
més por que goig. Després de la pluja per-
sistent de trets, aquell barri no li inspirava
cap mena de confiança. Si pogués trobar
pis al carrer de Salmerón... Feia temps
que el carrer de Salmerón ]i tenia el cor
robat. Pensat i dit. Dit i fet. I tot xano-
xano, donya Maria es va arribar al carrer
Major de Gràcia. Perd, en entrar-hi, li va
començar a rodar el cap. Tots els pisos
estaven per llogar ! Es que els veïns, morts
de por, havien collocat pacífics draps blancs
a tots els balcons. I la bona senyora, per-
fectament atabalada, no hi va caure.

Els aprofitadors
Naturalment aquests dies han abundat els

aprofitadors. Els que cerquen a treure partit
de les situacions anormals, per tràgiques
que siguin, com les actuals. I un poeta i
confiter de Sarrió va rebre la visita d'una
senyora molt ben vestida, portadora d'un
val que deia : Val per a un quilo de bom-
bons fins 25er a receptes. El poeta i confiter
de Sarrià, amic dé no complicar-se l'exis-
tència, es va executar de bon grat.

Perd un altre botiguer, un farmacèutic,
no es va demostrar tan complaent. A una
altra senyora molt ben vestida, que li va
presentar un val demanant una capsa de
pastilles per a aprimar, va contestar, enèr-
gic

—He donat mitja botiga. Estic disposat
a donar l'altra mitja per als ferits. Però
aquesta capsa, per punt no l'hi dono!

La senyora molt ben vestida va desapa'
rèixer, escorreguda.

Transformisme
Dies enrera, tots els posseïdors de cruci-

fixos, cenes o 'escaparates amb Verges a
dins s'apressaren a amagar-los a la Cuina o
al quarto dels mals endreços. Havien tirat
balcó avall tantes peces comprometedores
d'aquelles !

Alguns, més enginyosos, es lliuraren a
un savi camuflatge. Un conegut transfor-
mista, per exemple, disfressà la seva Mare
de Déu de gitana. I com que els braços de
la imatge tenien moviment, els va fer di-
buixar la graciosa actitud d'una ballarina
del camino del Monte a punt d'encetar una
farruca.

Liengi.irs viperi.n á fan córrer taailb' qua
una famosa vedette va agafar un gran llaç
i, en un tancar i obrir d'ulls, va convetir
la seva Verge en Cupidó...

El puny enlaíre
i el senyal de la creu

A Vilafranca no van cremar cap església.
EI poble es limità a treure els objectes del
culte de cadascuna d'elles i va cremar-los.
Mentre en un temple s'efectuava aquesta
operació, molts van veure una dona vella i
escanyolida que passava rabent davant les
flames amb el puny esquerre enlaire i amb
la ma dreta fent nerviosos signes de la creu,
tot i mormolant, horroritzada;

—Ave María purísima!

Cupidifat
A la plaça de Sant Miquel tots els trastos

de l'ex-comte de Montseny, el tristament fa-
mós Milà i Camps, foren tirats balcó avall.
Tot just desembarcats, lánderetes monàr-
quiques, mobles d'un luxe insolent, vestits
de soirée, àlbums de família eren conscien-
ciosament destruïts per uns minyons desit-
josos de demostrar que no els guiava cap
afany de lucre.

Una yema s'ho contemplava amb mal dis-
simulada cupiditat. A cada peça que era
destruïda, suplicava als milicians

—No ho feu malbé, això. Doneu-m'ho,
que em farà servei.

A l'últim, l'un dels xicots, per a treure
-se-la del damunt, li ya allargar un magnífic

nécessaire de toilette.
—Déu us ho pagui — va fer la veïna

rapaç.
En sentir això, el noi li va pendre la capsa

d'una revolada i la va tornar a tirar al
munt de desterres .

Aquell senyor Toreslci
—Què diu el senyor Toreski? —, va pre-

guntar l'altre dia al popular home de la
radio un veí de Sarria.
'El senyor Toreski no diu res. Però si

el Miliu pogués parlar...
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"La pobra dona que sóc" AIS ca t aGnis t es IMIRADOR INDISCRET
L'autor d'aquest article no és un profes- I aVAMt'» :I TRETZE ANYS La premsa diària ha donat detalls del Qla Àniyersarisional de la ploma, sinó un amic de temps de govern que volien implantar els suble-

de la gran artista sueca. Quan Greta Garbo —Em direu que no,fou més que una ven- vats en el cas, que ells donaven per segur, Una	 coincidència,	que	 és	 curiós	 de	 re-anà	 a Suècia,	 no li	 concedí	 ca	 interviu,15
però li parlà llargament,	 tota

jança dels meus enemics i una campanya de	 triomfar.	 En aquest pla no	 érem pas marcar:	 el	 dia	 Ig	 de	 juliol	 s	 complien
en	 confiànça,

de Hollywood, de les seves	 i degrandeses
de xantatge per a desacreditar-me als ulls oblidats nosaltres, els catalans.	 Quan gent dinou anys de la celebració al Parc de la

famosa Assembleadel públic americà, tan sever sobre aquestes de la mena dels generala ï els seus aliats de	 Parlamentaris.
les seves misèries, de la contribució	 de	 la qüestions de vamp. Però el que és molt més parlen d'antiespanyolisme, hi involucren in-glòria, de la gran vanitat de l'art, dels di estrany és l'aventura que em va ocórrer a mancablement	 el	 catalanisme.	 Fins	 i	tot r Els homes de negocisners i de la celebritaí. Aquestes ratlles reve-
len una Greta desconeguda del

tretze anys, quan ni Greta Garbo ni Holly- sense	 la	 coneixença	 dels plans	 esmentats,
gran públic,

ana Greta que sap que el gran perill de l'e-
wood no existien encara... Llavors tenia una no	 costa gens d'adonar-se que contra Ca- .

R

famósEl	 homme du milieu Josep For-
d'un	 deamiga que es deia Erika i ens vèiem cada taunya haurien	 esmerçat	 llur ràbia	 i els cada, propietari	 prostíbul	 la Ram-

xistència és la vellesa i que vol i es prepara dia. , Un matí,	 va perdre completament la procediments més	 tirànics de	 persecució. hla de Santa Mònica, fou mort a trets pels
a	 defensar-se'n,	 en	 el	 mo- Ningú que es digui catalanista, per tant, milicians perquè des deJ terrat de casa seva
ment en què encara és d'una ;	 ^ ^^	 . pot haver confiat enaá en cap espurna de es dedicava a paquejar.
beutat	 resglendent,	 en	 què consideració	 ¢er	 part	 dels	 feixistes	 espa-	 1 Josep Forcada, dies abans del 16 de fe-
eencara hi és a tems. r	 ,; nyols. Felip	 V i Alfons XIII i la seva ca- i brer,	 deia	 a	 un	 dels parroquians	 del	 seu 

—La	 nostra	 època	 és	 ]a r
mirilla dictatorial — ser+,ida per una ((DO- establiment :

dels	 i	 'clubs	 associacions.	 A	 f
licia indígena)) mesquina — no haurien es- —Jo	 votaré	 les	 dretes.	 Els	 que	 tenim

hi	 ha associa-assoc
T	 i tat res en comparació del que ens esperava, negocis, sap ?, hem d'estar sempre al costat

l'únic	 fi i
LAnglaterra,	 de la dictadura contra	 Catalu- j'ofensiva de la gent d'ordre...

cions	 de	 les	 qual ^^	 ,xl^+,
^^	 t ^iii	 ^!

