.
Però com que a les onze de la nit del di-

marts dia 30 de juny encara mancaven par-
tides per discutir, es va trobar la fórmula
(que els mal intencionats atribueixen al se-
nyor Casanoves) d'aturar el rellotge a les
dotze menys cinc minuts.
Així es pogué fer l'aprovació d'una ma-

nera legal, i el senyor Vallès i Pujals, a
quarts de dues de la matinada, pogué per-
metre's el luxe de dir, en una de les seves
intervencions :

—1 no m'estenc més perquè són les dotze
menys cinc minuts, i cal deixar aprovats els
pressupostos abans de les dotze,..

Ja feia estona

A la tribuna de la premsa, un informador
faceciós va demanar, en aquell mateix mo-
ment, a un veí de seient
—Vols dir que ja són les dotze menys cinc

minuts?
I l'altre, consultant el seu rellotge
—Ja ho crec! Des de fa més d'una hora!

Hora oficial i hora de treball
El problema sorgí a l'hora d'abonar als

taquígrafs del Parlament el seu treball.
Perquè els taquígrafs cobren segons el

temps que treballen, i tenen uns torns de
deu mimuts cada hora. Es a dir que un pren
els discursos de les 6 a les 6 i to minuts,
de les q a les 7 i lo i així successivament,
un altre els discursos de les 6 i lo a les 6 i ao,
de les 7 i lo a les q i zo, etc.

Naturalment, calgué abonar als taquígrafs
el treball fet des de les dotze de la nit en
amunt, i no sabem quina fórmula burocrà-
tica s'hauran empescat per satisfer a un
funcionari un treball realitzat al Parlament
em una hora en què, oficialment, aquest ha-
via finit les seves deliberacions...

Del gènere salvatge

Ja és sabut que algun salvatge ha fet un
tall a la cuixa de la dona del cèlebre quadro
de Pere Pruna, El vi de Kios, vandalisme
del qual són responsables — moralment si
no materialment — les sabandijas que es de-
diquen a les fulles clandestines i a fer safa-
reig de despitats.

Però en la mateixa exposició hi ha un
altre quadro que també ha estat víctima
d'un altre atropell, per bé que no tan greu:
un de R. Calsina, representant un infant,
al qual li ha crescut un ufanós bigoti.

Tot plegat, indici de la poca vigilància
als Salons, com de sobres ha pogut com

-provar tothom que els hagi visitat.

La facècia incompleta

El Be Negre, arran de l'afer Pruna — que
con tribuí poderosament a fer públic — en el
seu número de la setmana passada seguia
la facècia simulant unes cartes de diversos
escriptors esverats davant el precedent que
hi hagués algú que renunciés als guanys
proporcionats per un plagi un cop aquest
descobert. Els autors dels quals es simu-
laven cartes eren : Gastó A. Màntua, Lluís
Elias, Francesc Preses, Enric Casanovas i
Salvador Bonavia.

—Falta la carta millor — es comentava
en una tertúlia —, la de Josep Maria Pla-
nes, director d'El Be.

La condemna inicial

E! fall absolutori dels processats pels suc-
cessos de Pobla de Claramunt despertà la
indignació de molts esquerrans.

—Ja ho veieu — deien alguns —, es pro-
dueix el fet, les autoritats condenmen ei
crim...

—Sí — interrompé un altre —, les autori-
tats condemnen el crim, i els jutges absolen
els autors...

Solidaritat
En una camiseria del Passeig de Gràcia,

la dependència, amb gran unanimitat, se-
cundà el moviment vaguistic. Només l'en-
carregat quedà al peu del canó.

Com que no hi havia feina, l'home es pas.
saya les hores a les portes de l'establiment
parlant amb el vef del costat o bé comentant
les incidèincies de la vaga amb un amic oca-
sional.

Un d'aquells dies, un transeünt, després
de mirar atentament, a través de la ballesta
que cobria l'aparador, els gèneres que s'hi
exposaven, preguntà a ]'encarregat:

—Que em faria el fava de donar-me
aquella corbata d'allà baix?

—Miri — contestà I'alludit amb evident
mal humor —, ni puc ni el vull servir. Pri-
mer, perquè no li podria tornar el canvi, i

segon perquè no vull fer d'esquirol!...

d:.



Antisemitisme?
IEIs habituals viatgers del tramvia 58 cons-

taten cada cija el nombre crescut d'israelites
que viuen pels barris de Sant Gervasi, Sar-
rià, etc. Potser com a primera reacció d'anti_
semitisme han batejat aquella línia amb un
nom escaient : «Palestina-Expressn.

El que pot la gana

A Sevilla,. uns pobres sense treball, fa-
molencs, entraren en un cortijo, s'apodera-
ren d'un toro de lidia i, abraonant-s'hi com
feres, el mataren i se'l menjaren.

En un casino taurí es comentava aquest
fet, i un matador assegurà que tractant-se
d'un brau de Udia, era impossible que aquells
homes haguessin pogut apoderar-se'n i ma-
tar-lo.

—.A meno — afegí — que no fuera er toro
«Civilónn...
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gonistes i àdhuc l'argument d'això que pren
caire d'esdevenir una veritable tragèdia.

Això és el que voldria explicar. Un llarg
sojorn, de moltes mesades, en aquella terra,
durant el qual vaig estar obligat de viure
amb els més irreductibles àrabs muntanyencs
del pafs—aquells que, segons les noves dels
diaris, han entrat ja en franca lluita amb
les tropes angleses—, i amb tribus beduïnes,
nòmades per tot l'Orient, una ferma amistat
que m'unia amb prestigiosos joves sionistes,
com també una amical relació sostinguda
amb l'oficialitat anglesa de guarnició per-
manent a Naplusa, a la Samària, ho con-
sidera proa perquè avui pugui escriure sobre
un conflicte la solució del qual considero
dificilíssima i els seus protagonistes vaig
conèixer a bastament alhora que m'ado-
nava de la magnitud del problema , irreso-
luble. Allà hi vaig anar molt ben poc després
del pogrom de 1928, i hi era encara quan
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Quan els	 ' t	 -comunas es
fan de governamentals ARABS, JUEUS 1 ANGLESOS

Els protagonistes del drama de Palestina

Una fotografia d'ahir que pot servir avui

viu del comerç interurbà i que és jove d'una
quinzena d'anys, i Haiffa, port la impor-
tància del qual els anglesos han desenrot-
llat i fomentat en aquests darrers temps.
La resta són ciutats que serven el seu tipis-
me, però que encara dormen un son cente-
nari, i petits nuclis rurals escampats ací i

. allà en terrenys més o menys muntanyosos,
però quasi sempre eixorcs.

Aquest és el pafs de Palestina, interessant
pel que representen els seus Sants Llocs
—cristians, jueus i musulmans—i pels re-
cords que el seu nom evoca, per la impor-
tància que en aquests darrers anys li han
donat els anglesos en no sentir-se segurs en
terres egípcies, i pel caire que prenen els
esdeveniments, els quals fan témer que no
siguin els predecessors d'un despertar pan-
islàmic.

Anem ara a la seva població. La Pales-
tina és un país l'estadística demogràfica del
qual es fa a base de religions. Cristians,
jueus i mahometans són els més principals
conjunts, diguem-ne etnogràfics, d'aquella
tantes vegades santa terra, als quals corres-
ponen, respectivament i aproximadament,
cinc, trenta-cinc i seixanta per cent del cens
de la població.

El migrat cinc per cent de cristians encara
és divisionari, ja que cal incloure-hi tota la
diversitat de sectes cristianes que han anat
a agrupar-se, sense harmonitzar, a l'entorn
dels Sants Indrets ; i d'elles no són pas els
catòlics els qui són en majoria. El compo-
nen les diferents i nombroses comunitats
religioses, junt amb els seus satéllits i parà-
sits, i un cert nombre de gents, llevantins
quasi tots ells, dedicats al petit comerç.

Del trenta-cinc per cent de jueus, s'han
de distingir els pròpiament jueus, els orto-
doxos, dels sionistes. Els primers són els
qui han viscut secularment al pafs, dins els
ghettos miseriosos que es troben al recés de
les ciutats musulmanes. Són els jueus típics,
els de l'esquena corbada, barba patriarcal
i papillotes a les temples ; es cofen amb el
caftan i vesteixen a l'oriental. Aquests jueus,
que són molts milers, viuen en l'oració i del
plorar ; ells són els qui van a exclamar-se
al Mur dels Planys per encàrrec dels jueus
escampats arreu del món (sabut és que en
tota llar jueva hi ha una guardiola en la
qual, en tota festa familiar, es dipositen
quantitats per a aquesta finalitat).

L'altre, el sionista, és un element d'im-
portació. Arribà a la Palestina per pròpia
voluntat, conduit per un nacionalisme fanà-
tic, o bé obligat en fer-se-li impossible lavida en el seu pafs vernacle. La major part
d'ells són originaris de Rússia, Polònia i
Alemanya. La quasi totalitat són gent jove,
ardida, educada a la universitat i en ]'esport.
Molts d'ells, de remuneradora professió libe-
ral, no han dubtat a fer-se camperols ; de

Aplec nacionalista musulmà a Jerusalem
dia, conrearan la ingrata terra palestina, de
nit llegiran	 Kant	 i	 Freud.	 No, discutiran

El jueu ortodox viu menyspreat de tots,
creuen ni en Jehovà ni en Moisès, ni en el

però també en pau amb tots. El seu odi és
envers el seu germà, el sionista.	 El triomfTas-nud ni en la Thora. Respecten la tracti-

ció, però interiorment es riuen de tot. Irreli-
del sionisme, tan irreligiós, li representaria
haver-se d'afaitar les barbesgiosos de .soca i arrel, només tenen un déu :

la nació jueva. Van amb la testa	 i

i	 tallar-se les
papillotes	 i,	 sobretot,	 conrear	 la	 terra.	 Inua;	 ves-

teixen pantalon curt i camisa dantonesca ;
és	 molt més còmode viure amb la	 sola

I obligació de gemegar ais peus d'úina paret.les dones van amb els cabells molt curts i no El sionista va contra tots els qui s'oposenporten ni mitges ni quasi cap altra peça de
roba femenina : una brusa, una culota i una

a les seves ànsies nacionalistes. Cristians o
àrabs,	 o molts,	 totsfaldilla curta. Quasi tots són poliglotes, però

pocs	 contra	 arremet via
lentament amb tal d'arribar a constituir laentre ells parlen sempre la llengua hebrea nació jueva.

ressuscitada per un dels seus apòstols, Herzl.
Viuen a la nova Jerusalem, que ells han fet,
r a Tel-Aviv, que han creat en un sorral,
o bé estan disseminats en una munió de
colònies • agrícoles	 en algunes	 de les	 quals
està implantat el comunisme integral, àdhuc
amb l'amor lliure. El sionisme és un cas ben
especial. Es la ferrenya voluntat d'un poble
que vol refer la seva vida i que, per arribar "i
al que desitja,	 està disposat al tot pel tot.
I això ja és prou per a dir d'ell en un exclu-
siu	 article.

El mahometà és el qui dóna el contin-
gent més gran de la població de Palestina.
Naturalment,	 és	 ]'àrab.	 Però també entre
els àrabs cal fer una distinció. Hi ha l'àrab
pròpiament dit, el qui forma la gran massa
del poble, el qui, sedentari o nòmada, no ha
sentit	 gens	 la	 influència	 de	 l'europeisme. a	 ^	 •
Viu i	vesteix com en	 els temps bíblics,	 i x é
aquell que voldrà distingir-se vestirà miga ^p	 ^.	 ;	 =	 >
l'oriental	 i	mig	 a l'occidental	 (l'americana

r

per damunt el galabieh), iEs ignorant i fanà_
tic, però també és brau i coratjós ; l'atavis-
me de l'avantpassat bandoler està sempre L'autor entre àrabs de	 les muntanyes
a punt de reviure en ell. No pot anar sense samaritanes
un punyal, i un fusell el fa delirar. Malviu
del petit comerç, de l'agricultura o el pas- L'àrab no té malvolença a ningú. EhI volturatge. Té les virtuts • i els defectes de tot
oriental, però, a la fi, viu en	 i harmonia

viure menys miserablement del que viu. Cris-pau
amb aquell que li dóna a guanyar el pa, amh

tians o jueus, a tots respecta per igual. Perd
es sent esperonat per l'effencli ii menyspreattal que aquest sàpiga respectar els seus cos- pel sionista, el qual fa sempre sentir la sevatums i les seves coses. Viu pertot, i forma condició d'home universitari. I el seu espe-el més gran contingent del cens de la pobla- nit batallador, forçat per uns i altres, el Ilan_

ció, exceptuant Tel-Aviv, naturalment. Però ça a l'aventura, i s'hi abandona.
Jaffa, que tangencia la ciutat jueva, és mu- Al marge de tots els antagonismes, 1'an-sulmana en un noranta per cent, giès es limita a la seva tradicional tàcticaL'altra mena d'àrab és 1'effendi. Es l'àrab d'enfrontar els dos principals adversaris i deeuropeïtzat, el culte—diguem-ho així—, edu- practicar indistintament l'anomenada políticacat generalment en les escoles dirigides per de la balança, i la més característicamentreligiosos francesos. L'effendi és el naciona- anglesa de da tassa de ten quan la compli-
lista a ultrança, i, consegüentment, el pro- cació del conflicte pren proporcions fora elemotor de tots els conflictes que tenen lloc mida. Aquesta vegada, però, el problema lia Orient.	 Per tant, és el més perillós i el és vital.	 L'anglès ha trobat a Palestina elqui, a Palestina, es troba directament enfron- seu	 punt	 de	 suport	 en	 la	 Mediterrània;
tat al sionista. Vesteix a l'europea, però con- Haiffa és el port natural, i n'ha fet la seva
serva el tarbuix, aquell casquet cilíndric ver- base naval, la garita que no sols li serveixmell com una rosella. L'effendi és naciona- per a poder ben vigilar l'entrada del Canallista,	 però el seu nacionalisme és rabiosa- de Suez, sinó aquella amb què pot dominar
ment xenòfob. Odia l'anglès, el dominador, tota	 la	 conca	 mediterrània	 llevantina ;	és
que en les seves colònies esguarda l'indígena allà on hi ha fet desembocar la ¢ipe line que
per damunt les espatlles considerant-lo com porta el petroli de ]'Irak, amb el qual pro-
un ésser inferior ; i amb l'anglès, odia tots veeix la seva esquadra. Encara més, Pales-
els	 estrangers,	 és	 a dir els europeus.	 I	 a tina,	 estretament	 lligada	 a Transjordània,
l'odi acompanya l'enveja. Es per a ell que Irak, Pèrsia i Afganistan — oracions més o
vol els càrrecs	 polítics	 i	 administratius del menys obligades o influenciades d'Anglater-
país que l'anglès té distribuïts entre els seus. ra—, és l'entrada del camí terrestre envers
Palestina per als palestins, que vol dir els les Indies.	 I Transjordània,	 Irak,	 Pèrsia i
càrrecs per a nosaltres. Pera també 1'effendi, Afganistan són nacions totalment musulma-
xenòfob	 rabiós,	 menysprea el seu	 germà, res, com ho són ]Egipte, Aràbia i Síria, paï-
I'àrab del poble, l'ignorant, el famèlic i f'es- sos veïns de Palestina.
pellifat. Precisament per això, perquè és el El problema queda per. exposar. He cre-eu germà, perquè essent ambdós els inflí- gut convenient presentar de primer els ac-
senes són considerats iguals per l'anglès que tors del drama en l'escenari, abans d'expli-
no sap o no vol fer-ne distinció. L'àrab, el
poble, en canvi admira 1'effendi per la seva

car-ne l'argument i de dir dels qui,	 entre
bastidors,	 estiren els fils d'aquestes	 mario-

:ultura.	 I	 ell,	 el fort,	 el	 més fort de tots, netes, car, fet i fet, aquests són els venta-
'hi dóna per enter, com és de consuetud bles protagonistes del conflicte.
aue la força es doni a la intelligència. 	 Es

J.
	 G.per això que 1'effendi, una ínfima minoria,

iirigeix la gran massa àrab des de les grans
:iutats on	 exclusivament resideix.	 1

Per últim, cal dir d'un altre grup que, en
!erres colonials,	 cal considerar també com
tnogràfic. Es l'anglès, el qual sap fer-se un

home nacional amb un pavelló de la Union
jack, sigui a la longitud o latitud que sigui,'
iota el qual s'isola de tothom. Una molt pe- ry
ita élite ocupa els més alts càrrecs polítics

administratius del país on viu, i aquesta
p etita	 élite	 està	 prou	 sostinguda	 per	 uns
molt pocs regiments de gent escollida, ben -i

listribuits estratègicament, amb els indispen-
ables avions i camions blindats.	

1 —No malgastis més pel.lícula fent-me tan-Aquests són els protagonistes de la lluita tes	 fotos.
3ue s'està descabdellant a Palestina. Anem —Es que a l'hotel hi ha senyors que ems veure les relacions travades entre ells. donen un xíling de cada una.

El cristià,	 una insignificant minoria, viu (The Humorist, Londres)

Tothom s'ha adonat que els comunistes,
ben catequitzats per Moscú, fan una política
de gran prudència. Però el cas següent sem-
bla una mica ultrancer. .

Ens trobem a la conselleria de Finances.
Entra el diputat comunista senyor Miquel
Valdés, acompanyat dei seu factòtum Hilari
Arlandis. Vénen a demanar no sabem què
sobre divises. Els rep l'escriptor Armand
Obiols, que cansat de llegir Shelley i novel-
les policíaques, s'ha lliurat a ]'acció política,
Naturalment, el Front popular ha permès
que Armand Obiols, burgès sabadellenc, hagi
parlat en mítings al costat de Miquel Val-
dés, comunista.

—Com va tot això? Què feu els comu-
nistes?

—Home, no me'n parleu. Estem molt pre-
ocupats. Aquests desordres, aquestes va-
gues! No pot ésser això. Figureu-vos ara
els obrers de la construcció...

—Tot s'arranjarà—fa tot modest l'Obiols.
—No, no, no pot ésser. S'ha de pósar re-

mei . 0 si no arribaríem al caos. Els obrers
s'han de fer càrrec.,.

El conseller va interrompre, amb la seva
presència, la conversa,

—Em sembla que si dura una estona més,
m'afilio al Partit Comunista—deia l'Obiols
tot comentant la singular conversa.