n a i els assaigs de vexació á d'opressió del '
gy

Amb un xic més	 Forcada s'hauria con-és lluitar contra l'ús de colls bienni	 radical-cedista,	 multiplicats per mil, siderat amb dret a ésser soci del Foment
planxats,	 i	 a	 Suècia	 tenimp ( haurien estat la sort que ens hauria escati- i del Treball Nacional.
un	 club	 de partidaris	 de	 les gut.
pilotes	 de	 tenis	 verdes,	 que ! Per això tot veritable catalanista ha for- La 4ragedia de 1'aufofatiguen	 menys la vista	 que	 á
les blanques.	 Hi	 ha,	 també,

E	 1 rnat en la reacció antifeixista	 que	 aconse-
 1 guí en pocs dies, a Cata1¢enya,	 esclafar to- I Dissabte a la tarda,	 a un	 senyar ]i lliu-clubs	 per	 a commemorar el	 , , talment	 la	 revolta.	 Les	 necessitats	 de	 la ! taren el seu cotxe, acabat de reparar.	 En

record d'un gos o per a col- lluita han fet superar totes les diferències ; cara	 que	 la	 nova	 de	 l'alçament	 ja	 era
leccionar	 els	 mitjons	 de po- N més	 o menys profundes, 	 d'ordre	 polític	 o ' coneguda, ell no preveié l'abast que tindria.
lítics	 ilaustres.	 Només	 ano'^, I^ialt	 ^ 1 social,	 formant-se	així	 un	 autèntic	 front ! —Quant puja la reparació?	 demanà	 aexi4téix	 enlloc	 una	 associa ] únic davant l'enemic comú. 	 ! l'industrial.
ció per a defensar de la ca 1 Però això no vol dir que el catalanisme ' —Quatre-centes pessetes.
lúmma	 les	 estrelles	 de	 la

j
hagi	 de	 sortir	 disminuït	 d'aquesta	 fusió —Li faré un taló.

pantalla,	 ni un club amb el xj que,	 fette en defensa de la	 llibertat,	 ho és ! —Si em pogués dar efectiu, li ho agrairia.
fi de perseguir els diaris	 de r per tant de Catalunya. Precisament ara és He de pagar el setmanal i vaig curt dexantatge	 i	els	 lïbellistes	 que quan cal ésser més catalanista que mai, i diners.
viuen únicament de la por a no	 d'una	 manera	 merament	 ideològica	 i —Esperi's.
l'escàndol	 de	 les	 estrelles	 de Teòrica, apartada de les lluites i de l'obra El	 propietari	 del	 cotxe	 va	 mirar	 la
cinema.

La dona que em parla ai-
activa.	 ¡

Ara més que mai cab la collaboració de ;
cartera.

—Tingui. Em quedo només amb deu du-
xí, amb un to greu	 però sen- r.

!
tots a l'obra de govern de la Generalitat, ros,	 però	 per	 a	 demà	 ja	 en	 tinc	 prou.

se rancúnia; és Greta Garbo, ki poder autènticament eixit de la voluntat po- Dilluns faré un taló per a mi,
l'orgull	 i	l'heroïna	 nacional t pular i servidor d'aquesta. Mitja hora després,	 li requisaven	 el ve-
de Suècia i	 que,	 tot i	això, La magnitud de la commoció ha d'anar hiele	 i	 l'home	 es	 quedava	 sense	 l'auto...
ha viscut unes setmanes en- f	 Via.., acompanyada de magnes consegiiències. Les i sense les quatre-centes pessetes.
tre nosal tres, no pas com un s	 ,^ necessitats de l'època de guerra en què vi-
reina,	 sinó	 com	 una vulgar vim augmenten cada dia les prerrogatives «Es la guerra!»fugitiva,	 amb	 la	 temenç w 1 estatals del nostre organisme de govern. La
contínua	 d'ésser	 reconeguda,

!
grandesa del nostre	 país i de	 les nostres El dilluns dia zo de juliol Maria Morera

molestada o	 festejada,	 coses	 Greta Garbo en aAnna Karènina» coses no depenen solament de les mesures —donya Maria per a la gent de teatre—no
gairebé	 equivalents	 per	 ella, ! que prengui i de les iniciatives que desen- era bona per a res. Anorreada, no es movia
La conec de fa molts anys, de l'època dels ' gana, no es va posar més que vestits negres rotlli el govern de Catalunya; hi tenen una d'un	 quarto fosc protegit per dues	 parets
seus debuts a la pantalla, i ara, quaranta- i tristos i no va fer sinó una acara d'enter- I feina	 a fer	 tots	 els	 catalans,	 tots	 els	 pa- mestres.	 La	 xerrameca inexhaurible de la
vuit	 hores	 abans	 de tornar-se'n	a	 Holly- rame,itn.	 «ja	 hi	 som!, -- vain	 clic	 eles	 deus «iot	;'	 '.	 ; k r	 'yá	 :.	 •	 ,	 • ;,c	 a .. n>va criada, una Laturra comunista, agreu-

úc i, ei,raoi em amb un co que sedse irà- !
geració	 de	 confidencial	 Es 'puc qualificar

pati és --. Com que sempre va amb aquesta
Greta	 troba	 fer la

ció. java el seu aclaparament.
que	 un gust sàdic a	 gent Davant la gravetat de l'hora present, en —Sant Jaume crema pels quatre costats

gairebé exclusivament ella la qui parla, con- ¡ desgraciada!» la qua s'està elaborant el futur de la nostra —murmurava, esgarrifada, donya Maria,
tenta	 de	 poder	 «parlar»,	 de	 dir-ho	 tot», «La veritat és que Erika tenia unes ganes terra,	 tota	 abstenció	 és	 criminal.	 Si	 cada —Es la guerra,	 señorita—replicava,	 im-de contar allò que li pesa sobre el cor a .boges de passar algunes setmanes prop del u té un lloc en la lluita, cada u té també I pertorbable,	 la minyoneta.un amic que fa quatre anys que no ha vist, mar,	 i els	 seus pares no ho volien.	 Ales- j un lloc ándesertable en el treball per Cata- —Aquests dispars	 de màuser!	 Aquestesi que potser no tornarà a veure fins a t93S... hores vaig aconsellar-li aquest truc tan vell lunya. Els qui s'abstinguin, els qui defugin metralladores!
o fins a	 1940.., de fingir	 la	 malenconia	 i	 la	 tristesa	 i	 es- r de collaborar en l'estructuració nova per la —^s la guerra, señorita!

perar amb paciència que un metge procla- qual s'ha de regir el nostre país, no podran —Jo em moriré...	 No ho podré contar,
((EM PREGUNTO SI No HE ESGUERRAT LA MEVA més	 la	 necessitat	 d'un	 canvi	 d'aires.	 Jo queixar-se	d'uns	 resultats	 en	 l'elaboració tot això!

VIDA ESDEVENINT ESTRELLA DE CINEMA»
acabava de tornar de mar, i perquè els seus dels quals no hauran i5res cap part. —Es la guerra, señorita!
pares veiessin el contrast, em vestia d'una Durant massa temps ha semblat que el L'endemà,	 donya Maria, més assossega-

'	 —Me'n faig càrrec...—li vaig dir—. Heu manera alegre i deixava a Erika els meus catalanisme era merament polític i es des- da, va confiar a la simpàtica aragonesa
hagut de tolerar moltes coses, tancar ulls i barrets i vestits	 foscos i	 passats de moda. entenia	 de	 les	 qüestions	 socials	 —	 i	 des —Diuen que els avions lleials volaran da-
orelles	 davant	 les	 mentides	 publicitàries	 o «Però el més divertit és que, un dia, En- d'aquestes	 mateixes	 pàgines hem	 blasmat munt Saragossa i bombardejaran el Pilar.
no que s'escriuen i es corten de vós. Perd ka, suggestionada, acabà per plànyer-se del sovint de la manca de contingut social de —No! Eso sí que no, señorita!
tot això s'ha de tenir molt poc en compte. meu	 egoisme,	 dels	 meus	 mals	 consells,	 i certs partits politács catalans.	 L'experiència —Es	 la guerra !—va	 llançar,	 empipada,

sou
Primer que res sou una gran artista! demanà als seus pares que no m'invitessin ha demostrat la gravetat d'aquesta falla la- la coneguda actriu.

A pe nes vaig	 un a a	 la paraula «ar- mai	 més...	 I	 jo	 que	 havia	 inventat	 tota ,.entable, però no ha demostrat la áncompa- Però la baturra comunista no en va fer
seu rostrereflectí una expres-

adiese ddesprés, com	 premiadev lal traïció, va econòmicae nicsocial. t Ha demostrat, aixòsió d'ang úia	 or. de dol s, ragossa si ela Pilarnsortia indemne de l'atac
—L'art. ..—em digué, nerviosa tot d'una—. ! aconseguir el que es proposava i la família la impossibilitat d'una convivència del cata- aeri.

Crec. que des que sóc al món només per l'enviava a mar.	 ! lanisme	 amb	 els programes	 reaccionaris i r
a ell visc,	 i,	 amb tot,	 hi	 ha moments en ' «Era la meva primera aventura de vamp antiliberas. píalos per llogar
què arribo a creure que és el fi més inútil i també una de les meves més cruels i in- Per això á perquè en l'hora de forjar la
a qué es pugui dedicar un ésser humà.	 !

en el camp de !amis-
tat 	 armicsions

ueperit	 faci,catalanista informi tot eel	 ueg es
parlem

—No	 sigueu	 injusta. — vaig	 protestar, p	 f	 q	 f mñadaga	 suble aeió r feixisstta,
sorprès	 . No ho heu aconseguit tot gràcies K. W. l'hora del catalanisme no ha passat, ni pot la famosa característica va decidir mudar-
a ell 	 glòria, diners,	 geni?	 ! (Segueix a la pàgina q) passar• se de casa. El pis de la Plaça del Teatre, 

Aleshores, ella acotà el cap. Jo només veia (Copyright Opera Mundi) Es més actual que mai. damunt	 del	 bar	 Pitarra,	 on	 vivia,	 Ii	 feia
les	 arrugues del seu front,	 l'ondulació del j
seu coll, el	 tremolor de les seves espatlles. 
I	 vaig sentir	 una veu,	 càlida	 i glacial	 al- i
hora, que xiuxiuejava :

—No he aconseguit res! , I fins em pre-
gunto si no he esguerrat la meva vida esde-
venint estrella de cinema!
La vaig mirar sorprès, pensant en els mi- I r

]ions de dependentes, de modistetes d'estu-
diantes, a Xina, a Suècia, a Honolulú, que
no es creurien mai que l'ex-Greta Gustafson l

¡

de bona gana canviaria de situació, de destí
i	 de sort	 amb	 qualsevol	 d'elles.	 I	 per	 a
completar aquest contrast entre la realitat
i les illusions,	 afegeix amb una veu trista
i abatuda, una veu com de fugitiva, de bès-
tia ferida i empaitada, d'un ésser cansat i
exasperat:

—La meva existència, amic meu, és una
veritable vida de gos!

LA VERITAT SOBRE LA MORT DE STILLER

—Potser sou desgraciada en amor?
Sé que la pregunta és brutal i despla-

çada. Greta m'ha parlat massa de la seva
vida privada perquè jo tingui encara el dret

d'interrogar-la de tal manera. I després, es
té mai el dret de preguntar a una dona
si és desgraciada?

Però ella té l'aire visiblement content de
parlar d'aquest tema que els periodistes te-
nen afició a qualificar de candent». El seu
rostre s'il1umina i un petit riure sarcàstic
S'inicia en un recó de la seva boca.

—Ja hem arribat a aquesta famosa pre-
gunta! Ja sé que la gent estarien esbojar-

radament contents de poder afirmar : ((Greta
Garbo és desgraciada en amor!» Mireu,
quan Stiller, que em fou un amic estima-
dfssim, morí, es van escriure llibres sencers,
plens de mentides, pretenent que s'havia

suïcidat per penes amoroses i que jo l'havia
fet desgraciat i l'havia empès a la mort.
Es veritat que hi hagué un temps que Stiller
estava enamorat de mi ; però quan va morir,
no érem sinó uns bons i vells camarades, i
ni ell ni jo no teníem la més petita raó
d'estar ressentits l'un de l'altre.

IS

Lecíures

Obligats a quedar-se a casa durant els
primers dies de la revolta militar-feixista, a
molts, que no havien mai obert un llibre,
se'ls va ocórrer que la lectura potser els
faria el captiveri més passador. Però llegir
què? Com que no hi estaven fets, alguns no
sabien per on començar. I un petit rendista
esporuguit deia a la seva dona que li pro-
posava una novella:

—Novelles? De cap manera ! La señora
condesa per aquí, La señora condesa per
allà... Ja sóc massa gran!

Un altre, un modest tender, no estava per
novelles tampoc. Les ficcions no li deien res.

—Com que sé que no és veritat, no m'in-
teressen.

Volia coses viscudes, aquest. I es va em-
passar tota una història sgrogueida de Na-
poleó que va trobar en un recó de la biblio-
teca del seu avi.

FI. d;.4e 4■

—Què deuen voler dir les lletres que han
pintat damunt aquell cotxe. Lliga Espanyola
Treball?

—No. LLET.— Pofser hauríem fel millor de pactar amb Francesc Pujols 



passen pel carrer, és a dir, a tot, i puja i
baixa de grau imperceptiblement. D'una cir-
cumstància qualsevol en pot dependre e1
guanyar o perdre un combat decisiu.

El boxador és, doncs, un rellotge, les peces
del qual han de funcionar d'una manera
perfecta. Si una d'elles no marxa, se'n
ressent tota la màquina. I aleshores sorgeix
damunt del cap del boxador, i davant del
manàger enfollit, la pallissa vergonyosa.

f

Al Brown 

que	 s'han	 d'apallissar.	 El	 fum	 del	 tabac de poder	 arribar	 a	 emular	 la glòria o	 la
els volta d'un halo tèrbol. El perfum d'em- I ciéncia del famós Carpentier, és. molt fàcil
brocació,	 coent,	 fa	 pessigolles	 al	 nas	 i	 re-	 1 que l'enlluerni i	 el faci decidir,
clama	 l'explosió	 immediata	 de	 l'estornut. El	 manàger	 és el qui,	 si ha trobat un

I ja no en sap res més.	 Desconeix,	 per home apte, ha de donar mostres d'una ha-
tant,	 les	 innombrables	 maniobres	 que	 cal bilitat	 diplomàticaremarcable	 quan	 topa
fer per arribar a poder confeccionar un tipus j amb un xicot que vol i dol.
de boxador que sigui digne d'ostentar aquest I, Així que el té convençut comença a «trac-
nom, i la feina que hi ha a manipular i a tar-Ion. Primerament li ensenya i li fa prac-
tenir cura de la musculatura delicada d'a- tirar molta gimnàsia. Generalment el maná-
quell,	 per	 tal d'evitar	 que se	 li	 rovelli,	 se ger, que ací sol ésser també allò que se'n
li arni o se li estovi, i en aquest cas, sobre- diu upromotorn, té installat un gimnàs en
vingui la pallissa desmoralitzadora, un soterrani o en un teatret mig abandonat

•bans d'entrar en matèria, però,	 perme- de barriada.
teu que m'avanci	 a dir que les	 indústries La gimnàsia que practicava Dempsey és
són complicades de mena i,	 després,	 que la	 millor,	 probablement	 perquè	 aquést	 la
afegeixi que la de criar boxadors encara ho practicava i per res més. Es tracta de tocar-
és més. se els peus amb les mans ajupint-se. Aquest