Política i amor
En un saló barceloní, molt concorregut per

aristòcrates, escriptors i alta burgesia, es
parlava, un dia, de política i d'amor.

Un ci-devant vicomte, curiós d'art i lite-
natura—una mica esnob—, explicava les se-
ves liaison i rendez-vous a Londres i París
i exposava la seva teoria de l'amor a una
senyoreta, que ]'escoltava distretament,

La conversa canvià. Es parlà de política.
Es criticà una mica durament el senyar Ma-
nuel Azaña i la senyoreta en qüestió sortí a
defensar-lo,

—Senyoreta—va dir el vicomte—, és mas-
sa jove per parlar de política.

—Vicomte—li va respondre ella—, és mas-
sa vell per parlar d'amor.

La conversa va seguir, una mica despro-
veïda d'interès.

Agredolç

Diumenge anaren a Sitges en tren espe-
cial, r,5oo veïns cooperativistes de. Torre-
denbarra, o sigui més de la meitat del cens,
però en posar els peus a la vila blanca,
s'esveraren de tal manera, que fins arribaren
a pensar que havien baixat en un altre po-
ble : pels carrers hi havia nombroses parelles
de guàrdies d'assalt amb tercerola.

L'esverament es convertí, al cap de pocs
minuts, en una mena de satisfacció, per-
què un dels que dirigia l'expedició féu córrer
que ('Ajuntament de Sitges, donades les pro-
porcions de l'excursió, havia volgut garantir
l'ordre:

—Ja ho veieu si en té d'importància la
cooperació! — acabà dient,

Pressentiment

Amb tot, els excursionistes no trigaren
gaire a saber la veritat de la presència de
la força armada : l'amenaçà dels cambrers
de la capital d'incautar-se dels serveis dels
cafès i societats recreatives prestats per cam-
brers locals, dits diumengers, perquè els dies
de feina piquen sabates o fan de recader.

Un cooperativista ho comprengué de se-
guida:

—Res ; qui vol lluir ha de patir 1 A la
Torre encara trigarem uns quants anys a
haver de suportar aquests luxes ; però ja
arribarà un dia o altre, ja, perquè cada
estiu ens vénen més forasters!

Els primers passos
En' una Biblioteca Popular recentment

inaugurada, un lector demanà a la bibliote-
cària una obra de Trinitat Catasús.

La funcionària, tot mossegant el llapis, ad-
vertí :

—Em sembla que d'aquesta senyora no
tenim res!

respectant i essent respectat pel mahometà.
Menysprea el jueu ortodox, i el seu antago-
nista és el sionista, no sols per la seva itre-
ligiositat, sinó pel seu irreductible naciona-
lisme. El triomf del sionista seria la pèrdua
de tota la influència de què gaudeix prop
dels Sants Indrets davant el món cristià.
Per enfonsar el sionista s'aliaria amb el dia-
ble, com s'alia amb qui sigui per enfonsar
la secta o ordre que li fa competgncia.



de Danzig
lliure amb Danzig i la seva rodalia i el
posaren sota el control de la Societat de
les Nacions.

Aquest Estat, sense ésser polonès, tenia
la missió de servir els interessos de Polònia
i facilitar-li la sortida al mar. Resulta mi-
núscul, ja que sols té 1,95 1 quilòmetres qua-
drats — Andorra en té 452 i Malta 300 — i
408,000 habitants, dels quals només el 4 per
loo resulten polonesos. A més a més de la
capital, que té 236,000 habitants, comprèn

Mapa de la llenca de terra que constitueix el passadis o cor-
redor polonès amb les terres alemanyes d'esquerra i dreta,
els rius que hi corren i els ferrocarrils que serveixen el tràfic

fins als ports de Danzig i Gdynia
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UN PLANTEJAMENT AGRE

EI. problema
La sessió del Consell de la Societat de les

Nacions dedicada a la situació de Danzig,
el to que há tingut el debat i els incidents
amb què ha finit, ens fan girar els ulls cap
aquella ciutat lliure i el seu famós passadís
o corredor.

Als polonesos no els agrada que hom doni
aquest nom a la línia de terra que posa el
seu país en comunicació amb el mar, però
el nom s'ha generalitzat i el corridor dels
anglesos, el couloir dels francesos, etc., etc.,
ja té un estat civil en la polí-
tica internacional que fa in-
substituïbles aquells mots.

Wilson, en els seus catorze
punts, va preconitzar la cons-
titució de l'Estat lliure de Po-
lònia amb sortida al mar, i
França, Anglaterra i Italia
s'adheriren a la idea per la
declaració de Versailles del
3 de juny de tgi9.

Així el tractat de pau cons.-.
tituf el que era desig de tots
els aliats i prengué del terri-
tori alemany una llenca de
terra que separà la Prússia
Oriental de la Pomerània i de
la resta del Reich, i la cedí a
Polònia. Aquest tros d'Alema-
nya que passà a Polònia ja
havia format part d'aquest
desventurat país. La Cosmo-
graphia universa de Sebastià
Munster, el cèlebre viatger
alemany al qual també devem
les millors pàgines sobre Ca-
talunya, publicada l'any 1550,
ens mostra una Polònia que
guaita folgadament al mar.

Ja eren Iluny els temps de
la dinastia dels Piastas que
havia donat a Polònia una ex-
tensió molt considerable i ben
arrodonida; ja feia un segle
que el rei de Polània Casimir
Jagiellonczyk havia arrabassat
de les mans dels Cavallers
Teutònics la Pomeránia i
Danzig... Polònia era una po-
tència de primer ordre i con-
trolava la major part del co-
merç realitzat pel nord d'Europa entre	 la ciutat de Zoppot, que en té 30,000,_ i
l'Orient i l'Occident.	 uns quants pobles i viles. Quant a la reli-

No és cas ara d'oferir una relació de les	 gió, 223,000 són protestants, 140,009 catòlics
incidències que determinaren la minva de	 i io,000 jueus.
la potència i del territori de Poiònia fins	 Una comissió de cinc membres, tres no-
arribar a la desaparició de l'Estat després	 menats pels aliats, un per Alemanya i un
del repartiment definitiu perpetrat l'any c795	 Per Polònia, redacté la Constitució que po-
per Rússia, Prússia i Austria.	 saya el mou Estat sota la sobirania de la

El cas és que durant tot el segle xtx la	 Societat de les Nacions, la qual s'hi feia
resurrecció de l'Estat polonès fou una mena . representar per un alt comissari.
de motiu de la literatura política, singular- 	 Immediatament era signat un tractat en-
ment de la que adoptava un to de justícia	 tre 1'iEstat Lliure i Polònia per a unificar
i de generositat. Hagué de venir la gran	 l'administració econòmica i duanera. A més
guerra amb tots els seus horrors per a pro-	 Polònia exercia el control ferroviari i postal
duir aquesta resurrecció del gran país, i avui	 així com tenia el lliure ús del port.
Polònia és un Estat de 388.32$„•4uilómetres	 El poble de Danzig és representat per unquadrats i 32,.120,000 habitants segons el	 Senat compost d'un president 'que és alhora,
cens de l'any X931, cosa que el colioca en	 cap de l'Estat, d'un vicepresident i 20 se-
sisè lloc entre els Estats d'Europa quant a	 nadors, i per una Dieta o Assemblea popular
l'extensió i quant a la població. Creat el	 composta de lao diputats elegits pèr sifagi
corredor o passadís que posés aquesta gran	 universal, directe i comú a homes "i`dónes.
nació en contacte amb el mar per voluntat	 L'administració del port va a càrrec d'una
decidida dels vencedors de la gran guerra,	 junta composta d'igual nombre de represen-
existia un gros inconvenient per a la nor-	 tants de Polònia i de l'Estat Liure, sota la
malització política, ino solament del lloc que	 presidència d'un ciutadà suís.
primer havia estat de Polònia, després de	 No cal dir que a les primeries de la post-
Prússia i ara tornava a ésser polonès, sinó	 guerra, el port de Danzig va augmentar
de les relacions entre Polònia i Alemanya,	 enormement el seu tràfic per resultar l'única
que, essent veïnes i no posseint cap gran	 porta marítima d'un gran Estat en organit-
obstacle natural que servis de frontera, no	 zació. Va passar davant de Stettin i de
havien d'estar eternament com si l'una i	 Lübeck, ports alemanys del Bàltic, que
]'altra s'ignoressin del tot.	 abans de la guerra el guanyaven en volum

Aquest gros inconvenient era la ciutat de de mercaderies i en nombre de passatgers,
Danzig, on formaven una immensa majoria i fins va passar el de Brema, quant a les
els alemanys,	 mercaderies.

Ja és sabut que Danzig constituïa una	 Igualment va convertir-se en un centre
de les portes de sortida d'Alemanya, i, na-	 d'aviació amb línies per a totes les ciutats
turalment, hi havien afluït molts alemanys	 del Bàltic i de l'interior d'Alemanya, Po-
de l'interior que, amb el temps, havien dei-	 lònia i Rússia.
xat molt a segon terme el nombre dels ha-	 Però a mesura que els alemanys es re-
bitants de raça polonesa,	 feren de la humiliació del tractat de Ver-

El port de Danzig, format al fons de la	 sailles, nasqueren les dificultats, puix els
gran badia dels seu nom i servit per un	 danziquesos posposaven els beneficis de llur
canal derivat del Vístula, era segur i ben	 situació munífica als sentiments racials de
utillat. Les seves drassanes tenien fama en	 germanisme intransigent
tot el món, i en esclatar la guerra estaven	 Polònia e- a convencer que mai no uti-
construint el Columbus, magnífic vaixell de	 litzaria amb .amo fitat la sortida al mar pel
35,000 tones que ha estat l'orgull d'Ale-	 port de Danzig, i es decidí a crear -ne un
manya.	 de nou i absolutament seu a poca distància

Aquest part estava unit per un bon ferra	 de ]'Estat lliure i dins del mateix corredor.
carril amb Marienburg, Varsòvia, Lemberg	 Va néixer la ciutat de Gdynia a zz q • ilò-
i Thonn, és a dir amb els tres fragments	 metres de Danzig i més acostada a la pro-
de Polònia posseïts per Prússia, Rússia i	 funda badieta que tan	 u•e! cantó del .Jord-
Austria. Des de Thonn — Tezuw en polo- est el golf o gran badia de Danzig.
nès — es bifurcava amb la gran línia Berlín-	 Un gran ferrocarril uneix Gdyuia amb
Posen-Kbnigsberg-Kowno, és a dir amb la Cracòvia, Bromberg i Kartuzy i la conver-
que posava en comunicació la Rússia bál-	 teix en la porta d'entrada i sortida preferida
tica i fins Sant Petersburg amb l'Europa	 dels polonesos. Qui sap si això ha tingut
occidental,	 efectes contradictoris... El cas és que Polònia

Si els alemanys de Danzig haguessin es- s'ha acostat políticament a Alemanya, tot
coltat la veu de llurs interessos materials, 	 desinteressant-se de l'Estat lliure, i que els
s'haurien conformat amb la nova geografia,	 nazis danziguesos han accentuat llur mal
car ésser el port de sortida d'un Estat de	 humor.
32.120,000 habitants resulta una font de ri-	 Tenen majoria al Senat i a la Dieta, perd
queses.	 no han aconseguit les dues terceres parts

Però els alemanys restaren després de la dels diputats que necessiten per a reformar
guerra humiliats i ferits en llur patriotisme,	 la Constitució i fer de l'Estat lliure una
i hom veié clar que mai no es resignarien	 continuació de l'Alemanya hitleriana.
a una convivéncia pacífica amb els polo- (	 Ultimament han convertit en llur bèstia
nesos a base de l'acceptació del statu quo. ( negra ]'alt comissari que governa l'Estat en

Clemenceau, Wilson i Lloyd George, con- I nom de la Societat de les Nacions.
vençuts d'aquesta irreductibilitat de la ma-	 El president del Senat danziguès, Greiser,
joria dels danziguesos, formaren un Estat en la sessió del Consell de la S. de les N.

celebrada dissabte a Ginebra, atacà la ges-
tió del comissari susdit en termes violents
i provocà incidents sorollosos en finir la seva
rectificació amb gestos apallassats i plebeus
adreçats a la tribuna dels periodistes.

Però el president del Consell en exercici,
que era el ministre anglès Anthony Eden,
va dir que no .«olia recollir els gestos i les
paraules impròpies, ni volia discutir res que
no estigués contingut en ]'ordre del dia. For_
mulà una declaració del Consell aprovant la
gestió del seu alt comissari a Danzig, Les
ter, i li prega que acceptés la seguretat de
la confiança i l'agraïment pels esforços des-
plegats en l'exercici del seu càrrec.

En resum : la sessió fou un triomf per al
comissari, que s'havia defensat amb un dis-
curs breu i ponderat, i una derrota per al
president del Senat danzigués, les seves pa-
raules agres i els seus gestos agosarats.

Però, bastara la intenció de l'alt comis-
sari de fer respectar la Constitució, per a
fer fracassar les temptatives nazis?

MtoVE CAPDEVILA

Mirant
a fora

La gran família
El qui ha presidit la darrera Assemblea

de la S. de les N., PauI Van Zeeland, no
es decidia mai a acceptar l'encàrrec de for-
mar govern que Leopold III li féu diverses
vegades en l'última i laboriosa crisi del ga-
binet belga.

La tercera vegada que el rei li confià l'en
-càrrec, Van Zeeland acabà invocant raons

de familia que Ii aconsellaven de retirar-se
de la olltica activa.

—Tinc quatre fills — va dir al rei.
—1 set milions de germans! — respongué

Leo pold.
I Van Zeeland formà goveru.

«Aliquando dormitat...»
L'actual ministre d'Afers estrangers de

França, Yvon Delbos, va fer, ja fa tems,
un viatge a Rússia, del qual — és clar 

—va sortir-ne un llibre, titulat L'experiència
roja, que conté aquesta frase

aEIs escriptors revolucionaris del segle
XIX : Puixkin, Dostoievski, Txaikovski...»

Hauríem jurat que aquest últim era mú-
sic.

El poder de Mustafá Kemal

L'eclipsi de sol que va tenir lloc fa un
parell de setmanes — i que no ha estat vi-
sible pertot — no ha servit d'experimentació
solament als savis,

Kenial Ataturk, per exemple, ha pogut
observar un resultat dels seus esforços per
l'occidentalització de la República Turca. Els
naturals d'Anatòlia, per primera vegada des
de qui sap quants segles, malgrat que l'e-
clipsi fos perfectament visible en aquelles
regions, s'han abstingut d'engegar llurs fu-
sells contra la Lluna f er a impedir-li que
devorés el Sol.

1 davant la comprovació que els astres no
es deixaven influir per aquesta ruptura amb
les tradicions, encara senten més respecte
envers el Ghazi que fins és obeit al cel!

Una victòria del feminisme
Llegim al Figaro que un tribunal de Nova

York, en una causa per divorci, ha creat
un precèdent que pot tenir conseqüències.

Mrs. Sadie Picker va demanar el divorci,
i el va obtenir, però trobant-se el seu marit
en atur forçós i posseint ella un negoci, fou
condemnada a passar cent dòlars setmanals
al seu ex-marit fins que trobi feina.

Ningú no ens negarà que això és una
autèntica victòria del feminisme.

A llarg termini
Sir Herbert Parker, antropòleg anglès; ha

fet profecies sobre l'home de l'any 3000.
Dintre tres mil anys, l'home serà calb,

perquè els seus cabells no hauran resistit
l'aire viciat. No tindrà dents, car l'alimen-
tació , moderna fa degenerar la dentadura.
Serà miop, havent oblidat que, l'uU és per
a veure de lluny i no per a llegir llibres a
un pam del nas. Se ti hauran atrofiat els
dits del peu, perquè no els fa servir.

Diguem amb to escèptic :
—Ja ho veurem, ja ho veurem.

^t

—Ja fa dues hores que mireu. Per què
no us dediqueu a la pesca, si us distreu
tant?

—No tindria paciència.
(Marianne, París)

LA GARSA

—Diuen que és una lladre.
—Ella diu que és cleptómana.

(Ric et Rac, París)

Anotacions d'un aficionat
a congressista

congressos internacionals. Siguin de la matè-

derivar, sinó, més aviat, en els fets intrans-

seu atractiu no esté sols en les ensenyances
i els acords transcendents» que se'n puguin

cendentals del seu període preparatori. Una

ganes de tornar cap a casa, on ja rebreu

la vida contemporània és la institució dels

ria que siguin—això tant se val—perquè el

vegada començades les sessions us venen

Una de les troballes més simpàtigpes de

rit una major importància social. Us fan

quants dies podeu fer-vos la illusió que sou
tat un personatge de la Societat de les Na-
cions : banquets oficials, recepcions diplomé-

malles de les classes privilegiades. Una illu-
sió inofensiva i barateta.

arribareu a creure que no perdeu el temps.

més savi i més ric del que sou. Per uns

tiques, intervius periodístics i totes les fara-

Sense sabor com, us trobeu que heu adqui-

—tractant-se d'un congrés com cal—el comp- 	 La tria del país on ha de celebrar-se la

Congre

te renda, amb les corresponents estadístiques
i una bona collecció de brillants discursos. .
En dir això, no voldria pas posar en dubte

la importància dels congressos internacio-
nals. A part de la categoria hi ha altres
atractius; que jo em permetré recomanar a
tota persona de bons sentiments i bon humor.

La figura més important d'un congrés és,
sens dubte, el seu secretari general. Al vol-
tant d'aquest personatge gira tota la funció
des de la installació als hotels fins als acords
més transcendentals. Un bon secretari no
té preu ; d'ell depèn l'èxit del congrés, i si
no compteu amb la seva generosa protecció
us exposeu a fer un paper molt poc brillant.

Si es tracta d'un congrés que es va repe-
tint periòdicament en diversos països, ales-
hores el seu secretari hauré trobat la manera
d'installar-se en un bureau central, des d'on
fruirà d'una vida tranquilla i—de passada—
farà un viatget anual. Però no se li pot pas
dir que mal profit li faci, porqué .nq,rtothom
és bo per secretari ; cal tenir una mà esquer_
ra molt ben ensinistrada i bona dosi d'hu-
mana comprensió.

Després del Secretari general segueix en
importáncia el president d'honor. Per aquest
càrrec s'acostuma a triar una personalitat
eminent en la matèria, que encara que no
sàpiga de què va, doni, almenys, un cert to
al congrés.

En les categories inferiors es podrien de-
terminar dues menes de congressistes : la
dels aspirants a ponents — o siguin els con-
gressistes integrals—i la dels aficionats que
s'hi han enrolat, ja sigui per pura tafaneria
o per aprofitar-se dels avantatges que com-
porta un viatge ben organitzat. Jo, que, tot
i haver assistit a diversos congressos, no he
pogut passar mai de mer aficionat, he de
reconèixer, però, que entre les dues catego-
ries hi ha una distancia considerable. Els
uns treballen i els altres es diverteixen. Ara
que—s'ha de dir tot—també n'he vist en què
tots es divertien. Però aquests congressos no
són del tot recomanables, perquè aleshores
ningá no es preocupa de confeccionar la
memòria, i quan torneu a casa els vostres
familiars no s'acaben de creure que veniu
de discutir i acordar coses molt serioses.

L'ideal fóra un congrés que ja estigués tot
discutit i aprovat per endavant; així només
seria qüestió de celebrar la sessió inaugural
al mat(, la de clausura a la tarda, i es podria
voltar llargament pel país, que—dit sigui en
veu baixa—és el motiu essencial que impulsa
'home a transformar-se en congressista.
Des del moment que us heu deixat penjar

el distintiu a la solapa de l'americana expe-
rimenteu una curiosa metamorfosi : heu per-
dut la vostra personalitat i llibertat per con-
vertir-vos en un membre congressfstic, a la
mercè del secretari general i dels comitès de
recepcions. Arribeu, amb molta iblusió, a una
ciutat perquè sabeu que hi ha un famós
Memling al museu, i us heu de conformar
a visitar una fabrica de sabates.

D'altra banda, ésser congressista us pro-
porciona algunes delícies d'ordre moral. Per-
què si viatgeu en el sistema de creuer—d'a-
quests que ara s'estilen—, que és la manera
com viatgen els bens, la gent us mira amb
una certa sornegueria i us fa l'efecte que
tothom pensa : «Quins desvagats !» En can-
vi, amb la insígnia de congressista, tothom
us mirará amb respecte i fins vós mateix
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reunió és un dels factors decisius per al bon
èxit del congrés. En principi, allò que se'n
diu una primera potència no és un país
gaire indicat, i si, a més, escolliu la capital,
encara serà pitjor. En una gran ciutat, per
més insígnies que porteu, passareu gairebé
desapercebut, i les autoritats i forces vives
tenen altres mals de cap que complimentar
uns senyors congressistes. En un congrés de
Berlín—per exemple—no vàrem ésser rebuts
ni tan sols per l'alcalde; en canvi en un
altre d'Helsingfors, el president del Consell
de ministres ens honorà amb la seva pre-
sència a la sessió inaugural. I això sempre
és d'agrair.

IEIs països més ben trobats per aquesta
mena de conferències són, al meu entendre,
els escandinaus. Perquè allí, ultra no haver-
hi cap primera potència ni cap gran capital,
hi ha unes taules ben parades i uns senyors
molt ben educats.

Un cert dia arribàrem a Copenhaguen en
funcions de congressista i en aquell mateix
dia fórem obsequiats amb quatre cocktails
d'honor, dos banquets oficials i sortírem als
diaris, degudament intervivats. Em sembla
que tot congressista conscient no pot dema-
nar més.

En canvi, en els països Jlatins, quan ens
cau un congrés al damunt procurem esqui-
var-lo bo i fent la mitja rialleta. Jo no sé
qui té raó, però, evidentment, l'escola nòr-
dica és més civilitzada.

Com en totes les reunions internacionals,
cada nacionalitat exhibeix les seves gràcies.
Quan es tracta de fer discursos, els france-
sos se'n porten la palma. Acostumen a fer
uns parlaments perfectes. No hi falta res
més aviat en sobra : hi ha la nota galant,
la bucólica, la sentimental i tot cuinat amb
una salsa de llocs comuns del més espiritual
que us puguin servir. A l'hora de menjar
són els suecs els que es porten millor ; en
el beure ens clecantarfem pels alemanys i
per portar el frac, naturalment, els anglesos.

Nosaltres no sé ben bé en qué devem so-
bresortir. Un belga—especialista en congres

-sos—va dir-me que els catalans érem molt
simpàtics. Deixem-ho així, doncs?

I encara no hem parlat del congrés prò-
piament dit, de quan es celebren les sessions.
Això s{ que no depèn de les nacionalitats,
sinó dels estaments ; cada professió té la
seva manera particular de produir-se. Com
més seriosa és la professió, més divertit re-
sulta el congrés. Deu ésser per la llei de
compensacions.

Un congrés en plena activitat és una re-
unió de senyors en què cada u porta una
teoria al pap i l'ha d'exposar. De la discus-
sió en sol venir la llum, però de vegades es
queden bastant a les fosques. No hi fa res
el secretari general tot ho arregla i tothom
se'n torna satisfet a casa.

Beneïdes siguin aquestes reunions inter-
nacionals, escoles de bons costums, «inter-
canvis de I'intellecte» com en deia un ora-
dor—francés, no cal dir-ho—en un banquet
d'Estocolm.

Si se us presenta l'ocasió d'anar a un con-
grés, aprofiteu-la tot seguit, porqué em sem-
bla que, tal com es posa la situació interna-
cional, aviat ningú estará d'humor per con-
gressejar.

MAmus GIFREDA



Gary Cooper, Jean Arthur, Qrotagonistes, i Frank Çapra, director, d'»El secret de viure»

tuals, música; quina mescla d'ingredients
la nostra mà! Mai ningú en eles annals d
l'esforç creador no ha disposat d'un géner
tan complex i fértil. Tenim una catifa mà
gica i no prenem el vol amb ella! Dia vin
drá que els auditoris s'emocionaran, s'entu
siasmaran, s'entretindran amb les bones pel
lícules, més que amb tots els altres líen-
guatges artístics, incloent-hi el teatre i la
literatura. Això serà quan haurem apr^s a
volar amb la catifa màgica.»

L'autor de Succeí una nit, Dama per un
dia, El secret de viure i Nous horitzons,
Frank Capra, que ha declarat el que prece-
deix, podria ésser un presumptuós. Ja veieu,
tanmateïx, que no ho és. Les seves parau-
les són de modèstia, per bé que al mateix
temps d'esperança, D'esperança en un esde-
venidor meravellós, tan meravellós que això
mateix ens obliga a reconèixer el caràcter
precari dels resultats fins ara aconseguits.
Frank Capra té una exacta consciència d'a-
questa situació i fa seves les paraules de
Clarence Brown que també ens diu : nEl ci-
nema és encara un infant. No estaria bé
oblidar-ho ! n

Tots els nostres entusiasmes són legítims
i comprensibles, pera l'experiència dels pro-
gressos darrerament aconseguits és suficient
per revelar-nos que el cinema està encara
en marxa i que, pesi a la maduresa que
semblen revelar pellícules com Succeí una
nit,'Ahïr com avui, Furs humans, Les qua-
tre germanetes, etc., el lèxic cinematogràfic
s'està constituint encara. Està encara en pe-
rfode de gestació.

Es aquesta convicció que recull el primer
paràgraf del text de Frank Capra que hem
citat. t Encara no som artistes.» I això ho
escriu l'home que ha sabut comprimir tant
d'humor i de poesia en els seus films, d'una
correcció formal tan impecable. Però es trac.
ta d'un llenguatge que barboteja tot just.
No es pot posar a parlar amb massa elo-
qüéncia, perquè aleshores el públic no l'en

-tendria. No podem cremar etapes, no podem
saltar al final. Cal avançar lentament, I gua-
nyar una passa darrera l'altra. I és el que
no han d'oblidar els impacients.

Heu pensat mai en la impressió que res-
sentiria davant d'un film avançat, una per-

AVUI, GRAN EXIT

La trágica bellera d'un amor immortal deba-
tent•se en el quadro corprenedor Ide la

RevoluFi6 Francesa

^g^ene c^nematogrà ica

Em penso que haurà causat excellent im-
pressió a banda i banda l'encíclica del Sant
Pare sobre el cinema, No és la meva in-
tenció fer-ne una crítica, però si pendre'n
peu per a alguns comentaris.

La primera cosa que salta als ulls és que
anys enrera molta gent hauria cregut im-
propi d'un papa parlar de cinema. Però
avui les coses ja van d'una altra manera i

Lilian Bond i Jaek Holt dïsposats a irritar els moralistes

espectacle que vol ésser decent i artístic do-
nés el sis per cent als accionistes, però men-
tre això no és possible hauria estat millor
no arriscar-se a iniciar l'empresa. Perquè
ara han creat un precedent molt perjudi-
cial a tots els qui vulguin fer-ne una altra
de semblant.

I que hi pensin bé — perquè potser enea.
ra hi són a temps — : a casa nostra, l'única

Encoratja l'encíclica els qui han emprès
a América l'actuació moralitzadora per a
seguir-la endavant i aconseguir amb ella
una producció normal moralment i artísti-
cament acceptable.

No ens fem illusions ; aquest encoratja-
ment no pot ésser aplicat a casa nostra
d'una manera directa. Em sembla — i si
m'equivoco ho reconeixeré satisfet — que el
nostre país no té en aquest moment cap
possibilitat per a aconseguir una producció
d'aquesta mena.

Però crec que en canvi es poden fer grans
coses en el ram de les sales de projecció.
Ho sento molt, perd en aquest moment no
puc fer res més que denunciar i acusar les
coses que s'han desfet.

Durant dos anys un home, gairebé tot
sol, ha lliurat una batalla amb totes les
cases de lloguer de films perquè en el ci-
nema Maryland hi hagués una producció
que es subjectés a les lleis de la decència
i de l'art. En la seva tasca potser hi ha
hagut errors, però els encerts eren tan grans
que gairebé cada setmana hom podia anar
al Maryland sense llegir la cartellera, segur
que una doble qualitat hi seria servida.

I bé, aquesta lluita ha fracassat i 1'ende-
mà mateix del canvi de direcció al Maryland
hi projectaven el film Grozza, que ara fa
un any serví perquè el senyor Rucabado
fes una de les seves excursions pel camp
del cinema envestint a grans garrotades la
direcció del Maryland i la meva pobra per-
sona que precisament érem els qui havíem
fet desistir de presentar aquell film als qui
valien presentar-lo. (Un film molt artístic,
una mica pesat, i no pas massa d'acord
amb la tònica d'aquella sala de projec-
cions.)

Per que ha fracassat la intenció que sos-
tenia la direcció del Maryland? Per dues
raons principals : perquè el públic més
obligat a sostenir-lo — aquell que així que
vénen eleccions parla de religió tot el dia
— va desertar en massa al Passeig de Grà-
cia quan es va adonar que cada setmana
una Joan Crawford o una Constance Bennett
podien oferir-los passions trepidants i a flor
de pell.

I després, perquè l'element financer de
l'empresa, quan ha vist que aquesta no
constituia un negoci rodó, s'ha amagat com
els cargols quan surt el sol.

Seria molt millor, ni cal dir-ho, que un
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COMENTARI AL PEU D'UN TEXT

L a c itof lt s o p o^ C^c^
nA nosaltres, gent del cinema, se'ns dóna

el títol d'artistes, però la veritat és que en-

j
cara no ho som, En tat cas, som com infants
ugant amb les imatges ; fruint amb delícia
i àdhuc amb orgull dels resultats que acon-
seguim jugant. Però mentrestant, llevat de
rares excepcions, no ens adonem del fan-
tàstic material, de les possibilitats enormes
del cinematògraf. Literatura, història, bio-
grafia, problemes socials, esdeveniments ac-

a 	 Sternberg i els altres grans mestres d'avui,
e	 per compendre tot seguit la relativa comple-
e	 xitat assolida pel lèxic cinematogràfic.

Al pas que anem, aviat hi haurà, enfront
del cinema, l'equivalent dels analfabets en-

p
front de la literatura. Ja avui és obvi — ho
odeu constatar si feu atenció als comenta-

ris que sentiu — que alguns ((paràgrafs»
dels films avançats resulten inintelligibles a
moltes persones. I molts més són encara els
qui no poden penetrar les belleses incloses
en pellícules difícils com Berkeley Square,
Furs humans, Ahir com avui (que encara
no s'ha estrenat) i altres que podreu re-
cordar.

L'instrument apar ple de recursos. E1 seu
maneig demana tantes aptituds alhora, apar
lligat tan íntimament a una tècnica mate-
rial complicada, que costa de posar-lo en
moviment. Els més hàbils aconsegueixen po-
sar-lo en marxa per breus moments. Es
encisador les coses que aleshores es produei-
xen.

A vegades pensem que els mateixos direc-
tors, quan verifiquen l'emoció que resulta
d'haver juxtaposat el rostre de Jean Arthur,
les acàcies d'un jardí públic, les paraules
plenes d'un astorament que no gosa mani-
festar-se de Herbert Marshall, el filament
tènue d'una melodia rica en evocacions sen-
timentals, són els primers de sorpendre's.
I naturalment, les perspectives són im-

menses. Panorama que justifica l'engresca-
ment — que molts hauran judicat exces-
siu — que tan bé tradueixen les darreres pa-
raules de Frank Capra.

Si en quaranta anys hem arribat allí on
{ som, tot i el temps perdut sense preocupar-
I se de trobar el so, qué no serà d'acf tants
1 o quants anys? La història de qualsevol al-

tre llenguatge artístic pren molt més temps.
I no tots els llenguatges mobilitzen un uti-
llatge tècnic de tanta envergadura! Perquè
ací la máquina és la ploma, el pinzell, l'es-
carpa... la màquina que comprèn una orga-
nització fabulosa, la coordinació de la qual
és absolutament necessària per a dir una pri_
mera paraula.

Com que encara no hem volat amb la ca-
tifa màgica més que breus moments, pre-
sos en el vertigen d'aquestes primeres ascen-
sions, no tenim lleure d'imaginar el que pot
ésser el vol definitiu i perdurable que puguin
signar els Cervantes, els Shakespeare, els
Beethoven que han de néixer del nou art,
Benjamí del Parnlás, que fa una creixença
que anirà Iluny.

No tindria res de particular — tot inclina
a creure-ho — que el cinema tingués una
funció molt distinta a la que la història ha
atorgat a les altres arts. Per això tots els
paral.lelismes ací són fallaciosos Per això no
subscriuríem sinó amb reserves l'opinió que
vol posar el cinema per damunt «del teatre
i de la literatura», Perquè una cosa és la
funció psicológica, social i moral, i una altra
cosa la funció purament artística.

Les multituds — i en un moment donat
tots som multitud — trobaran sens dubte uen
les bones pellícules ocasió d'emocionar-se,
d'entretenir-se, més que amb cap altre llen-
guatge artístic», però els desxifradors de je-
roglífics ja fa massa temps que coneixen el
vertigen dels vols màgics a què la poesia
i la música inviten, per esperar quelcom de
millor.

I El cinema - té al davant seu per realitzaz
l'ambició màxima. D'acord. Però no parlem
d'un antipàtic més que ens faria víctimes
e la illusió, en la qual tants cauen, de

creure que està destinat als nous temps de
conèixer aquell màximum.

Cada art hi arriba pel seu camí, en un
z acte indivisible que es justifica sol. El ci-

i nema encara no hi ha arribat. Però pot arri-
bar-hi. Aquesta és la nostra fe i el que volem
dir quan repetim, una vegada més, que ei

1 cinema és un art.
JOSEP PALAU

FÉMINA

PANORAMA

Capra, l'improvisador
Frank Capra, unes frases del qual donen

tema al nostre crític Palau per l'article de
les columnes del costat, quan encara venia
diaris pel carrer preferia no sopar que pri-
var-se del teatre o d'entrar en un museu.
A Hollywood, des de comparsa a director
al qual hom ofereix un milió de dòlars per-qué rescindeixi el contracte amb una casa
productora, passà per tots els oficis del ci-nema. Partidari decidit de ]'opinió que alpúblic no li agraden les escenes avorrides,
debutà de postor en escena sota les ordres
de Mack Sennet i dirigí els primers films
de Harry Langdon, Ara és un dels pocs ho-
mes de Hollywood que només fa ei que vol,
com Lubitsch, com Clarence Brown, com
De Mille (perd aquest més valdria que no
ho pogués fer)•

Segons ha declarat a un intervivador, els.
films distrets no es fan sobre el paper. Tot
alió que més èxit ha tingut en Succeí unanit i en el Mr. Deeds, se ]i. va acudir en
el curs de la confecció del film, i afegeix
que d'haver-lo explicat als capitalistes aquests
no s'haurien deixat convèncer

Pabst als Estats Units
Fa tres anys, G. W. Pabst s'embarcà cap

a Hollywood. Ara ha tornat, disposat arodar a Europa, com vàrem anunciar, una
Mademoiselle Docteur, amb Dita Parlo de
protagonista.

En aquests tres anys passats a América,
Pabst només ha fet un film, Heroi modern,però ha refusat de fer-ne vuit, perquè els
arguments no li agradaven, L'autor de lainoblidable Opéra de quat' sous ha tornat
amb aquesta fórmula :

—No vul! ni desitjo canviar Hollywood,però no he volgut acceptar tampoc queHollywood em canviés.
Donat que la producció anual de Holly-

wood és gairebé de qoo pellícules, Pabst tro-
ba explicable que el treball sigui estandar-
ditzat, que es treballi en sèrie, mentre,
d'altra banda, hi hagi uns quants realitza

-dors de prou personalitat i talent que puguin
fer quasi el que vulguin.

EI projecte que Pabst acaricia, per a rea-
litzar quan estigui llest de la seva feina aEuropa, és un Faust en colors,

Notícies curtes
Segueixen les adaptacions d'obres de tea-tre, a França. Ara és Félix Gandera que

Roi, de Flers i Caillavet, amb Gaby Morlay,
i Serge Basset.

—I encara més: també s'adaptarà LeRoi, Flers i ` Caillavet, amb Gaby Morlay,
Elvire Popesco, Raimu, etc.

—Toti dal Monte farà una pellícula, l'ac-
ció de la qual es desenrotllarà entre 18so i
186o, a Venècia. Un pretext perquè pugui
cantar les Variacions sobre el Carnaval de
Venècia, escrites per Benedict per a la Patti,
i algunes coses més,
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Una comí dia de qualitat

Cogido en la trampa __

amb	 =

Gertrude Miclrael i George Murplty =_

Un succés de la vida real magistralment
portat a la pantalla

Us tema d'interès i originalitat
sense igual

__

=	 En el mateix programa

NEVADA
_=	 La més bella pcl1tcula de l'Oest

Són dos films Paramount
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D'UNAENCICLICA SOBRE EL CINEMA

l'alta jerarquia catòlica creu que el cinema
és una cosa massa important per a negli-
gir-la.