Per tal de fer marxar una indústria, po- exercici fa abaixar la panxa i enforteix els
sem per cas, cal comptar amb maquinària voltants del melic ; de tombar-se endarrera,
i amb obrers que la coneguin i siguin aptes de fer giravoltar les cames,	 i el cap, i de
per	 a	 fer-la	 funcionar ;	 amb	 tècnics	 que fcr rodar els braços com els d'un molí de
sàpiguen encarrilar-la i amb	 dirigents que vent,
posseeixin	 el	 sentit del	 negoci,	 per	 tal	 de Això marxa. De mica en mica l'aspirant
treure'n profit. a boxador i el seu mentor s'adonen, gairebé

La cria de cucs de seda, de flors o de alhora, que la musculatura del futur eam-
cavalls,	 etc., comporta una sèrie de conei- pió s'esponja,
sements	 de	 tota mena,	 des	 dels	 astronò- En arribar ací comencen els ensenyaments
mies i meteorològics, fins a la filigrana dels de boxa. Lliçons per a apendre de posar-se
medicinals,	 higiènics	 i alimentaris,	 a	 fi	 i en	 guàrdia,	 que vol dir agafar	 la posició,
efecte de sortir-ne com cal i d'una manera amb el cos i amb els braços, que permet
digna. poder pegar i evitar de rebre. La teoria del

La cria de boxador,	 ja ho hem dit, és croixet, del upercut i del jab. Molt bé. Ara
molt més dificil. En primer lloc, cal trobar salt a la corda, boxa contra l'ombra, i cops,
un	 tipus	 d'home,	 la	 constitució	 física	 del força cops, al sac. Cal enfortir la munyeca.
qual sigui apta per a desenrotllar la seva Després més gimnàsia. Qüestió d'ajeure's,
musculatura fins al punt màxim d'eficàcia. damunt d'una estora espellifada,	 i	 de	 fer,
L'home ha d'ésser jove i de la primera yo- durant	 una bella estona, totes	 les	 contor-
lada.	 De no ésser així,	 hi ha el perill	 de sions inecessàries, talment com si es tractés
trebállar en va. Els músculs es desenrotllen, de preparar-se per a fer d'home-serp.	 Als
però no	 arriben	 mai	 a	 assolir	 la	 força	 i gimnasis hi sol haver unes politges arrapa-
la duresa necessàries per a poder donar i des a la paret, iEl futur boxador les agafa
rebre cops sense recular i fer ganyotes de i comença a estirar-les, una després de 1'al-
dolor, i hi ha el perill que a la primera to- tra, talment com si manxés. Hom diu que
pala tot se'n vagi en orri, aquest exercici és molt útil per a desenrot-

Cal, doncs, trobar un home jove, i d'una ]lar els músculs de l'esquena i dels braços.
constitució física apta per a convertir-lo en En fan un altre : rodar el cap i el coll en
una màquina ferma de rebre i de donar tots sentits durant uns deu minuts. Al cap
cops. d'una	 temporada de fer-ho,	 el	 coll	 és	 de

Generalment cal anar-lo a cercar al carrer fusta. Aquest darrer és un dels exercicis més
i entre les capes socials més baixes.	 I	 cal delicats,	 perquè per aquesta banda és per
que o bé tingui gana, o bé senti afició per on sol produir-se allò que se'n diu el k. o.
l'esport del cop de puny, fatídic.

Si té gana i sentdesigs de fer-se-la passar, Si entréssiu en un gimnàs a l'hora que
la perspectiva d'un esdevenidor aureolat de bat	 el	 ple,	 que sol	 ésser	 de	 les	 sis de la
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Al bon amic Crítia.s, filòsof de la boxa

La major part de la gent que assisteix a
les vetllades de boxa, atreta per l'alliciegt
morbós del cop de puny que fa caure de
panxa enlaire un boxador, no té altra idea
d'aquest esport que allò que veu descab-
dellar-se dalt del ring.

Per aquesta gent el noble art de l'esgrima
intelligent del puny — figura que parla un
tè nic —, es redueix al següent: a un qua-
drangle, cercat per unes cordes, mona de
vedat, no pas de caça, sinó de cop de púny,
en el qual dos homes, en calçotets i amb
els guants a la mà, s'encaren, disposats a
administrar-se una pallissa, sota la vigi-
lància de vegades severa i altres cops be-
nevolent, d'un home que porta pantalons
blancs i les mànigues de la camisa arro-
mangades.

El llum que penja del sostre fa augmentar
en tamany la musculatura dels dos homes

Aquest dia, a mig matí, el manàger, en
sortir de casa seva, determinà anar a donar
un cop d'ull al gimnàs. El trobà obert i
això li causà una gran sorpresa.

—Qui deu haver-hi? — va pensar.
Entrà a dins i veié al boxador casat de

nou, en calçotets, amb els guants a la mà,
pegant amb un gran desfici, cops i més cops
de puny al sac de sorra.

—Tu !... Però, sabatot, no eres a fer la
lluna de mel ?...

EI boxador li adreçà un esguard una mica
hostil, a través de la suor que li perlejava
pel rostre, i va respondre-li

—M'avorria—i tornà a pegar cops al sac.+
Val a dir-ho: si no és així, no és pas

molt fàcil que el boxador faci una carrera
brillant.

###

Criar boxador és molt difícil, ja ho hem
dit, però volem tornar-ho a repetir. Cal
saber moltes coses i fer per manera que l'a-

ENTRE BASTIDORS DE

Com es cria
L'ESPORT

dòlars—els milions de Dempsey i de Schme-
ling — el faran decantar. De certa manera
la boxa, com els toros, poden emancipar.

Hi havia un torero famós que deia, quan
li retreien els perills de l'ofici : «Mas cornás
da el hambre».

Hi ha molts xicots joves aficionats a la
boxa, que es passen les vetlles en un gimnàs
de barriada, donant cops i més cops de puny
al sac de sorra, amb una idea semblant
encastada al cervell: «Més cops de puny
dóna la gana».

Si hi té afició i no té gana, la perspectiva

vetlla en amunt, veuríeu, en una platea
menuda d'un teatret de societat, una qua-
rantena de xicots en calçotets i amb els
guants a la mà, que s'entrenen. Un salta
a la corda, l'altre. pega al sac; un altre,
més lluny, en un recó de sala, se les heu
ehi tot sol contra un enemic imaginari ; un
altre, ajegut a terra, alça les cames en-
laire i es repenja amb el cap. Tot això en-
mig d'un gran silenci. L'espectacle us pro-
dueix la impressió que us trobeu en una
casa de boigs. Res d'això. Us trobeu en un
viver de boxadors.

Música celestial

Tot atacant un quarter de pollastre, Joa-
quim Mir fa grans bocados d'ogre bo i evo-
cant un concert de cello que li oferí al Ven-
drell En Pau Casals. Encara no s'ho sap
acabar... això del concert, tan galant. El
célebre paisatgista acaba la relació amb
aquesta frase :

—Fins em va tocar no sé què de Haydn,
que era massa per a mi!...

el gran Mir

Una altra dita del gran Mir, una anéc-
dota del seu calvari per a obtenir una pen-

.^
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PALESTINA 1936

—I ens havien parlat d'aquest país com
la Terra de Promissió!