EI cinema, ve a dir l'encíclica, pot fer un
gran mal, perd també pot fer un gran bé.
No interessa solament que no faci aquell
mal, sinó que faci també aquell bé,

Heus aquí l'única posició intelligent en-	 He dit que no era privant la gent d'a-fromt del cinema. Aquells que per a com-	 nar al cinema que s'havia de vetllar per labatre el seu ma] s'havien posat enfront d'ell 	 moral. Em referia, és clar, a una gent queamb una espasa com l'àngel del Paradís ja ha entrat en la seva majar edat.
— cremant-s'hi tot sovint les ales — s'han	 Per als infants i per als adolescents 1'ex-
vist plenament desautoritzats,	 periéncia i la meditació de casos concretsNo és la gent que no ha d'anar al cine- m'obliga cada vegada més a reclamar una
ma, sinó els films dolents. I encara cal fer	 censura prèvia de tots els films i una me-
més : que hi vagún els films bons i en su-	 sura que limiti l'entrada a les sales de pro-
perabundància,	 jecció segons l'edat de l'espectador.

(
Ve a reconèixer l'encíclica que el cinema Es clar que aquesta censura i aquesta li-americá), gràcies a les campanyes mora- mitació reclamen per a la seva major efi.litzadores dels bisbes catòlics (i de gent pro-	 càcia una altra actuació : les sales especia-

testant i jueva) ha millorat des del punt de	 litzades per a infants i adolescents.
vista moral i artístic. Diu una cosa que cal- 	 No em diguéssiu pas que cada diumengedria que meditessin profundament els tevc-	 es fan a Barcelona sessions especials per a
nies de la moral i els tècnics del cinema,	 infants, perquè us respondria que és men-
Diu que la moralitat del film no és mai	 tila.
en detriment del seu valor artístic, sinó tot	 Prescindeixo per un moment de les con-el contrari : per a interpretar un paper de-	 dicions higièniques, psicològiques i pedagb-
cent cal un gran artista, per a realitzar	 giques que han de tenir les sales per a in-
un argument moral cal també un gran ar- fants i que vaig exposar ara fa dos anystista. Ni el personatge ni l'argument de-	 en una sèrie d'articles a La Publicitat. En
cents no interessen el gros públic si mo són	 prescimdeixo a contracor i miro de veure si
interpretats o realitzats per grans artistes.	 el que ara es dóna als infants tanmateix
Un film indecent qualsevol Chevalier pot . és cinema per a infants.
interpretar-lo, qualsevol fotògraf pot rea-	 No, de cap manera. Creure's que es fa ci-
litzar-lo.	 nema per a infants donant-los cinc films deAh, si aquest concepte penetrava ben en- la parella Laurel-Hardy és no saber com
dintre dels qui han de produir els films i ` són els infants. Creure's que amb quatre
dels qui han de censurar-los, el problema 	 Popeyes i un Edie Cantor es fa cinema per
de la moral al cinema estaria completa-	 a infants és no saber com és el cinema. Do-
ment resolt!	 aar als infants films de la Betty Boop és

1 una terrible immoralitat. I encara, potser
alguna vegada ens hi resignaríem al po-

i peiameint intensiu de la quitxalla i a la seva
{ stanlaurelització si no veiéssim tantes vega-

des que entremig d'aquestes coses (altra-
ment excellents per als adults) s'hi barregen
lamentables indecències d'una Mac Donald
o altra cosa semblant i pitjor,
Això no són ni seran mai sessions de ci-

nema per a infants.
I bé, imagineu-vos que l'any que ve al

I Passeig de Gràcia s'obre una autèntica sala
de cinema per a infants i que al cap de tres
mesos n'inauguren una altra al carrer de
Fontanella. Haurem resolt—com sempre—
el problema dels rics, perd quedarà per re-
soldre el problema dels milers d'infants que
no poden anar al Passeig de Gràcia o al
carrer de Fontanella. I entre aquests milers,
molts centenars (tants que ja tornen a és-
ser milers) d'infants que per a la seva salut
moral i física i per a la salut de tota la so-
cietat necessiten un remei contra él mal que

} els fa el cinema.
Cal que ho diguem : la nena de la Ram

-+ bla de Catalunya i el nen del carrer de Ma-
Ilorca, amb una higiene cinematogràfica,
en la immensa majoria de casos només han-
ran d'evitar de no ésser tan beneita ella, i
no ésser tan mal educat ell. En canvi, e'
noi del carrer de Pere Camps o del caer
de Galileu, amb una higiene cinematogra-
fica, podrà ésser alliberat de la delinqüència,
del crim, del pistolerisme. I això, senyors,
té una importància humana i social enorme.
Per aquesta higiene cal reclamar urgent-

ment aquella censura prèvia i aquella limi-
tació d'entrada segons l'edat, Com ha de
fer-se això? Seria massa llarg de dir-ho;
només insinuarem això : que els pistolers,
els lladres, els chulos que aprenen d'ésser-ho
al cinema, no ho aprenen pas tot dels films
de lladres i serenos, sinó molt més dels films
d'adulteri, de !.orden, d'ambients sense fe,
sense decència, on tot hi és fàcil i res no
hi és prohibit.

Cal sobretot pensar això : que l'important
és que l'infant al cinema no tan sols no hi
aprengui de tirar amb pistola metralladora,
sinó encara més que no hi aprengui d'és-
ser dolent.

JCRONI MORAGUES

MIRADOR publicará immediatament una
informació sobre el ROTARY CLUB de
Barcelona.

sona que mo hagués mai estat al cinema?
Difícilment en treuria ]'aigua clara. Canvis
de dimensió en els objectes, fragmentació
dels cossos humans, simultaneïtat d'acció
en llocs distints, primers plans enigmàtics
que serien allusions difícils de desxifrar...
No hi ha com agafar un film primari d'a-
quells que avui encara es produeixen, tan
mancat de recursos de narració, i comparar_
lo amb les pellícules de Lubitsch, Capra,
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manera de complir amb l'encíclica que ser-
veix de base a aquests comentaris, és
creant sales de projecció on el,valor moral
i el valor cinematogràfic siguiri garantits.

Encara que s'hi hagin de perdre diners.



"Bodas 	 ^^Es^pes Bíbiíq^es
t

^^
 de sangre" Dilluns

ta

dea setmaa passada, al Tea
Grec, de Montjuïc, i per la Residència Inter

-nacional de Senyoretes Estudiants, ens fou
oferta una «Festa d'Art», en la qual sota el
títol d'Estampes Bíbliques, hom ens dona
a conèixer Esther, de Racine, traduïda en
prosa per Francesca Prat i una sèrie de dan-
ses sobre motius del Vell Testament, L'exe-
cució de l'una i de les altres anà a càrrec
d'elements de la mateixa Residència, la
qual encarrega els papers masculins als jo-
ves amateurs del Teatre Universitari de Ca-
talunya.

Agosarada i respectuosa ensems se'ns
mostra la traductora en posar les seves
mans damunt l'admirable creació raciniana.
Del compromís entre l'atreviment i el res-
pecte n'ha sortit aquesta adaptació on el
magnífic alexandrí del poeta és transfor-
mat en una prosa correcta on no ha perdut
de la seva majestat, de la seva pompa, de
la seva harmonia més que 'allò que era ine-
vitable que perdés i on la noblesa del llen-
guatge, l'altesa de l'expressió i l'empenta
lírica de l'original era prou conservada per-
què l'espectador se n'adonés i sentís la seva
intensitat, Obviant les enormes dificultats
que una traducció en vers representava,
Francesca Prat ha servit, però, amb més
devoció l'esperit de l'obra, proposant-se no
tant de fer-ne una traducció modèlica com
posar-nos-hi en contacte de la millor manera
que li ha semblat que li era possible, bo i
respectant més el vers de Racine en donar-
nos en prosa la seva tragèdia que no hauria
fet si s'hagués proposat de traduir-la en
la mateixa forma en què fou escrita.

Endemés, hem de pensar, també, que
aquesta traducció ha estat feta com a exer-
cici i que no aspira a tenir cap més trans-
cendència ; si no fos així, caldria revisar-la
detingudament, puix hi sentírem, per exem- 1
ple, un abraçar on l'original diu embrasser. 1

Dels intèrprets, hem d'assenyalar en pri-
mer lloc la senyoreta Laura Massip, que
és una excellent amateur, vibrant i emotiva,
de càlida veu i d'una gran expressió en el
gest i el modulat ; els seus companys, Pilar
Bonmatí, Antònia Salellas, Josep Bernabé,
Josep Pujol, Antoni Anglas, Robert Anto-
nell i Josep M. a Gibernau, realitzaren per-
fectament llur comesa.

L'obra fou representada amb la música
que Joan Baptista Moreau escriví per a la
representació original, per bé que amb al-
gunes omissions que no la van pas per-
judicar gens. La presentació fou acurada i,
dintre la forçosa inexactitud a què s'ha de
sotmetre quant a vestuari, decorats i acces-
soris una escenificació d'aquest gènere i en
les circumstàncies en què ha estat duta a
terme, bonica i ben realitzada. La direcció,
portada admirablement.

Ens permetríem recomanar, tot amb tot,
que hom procurés una mica d'atenció per a
la recta pronúncia de les paraules en el nos-
tre idioma. Ningú no hi perdria res i pot-
ser tots hi guanyaríem. Eixornar per exor-
nar — entre altres coses que vàrem sentir —
no fa gens de bonic ni diu gaire en favor
de res que sigui, com tampoc aquesta flaca
inexplicable cap a la pronúncia dels noms
propis o una mica cultes en fonètica caste-
llana que està tan estesa en medis que
haurien d'ésser els més exemplars.

Quant a les danses, creiem que estarem
encertats no volent-hi veure altra cosa que
uns exercicis rítmico coreogràfics feta abs-
tracció de tot simbolisme, concepte folklò-
ric, litúrgic o històric. En aquest sentit hem
de dir que foren d'una gran vistositat, plas-
ticitat i elegància.

J.C.iy
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—No, no t'he hagut d'esperar gens.
(Everybody's, Londres)

La_col'leccib completa de
MIRADOR' po4 conauliarr
se a l'Arxiu Hisfòric de la
Ciu>faí (Casa de l'Ardiaca) ¡

Les obres dramàtiques han d'ésser pensa
-des i escrites per a la representació teatral.

Només l'escena els pot donar l'accent i la
vida que necessiten. Per aixa Max Aub ha
titulat teatre incomplet aquell que s'ofega
en el llibre sense aconseguir la seva inter-
pretació escènica. En el teatre, la literatura
és un mitjà per a realitzar un fi. Un fi
potser purament mecanic que anomenem
acció, o sigui, el conjunt de moviments, de
jocs de figures i d'efectes, el sentit psicolò-
gic dels quals va a projectar-se directa-
ment en el públic. Així el públic és sempre
el principal protagonista de tota obra tea-
tral, que mai no pot ésser oblidat. Si les
temptatives de teatre avantguardista han
fracassat, si han anat a parar a una via
morta, ha estat precisament a causa d'a-
quest oblit. Malgrat tot, però, el teatre r`.s
literatura. I la lectura de les obres de teatre 1

ha d'ésser el complement de llur represen-
tació, puix que l'art dramàtic no ha d'és-
ser un joc de prestidigitació que produeixi
per sorpresa l'emoció dels sentits, sinó una
cosa més profunda i duradora que con-
mogui i a la vegada interessi el pensament.
Només aquelles obres dramàtiques que re-
sisteixen la prova de la lectura tenen la
qualitat necessària per a ésser considerades
obres d'art.

La revista Cruz y Raya (Ediciones del
Arbol) acaba de publicar el llibre Bodas de
Sangre, de Federico García Lorca. La lec-
tura d'aquesta tragèdia, ben coneguda entre
nosaltres, reafirma i aviva el record de la
seva representació i la fa novament actual,
amb un augment d'intensitat i d'emoció.
Alliberats de la coacció de la sorpresa i de
la plástica, podem assaborir més lentament
la seva sensualitat dramàtica i les imatges
precises en les quals els ulls del poeta
juguen amb la gràcia penetrant de la llum
del folklore andalús.	 •

García Lorca, atret sempre pel teatre
d'una manera singular, sembla gravitar ja
decididament vers el camp dramàtic. Els
seus primers assaigs teatrals responen a l'es-
perit de la seva primera època del Libro de
Poemas. Mariana Pineda és ja una estam

-pa romàntica amb fons popular, transpo-
sada amb un finíssim esperit irònic. La
zapatera prodigiosa i Amores de Don Per-
limpin con Belisa en su jardín, de caràcter
guinyolesc, corresponen al moment líric que
inspirà el seu llibre Canciones. La seva dar-
rera etapa, fins avui, és la de Bodas de
Sangre i Yerma, poemes tràgics de fons
rural primitiu, en els quals la senzillesa de
lírica clàssica accentua la forta emoció poè-
tica. Aquestes tragèdies s'emparenten di-
rectament amb el Romancero Gitano i amb
alguns poemes esparsos dels darrers anys.
Amb elles es defineixen els contorns d'un
gran poeta dramàtic, plenament format,
amb una personalitat que és segurament la
més important del teatre espanyol contempo-
rani. Doña Rosita la soltera, estrenada a
Barcelona, representa, al meu entendre, un
retrocés — o una diversió — cap a l'època
de Canciones.

Recordaré breument els simples elements
que componen Bodas de Sangre, tragèdia
esquemàtica, que amb personatges prima-
n s i una acció despullada de tot enfarfec
inútil, aconsegueix una farta emoció huma-
na. Crec que Bodas de Sangre és, avui per
avui, la més bella i pura realització de tea-
tre poètic que devem a Lorca, malgrat l'èxit
i l'elevada qualitat de Yerma. Obra trágica
per excellència, de pura entranya dramática,
nua, bategant, lliure de retòrica, veritable
tragèdia popular que representa en els nos-
tres dies alió que degué ésser la tragèdia
per al poble grec. En Bodas de Sangre, con-
vergeixen l'anima antiga i l'ànima moder-
na; es fonen la tragédia grega i el misteri
medieval.

Els personatges d'aquesta tragèdia rural
apareixen designats simplement com la
Mare, el Nuvi, la Núvia. Solament d'un
d'ells — Leonardo — se'ns diu el nom pro-
pi. Són figures que, com remarcà Ignasi
Agustí en comentar l'estrena de Bodas de
Sangre a la nostra ciutat, aconsegueixen
categoria de símbols, sense perdre mai,
perd, llur valor profundament humà. L'ac-
ció passa en un poblet andalús sense deter-
minació geográfica precisa. Perfils de terra
feréstega i roja, alguna blancor llunyana de
neu i vagues allusions al mar i a la costa.
La Mare viu retreta a casa seva, amb un
dol, pregon i contingut, d'ençà que el ma-
rit i el fill gran — ((dos hombres como dos
geranios» — foren assassinats per rivalitats
rurals. Llur record l'acompanya en la seva
solitud i manté despert en el seu cor l'odi
a les armes que poden segar en flor la vida
d'un home — ((todo lo que Quede cortar el
cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso
con su flor en la botan —. No li queda altre
consol que el fill petit, el Nuvi, que treballa
la terra com tots els seus familiars. La
Núvia viu amb el seu pare en una cova en
despoblat, apartada del tracte de la gent.
Adolescent encara, va tenir relacions amoro-
ses amb Leonardo, fill i germà dels homes
que privaren la Mare dels seus éssers esti-
mats. Rebutjat per la Núvia a causa de la
seva pobresa, es casa amb una noia pobra
com ell, que li ha donat un fill i està a prop
de tenir-ne un altre. El dia de les noces,
Leonardo arriba a casa de la Núvia abans
que els altres convidats. Contra totes les
aparences, no ha oblidat la seva antiga es-
timada i, d'amagat de tothom, fa cada nit
llargues cavalcades per esguardar en silenci
la finestra de la Núvia. La passió que sent
per ella recrema les seves entranyes, desfà
la seva vida. La seva muller se n'ha ado-

nat abans que ell mateix encertés a definir
l'angoixa que l'amarga i el tortura. Però
de res no serveixen els seus precs i els seus
plors. Leonardo saltarà per damunt de tot.
Tan prompte han retornat els nuvis de l'es-
glésia, rapta la Núvia. Un vent encès de
passió llança l'un als braços de l'altre. Fu-
gen, a cavall, serra amunt. La noça s'esva-
lota. La Mare clama venjança i, a la seva
veu, convidats i parents es divideixen cn

García Lorca a Cadaqués

dos bàndols contraris. El Nuvi és atiat per
la seva mare a l'encalç dels fugitius. En
llur camí apareixen en forma corpòria la
Lluna i la Mort, que acceleren el tràgic des-
enllaç. Rendit el cavall, sense fugida pos-
sible, la Núvia demana al raptor que 'a
mati i es salvi, deixant-la morta i donzella
a la vora de l'aigua. Però el Nuvi i Leo-
nardo es troben front a front, navalla a la
mà, i es donen mútuament la mort. La
Mare i la Núvia queden amb vida, sola cada
una amb la seva pròpia tragèdia, condem-
rades a vetllar dolorosament el record de
llurs morts. I l'obra acaba amb una insis-
téncia obsessionant sobre el tema de l'odi
a la navalla

que apenas cabe en la mano,
pez sin escamas ni río,
para que un día señalado, entre las dos y
con este cuchillo [las tres,
se queden dos hombres duros
con los labios amarillos,

En Bodas de Sangre, veritable tragèdia
popular i no tan solament per l'ambient i
pels personatges, es troben les imatges eter-
nes de l'odi, de la joia i del dolor. Fons i
figures es fonen en un sol acord de violèn-
cia, damunt la terra llaurada amb pacièn-
cia indefallent. El ritu de les prometences,
de les noces i dels mortuoris es desplega
vora els camps de blat i de les oliveres tor-
turades. Els homes, secs i durs, es barallen
a cops de navalla enmig dels blats, en uns
crepuscles sagnants, o a la llum de la lluna
que fa més negres i tràgiques llurs ombres
damunt la terra roja. Cada personatge posa
a nu, comandat per una fatalitat indefugi-
ble, la profuriditat de la vida interior, les
meravelles del somni atàvic i involuntari.
EI misteri y el ritme, esperonats per vents
sobrenaturals, es troben difosos per toda
l'obra. Lorca, amb una minuciositat invisible
i meticulosa, amb un art segur d'ell mateix
i d'una gran sagacitat, va reconstruint l'am-
bient i el marc del drama. Tots els motius,
lots els gestos, totes les paraules responen
a tradicions vivents dintre el folklore anda-
lús, fins arribar, amb frases supersticioses
de maledicció i de conjur, a la imatge trà-
gica que batega en el dramatisme vital dels
romanços antics.