(Brennesseel)

sió de ('Academia de San Fernando per a
Roma.	 •

—Erem a ]'exercici oral—diu el nostre
pintor—; abans de mi entró al tribunal
aquell que era secretari del Círculo de Be-
llas Artes, de Madrid, aquell Andrade, tan
ase com xerraire... Quin tipus! Parlava
com un ministre ; sabia fer pauses i gesticu-
lar com un gram actor ; fins sabia fer allò
que produeix tant efecte, xarrupar de tant
en tant de la copa d'aigua amb bolado. I, a
més, tan ben vestit!... Jo vaig comparèixer
amb el vestit de pana que era el millor que
posseïa aleshores. Vaig entrar com un ca-
màlic. El meu tema era un comentari a la
tela Els jardins de la Villa Mèdicis, de Ve-
lázquez. Vaig enllestir més aviat del que em
pensava, i em vaig quedar tot esbalaït de
no haver esgotat el mínimum de temps tot
esgotant la meva peroració. Jo em deia
Ara fóra ocasió de fer allò del glop d'aigua
però, i després? ; què diràs per posar un
bon final?.., Estava molt escorregut. De
sobte, no sé pas com va anar, vaig sentir
que d'entre el bigoti i la barba em sortia
ma veuassa que cridava : nI què e... ! No

hay más!» Tothom va esclafir a riure, però
l tribunal em va concedir la pensió.

Piniura i psiquiafria

En una penya del Cafè de la Rambla hi
ha, entre altres, els pintors Francesc Marsà
i Francesc Serra. Un jove doctor els ense-
nya una petita pintura d'alienat, el qual ell
té en tractament.

Els dos pintors van mirant i remirant la
pintura i no encerten a trobar-hi cap símp-
toma de desequilibri mental.

—Francament— diu 'En Serra—, trobo que
aquesta pintura és més normal que la de
molts pintors que estan deixats anar.

EI jove psiquiatra s'estén en considera-

Uzcudun

per a fer-li tornar a adquirir la duresa ne
-cessària.

Els que heu sentit a dir que criar un
canari flautá constitueix una feina molt de-
licada, rieu-vos-en pensant en la feina que
dóna criar boxadors. Els canaris tot d'una
es moren, i ningú no sap el perquè. Els
boxadors no es moren tan fàcilment com
els canaris, 1 ,erò el múscul, que és tot el
seu secret, és un atuell molt sensible als
canvis de temperatura, a l'insomi, a la ner-
viositat, àdhuc al sotragueig dels carros que

cions sobre el seu malalt i acaba dient
—Té molta afició a la pintura, i ja fa

temps que volia fer una exposició...
—Ah ! Així sí. Es aquí, és aquí precisa-

ment on li comença a picar la bogeria
—contesta el comunistoide Josep Travé.

una classe oblidada
Segurament que els carters rurals tenen

tota la raó quan es queixen que llur càrrec
és molt mal retribuït. El cas és que aquests
carters s'han decidit a editar un periòdic,
escrit en castellà i batejat amb el bell nom
d'El Rural.

Ens n'ha caigut a les mans un número,
i es tracta tanmateix d'un periòdic magní-
fic, digne d'ésser conegut. Tot el número
és ple de mostres exquisides de literatura
pintoresca, de les quals sobresurt d'una ma-
nera ben notable una poesia deguda a la
pluma del senyor J. Espoz — carter rural,
naturalment —, poesia plena de magnífiques
lamentacions i que porta el suggestiu títol
de Los olvidados.

Si ]'espai ens ho permetés, la publicaríem
íntegra, però ens hem d'acontentar de repro-
duir-ne alguns fragments. Comença així

¿Quiénes son los más olvidados
que existen en toda España?
Son los carteros rurales
a pesar de su campaña.
De estos pobrecillos seres
nadie al parecer se acuerda
solamente sus mujeres
y sus hijos los recuerdan...

I així va seguint les lamentacions en un
seguit d'estrofes pintoresques, com per exem-
ple aquestes

Da lástima y compasión
verlos por las carreteras,

x #

Ésser boxador, ja ho hem dit, vol una
voluntat d'asceta. Fa anys que un boxador
es casà . Aquest fet no té ,res de particular,
és clar . Es casà i un cop casat no sabia
què havia de fer. Ho preguntà al manàger.

—Has de fer la lluna de mel.
I li explicà el que volia això dir. Sortir

cl1 i la seva dona, durant una setmana o
quinze dies, a fer un viatge. Li aconsellà
que anés a Mallorca. I li elogià la bellesa
màgica de l'illa meravellosa.

La parella hi anà. Això s'escaigué, si no
recordem malament, un dissabte. Havien
de romandre-hi fins el diumenge següent.
Però entremig de setmana hi havia una
festa.

transportando las carteras
al cartero y al peatón.
Parecen tristes errantes
caminando sin cesar,
y mendigos caminantes
sin saber donde parar.

I més avall, la musa es torna una mica
més materialista per a dir

IbÍírese por los rurales,
que son hombres muy honrados
y los peores pagados,
con haberes de seis reales,

per acabar amb cquestes estrofes definitives

No se olvide a estos humildes
y hágaseles justicia
ya que tienen un derecho
y. aplaudiremos el hecho
de tan singular primicia.

Coses del Soriano
El senyar Bernat i Duran, referint-se a

l'estrena d'una revista d'Arniches i Estre-
mera que ]furs autors denominen fantasia
cómico-lírico-bailable, comentava a] Noti-
ciero (parlem d'abans del rq de juliol)
(q Vaya calificativo!»

A propòsit d'això, recordem que quaranta
anys enrera, en plena època de la popula-
ritat dels germans Onofri, s'estrenà al So-
riano, enclavat al ]foc on actualment hi ha
el teatre Victòria, una pantomima d'actua-
litat sobre la guerra de Cuba, que s'anun-
ciava així als cartells

«Esta noche, estreno de la Qaniornina pa-
triótico-lírica-baila-ble ((Viva España o la
muerte de Maceo», tomando parte un mag

-Iiifico caballo y toda la compañía.»

Gironès

lumne les aprengui. En aquest darrer punt
és on el mentor ha de patir més.
EI boxador és sempre una capsa tancada.

En surten de molt bons, que arriben a co-
nèixer i a dominar totes les subtileses de
l'esgrima del puny, però que en el moment
decisiu del combat, se'ls arronça el melic
i no volen rebre. Són els científics; així els
anómenen els tècnics. Perd hi ha una pa-
raula més clara i menys complicada per a
definir-los : són covards.

Hi ha els batalladors. Aquests saben o
no saben esgrima. Es igua l. Pugen al ring
decidits a tot. Tècnicament, en diuen bata-
] ladors ; en llenguatge anormal, se'n diu va-
lents.
Finalment, quan un boxador ha rebut

moltes pallisses és quan comença a saber
boxar. Però aleshores, ai!, el combregar
de la ciència pugilística ja no hi és a temps
i el boxador, un dia qualsevol, rep un copet
curt al mentó, els ulls Ii fan pampellugues,
se ]i arroncen les cames, cau de panxa en-
laire damunt la lona, i veu angelets, dones
maques i joves, sent tocar la Marsellesa,
mira una plata d'arròs amb pollastre que
li balla davant dels ulls, i riu com un be-
neitó, mentre l'àrbitre, davant seu, fa uns
gestos estranys, que no entén.

JAUME PASSARELL

La col•lecció completa de
MIRADOR pof consulfar•
se a 1'Elrx1u ]Hisfòric de la
Ciufa4 (Casa de l'Ardiaca)

No venía d'aquí

Fa més d'un mes, uns guàrdies perseguien
un Iladregot pel carrer Fiveller. L'home es
trobava en plena forma i els guàrdies varen
córrer com uns veritables participants en
una cursa pedestre. Acorralat per uns tran-
seünts, el 'lladregot cercà refugi en una
botiga, cosa que va permetre als guàrdies
caçar-]o. Un dels guàrdies, cremat, obse-
quià el pispa amb uns mastegots.

EI propietari de la botiga, tot esverat,
intervingué

—Vaja, vaja, no li pegui més. No veu
que el farà caure sobre l'aparador i em tren-
carà el vidre?

Dies després, a aquell pobre home ja no
li venia d'un vidre trencat més o menys.

—Tens pressa? Vols que t'ajudi perquè
puguis acabar més aviat?