En aquesta tragèdia lorquiana, la inspi-
ració poética, la sobrietat i l'accent del dià-
leg rústic — que en la lectura cobra tot el
seu valor — arriben en alguns moments a
la sublimitat. Per aconseguir la composició,
la profunditat atrevida i necessària a l'obra,
García Lorca ha demanat ajuda a la mú-
sica, la seva vella i fidel amiga, que és tan
personatge i veu de la seva obra com la
Mort i com la Lluna. Bodas de Sangre és
un drama líric que porta conjuntament la
]letra i la música. I això no solament en els
passatges que podríem dir musicals, ni en
els purament lírics (recorcli's la cançó de
bressol del segon quadro ; la del cinquè,
abans del retorn de la noça, o l'escena de
les fi ladores) que es diria escoltem amb
ànima i música real, sinó en tota la resta
de l'obra que porta en ella mateixa la mú-
sica dintre, transformada en substància poè-
tica i teatral.
Hi ha en Bodas de Sangre estats generals

de consciència humana els quals, com en les
tragèdies gregues, són a la vegada cors, en
què els éssers vivents alternen amb els marts
i amb les al1egories. Hi ha superfície i fons.
Perquè hi ha homes; perquè lil ha cossos.
I en els cossos ànima de poble primitiu.
L'ànima del folklore andalús, en allò que
té de popular i de culte a la vegada. Amb
un ritme sideral. A la llum de la lluna. De
la Lluna de Lorca, que baixa al bosc a dia-
logar amb la Mort, en un encert genial.
I tot això animat amb el sentit plàstic innat
en Lorca, que és la secreta raó d'ésser del
seu teatre.
Amb aquesta tragèdia Lorca aconsegueix

elevar-se al pla dramàtic diEsquil, poètic i
Itur' , amb la mateixa concepció de la tra-
gèdia clàssica, però amb elements lírics ex-
trets del seu autèntic temperament poètic.
En ella l'alè popular es fixa i sublima com
en '.es obres millors de la dramàtica espa-
nyola i universal.

LiUls MONTANYA
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RECOMANACIO

—I sobretot recorda't d'anar a cal den-
tista.

(Ererybody's, Londres)
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EL TEATRE
Escudero a Barcelona

Feia dos anys que no l'havíem vist. Dos estrenar balls cantats del Camino del Mon-
anys que s'ha passat recorrent Nordamèrica te:	 la Mosca,	 la	 Cachucha,	 la	 Tana;	 la
de Nava 1'ork a Califòrnia i de Minnesota Boda... Després va presentar El amor brujo
a Alabama. Es el de sempre. Viu com la a Nova York, Xicago i San Francisco, amb
pólvora i maneres cenyides de toreret. Però la collaboració de les noies del cos de ball
més prim.	 Més fi	 i estilitzat.	 Es veu que de les Operes d'aquestes ciutats.
aquest footing inlassable a través d'un bosc —Tenen	 una	 gran	 disciplina	 aquestes
inextricable de gratacels i el posar tota 1'a- noies — ens	 diu —.	S'adapten.	 Tenen	 el
nina • en cada concert que un dóna són la sentit de les coses.	 I saben el que és una
millor fàbrica d'esveltesa. estilització.	 No són com	 una ballarina es-

L'hem acompanyat a fer l'habitual visita panyola que un dia em va dir que ella tam-
als flamencs. Perd com que actualment no bé esterilitzava els balls.

Més tard, ell i Carmita do-
naren concerts a Hollywood, a
Los Angeles, a l'Exposició de
San Diego. Per tot Califòrnia.

A	 Hollywood,	 Escudero
prengué part en una pellícula,
Brindem per l'amor, amb el
gram tenor Nina Martini, Ani-
ta Louise i Geneviève Tobin.
El film es basa en una cançó

í que es fa molt popular, que
1 corre de boca en boca. I.que

fins i tot va a parar als peus
d'un ballarí espanyol. El balla-
rí espanyol és eh.

—Els	 balls	 califonniáhs-
explica Escudero—tened' l'em-
premta de les danses espanyo-
les que portarem allà' els pri-
mers pobladors. A Mèxic, on
vaig passejar diverses setma-
nes, ballen moltes coses espa-

v' nyoles també. 1 deu fer tants
anys que fes ballen, que s'han
arribat a creure, i no s'estan
de dir-ho, que aquestes coses
són mexicanes:

t De tornada 2 Nò4'York,
Escudero va impressionar uns
quants discos. Sol i amb Car-
nita,	 Bulerías,	 Zapateado,
Alegrías a compás i Sevillanas
amb guitarra. Córdoba i Se-
villa d'Albèniz, i alguns altres,
amb piano.

—Tots els discos que he fet
amb Carmita són	 de ritme
molt trencat. Molt geomètrics,

—Cubisme?
—Sí. Ja saps que un dels

homes que admiro més és Pi-
Argentina i Escudero en «El Amor brujo» easso.

Li diem que és una veritable
hi ha cuadro al Bar del Manquet, i que les llàstima que no hagi impressionat els seus
cases de vins agonitzen, i no s'hi troba un Ritmes sense música, tan rics de possibili-
tocador o un cantador ni per casualitat, no tats fonogèniques. En aquest ball, Escudero
hem tingut altre remei que anar al Gato no reprodueix ritmes. Els produeix. Els crea
Negro, on aquests simpàtics personatges es amb els seus peus convertits en un instru-
reuneixen cada dia. Hi van tots. No n'hi ment de percussió,	 «Quin ha pogut ésser
falta	 ni	 up.	 I	 tots,	 una	 mica	 intimidats, el primer instrument de música?», es pre-
llancen a Escudero unes mirades furtives i guntava el crític André	 Couroy.	 «El cos
respectuoses...	 Amb	 aquest	 hem	 assistit	 • humà!», contestava ell mateix en veure ba-
també a l'estrena de l'obra d'un gran amic llar la dansa dels talons per uns	 pagesos
seu.	 Martinete	 d'Alberto	 Cienfuegos.	 ((Un	 ) del	 Tirol.
escriptor molt jondo»,	 ens	 ha dit Vicente	 ! Fa poc, a i'Opera de París, Escudero ha
abains de la representació. ((La millor peça ballat en Ei Amor brujo, posat en escena
que s'ha fet del gènere gitano i andalús, la per Argentina.

més sòbria, la més forta i la més pura»,	 E —Ens han dit — li hem preguntat — que
ha afegit en caure el teló de l'últim acte.	 I aquest Amor brujo d'Antònia és molt dife-
Després, a l'escenari, Escudero s'ha passat	 'i rent del que muntes tu.
una bona estona parlant amb les gitanes de I —Antònia	 és	 una gran	 artista.	 IEl seu
Granada que prenen part en l'obra, i algu- i Amor brujo és una meravella. Un prodigi
nes	 de les quals	 havien	 treballat amb	 ell	 , de justesa.	 El trobo molt bo,	 encara que
a Amèrica.	 I jo el vegi d'una altra manera, potser equi-

En una llotja del Gran Kursaal, iEscude- vocada.	 Jo dono més importancia al ball
ro, acompanyat de les dones i els homes que a la mímica, sense sortir-me, és clar,
del cuadro, s'ha fet un tip de destapar bo- del guió i de les indicacions de Falla.
telles.	 I s'ha armat una discussió sabre el	 : —I, parlant d'una altra cosa, del flamen-
que és ballar a compàs que ha durat fins ii quisme que ha inundat tota la Península,

a la matinada.	 Naturalment, na hi podia 1 què me'n dius?
faltar la Gabriela en aquest basar. La vella —Pura degeneració. La marxa accelerada
Gabriela. La que fou gran ballarina i que cap a la ruïna. Tot això és posar el fla-
una es guanya la vida venent flors pansides meno a l'abast dels celoberts 1 de les porte-
pels establiments del barri. La conversa en-	 ! ries. Al meu hotel, el noi de l'ascensor i les
tre Gabriela la Gaditana, la mejor bailaora j dones que Netegen les cambres canten	 Ya
que hay en España — així m'ha ordenat ' no te quiero i Ay, Maricruz! Com que són
que ho posi al diari — i Escudero té una j tan fàcils, aquestes coses agraden a tothom.
gracia	 indescriptible. Les pot cantar tothom i es fan de moda.
Vicente Escudero s'expressa en un Ilen- —I de la teva partenaire Carmita, què?

guatge viu, pintoresc i imatjat. Esmaltat de —Cada dia més completa. Domina tots
paraules gitanes i altres que ell s'ha inven- els gèneres. Ha tingut èxits enormes amb
tat. Passa d'un tema a un altre amb gran El Amor brujo. Fent de Lucia a París i de
facilitat.	 Amb	 transicions	 molt	 brusques.	 f Candelas a Amèrica. Ballant por alegrías a
Dels seus començaments duríssims, a Suïs- { compás és inimitable,
Sa, als orígens dels gitanos. De l'exposició	 1 Vicente Escudero se'n va ara a Madrid.
Cézanne de Paris a la medicina. A la me- Després a Granada. A veure Manuel de
dicina, sobretot. La medicina és el seu te- Falla.	 I	 finalment a la seva finca de Va-
ma preferit.	 En	 parla contínuament,	 1	 té lladolid.	 A descansar	 una temporada.	 Es
una documentació que ha deixat molts met- molt probable que, a la tardor, actuï en els
ges parats. Èns consta. Durant les poques	 i ballets d'Argentina. El Amor brujo, un Cua
estones que no hem parlat de medicina, Es- I dro flamenco i unes Varietats espanyoles...
culero ens ha dit el que ara llegireu.	 1 Barcelona, Madrid, Paris, Londres, Brussel-

Amb la seva partenarre Carmita i catar- les, Amsterdam, Copenhaguen,	 Estocolm...
ze artistes de Granada — guitarristes i ba-	 : I a Amèrica una altra vegada.
llarines—, Escudero va actuar deu setma- ¡ Bona sort, Escudero!	 I a reveure!
nes al Little Theatre de Nova York. Hi va 1 SESnsTIA GASCH
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Una crisi d'ideals ens donava, de retop,
els grans profetes de l'Antiga Llei, Isaïas,
Daniel, Ezequiel... Una altra crisi ha donat
lloc a la darrera profecia canònica, contin-
guda en l'Apocalipsi. Així nascudes per cap-
girar un ambient, tant les obres antigues com
aquesta de la Nova Llei enclouen l'emoció

j
de tota lluita de la Divinitat amb les forces
ussanes. Una circumstància, perh, dóna

major interès a l'Apocalipsi : els antics te-
nien com a finalitat prepa-
rar el camí del Messias

tota vall sigui curullada,
tot munt i tot pujol s'abai-

llxin.

Al capdavall els enviats de
Déu exigien una lluita de
l'home amb les seves ten-
dències; del poble en gene-
ral amb la inclinació, a mo-
ments irresistible, de fon-
dre's amb els pobles de la
vora. Ara el pla de la lluita
creix en proporció dels liti-
gants. Vingut el regne mes-
siànic, de caràcter eminent-
ment espiritual, s'enfronten
dues potències que Sant
Joan anomena, respectiva-
ment, regne de la llum i
regne de les tenebres, o de
la Veritat i de la Mentida,
capitanejats un per l'Anyell i
]'altre pel Drac. L'home no
resta indiferent ni pot estar-
hi; enrolat necessàriament
en aquesta lluita, segons el
partit que segueixi és mar-
cat amb el segell de la Bès-
tia» o amb el de l'Anyell.

Es, diríem, una grandiosa
epopeia de la humanitat que
dura mentre no es destriï
d'una manera definitiva el
regne de l'un i de l'altre.

Quan el Vident de Pat-
mos escrivia les Revelacions
o Apocalipsi, aquest proble-
ma era intensament viscut i
és possible que hi hagués
desorientacions i defallences. La vida inci-
pient de ]'Església era assaltada per tota
mena de trifulgues externes i internes ; els
pastors que deixaven els ramats, els lladres
que assaltaven les tanques de la cleda, els
llops que promovien pànic equivalen en
llenguatge de Sant Joan als apòstates, he-
retges i enemics externs. Calia, doncs, qui
alcés la veu per encaminar les coses. I d'un
ambient dens sort{ aquest llibre de clar-
obscurs intensos que assenyala una fita
lluminosa a l'altra riba d'un mar tempes-
tuós i de paranys. La victòria del Crist i,
amb IEll, 1a dels «cent quaranta-quatre mil
segellats» — nombre simbòlic — és el tema
del llibre,

----- « - ,;j -

—Ah, no ; no et posaràs les ulleres fins
que siguem a l'hotel!

(The Humorist, Londres)

causa que arribin certs oreigs de ]'Orient i
d'Egipte, on neixen els colossos i tota llei
de fantasies.

A part d'això predomina en totes les vi-
sions el joc de les forces de la natura que
més contribueixen a causar sentiments de
grandiositat i de terror. Una veu que faci
estremir l'ambient, un clamoreig, són «remor
de moltes aigües» ; ]'obrir un segell del llibre
misteriós provoca un terratrèmol i la caigu-

La traducció sobre el grec és deguda al
P. Josep Trepat i Trepat, franciscà, que amb
el concurs del P. Nolasc d'El Molar, caput-
xí, ha aconseguit una traducció folgada. E1
mateix volum conté les Lletres anomenades
Catòliques corresponents una a Sant Jaume,
amenitzada amb metàfores que s'han fet pro_
verbials; dues de Sant Pere, l'apòstol im-
petuó que amb tanta d'energia respon als
enemics del Crist ; dues a Sant Joan, en
qué se'ns revela no amb les característiques
de la seva profecia apocalíptica, sinó predi-
cant la caritat, com si sentís encara els ba-
tecs del diví Mestre. Per fi, la lletra de
Sant Judas, fill de Clopas, fustigadora de
doctors intrusos, oarbres desarrelats — diu

i estels errants, als quals eternament és
reservada la foscor de la tenebra». La versió
correspon al Dr. Ramon Roca-Puig sota la
revisi¢ del Dr. C. Cardó. El lector ja coneix
llurs mèrits de traductor ; parlar-ne, doncs,
semblaria inútil.

E. VANDELLOS

( da dels estels «talment — diu — com la fi-

1

 guera llança les figues verdes, batuda de
forta ventada». I el cel — diu, encara amb

I una gosadia que pot permetre's als orien-
tals — es replega «com llibre que s'enrotlla».

Es notable per la mescla d'elements natu-
rals amb els monstruosos la visió central

III, de l'Apocalipsi. Una dona, ella no ailegorit-
zafia, apar vestida de sol, amb la lluna sota

í els peus i dotze estels per corona ; gràvida,
; crida dels dolors del part, patint per infan-

tar. I en la mateixa visió en qué està drama-

¡
titzat el nus de l'Apocalipsi,	 un drac
vermell, gros, amb set caps ï deu corns...
arrossegant amb la cua un terç dels astres
del ceba sotja el moment que hagi nascut

*, * z,	w l'infant per engolir-lo.
Quan intervé una figura humana o antro-

El simbolisme, la profunditat del tema i	 pomorfa l'hagiògraf n'augmenta les propor-
el caràcter profètic, si bé converteixen aquei_ + cions i l'envolta, encara, de fenòmens na-
xes planes en una lectura plaent, no deixen turals : un ángel, per exemple, davalla em

-de plantejar molts i seriosos problemes que ,̀ bolcallat d'un núvol, amb l'arc iris entorn
han preocupat fins avui. Ni més ni menys ' del cap. Té la cara semblant al sol, les ca-
que el llibret que engolí el Vident, l'Apocalip_	 mes com columnes de foc i una veu com el
si produeix en el lector dues sensacions	 rugit del lleó.
contràries.	 Per aquesta mena d'elements dels quals

Un problema que de moment ens interes-, a no hem indicat, tal vegada, les millors rea-
sa seria el problema literari : com es con-	 litzacions, la lectura de l'Apocalipsi sugge-
jumina l'estil més aviat pobre del quart reix lluites titàniques, paisatges dantescos
Evangeli i de les dues epístoles de Sant ; — aquells llacs de foc i de sofre que re-
Joan amb el luxe d'allegories i lluminositats corden la Divina Comèdia — i àdhuc certs
de 1 'Apocalipsi ? En altres termes : suposada passatges de llibres com el Ramaiana o la
la Revelació, d'on hauria tret les imatges	 lijada.
per a plasmar-la d'una faisó més entene- (	 * * *
dora? El P. E. B. Alio hi veu interferència E

de cultura. D'una banda lá tradició histò-
rica i religiosa dels jueus, fa actuals les
profecies imatjades dels profetes, ,de les quals
es serveixen en mantes ocasions; d'altra, els
corrents culturals provocats de temps per
l'hellenisme i ara per l'Imperi Romà, són

((La lluita dels àngels», de la sèrie de «L'Ajocalipsi»
d'Albert Dürer

De Buenos Aires, on es publica, hem re-
but el primer número de la segona època
de la revista Nosotros, que, fundada en i9o7,
desapareixia en 1 934, després d'haver publi-
cat tres-cents números.

A més de diversos assaigs literaris i les
cróniques habituals en les revistes, aquest
primer número de Nosotros publica una
interessant enquesta sobre Amèrica i el destí
de la civilització occidental, (Ja en 1915,
Nosotros de la primera època havia fet una
enquesta semblant relacionada amb la guer-
ra gran.) Les dues preguntes de l'enquesta
són

i) Davant la probabilitat d'una nova
guerra continental en el Vell Món, posseeix
América recursos propis materials i prou
forces espirituals per a salvar la seva civi-
lització i cultura i desenrotllar -les en el
futur?

a) Si la nova guerra tingués per a la
civilització universal les calamitoses conse-
qüències temudes, quina serà la sort del'Argentina ?, què haurà de fer per a no
sotsobrar en el naufragi ?, com es bastaràa ella mateixa si calgués per un temps méso menys llarg?

Un dels catalans més meritoris que te-nim : Joan Torrendell, té al seu càrrec lesseccions de lletres castellanes i de lletres
catalanes. En aquesta darrera, a més d'unes
notes informatives, parla dels darrers llibresde Josep Carner i Joan Estelrich.

L'adreça de Nosotros, revista de la qualens sembla que haurem de parlar altres ve-
gades amb més extensió que la d'aquestamera notícia, és : Bartolomé Mitre, 81I.
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Un judici sobre Mallarmé
Stéphane Mallarmé era, com no és cap

secret, professor d'anglès al Lycée Fonta-
nes, amb una paga anual de 3,800 francs.

En 31 de maig de 1876 — Mallarmé ja
havia publicat la traducció del Corb de Poe
i L'Après-midi d'un Faune --, e1 seu f rovi-
seur donava d'ell aquest informe :

((En l'opinió de l'inspector general, sem-
bla que Mallarmé no está gaire fort en
llengua anglesa i que, malgrat l'adverti-
ment benvolent que se li donà l'any passat,
no s'ha ocupat seriosament d'adquirir el queli falta "per a estar a l'altura de les seves
funcions. Crec que aquest professor s'ocupa
d'altra cosa que del seu ensenyament i delsseus alumnes i que busca la notorietat i sensdubte un cert profit en publicacions que no
tenen cap relació amb la naturalesa de les
seves funcions al Lycée Fontanes (produc-
cions insensates, en prosa, en vers). Les
persones que llegeixen aquestes estranyes
elucubracions del cervell de M. Mallarmé es
deuen estranyar que ocupi una cátedra al
Lycée Fontanes.

»En resum, M. Mallarmé és un home ben
educat, d'un excellent capteniment, però unprofessor mediocre i potser insuficient.»

Aquest curiós document figura . a l'Expo-sició del Simbolisme oberta no fa gaire a la
Biblioteca Nacional de París.

Duhamel, acadèmic
Georges Duhamel ha ingressat a l'Aca-

démia Francesa. Com de ritual, en el seu
discurs d'ingrés ha fet l'elogi del seu prede-
cesor, l'historiador Georges Lenotre. Com
li fos aplaudida llargament una de les seves
frases, Duhamel suspengué un moment la
lectura i digué :

—No m'interrompeu massa, us ho dema-
no : tinc moltes coses a dir i només disposo
d'una hora.

I després, havent per equivocació girat
dos fulls :

—Crec que m'he saltat una pàgina. Dei-
xeu-me tornar enrera : es tracta d'un pas-
satge que m'interessa.

Un immortal ronclinava
—Però això no s'ha fet mai a l'Acadèmia !
El públic, no obstant, acceptà de gust

aquestes petites infraccions del protocol, car
Duhamel— força barcelonins ho saben —
és un conferenciant habilíssim, que sap com
ningú nuar amb el públic una cordialitat
natural i familiar.

Duhamel presentà el seu predecessor en
el cadira] acadèmic:

((Es anomenat de vegades Georges Leno-
Ure, perú es diu Théodore Gosselin. Li po-
sen un accent circumflex,, però no en porta.
Alguns el fan néixer en 1857, quan la veri-
table data és i855. Reconeixeu, senyors, per
aquestes incerteses, reconeixeu que ens acos-
tem a la història,»

Tota la sala, historiadors compresos, rigué
de bon grat. Només quan Duhamel desen

-rotllà la seva tesi favorita de la superioritat
de la novella sobre la història, alguns pro-
fessionals d'aquesta es neguitejaren una
mica.

—Fa dues hores que us he dit que escom-
bréssiu i encara no heu començat!

—Esperava que caigués aquesta fulla,
(Marianne, París)

D'un to mig faceciós, mig sorneguer, un
conegut cronista barceloní aficionat a lasàtira privada ens deia no fa gaire davant
Rafael Tasis i Marca : «Mira-te'l bé : té
de llégir tot el que es publica en català i,
de més a més, trobar-hi qualitats i defec-
tes. Déu meu!...» Evidentment, el plany
era intencionadament exagerat ; però exa-
geració no vol pas dir manca de fonament.
Tothom que tingui la curiositat de seguir
amb una certa assiduïtat el fil de les nos-tres novetats literàries i sàpiga per expe-
riència el percentatge excessiu de llibres que
ha de cloure definitivament abans de poder
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Pere Caldés

arribar a la pàgina dotze o quinze, haurà
hagut de plànyer sovint el pobre crític obli-
gat a fer-ne una recensió, si no insincera
com la del típic comentarista que decanta
sistemàticament el broc gros de l'elogi i que
Fernández Flórez ha comparat a una rifa
de «sempre toca», amb la benevolença que
a cada punt ens imposen a tots plegats sim-
ples motius d'amor propi collectiu. Que ens
perdonin, doncs, els crítics literaris catalans
sí, per una vegada que ens permetem de fer
una fugissera incursió per dintre el seu
clos, ha estat escollint egoistament una de
les rares ocasions en què ells poden endolcir
regustos sovint ingrats mastegant un au-
tèntic i suculent eureha.
Si un mes enrera algú ens hagués asse-

gurat que hauríem d'estimar de veres i es-
pontàniament la primera producció d'un
jove escriptor de vint-i-quatre anys, el nom
del qual ens era absolutament desconegut
abans de trobar-lo per atzar imprès en la
coberta d'un dels darrers Quaderns Litera-
ris, ens hauria costat de creure'l. Però l'im-
previsible és la sal del món ; i així ara ens
teniu declarant tot d'un cop haver llegit
El primer arlequl, recull de contes de Pere
Caldés, gairebé amb la mateixa engrescada
sorpresa de La Fontaine en descobrir el
profeta Barnc.

S'ha discutit molt si són les mentalitats
excel.lents les que creen els ambients pri-
vilegiats o bé, al contrari, són precisament
aquests ambients els que coven l'eclosió d'a-
quelles mentalitats ; de si és cert que la in-
telligéncia, d'una manera cega i fortuita,
bufa ben bé on millar li sembla o bé, com
ha estat dit dels governs, cada poble té
els poetes, els músics, els pintors o els filò-
sofs que es mereix.

Possiblement tenen raó els que tallen la
pera pel mig i consideren el problema com
la reacció de dos factors ïnterdependents.
Perú, equivocats o no, nosaltres ens hem
sentit sempre atrets per la creença que les
floracions espirituals extraordinàries només
poden prosperar en determinats climes
culturals, socials i econòmics. Reduint-nos
ara al camp de la prosa catalana actual,
haurem de confessar que aquestes condi-
cions climatològiques li són ben propícies.
Conseqüentment, l'alludit camp sol trobar

-se tapissat de fullaraca i de mediocritat més
aviat no gens daurada. Els escassos bons
fruits que n'emergeixen són fills de les ex-
cepcions que comporta tota regla general.

Elimineu la suggestió de tastar un pro-
ducte primerenc, ignoreu els anys de l'au-
tor, prescindiu de la modesta presentació
d'una edició popular que, d'altra banda,
reclama a grans crits l'auxili d'un bon cor

-rector de proves i llegiu, si us plau, El ¢ri-
mer arlequl i els set contes que el seguei-
xen. I us trobareu que allí on tants d'ho-
mes fets broden pedanteries infantils, son-
degen garbuixos psicològics de cartó, des- r
cabdellen fets diversos insubstancials, des-
cobreixen mediterrànies i, en fi, per una
manca de preparació i de facultats segura-
ment desproporcionada a Ilun bona voluntat,
naufraguen en els característics trencacolls
de les provatures d'adolescent, un minyó
de la primera volada excel • eix a nedar i
guardar la roba amb una traça i una dis-
creció exemplars a través de contalles ple-
nes de suc i bruc.

«Un autor bregat i curtit, a través d'a-
nècdotes com les que ens presenta Pere
Caldés, hauria creat personatges d'un gro-
te sc punyent, hauria fet sang» ens diu Janés
i Olivé en el prefaci de presentació. L'amic
Janés ens permetrà de replicar que, en el
cas de realitzar-se la seva hipòtesi, hi hauria
moltes probabilitats que l'autor curtit i bre-
gat en lloc de fer sang fes un pa com unes
hòsties. Precisament, un dels millors en-
cisos del novell contista és la desimbolta
simplicitat, lliure de preocupacions retòri-
ques i d'encarcaraments pseudo-transcen-
dentals, amb què us fa resseguir el món
exuberant de les seves historietes fantasio-
ses, com L'imprevist a la casa n.° io, Pista
fantasmal, i, particularment, el deliciós
Conte infantil, o amb qué us explana una
anècdota banal, com l'Epidèmia de la son
a la Toscana, transfigurada tot seguit en
matèria valuosa per la gràcia artística 3e la
narració. De primera impressió, us fa I'e-

fecte aue vós mateix aviat filaríeu alguna
cosa de la mateixa corda cada vespre queus vingués de gust. Però no us deixéssiu pas
enganyar pel miratge d'aquella meravellosa
facilitat aparent la clificultat de la qual ha
esdevingut proverbial.
Estudiant alguns noms preeminents de la

moderna literatura anglesa, André Maurois
els ha destriat sota les etiquets de «mà-gics» i ( (l ògics» . En una esfera alhora mésgran i més simple, el mateix etiquetatge su-mari podria servir-nas per a distingir les li-
teratures llatines, refugiant-les sota el signe
de la lógica, de la màgia que cobriria leslletres nòrdiques i saxones. Enamorada per
temperament de la lògica i de la claredat,la raça de Descartes, rica en imaginació,que és invenció creadora, no ho sol éssergaire en fantasia pròpiament dita. Per bé
que en les seves obres al món del sobrena-
tural i, sobretot, el de la féevie no hi sónpas gens estranys, gairebé mai no queden
sense anar més o menys diferenciats del
món de les coses que toquen directament de
peus a terra. Per aquesta causa, en un
terreny profusament explotat per totes ban-des com és el de la literatura francesa, al-
guns anys enrera pogué ocasionar una gran
sorpresa inesperada l'aparició de Le Grand
Meaulnes; novella on, ajustant-se a 1a pau-ta d'illus tres models britànics, un rar fan-
tasiós autor llatí feia anar de bracet, si-
tuant-los en el mateix pla, el real i el qui -mèric, la màgia i la física, amb la rnateixa
naturalitat que tothora es freguen la genti els objectes que topem cada dia. Natural-
ment, tot seguit aparegueren els fracassos
dels seguidors, dels pasticheurs, entestats a
seguir Alain-Fournier com aquell qui copia
una recepta, (Aquesta atracció de Fournierfins actuà sobre un cert sector de la jove-
nalla anglesa, la qual així descobria unapilota eixida precisament de casa seva enveure-la rebotre casualment contra la paretd'enfront.) De fet, però, el singular feno-
men només ha trobat equivalència entreaquells de la nostra sang que, atzarosamentafavorits per la possesió d'un patrimoni
fantasiós més o menys ric, han sabut explo-tar-lo a través de les característiques d'un
acusat temperament personal ; de Massimo
Bontempelli a Marcel Aymé,

I bé; a més d'un afinadíssim sentit dela ironia, a part d'una apreciable fertilitat
imaginativa, Pere Caldés demostra posseir
una bella dosi de fantasia, aquest do tan
avar en les nostres latituds. I de la sana,
cal precisar-ho ; car, en tot ordre de coses,la fantasia és una perillosa arma de dos
talls. Segons les mans que se'n serveixen,
pot irradiar tota la força del seu prestigi
estricte o bé pot adquirir exactament el ma-
teix significat que li dóna el botiguer queus fa el panegíric d'una corbata de gust
exagerat i dubtós.

A Catalunya, com a tot arreu — i potser
una mica més que a tot arreu —, s'ha abu-
sat, certament, del funest esport de desco-
brir precocitats genials que en quatre dies
es desinflaven com el propi part de les mun-
tanyes. Per això, afortunadament, sembla
com si ara hi hagués un xic més de cir-
cumspecció entre els aficionats a aquesta
mena d'exercicis imprudents. Per la nostra
banda, ens guardarem molt i prou d'hipo-
tecar l'esdevenidor literari de Caldés. Això,
en tot cas, és del seu compte. Constatem la
seva imaginació, la seva fantasia. Obser-
vem que posseeix intelligència i bon gust
— qualitats no pas sempre reunides en una
mateixa persona. Endevinem que, no sola-
ment ha llegit força — cosa a l'abast de tot-
hom -- sinó que a més a més, sap llegir,
que és el que compta. I, en una edat jove-
níssima, el trobem ja intuint la difícil lliçó
que, a través dels anys, ens va ensenyant
poc a poc com els greus mots de «realitat»
i de «veritat,, sota llur aparent contundèn-
cia, no són sinó abstraccions terriblement
proteiques, d'una diversitat aclaparant en
funció del temps, de l'espai i de l'individu.
Vetaquf, doncs, aplegat tot un magnífic i
valuós instrumental amb el qual poden fer

-se coses positivament importants, discretes,
simplement potables i fins raves com una
casa. Tot depèn de l'ús que se'n faci. L'únic
que Caldés l a no pot perdre és el fet d'ha-
ver publicat un primer recull de contes real-
ment bo ; no solament d'una qualitat força
per sobre de la mitjana literària catalana
actual, sinó apte per a fer un paper ben de-
corós traduït com cal a qualsevol idioma
europeu de gran abast.
Es clar, en El primer arlequí no és pas

tot perfecte. IEl domini del llenguatge hi
és, però poJria fer-se més extens i, sobretot,
millorar-se en la forma, en la amanera» de
servir-se'n, Deliberadament, no insistirem
sobre imperfeccions de técnica corregibles a
través de l'experiència. ((Descoratgeu els
joveskk, aconsellà en més d'una ocasió el
pintor Degas. Aquest prudent criteri era
inspirat pel desig de combatre les infatua

-cions, les impaciències golafres, i l'abandó
sobre el jaç de les facilitats fallacioses que
tants d'estralls irrepa-rables solen ocasionar
entre les joventuts que recorren l'etapa mi-
robolant que va dels vint als trenta anys de
la vida humana. E1 geni és una paciència
tan llarga! I, sovint, no ho és pas menys la
que cal per a obtenir els mitjans de fer,
simplement, quelcom d'honest i d'estima-
ble... Però jo he volgut animar Pere Caldés.
Perquè, tanmateix, hi ha ocasions en què
aquell descoratjament preventiu es fa in-
necessari. L'acció de circumstàncies espe-
cífiques prou que s'encarrega automàtica-
ment de provocar-lo. Cal, per exemple, que
l'entusiasme inicial d'una vocació d'escrip-
tor sigui ben sòlida per a no deixatar-se
a poc a poc, a mesura que va topant amb
les fites limitades, les valoracions confu-
ses, el migrat coixí de lectors desperts, els
tiratges editorials minúsculs i els guanys
materials pràcticament nuls que, en la vida
literària d'un pafs meridional, menut i de
fesomia nacional en el ple de la primera
etapa reconstructiva, són fenòmens tan na-
turals com l'herba dels prats i les codines
de les rieres,

ALBERT JUNYENT

Acaba de publicar-se la

Guia MichI de España i Portugal
1936
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LLIBRERIA CATALONIA
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La pintura al Saló de Montjuïc
La vaga de les arts gràfiques, que obligà

MIRADOR a perdre una setmana, ens obliga
ara a nosaltres a concentrar en un els dos
articles que volíem dedicar a la pintura del
Saló de Montjuïc per tal que no succeeixi
que ens trobem parlant d'una manifestació
ja clausurada.

El Saló de Montjuïc és una obra de moltes

de l'altra pintura. La gràcia proverbial i
l'increment formal pres darrerament per
l'artista produeix el fet que passi a ésser
una de les rnostres més interessants.

Gussinyé i Humbert, amb una única tela
cada un, aconsegueixen, des del seu punt de
partida, dues obres perfectes.

Albert Junyent amb El Sena i Vilanova
ha realitzat dues teles que hem d'assenyalar
com de les més importants que ha creat.

Joan Serra — Paisatge

Rarament un afer artístic ha suscitat tan-
ta passió i desvetllat tants comentaris, fins
entre gent que no s'interessen gens per la
pintura, Però és que no es tracta pas d'un
afer artístic, car ni un sol moment no s'ha
plantejat des d'aquest punt de vista. Si així
hagués estat s'hauria dit que entre els qua-
dros d'aquesta Exposició de Primavera n'hi
ha d'altres que mereixen més el Premi No-
nell que no pas el de Pere Pruna. Almenys

fet vessar rius de tinta i sobre la qual en
aquestes mateixes pàgines es reproduí fa
temps una frase prou exacta de La Mothe
le Vayer sobre la conducta de les abelles
que transformen en mel el botí i les formi-
gues que prenen el gra tot fet.

I, el que és pitjor, una taifa de personat-

ges de mala bava, que no n'hi ha hagut cap
d'ells que gosés donar la cara, s'ha entretin-
gut amb l'esport de les fulles clandestines,

El cèlebre «Vi de Kiose, de Pere Prunq

Reaparició de la revista «Art»

Amb el present número extraordinari, que
porta data del mes de juliol, dedicat especial-
ment a l'Exposició de Primavera d'enguany,
inicia la revista Art, la seva segona època.

Editada per la Junta Municipal d'Exposi-
cions d'Art i dirigida per Josep M. a Junoy,
la nova etapa d'aquesta interessantíssima
publicació (el magnífic número extraordinari
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aquesta és la meva opinió, la qual, d'altra
banda, estic segur — com ha d'ésser entre
persones civilitzades — que no em farà per-
dre l'amistat amb l'autor i que seguirem
bevent i sopant a la mateixa taula (r). Però
això és qüestió de religió — o de secta 
pictórica, i sobre aquest punt tota discussió
és inútil. Ja atorgat el Premi i abans d'es-
clatar l'escàndol, !En Sisquella em deia : «Jo
no he concorregut al Premi, ha estat el meu
marxant, prèvia consulta a mi i al propie-
tari de l'obra. Perquè jo concorreré a una
cursa de bicicletes, i arribaré últim ; però
això ho veurà tothom clarament. En canvi,
no sotmetré a judici res de pintura, en la
qual entren tants clements d'apreciació.»

Ningú no ha plantejat la qüestió en el
terreny pictòric, ]'únic en el qual fóra accep-
table, per bé que hagués motivat una dis-
cussió en la qual cap de les parts no hauria
convençut l'altra.