—Sí ; agafa el barret i surt a donar una
volta.

(Ric et Rac, Paris)



En totes les escoles de tat el onón, l'ense-

nvament de l'aritmètica basa els problemes
sobre realitats amb què l'infant topa cada
dia. Però a l'Alemanya hitleriana hi ha
aritmètiques que plantegen problemes d'a-
quest tarannà:

«Els avions de bombardeig diürns volen
a una velocitat de 280 km. p. h. ; els avions
de bombardeig nocturn, a una velocitat de
240 km. p. h.—Quant de temps esmercen
a recórrer la distància que separa Wroclaw
de Praga, Munic d'Estrasburg, Colònia de
Aleta?»

Com deuen saber els alumnes per la classe
de geografia, Praga és una ciutat de Txe-
coslovàquia, Estrasburg una ciutat d'Alsà-

cia i Meta una ciutat de Lorena.
«Alemanya té una frontera de ó,000 hin.

de llarg guardada per roo,000 soldats, ,nen-
tre que França té óoo,000 soldats per a
guardar 2,700 km. de frontera. —Amb quina
densitat de soldats pot guarnir la seva fron-
tera Alemanya? I França? Quants soldats
hauria de posseir Alemanya ?»

Les dades d'aquest problema han canviat
de mig any ençà. Segurament ara el Tercer

Reich ja té un nombre suficient de soldats.

—Maleïda quitxalla!
—Es el vostre gos?	 -
-No, la cassola és meva!

(Der Welt Spiegel)

—He tingut sort avui al pòker. En Josep

m'ha guanyat prou diners per pagar-me tot
el que em devia.	 Aritmetica hitleriana

(Everybody's, Londres)

Societat Espanyola de Carburs Metal' Tics
Correus: Apartat 190	 BARCELONA	 Telèfon 73ot3
Teleg.: "Carburos"	 Mallorca, 232
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MANGANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT
de fils i veces de seda, cotó i altres te ixits :: CALEFACCIO

INDUSTRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS,

BUFADORS, SOLDADURA AÜTOrGENAaportació pez la

PRESSUPOSTOS ESTUDIS CONSULTES 1 ASSAIGS GRATIS

El tinent coronel Diaz Sandino,

conselhr de Defensa

Avui França, Anglaterra i Rússia coinci-
deixen en la decisió d'evitar tota ingerència
en les qüestions internes d'Espanya.

Potser el govern francès s'hauria estimat
més un acord de neutralitat, però aquest
hauria exigit Im aillargassament de les dis-
cussions diplomàtiques que li hauria llevat
gran part d'eficàcia pràctica.

Amb tot, les esperances del Quai d'Orsay
d'arribar ràpidament a un acord, no s'han
verificat. Malgrat la urgència del cas, eviden-
ciada per raons de justicia, humanitàries i
també internacionals, han passat molts dies
sense poder arribar al principi d'un acord.

Això ha fet suposar que tant Berlín com
Roma han obrat amb estudiada i artificiosa
lentitud a fi de guanyar temps i veure men-
trestant com pintava la situació i cap a on
es decantaven les probabilitats d'èxit.

L'afició a tirar al dret de tots dos governs
dictatorials autoritza aquesta suposició. Però
això és jugar una carta perillosa.

Moralment monstruosa la neutralitat, que
s'ha volgut transformar en no ingerència, és
una necessitat per a reduir les proporcions
de la sublevació espanyola i millorar les pos-
sibilitats de les forces lleials de dominar els
revoltats. Però si els acords s'estipulen de no
intervenció, no sabem fins a quin punt es
pot impedir que el legítim govern espanyol
adquireixi material bèllic a l'estranger. Es
clar que no són pas aquestes paraules el que
té valor efectiu, sinó les clàusules que es re-
dactin de l'acord; i per tant cal esperar el
text definitiu si es vol expressar una opinió

Albert Durer — Erasme de Rotterdam

e

—Ja ho havia avisat que tenia molt mala
jeia...
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L'actitud d'Europa
esdeveniments

davant els	 ^	

UN GRAN EUROPEU
Mirant

d'Espanya	 E 	 deRotteidam
El Izde 'Miol diumen e ue en precedí

Els esdeveniments d'Espanya no han pas la de suspendre les trameses de material a
constituït una sorpresa per a les cancelleries Espam a — és a dir al govern legítim —, sinó

	

europees, les quals eren tingudes al corrent,	 éue ha vacillat llarga estona abans de fer
per mitjà de les respectives ambaixades, de arribar a París la resposta a la proposició
la situació de la República. Adhuc es pot dir, Blum-Delbos. Es de suponer que Cambon
sense que sigui exagerar massa, que les in- — nom illustre en la diplomàcia francesa —,
formacions diplomàtiques eren més greus que momentàniament substitueix Corbin en
que la realitat. S'ha dit i tot que a l'ambai- l'ambaixada de Londres, deu haver fet pres

-xada alemanya a Madrid hi hagué reunions sió prop de Baldwin i d'Eden, encara que
de conjurats; el fet és que el govern de Ber- aquest estigués de vacances. I així finalment
lín ha reclamat el seu ambaixador, però en el govern anglès ha seguit ]'únic camí que

	

definitiva l'ha ascendit destinant -lo a París.	 li indicaven la tradició liberal del país i l'o-

	

Malgrat doncs que els governs tinguessin	 pimió pública,
coneixement de la temptativa criminal que
s'anava a perpetrar contra el govern legítim
de la República espanyola i en definitiva
contra aquesta mateixa, tots els països han
donat la sensació de trobar-se davant un
fet imprevist, fins i tot aquells que, d'una
manera reprovable des de tots els punts de
vista, havien lligat tractes amb els rebels.

Aquesta sensació d'aparent sorpresa no era,
fet i fet, sinó incapacitat de la diplomàcia
de decidir ipso tacto l'actitud a adoptar, la
qual havia de consistir, segons els principis
del dret internacional, a ignorar l'existència
dels revoltats i continuar les relacions diplo-
màtiques, financeres i econòmiques únicament
amb el legítim govern i els seus represen-
tants autoritzats.

A dir veritat, més que d'incapacitat caldria
parlar de dificultats nascudes de la conducta
dels països dictatorials a fi d'assolir una en-
tesa internacional que, en temps normals, és
a dir en una (Europa composta de governs
com cal, s'hauria aconseguit amb un simplé
bescanvi de notes.

La immixtió en la política interior dels paï-
sos — com ha.i fet Mussolini i Hitler —, al
costat moralment i materialment dels rebel

-lats contra el poder legalment constituït, és
un fet que té precedents en la història, però
no per això deixa d'ésser una evident immo-
ralitat i una violació de totes les lleis inter-
nacionals. A més amés, crea un precedent
que pot girar-se en desavantatge dels matei-
xos que l'han provocat.

Les democrécies europees, que tenen la
falla inicial de eomcebre la política des de
punts de vista honestos i correctes, potser
s'han desinteressat massa, en el sentit pràc-
tic, de la sort dels pobles sotmesos a la tira-
nia mussoliniana o hitleriana. Comitès, con-
ferències, discussions periodístiques, mítings
i missatges de protesta són els únics punts
en què s'ha fixat 1'actïvitat de les democrà-
cies contra les diversos variants de feixisme.

Però Mussolini i Hitler, amb llur capteni-
ment envers els sublevats d'Espanya, poden
haver indicat a la democràcia internacional
una altra línia de conducta a seguir anvers
els pobles sotmesos a llur dictadura. Es que
es creuen que una acció semblant a la que
ells han exercit a Espanya, aplicada als po-
bles italià i alemany, no podria alçar aquests
contra els qui els tiranitzen

Aquestes coses es sap com comencen, però
mo com acaben. Ningú no és capaç de predir
]'extensió que adquirirà un incendi provocat
per una minúscula guspira.