Perd no s'hauria donat l'espectacle, en-
tre canibalesc i irresponsable, en el qual
han pres part gent de mala fe, inconscients,
badocs que no es creien tenir un entreteni-
ment millor a què dedicar-se, i fins un diari
que surt en castellà a Barcelona i del qual
iningú no hauria sospitat mai tant d'interès
per l'art.

Es clar que ja hem dit que l'afer no era
artístic, car no s'havia plantejat sota aquest
aspecte.

Em comptes d'això s'ha remenat la qües-
tió del plagi, tan vella com el món, que ha

en el qual alguns ja tenen antecedents. En
els medis artístics s'assenyalen els inspira-
dors d'aquesta campanya, que no són pas
uns pobres pertorbats afectes de mania per-
secutòria, sinó uns quants fracassats, ressen-
tits i rancuniosos que — tota consideració
moral de banda — no tenen ni talent que
compensi llur baixesa moral.

Les circumstàncies els han afavorit do-
nant-los una pastura que han cuitat a apro-
fitar. Perd és segur que, hagués estat qui
hagués estat el guanyador del Premi, sigui
qui sigui el guanyador en anys futurs, aques_
ta mateixa gent reaccionaran de la mateixa
manera, perquè els és congènita. No veuen,
curts de gambals com són, que no enderro-
caran cap prestigi ni se'n faran cap ells, no
sols perquè romanen en ]'anonimat, sinó per_
què quan aquest es revela i es pensa en
llurs obres, s'arriba a la conclusió que més
valdria que pintessin bé... si poden.

Sembla que l'afer ha quedat liquidat. Ara,
fins que els aficionats a les fulles clandesti-
nes se n'empesquin un altre i els permeti
espeternegar tot contribuint a fer cada dia
més incivil l'atmosfera,

JUST CABOT

(t) I tampoc em farà perdre l'amistat de
Pruna dir-li que la seva renúncia al Premi
i la carta en què l'anunciava foren un mal
pas, i no solament per raons tàctiques i di-
plomàtiques.

que ara acaba de publicar-se ve a confirmar-
ho plenament), tindrà, sens dubte, un gran
relleu i respondrà a la varietat i a la vitali-
tat creixents del nostre moviment artístic.

En el sumari d'aquest número figuren un
article d'orientació general d'Alexandre Pla

-na sobre el que és i el que hauria d'ésser
el Saló de Primavera ; una detallada ressenya
de Marius Gifreda, sobre els dos Salons de
Barcelona i Montjuïc; una altra ressenya so-
bre el Primer Saló d'Artistes Decoradors
una informació de Carles Capdevila, sobre
l'obra de l'Ajut als Artistes Pintors i Es-
cultors de Catalunya; una recensió de Josep
Gudiol sobre el II Saló MIRADOR ; una nota
sobre les excavacions de la Plaça del Rei;
una notícia de la retrospectiva del pintor Jo-
sep Barrau ; una Crònica d'Exposicions; una
Secció de Bibliografia i d iEdicions d'Art...

En els números successius de la revista
collaboraran, a part del seu grup habitual
de redactors, convenientment ampliat, els
noms i les firmes més prestigiosos de la nos-
tra crítica i de la nostra literatura.

L'administració de la revista Art, va a càr-
rec de la Llibreria Cataldnia (Ronda de Sant
Pere, núm. 3, telèfon 24647) on des d'ara po-
den adreçar-se totes les sollicitacions de subs_
cripció i totes les consultes informatives que
tinguin relació amb la revista.

Una votació

La Lliga francesa d'Acció d'art, entitat
de recent creació, organitzà un concurs per

a saber quines eren les cinc estàtues més
lletges de París.

Els resultats han estat els següents : el
Gambettà de les Tulleries, r,o6o punts ; la
Santa Genoveva del pont de la Tourelle,
326 ; les Nuits de Musset del Cours-la-Reine,
299 ; el Waldeck-Rousseau de les Tulleries,
zqz ; segueixen les Caterinetes del square
Montholon, el general Mangin, Serpollet,
etcètera.

I a Barcelona...?

]a sou de l'Associació
Profecfora de 1'Ense'

nyança Ca4alana4

En escaure's el cinquè aniversari de la
mort de Santiago Rossinyol, el Patronat del
Cau Ferrat inaugurà l'ampliació del museu
amb què compta Sitges per llegat del qui
fou, amb Miquel Utrlllo, l'animador artístic

«L'Anunciació» del Greco
(Museu de Vilanova)

de la vila el nom de la qual és inseparable
de la història dels moviments artístics a
Catalunya durant els darrers anys del segle
passat i els primers de l'actual. El movi-
ment modernista tingué la seva veu a Sit-
ges, i des d'allí — per bé que descobert a
París — Rossinyol llançà el Greco i — fet

que més sorprèn com més s'hi pensa — li
erigí un monument.

Exhaurida la capacitat material del Cau
Ferrat, el Patronat d'aquest museu arrendà,
amb opció de compra, Maricel, la que havia
estat residència de Deering, on han estat
installades diverses colleccions més llegades
o deixades a la vila de Sitges. Així, la Junta
de Museus hi ha dut els ferros artístics, afe-
gint-los a la collecció, molt més nombrosa,
formada per Rossinyol ; s'hi han instailat
les obres d'artistes de Sitges o que han pin-
tat a Sitges, les quals són de l'Ajuntament,
i la Junta de Museus hi ha portat obres que
s'adiguessin a aquest caràcter de la collec-
ció ; i, finalment, hi ha trobat una adequada
installació la colaecció de marvneria formada
per Emerencià Roig i Raventós, donada a
Sitges pe] seu germà, el conegut metge i
novellista.

L'acondicionament per a museu de Maricel
ha permès, ultra una installació que per
raons de local era impossible al Cau Ferrat,
que aquest no perdés el caràcter que Rossi

-nyol li havia imprés en vida seva.
A més de les installacions referides — d'en_

tre elles, aviat parlarem amb més extensió
de la collecció Roig i Raventós —, i de la
Biblioteca popular batejada amb el nom de
Santiago Rossinyol, que forma part de la
xarxa de Biblioteques populars de la Gene-
ralitat, i inaugurada alhora que les esmen-
tades ampliacions del Cau Ferrat, cal es-
mentar una manifestació temporal de la més
alta importància i que, finint dintre pocs
dies, val la pena d'avisar-la als qui encara
no se n'hagin assabentat o no l'hagin fruida.

Es tracta de l'exposició temporal d'obres
del Greco que podríem dir-ne públiques, car
no s'ha acudit a cap colleccionista particular.
Les obres del Greco exposades, doncs,

són : les dues del Museu d'Art de Catalunya,
les dues del Cau Ferrat, la del Museu-Biblio-
teca Balaguer de Vilanova i La Geltrú i la
de la parròquia de Sant Esteve d'Olot.

Res més indicat per a inaugurar amb tota
solemnitat les diverses installacions que fan
d'un nucli urbà de Sitges un recé espiritual,
que aquest homenatge àl pintor a la fama
moderna del qual tant es contribuí des de
Sitgs, quan era encara, si no oblidat del tot,
menysvalorat i gairebé desconegut.

Els Museus de Sitges
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La venda Boldini

Al Burlington de Londres s'ha obert una
exposició sobrerealista, que ha tingut la vir-
tut de divertir els londinencs.

Un bon dia, un dels organitzadors es va
adonar que hi havia un quadro penjat que
no figurava al catàleg. Era, segons un re-
tolet, el Retrat abstracte d'una dona, firmat
per D. S. Windle i confeccionat amb tres
perles falses, una esponja, un cigarret i•
algunes taques de pintura.

Resultà que l'havien penjat uns bromis-
tes. Però abans de descobrir-se la facècia,
el tal organitzador, que deu ésser una mena
de Cassanyes de Londres, havia armat un
gran enrenou per l'omissió de l'obra en el
catàleg.

personalitats adherides circumstancialment i Junyent hi prodiga_ aquella especial qualitat
allunyades decisivament de la unitat estiló- sedosa que troba ací un considerable recés
tica.	 En	 ell	 sobresurt l'esperit individual	 i per a manifestar la seva bellesa.
com a tal el Saló es fa remarcar pel soro- Ramon López, damunt del qual tanta es-
Ilosament bo o pel sorollosament dolent. No perança es diposità, ha tornat amb una gran
hi ha gaires virtuts intermèdies. fúria a mostrar-se amb les mateixes dispo-

Enguany, el Montjuïc, gran cenacle de les sicions d'antany. López forma la cara d'una
inquietuds artístiques, ha vist crear entorn moneda la creu de la qual l'ocupa en aquesta
SO] un afer, pretesament escandalós, que el ocasió el jove pintor Garcia,	 que ens ha

decebut en el moment més in-
sospitat.I)iI

Un altre pintor al qual cal
referir-se	 novament	 amb	 els
millors elogis,	 és	 Rafael	 Lli-
mona, que amb els seus dos
Nus ratifica completament els
seus altíssims mèrits.

Mercadé i	 Mombrú	 tonen
Î cura de mantenir posicions i

d'illustrar	 el Saló amb insu-
perables	 mostres	 de	 la seva
vàlua. El gerro de Talavera i
Poblet del	 primer i un Pai-
satge marcat amb el núm, 123
del	 segon	 formen	 un	 gran
conjunt de pintura que ha es-
tat adquirida amb tots els ho-
nors i amb un gran bon son-

. tic.
Les dues nenes pintades per

Josep Obiols són també dues
r magnífiques	 obres	 amb	 les

'	 quals el pintor sembla haver
J fet prosperar notablement l'es-

perit	 de	 pintor	 damunt	 del
d'illustrador amb el qual ha-
via	 portat	 a cap	 notabilíssi-

á mes pintures,
g-, Amb l'Interior de Josep M.

1	 °^ Prim n'hi ha prou per adver-
tir la	 fase	 intensa	 que	 està
travessant el jove pintor.	 Es
una tela intelligent, de la mi-
llor classe de l'autor.

Francesc Domingo — Figura de negre De	 la	 participació	 d'Olga
Sacharoff remarquem el Re-
trat de la Senyora T per sobre

bon sentit d'una majoria conscient ha assolit de les altres obres de la mateixa pintora.
de liquidar quan semblava que més s'havia Ací deixa la seva fórmula exquisida de fer
d'enverinar.	 Pel	 que fa	 a nosaltres,	 el	 li- bonic per a endinsar-se en el retrat com-
quidarem en poques paraules. plert, del qual es surt meravellosament bé.

Entenem que la tela de Sisquella era el Joan Serra ha exposat al Saló dos dels
Premi Nonell d'enguany, i per això en re- seus paisatges formidables. IEl lector ja es
lactar ;a nostra primera impressió dèiem farà càrrec que no podem entrar en detall
que entre ella i la de Pruna hi havia el i sabrà apreciar el qualificatiu que usem com
futur designat. Declaració merament perso- a primer mot de la taula de valors de què
nal	 i	 que	 no	 pretenia — ni	 pensar-hi! — l'espai ens fa valer.
influir	 sobre	 el	 surat,	 ni	 tampoc,	 un	 cop Tot el que en aquesta temporada finida
emès	 el veredicte,	 atacar-lo.	 Si	 la tela de s'ha vingut dient sobre el mèrit de Josep
Pruna ens satisfà plenament, és en la car- Ventosa, pot repetir-se novament davant els
rera representada per Sisquella on trobem dos paisatges que ha deixat al Saló, que no
el nostre ideal pictòric. desdiuen en res dels magnífics fruits reco-

I	 resolta particularment l'espinosa qües- llits en la seva trajectòria.

tió anual del Premi Nonell, volem destacar, Í	 Vidal Gomà ens arriba plenament recu-

als	 grans	 trets	 que	 l'espai	 ens	 assenyala, perat. Els laments que havíem proferit res-

el rovell de í'ou de l'exposició. peste a la seva pintura en Salons precedents,
' deuen considerar-se caducats després d'haver* * *

contemplat les dues mostres de pintura que

EI Paisatge de Capmany és una formida- ha exposat. Particularment la composició de

ble pintura, eixida del ple domini que de la flors recorda aquells moments en què,el nom

tècnica i de les dificultats té el	 seu autor. d'aquest pintor equivalia	 a una seguretat

Tot i que com a reeixida potser ho és més artística afermada i que des d'ara hem de

encara la Natura morta que li fa costat,
estar de remarcar l'encís pic-no ens podem

• considerar novament en peu.
'	Sense que vulgui dir que els considerem

tòric de la primera. en segona posició, sinó simplement que el

Domingo ha dut al Saló una Figura de que han realitzat no correspon ni a l'alçà-

negre de magnífica factura, corresponent a ria que pertoca a molts d'ells ni al valor del
que hem deixat redactat fins ara, hem de

les millors obres de l'artista. La seva sim-
cromàtica no sembla estar en pro-plicitat 'remarcar	 en	 conjunt	 alguns	 artistes	 del

porció a l'enorme partit que n'ha tret. j Saló de D4ontjuïc, entre ells F. Arasa, Emili

Galí ha executat amb El Ram una altra Armengol,	 Bassa Ribera,	 Sixte Blasco, J.

de	 les	 seves	 obres	 característiques ;	 plena Busquets, Camps Ribera, Canyelles, Caste-
do, Commeleran, Carme Cortès, Créixams,

de bona pintura i de vast contingut moral,
Gastó, Gausachs, J. Juan, Labarta, Morató,

és indiscutiblement una de les teles remar-
M.	 011er, A.	 Pascual,	 Planas,	 Ripoll, una

cables del Saló.
L'obra	 de	 Grau-Sala,	 representada	 per

j
tela de M.	 Ruiz,	 Serrano,	 les figures de
Solé-Andreu,	 Solé Jorba,	 Juli	 Soler,	 Valls

tres teles, aguanta perfectament el veinatge
Quer,	 els	 gravats	 de	 Gustau	 Cochet,	 els
monotips	 d'Iu	 Pascual,	 la	 Composició de
Jaume Pla, els dibuixos de Pere Prat i les
notes colorides de Ramon Soler.

CAMIS&R Ara podria parlar-se del cantó insuls, fra-

I8pjg BTA^ cassat, del Saló. En primer lloc el poc paper
que queda i en segon l'estat de salut del'	

iirr IN LA XIDÅ Sa:ó després de l'afer Pruna, ens fan creure

¡AUMI I, ti
que no val la pena d'insistir més en aquest

Tilèiou 11855 article.
ENRIC F. GUAL

La setmana passada foren dispersats en
subhasta, a la Galeria Charpentier de Pa-
rís, els dibuixos, aquarelíes, pastells i pin-
tures procedents del taller Boldini.

Per bé que nascut a Itàlia, Boldini, des-
prés de córrer diversos països, vivia a París
i era considerat gairebé com un pintor fran-
sès. Habilíssim, amanerat, elegant, no sense
superficials influències fortunyianes i whist-
lerianes, amb ell, en morir fa uns quants
mesos, desapareixia una època, aquella a la
qual es poden reaplicar les paraules del
príncep de Ligne sobre la douceur de vivre.

Pictòricament, perd, aquest home que co-
negué tants èxits mundans de la seva obra
quantiosa, cada dia era menys apreciat. La
seva mort va revifar el seu nom, quasi obli-
dat, i vegeu com ha anat la subhasta

La pintura més ben pagada fou La pro-
meno-de au bois (8o,000 francs) ; el pastell
més ben pagat, Portrait de femme en robe
de soirée (43,000 francs) ; I'aquarella Les
enfants de chceur (20,500 francs).

El sobrerealisme a l'abast
de tothom
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«Association Guillaume Dl,,,ue Paris
organitza el seu creuer anual

U  programa magnf$c ben suggesfíu cerfamenf.
Roma i Afenes unides en el ma4eix ifinerari.
Aquest creuer serà fel a bord del N. N. Theophile •Gautier de les«Messageries Marifimes» i durará des del 23 d'agost fins al 14 de setembre.EI millor viatge que podeu fer aquest esfíu.
Serà dirigif per M. Jean Malye, delegaf general de I'Associafion Guillaume

Budé. A bord seran donades conferències inferessanffssimes per M. André Bou.
langer, professor de la Faculfaf de Llefres de Sfrasbourg, antic membre de l'Escola
Francesa d'Afenes i per M. Jean Gagé «maifre de conférences» a la Faculfaf de
Llefres de SErasbourg, antic membre de l'Escola Francesa de Roma.

Viatge espléndid i inoblidable.
Tres dies i mig de sojorn a Roma, després d'haver desembarca( a Osfia

i Eres altres dies a Atenes. Entremig les sEres escales: Nàpols, amb la visita a
Pompeía, Taormina, Siracusa, les Boques de Caffaro, la costa d'Albà=
nia, Corfú, Delfos, Corint, Delos, Crefa, i finalmenE Cartago.

Es fracfa, doncs, d'un creuer magnífic, que no ens sabríem estar de recomanaramb el major inferés als lecfors de Mirador.

(PREUS per plaça)	 (	 «Turista»
1.a caEegoria	 Cabines exferiors de dues

Cabines d'una plaça . . . . Fr. 6.500
»	 de dues places . . . » 6.000
»	 A Ores	 »	 . , .	 » 5.250

2.8 caEegoria

places . ,	 . . .	 . ,	 . Fr. 3.500
cabíres inferiors de dues

places . •	 . . .	 . . ,	 » 3.250
Cabines exteriors de qua&e

places .	 . •	 .	 . . . .	 » 2.950

Cabines de dues places (qua •	 Reservades per als esfudianfs
drades). . • , . . . .	 » 4.750	 Cabines exferiors de eres iCabines de dues places . .	 • 4.500	 quatre places. . . . . . Fr• 2.950

»	 » quatre » . .	 » 4.000 
Cabines inferiors de Eres i

	

quatre places. . . . . .	 » 2.600
(Tofes les cabines de primera i segona Cabines in4eriors de dues

classe són exteriors.) 	 places . . . . . . . ,	 » 2.600
NOTA. — En aquests preus no estan compresos els viafges Barcelona • Mar.

sella i Marse lla . Barcelona.	 ..^ ^

Tot+ aura mena de de4al 1s us seran facilifafs s «MIRLfOR», Ronda de
San( Pere, 3, on s'adme4en inscripcions per a aquest interessan4íssim creuer.