N'o és pas la primera vegada que diem —
ni tampoc som els únics a haver-ho dit — que
perquè Europa pugui establir efectivament
una pau general, cal primer que res la paci-
ficació interior dels països. 1 aquesta no és
possible sinó amb el respecte de la voluntat
popular, o sigui amb l'existència de governs
democràtics.

Si les hores de les dictadures fossin comp-
tades, la República Espanyola hauria donat
un exemple que fóra llàstima que es perdés.

precisa.
Al guns moments ha semblat que la situa-	Mentrestant, l'opinió pública europea i

ció espanyola amenaçava complicar-se des del mundial s'ha pronunciat netament, i és gai-

punt de vista internacional.	 rebé del tot favorable al govern de la Repú-
E1 govern francès del Front popular ha es- blica !Espanyola i de severa condemnació als

tat el primer d'adonar-se del perill represen- generals i caps feixistes, així com a aquelles
tat pel proveïment dels rebels pels feixismes forces ocultes internacionals que poden ha-
estrangers. Si Anglaterra hagués seguit im- ver-los prestat suport. 1 els governs no poden
mediatament l'opinió pública, hauria sumat deixar de tenir en compte l'opinió pública.

a l'acte la seva acció a la de França; però Tot esperant la desfeta material que sofri-
lord Halifax, que substituïa temporalment ran els revoltats, ja ham sofert ara la repulsa
Eden al Foreign Office, i que és massa amic del món civilitzat, als ulls del qual han pro-

d'Alemanya i veu pertot el fantasma bolxe- lluït una profunda indignació.	
TIGGISvista, no sols no ha pres altra iniciativa que

força. Tot el conflicte de la Reforma pot
sintetitzar-se en el contrast d'aquests dos ho-
mes tan oposats. Erasme es negarà a donar
]'adhesió que Luter li ha sol1icitat ; d'altrà
banda, s'esmerçarà a aconseguir que l'im-
petuós monjo alemany, que defensa ma19-
ment una causa en principi justa, sigui com-
batut d'una manera brutal. Però totes aques-
tes prèdiques resulten inútils. De la part de
Luter i dels seus només s'atreu que injú-
ries ; de la part catòlica, recels i suspicà-
cies, condemnes de les seves obres i perse-
cucions als qui, més o menys inspirats en

Erasme, són tinguts per he-
retges.

A Espanya, a finals de I 524
l'entusiasme erasmista era un
dels símptomes més remarca-
bles de la vida espiritual espa-
nyola. El propi Lluís Vives

s'alegrava de l'èxit d'Erasme
en un país on un poble igno-
rant era menat per uns frares
no gaire menys ignorants. La
cort de Carles I d'Espanya i
V d'Alemanya erasmitzava
cada vegada més. Però allá
que l'ortodox Menéndez y Pe-
layo en digué la democracia
frailuna, trobà en el franciscà
Luis de Carvajal, xenòfob hà-
bil, però mancat de bona fe
i d'equanimitat, el seu expo-
nent. La Inquisició vetllava
les obres d'Erasme foren pro-
hibides i perseguits llurs lec-
tors.

***

Entre la impetuositat de
Luter i la intransigència del
Pontificat, es consumà la tra-
gèdia. No sols es trencà la
unitat d'Europa—aquella uni-
tat que qui sap si fou més
efectiva durant l'Edat mitjana
que no pas durant l'Edat mo-

derna—, i se'n seguiren llar-
gues guerres. AI capdavall,
perquè la Reforma luterana,
acabés en una altra Església
d'Estat, calcada de ]':Església

ger ha estat commemorat gaire solemne- Romana i agreujada encara pel fet que el
ment el seu aniversari, fora d'alguns arti- príncep, i després l'emperador, però una au-
cles que se li han dedicat. 1 això en un toritat laica al cap i a la fi, pogués definir el
temps en què l'afició a les commemoracions dogma ! Els protestants francesos portaren
s'ha abalançat, no ja sobre els centenaris,	 el lliure examen luterà fins a les darreres
sinó àdhuc sobre els cinquantenaris i vint-i- 	conseqüències, a l'exaltació de l'individu
cinquenaris. mentre que el luteranisme acabà en la deïfi-

Potser és que els temps — i pitjor per a	 cació de l'Estat. El llevat de certes teories
ells i per als qui ens hi toca de viure — no	 polítiques, de la ideologia bismarckana, de
són els més a propòsit per 'a recordar-se I l'actual Estat totalitari de Hitler, arrenca ja
d'aquest gran europeu, gran pacifista, gran _de la Reforma luterans.

humanista. Prou es pot assenyalar en l'obra	 Es segur, és clar, que Erasme no va pre-

d'Erasme l'aurora de moltes de les conquis- veure aquestes conseqüències tan llunyanes;

tes modernes. Però Europa està més divi- però, posat enmig dels esdeveniments, va
elida que mai, la pau és un somni que cada copsar-ne la importància i va denunciar-ne
dia sembla més lluny de realitzar-se, i l'hu-	 els perills.
manisme naufraga en una mar de materia-	 Aquest gran cosmopolita del reduït món
lisme.	 d'aleshores, que no era estranger en cap país

Amb tot, enmig d'aquest món convuls, 	 civilitzat, és d'aquells homes que, a despit
esquinçat per discòrdies qüe amenacen de de la gravetat dels esdeveniments, no renun-

pendre encara una forma més vasta, encara	 cien mai a ésser .ells mateixos. Esperit
és més indicat de recordar aquest home, al	 crític i sagaç, veient els diferents aspectes
qual tocà de viure en temps també tempes- dels problemes, sacrificarà sempre tots els
tuosos, i posa tot el seu prestigi al servei	 avantatges materials per a conservar la seva
de la pau d'Europa i del domini de la intel- independència. Això és el que no li sera

ligència.	 perdonat. No 1 1 ho perdonarà Luter, que
Erasme visqué en uia època de transició, no ha sabut defensar -se, en el terreny que

en què ]'Edat mitjana agonitza mentre apun- en diríem tècnic, de l'hàbil polemista que
ta el Renaixement. Les idees que fins ales- gairebé l'ha constret a fer sortir la seva
hores han regit el món són sotmeses a la teologia de la discussió. No li ho perdonaran
trituració crítica, l'enquadrament de les cías-	 els papes, més amics de conservar el poder
ses socials es desgavella: què en sortirà de	 temporal que a conformar-se a l'ideal evan-

tot això, d'aquesta crisi total?	 gèlic d'Erasme. Les potències d'aquest món
Erasme és un reformador, però totes les ,no volien que es limités a servir, sinó que

seves admonicions són emportades pel tem- esdevingués un esclau.
•peral de les passions desencadenades.	 L'època en què visqué Erasme, tan rica

Els primers anys de la seva vida coinci- per a l'esperit humà, fou també rica en
dieixeri amb el regnat dramàtic de Carles el guerres i revolucions. Tota la seva vida no
Temerari ; en els últims, es produeix la Re- deixarà mai de protestar contra la guerra i
forma luterana, origen de guerres sagnants,	 la follia guerrera. «Els homes es planyen
d'esquerdament de la unitat moral d'iEuropa.	 d'ésser arrossegats a la guerra contra llur

Més cristià per fidelitat a la moral dels	 voluntat. Però que es treguin aquesta caro-

Evangelis que mo pas místic, combat els abu- ta ; que rebutgin aquest fals pretext ; que
sos de l'Església, la seva intransigència dog-	 el príncep consulti la seva consciència, i

màtica i la vida i costums dels monjos. I,i	 veurà que són la cólera, l'ambició, 1'estu-
repugna la formació llibresca i pedant dels	 pidesa I no la necessitat, allò que el mena
teòlegs, combat totes les formes de la su- a la guerra, si no és que mesura la neces-
perstició i l'error dels qui fan consistir la	 sitat pels fins que persegueix.» ((Que siguin
religió en les cerimònies i pràctiques exte-	 atorgats els més grans honors als prínceps
riors.que, gràcies a llur habilitat i a les mesures