En un passadís del Congrés, Vallellano, Goicoechea i Calvo Sotelo conferencien

.., de política de la República
LES POSSIBILITATS D'UN cANvl PoLÍTic a dir que «mai més no s'ha de confiar

La setmana política i parlamentària ha
enla	 puresa del partit	 socialista»,	 frase	 que,

naturalment, ha estat moltestat dominada pel triomf de la tendència
centrista del partit socialista en la renovació

comentada, en-
tre altres per Ramiro de Maeztu, 	 des de

de càrrecs de ('Executiva del partit. Sortiren
triomfants els qui integraven la candidatura

1'A B C.
La	 repercussió del	 triomf	 centrista	 fou

presidida per González Peña, és a dir dels
immediata i rotunda. Els diputats de la ten-
dència revolucionària,qui dintre el partit socialista propugnen so-

lucions evolutives.
en nombre d'uns 46,es reuniren per pendre acords.	 En realitat

No cal dir que el triomf d'aquesta tendón-
donà

no hi ha ha gut acords per ara i tant, però
és difícil imaginarse q e el 	 intern delpletcia	 lloc a una terrible polèmica entre

centristes i maximalistes. L'òrgan d'aquests
partit socialista pugui acabar altrament que

darrers, el diari vespertí Claridad, ha arribat
amb una escissió i amb la formació de dos
grups	 marxistes :	l'un possibilista i gover-
namental, l'altre revolucionari, 	 integrat per
socialistes de Largo Caballero i els comu-

^— nistes. Ara bé : aquest darrer grup, per tal
* d'afermar la seva posició revolucionària 	 té

necessitat de la unitat sindica]. Ací s'escau
la gran	 dificultat del marxisme revolucio-

unitatnari. Sense un	 sindical, amb la pugna,
^^ forta avui que mai, entre U. G. T. i

C. N. T., qualsevol moviment marxista ani-
r

més

--. _	 — à al fracàs, inevitablement. A hores d'ara,
- la unitat sindical és un mite. Ho ha reco-

\ -- negut el mateix Largo Caballero i ho rati--.
–_-	

i
fiquen	 els anarquistes andalusos,	 alcaloides
de l'anarco-sindicalisme ibèric, és a dir, se-

L'encarregat, al banyista que no es recor-
gons	 l'entès	 Giménez	 Caballero,	 matons,

'	 partidaris de l'acció directa i devots	 de	 lada del número de la seva cabina. — I si
fos el 77?

Verge,	 que criden pels carrers «Muera el
El banyista. — Proveu-ho vós, que jo ja,

padrecito Lenin !a i «Abajo la U. R. S. S.!a.
A ['hora que escrivim no sabem encara qui-tinc els dos ulls de vellut! na serà la posició de la C. N. T. en relació

(The Humorist, Londres) al laude del	 ministre del	 Treball sobre	 el
ram de construcció.	 Pera si es confirmen

Î
els temors que la C. N. T. no l'accepta, es

!^ uipot produir	 un conflicte social	 d'un	 gran
/%' 9 c	 ^ I ^ ,^ ^ ab ast.

^I'" /	 ^^ Tots els periòdics	 esquerristes	 afectes	 al
Yl )

1 

Front popular han comentat les possibles^
repercussions de la victòria centrista i han

/
.

¿onat importància als petits detalls anecdò-
\	 `y tics. Fou comentat el sopar, en un restau-

q' rant cèntric, entre Casares Quiroga i Prieto,
malgrat que aquest darrer li llevà abast po-
lític. Però l'ambient, en acabar-se la setma-
na,	 és de canvi polític.	 Fins a quin punt,

aquest	 canvi	 polític afectarà	 la ten-

_ I

però,
déncia dels governs nascuts del programa

_	 ( dei Front popular? L'actual govern ha ha-
_—	 ^'\ ldI gut de resore problemes d'índole molt deli-

—Què fas aquí? cada.	 La seva gestió ha hagut d'ésser re-
—M ' e	 quedat	 sense	 secretàr ia	 i	vinc duida perquè, a cada moment, havia d'inter-

a buscar 	 una, posar la seva autoritat per resoldre els «pro-
blemes previs». Com el govern Léon Blum(Il Travaso delle Idee, Roma) a França, no podia imposar l'autoritat amb

Eden estreny la mà de Delbos ai'estació
de Lyó

MIRADOR SETMANAL..yll.
... de política catalana Però en la interpellació sobre la política

agrària del Govern, es produïren una sèrie
d'incidents gairebé insuperables.

La interpeliació anà a càrrec de l'agrarisenyor Cid. Abans de començar la interpel-iació, la minoria socialista presentà unamoció per tal que no es discutís cap pro-
jecte ni el govern acceptés cap interpellació
fins haver aprovat la llei d'amnistia i 'ade rescats de béns comunals. La mociósocialista donà lloc a molt joc parlamentari,
perú finalment pogué arranjar-se la dificul-
tat que suposava la moció en ordre a dictar
normes parlamentàries al mateix govern.
La tivantor que això produí es reflectí al
Congrés, on dretes i esquerres es prodiga-
ven els insults i les amenaces sense que el
president de les Corts tingués possibilitats
d'actuar-ho. Per arrodonir el quadro, el ce-
dista Aza es porté grollerament amb el pre-
sident de les Corts i aquest intentà absen-
tar-se de la presidència. Total, un gran es-
càndol i una ocasió perquè les dretes creies

-sin que manquen de garanties. Calvo So-
telo acabà la interpel.lació, que donà ocasió
als ministres de Treball i Agricultura a in-
tervenir per fixar la posició del govern.

obj
Es evident — nosaltres procurem ésser
ectius i mai fanàtics — que e(s sectors

de dretes, quan critiquen al govern la seva
mania distributiva de riqueses, però la seva
poca cura a trobar mercats i, per tant, va-
loritzar els productes, diuen una gram veri-
tat. Perú la valorització dels productes del
camp no neix per atzar ni s'aconsegueix
ipso Jacto. Creiem sincerament que manca
al govern una directriu económica fixa, de-
terminada. La crisi de divises que afecta el
Centre de Contractació, la balança comer-
cial deficitària, el marasme industrial i co-
mercial, tot deu ésser objecte d'un estudi
adequat i d'unes solucions planejades d'a-
cord amb el moment. En aquest sentit I'e-
xemple del Front popular francès pot ésser
un ajut als nostres governants. No seria de
més, però, que els nostres industrials Ile-
gisisn les declaracions d'Etienne Fougère,
president de l'Association pour 1'Expansion
Economique, en les quals es demostra fins
a quin punt l'organització i la tècnica ven-
cen les dificultats.

UN GRAN PROBLEMA PER CATALUNYA

No sabem qui ha inventat la fórmula de
«d'oasi de Catalunya». Naturalment que el
règim autonòmic ha facilitat, amb èxit po-sitiu, una convivència i un ordre que no
hauria estat possible de governar el nostrepaís qualsevol funcionari foraster. Però els
problemes interns de Catalunya són, encara,de prou gruix perquè la tranquil.litat de
(d'oasi» quedi sacsejada de dalt a baix.

Aquesta setmana hi ha hagut fets d'ín-
dole diversa que han posat, a primer pla, el
problema ele l'ordre públic. De primer an-
tuvi valem parlar de l'assassinat del senyor
Mitchell, gerent de la fàbrica La Escocesa.
Aquesta fàbrica tenia un conflicte pendent
amb uns obrers pertanyents a una organit-
zació anarco-sindicalista, Els procediments
emprats per a la consecució de llurs reivin-dicacions han estat fulminants. El senyo?
Mitchell queia assassinat per uns pistolers
que la policia, fins ara, no ha pogut de-tenir.

Fa pocs dies sortien alliberats els detin-
guts per l'assassinat de Miquel i Josep Ba-
dia. Tot Catalunya sap que sobre aquests
individus pesaven sospites greus. Doncs bé:
en el moment en què les penyes polítiques
de Barcelona assenyalen fets, donen noms,
expliquen mil anècdotes, el jutge senyor
Márquez Caballero deixa en llibertat uns in-
dividus perquè, diu ell, «sóc home amb mol-
tes responsabilitats»

Finalment, el coronel Moracho, defensor
de Pérez Farrés i Escoïet, és víctima d'un
atemptat, en plena Plaça de Catalunya,
quan es disposava a marxar en cotxe. S'ha
parlat de possibles detencioins, d'escorcolls,
de complicats. El senyor Espanya, conseller
de Governació, ha anat a Madrid, per re-
unir-se amb la Junta de Seguretat. No ha
passat res, per ara. E1 coronel Moracho ha
estat víctima amb .aquest, de tres atemptats.

E1 govern de Catalunya ha de reaccionar
eficaçment contra aquest estat de coses. Es
impossible que l'ordre públic estigui a mer-cè de qualsevol grup d'acció. En el momenten què ens proposàvem reorganitzar la polí-
tica catalana, hem de saber exactament
quins són els sacrificis que comporta l'efi-

càcia d'un servei policíac. Entre l'anarquiai la seguretat, serà el mateix poble català
qui triarà.

TRASPASSOS DE SERVEIS. — EL PLET AMB LA
CONFEDERAcIÓ - HIDROGRÁFICA DE L'EBRE

La Comissió Mixta ha fet el traspàs delsserveis de Belles Arts i conservació demonuments i, a més a més, ha fixat en
I • 2 49,993'75 pessetes la valoració de l'im-

port dels recursos procedents dels pressu-
postos de l'Estat.

El plet per la Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre, clesprés de tenir estat parlamen-
tari, ha entrat en una fase d'estudi. Natu-
ralment que no cal fer-se illusions • Entreel punt de vista de la delegació catalana a
la Comissió Mixta i el punt de vista de la
Confederació, no hi ha possibilitat d'entesa.
El problema és el següent : Catalunya, se-
gons l'Estatut, té dret a regir autonòmica-
ment tots els serveis que en la data de la
implantació de l'Estatut no estiguessin sotaun règim d'autonomia amb relació a l'Estat.
Aquesta era la situació de la Confederació,
a la qual la Dictadura, per decret de 1930,
va retirar l'autonomia i l'aval de l'Estat.
Els Marracos, preveient, en 1 933 el que
s'esdevindria amb la Confederació, li retor-naren l'autonomia, autonomia, naturalment,
fictícia.

L'Ebre té uns 20,000 quilòmetres qua-drats de conca dintre Catalunya. La Confe-
deració, en nom de la seva autonomia, vol-dria privar Catalunya de disposar d'aquest
tresor hidràulic. Veurem què farà e1 govern
de la República.

EL .bvERN I EL PARLAMENT

El Parlament ha aprovat els pressupostos,
que pugen uns 72 milions de pessetes. La
discussió dels presupostos ha donat lloc auna sèrie d'incidents d'estira í arronça dels
quals ha sortit perjudicat el pressupost de
Sanitat.

Amb referència a la llei electoral, el pre-
sident Companys ha declarat que quedava
en peu l'oferiment de presentar una llei
proporcional.

Si l'eficàcia del parlamentarisme estigués
en relació directa amb els escàndols que esprodueixen al Parlament, ben segur que el
tercer Parlament • de la Repúbica seria el
símbol de l'eficàcia. Aquesta setmana haquedat batut el rècord dels escàndols. En
discutir-se la prórroga deis pressupostos, I'a_
creditat cedista Bermúdez Cañete produí,amb la seva intemperància, una veritable
batalla campal, de la qual se'n sortí permiracle.

Seguiren els debats, més o menys planers,
del projecte d'amnistia.

LA S. DE LES N. I LA CATÁSTROFE ETíOP

L'Assemblea de la S. de les N., reunida
aquests darrers dies a Ginebra a petició
del govern argentí, a fi de tractar del con-
flicte italo-etíop, s'ha clos amb un resultat
contrari al que era lògic d'esperar. Contrà-
riament al que havia de creure's intenció de
l'Argentina, Etiopia ha estat abandonada al
seu destí, sacrificada a Itàlia, a la qual fet
i fet s'ha donat una mena d'absolució de
la seva agressió.

Si això no és dit precisament en la re-
solució final votada, es desprèn dels fets, els
quals es resumeixen en : refús d'un emprès-
tit a Etiopia a fi de rependre la guerra
d'alliberació; rebuig, pel silenci; de la pro-
posició etíop de no reconeixement de fano
xió d'Etiopla per Itàlia; aixecament de les
sancions, amb l'únic vot en contra d'Etiopia.
No pot constatar-se sense sorpresa que

cap país hagi sortit obertàment en defensa
del país agredit, ni la mateixa Argentina,
a la iniciativa de la qual es devia la con-
vocació de l'Assemblea, ni la Unió Sud-
africana. Perquè la sorpresa sigui més gran,
Xile, el país que primer que tots es mostrà
partidari d'abandonar les sancions, s'ha abs-
tingut de votar.

En conclusió, Etiopia ha deixat d'existir
com Estat independent i el seu agressor en
surt lliure de tota conseqüència interna-
cional.

Es creia que l'exèrcit etíop, armat me-
dievalment, podria resistir un exèrcit Inom-
brós, disposant de mitjans moderns, moto-
ritzats i químics, i que la guerra duraria
quatre anys, durant els quals les sancions

que han presentat; les sancions, donats els
moderns avenços, els expedients de la treso-
reria d'Estat i, sobretot, la no participacióde països com . Alemanya, Estats Units iJapó, han tingut una eficàcia molt limita_da ; el prestigi d'Anglaterra en tant queprimera potència colonitzadora, a més a
més d'altres raons, no permetia que An-
glaterra entrés en guerra contra un país
europeu per a defensar la independència
(l'un d'africà.

Desfet l'exèrcit etíop i ocupada bona part
del territori, una colla de raons d'ordre pràc-

EL »REFORÇAMENT» DEL PACTE

Per tal d'evitar l'ensorrada, després del
seu ,recent fracàs, de la S. de les N., s'ha
recorregut a l'expedient de proposar una
reforma del seu estatut fonamental.

La primera idea sortí de Londres, però
en un sentit molt radical, car s'hauria trae-
tat d'abolir els articles més importants,
com són els referents a la seguretat collec-
tiva, reduint així la S. de les N. a organis-
me simplement consultiu, sense cap efica-
cia positiva. IEn vista de la poca acceptació
(l'aquest pla, Anglaterra el retirà abans i
tot d'haver-]o presentat a la presidència de

j
l'Assemblea i s'adherí, en principi, al pro-
ecte francès.
Aquest darrer proposa el manteniment in-

tegral dei Covenant, però establint d'una
manera predsa i inequívoca la interpreta-
ció dels articles.

Abans de la convocació de la pròxima
Assemblea — 21 de setembre —, les na-
cions trametran a Ginebra llurs observa-
cions sobre el projecte-base presentat per
Delbos, i les deliberacions començaran de
seguida.

LA REUNIÓ DELS LOCARNIANS

Els països signants del pacte de Locarno
es reuniran el dia zo del corrent a Brussel-
les o potser en alguna altra població belga.
Itàlia hi participarà, perd no, en canvi, mal-
grat certs rumors, Alemanya. Cap invita-
ció, en efecte, no pot adreçar-se a Berlín
fins que Londres no hagi rebut la resposta
al famós qüestionari que la premsa del
Reich qualifica de «remota.

En els discursos pronunciats per Hitler
a Weimar; en ocasió del Congrés nacional-
socialista, només ha fet alguna vaga allusió
a política internacional, però que basta per
compondre que Alemanya ha pres gairebé
com una humiliació el qüestionari, i per
tant és probable que no hi respongui.

La violació del pacte de Locarno resta en-
cara per resoldre, i probablement la pròxi-
ma reunió dels locarnians, pel que fa a la
pau, tindrà una importància molt més gran
que les llargues discussions d'aquests dar-
rers dies a Ginebra.

UN CANVI DE LA POIJTICA POLONESA?

L'ascensió al poder del general Slawoj-
Skladkowski, ocorreguda fa set setmanes,
ño ha dut cap millora a la situació polo-
nesa. Les vagues obreres van succeint-se,
els pagesos s'agiten per la puja de preus
dels articles agrícoles, l'antisemitisme pren
increment, les condiciones econòmiques dei-
xen molt a desitjar.

Perd el que interessa més a l'estranger és
que la política exterior de Polònia ha en-
trat en una fase d'incertesa. La qüestió de
Danzig, cada dia més enverinada per la
propaganda nazi, ha cridat l'atenció de tot
el món.
El general Rydz-Smigly, del partit popu-

lista, ha presentat una petició plena de cen-
sures envers la política interior i exterior
del gabinet, la qual petició, fet simptomà-
tic, no ha estat objecte d'atacs per part de
la premsa oficiosa.

mètodes repressius sense abans reparar elsabusos comesos. En aquest sentit, hi hahagut una millora notable. Allò que cal, ara,és un govern amb una gran autoritat popu-lar, moral i parlamentària per escometre defront els problemes, urgents i deficadíssims,
de la República. Espanya viu avui, unamica, en estat transitori. Econòmicament,
cal preveure que, a la tardor, es produiràun marasme agrícola i industrial molt forti és fàcil preveure que en aquestes condi-cions la iniciativa estatal haurà de remeiarles deficiències individuals . Caldrà un governeficient, en la seva composició i de cara al
Parlament.

Es Prieto l'home indicat? No s'ha operatun canvi en aquest home, un dia anomenat
«el batallador»? La forma en què s'ha pro-
duït aquests últims temps ho deixa enten-dre. A més a més, Prieto es sent, anticipa-dament, lligat per l'oposició dels extremis-
tes del seu grup, que no el deixaran gover-nar ni faran viable el parlamentarisme.Prieto sap molt bé que el seu govern hau-ria de liquidar les responsabilitats del 6 d'oc-tubre, que comunistes i grup català obrer
volen presentar al Parlament, i s'hauria
d'afrontar amb la crisi i el marasme conse-
güent que vindrà per la tardor. En aquestes
condicions, acceptaré Prieto la formació d'un
mou govern? 0 s'assajarà un govern amb
plens poders?

Aquest és l'interrogant que s'obre en co-
mençar l'actual setmana política.

UNA SETMANA D'ESCÀNDOLS PARLAMENTARIS

El Negus parlant a l'Assemblea de Ginebra

etíop... II•iusions degudes a causes senti-
mentals ! Les tropes de Haile Selassie no
han pogut presentar més resistència de la

tic han fet que passés el que ha passat, en-
tre les comprensibles protestes dels perju-
dicats ï dels illusionats davant una semblant
injusticia.

Com a Estat membre de la S. de les N.,
... de pOIItICa internacional	 altre.

tenia els mateixos drets que un
altre. car el Pa. te no,	 tahia;v ; +;

IMPRESOS COSTA

NOU Di LA RAMBLA, 45
BARCELONA
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