Però l'Església, aquesta institució que ell	 que hauran pres, apartaran la guerra i esta-
veu com una salvaguardadora de la cultura, 	 bliran la pau en el món ; que ho siguin als
de la pau i de la unitat europea, té al seu	 qui s'esmerçaran de totes les maneres, no
front uns papes ben poc apostòlics. Erasme a preparar acuradament el major nombre de
arriba a Bolomya en agost de I 503, a estu- soldats i de màquines de guerra, sinó a
diar les belles lletres, els manuscrits clàssics procurar el mitjà de passar-se'n... La guer-
que s'han conservat a Itàlia, i justament ra, que de totes les coses és la més peri-
aleshores aquell papa, Juli II, que quan no- llosa, no s'ha d'empendre sinó amb el con-
més era el cardenal Giuliano della Royera, sentiment de la nació entera... Desgraciada-
havia blasmat la política dels Borges, la ment, veiem avui que la majoria de guerres
prosseguirà amb més empenta, abassegat neixen de motius que no tenen res a veure
exclusivament per la idea d'augmentar el amb el bé generala»
poder temporal del Papat. Era el vicari de	 Ara, al cap de més de quatre-cents anys,

Crist aquell home cepat, que amb la cui- en un món que no confia la seva sort a la
rassa posada entrava, rodejat de les seves	 raó sinó a la violència, quin altre Elogi de

tropes, a Bolonya conquistada per la força la Follia podria escriure Erasme!
de les armes? El successor de Sant Pere,	 J. C.
el dipositari de la doctrina de Crist, no per-
tany a l'Església militant, sinó a l'Església	 __ _ 
militar.

*x*

Arribat a Londres, estatjat a casa del seu
gran amic Tomàs Morus, escriu ràpidament
l'Elogi de la Follia, que no serà imprès fins
dos anys més tard. De tota la voluminosa
obra d'Erasme, sense comptar la seva im-
mensa correspondència — hi ha dies, segons
diu a l'humanista Guillaume Budé, que es-
criu una vintena de cartes —, aquesta és
l'obra que travessarà els temps fins als nos-
tres dies, salvant -se d'entre el munt de lli-
bres de teologia i de crítica escripturística.
En l'Elogi, els laics, guerrers, comerciants,
prínceps i reis, no són pas estalviats ; però
és sobretot contra el món eclesiàstic que són
dirigits els atacs més forts. L'obra fou un
èxit editorial, perú li valgué les envestides
més violentes, que havien de recruar anys

després, en ocasió de la Reforma.

Tota l'obra i tota la doctrina d`Erasme
semblava preparar-la. Les seves critiques
acerbes semblava que l'havien de posar al
costat d'aquell Luter que, com ell, atacava

el luxe i la mollície dels prelats, la igno-
rància dels frares, el comerç d'indulgències
i relíquies. Però Erasme desitjava el regnat
de l'esperit, i Luter volia implantar el de la

1 nformes

Es L'Europe rtouvelle qui ho conta.
L'ambaixador d'un gran patis d'Ultramar

a Madrid feia tres dies qúe no es movia dels
soterranis de la seva residència d'estiu. Sen-
se relació amb el món exterior, repetia

-- Voldria saber què passa.
Finalment, la lluita amainà, San Sebas-

tián s'encamina a la normalitat. L'ambai-
xador pot sortir, i la primera cosa que Ja
és posar un telegrama urgent al seu govern

«Prego informar-nos urgentment sobre es-
deveniments Espanya.»

Frederic el Gran

Els alemanys han festejat el cent cinquar>-
tenari de la mort de Frederic II de Prússia,
dit el rei filòsof, amic i protector de Vol-
taire, Diderot i altres escriptors i artistes
de l'època, i que escriví sempre en francès.

Tenia la passió dels, quadros i, regatejant,
Izavia adquirit per a la seva codecctó vint-i-
una teles de Lancret, vint-i-nou de Pater,
vint-i-sis de Watteau, i altres de Chardtin,
Vanloo, Coypel, etc. Era el seu luxe, l'únic,
car era garrepa cana ell tot sol. El cotxe
que tenia l'havia heretat del seu pare, ti pa-
gava els seus dos cuiners a preu fet: trenta-
sis sous el plat. Cal dir que portà també
aquest esperit d'economia a les finances pú-
buques i deixà, en tots sentits, el seu país
millor de com l'havia trobat.

Voltaire va escriure unes Memòries que,
segons l'ús del temps, eren upes a servir n
la història de M. de I oltairen, i que és més
just de dir que són «per a desservir» la del
seu avar protector.

Frederic el Gran, que tocava la flauta i
és fama que inventà el famós «pas de l'oca»,
era un home d'un enginy agut, però cínic i
brutal.

Però una vegada algú li havia de picar
la cresta.

—A veure, Gohenius — va preguntar un
dia al seu metge —, en confiança, quants
homes heu mort en el temps que exerciu?

—Si fa no fa, tres-cents mil menys que
la Vostra Majestat— replicà fredament el
metge.

La tristesa de Baldwin

Baldwin està trist perquè l'actual situació
d'Europa no li permet d'anar a passar les
vacances a Aix-les- Batins.

—Trista època — diu el premier anglès —
en què ni tan sols queda el dret de tenir
reuma !

Novetats sobre la Revolució francesa

Es indiscutible qil'¡ ís historiadors nazis
van de descobriment en descobriment. L'únic
que passa és que fora de llur pals totes les
teories i interpretacions no són preses gens
seriosament i han de guardar-se-les per al
consum interior.

Aixi, per exemple, aquesta visió tan ori-
ginal de la Revolució francesa, que ha pu-
blicat Der S. A. Mann, de Berlin

«La Revolució francesa, feta per uns ho-
mes d'un nivell inferior, obra diabòlica de la
desterra humana de la França del Sud, cor-
rompuda des del punt de vista racial, va
ajudar els jueus en totes les circumstàncies.
El disbauxat Mirabeau intervingué a l'As-
semblea nacional en favor dels jueus, els
quals esdevingueren ciutadans francesos en
Igqr. Per arribar a aquest resultat, milers
de francesos de la capa superior ària i nòr-
dica foren decapitats pels jacobins assede-
gats de sang i dirigits pels xuetes.»

Com és natural, els diaris francesos s'han
afanyat a recollir aquesta versió que només
pot comparar-se amb els parlaments per
ràdio del Queipo de Llano.

Una criatura anormal

H. G. Wells, amic de les ((anticipacions»,
ha escrit un article titulat : Tindrem aviat
una guerra a Europa?, preocupació que,
amb motius de sobres, és la dominant en
tota la premsa europea, acabada d'aguditzar
asnb les possibles repercussions dels fets
d'Espanya.

En ell hi ha aquesta consideració :'
((Es pot donar per cert que, actualment,

una guerra causaria aI vencedor unes pèr-
dues considerables en ïorma de destrucció
de ciutats, extermini de la població civil,
etcètera, i només daria, en compensació, un
triomf molt petit. La preparació de la guer-
ya moderna és el fill idiota de dos proge-
nitors : la invenció i la tradició, car la in-
venció — o el progrés tècnic —, en comptes
de matar la tradició, s'hi ha combinat, i
d'aquest contuberni només se'n pot esperar
una criatura anormal.»
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un altre de memorable, s'esqueia el quart
centenari de la mort d'Erasme. Des de
MIRADOR mateix, J. M. Miquel i Vergés,
avançant-se a la data precisa, va parlar del
gran europeu incorporat al català gràcies a
les traduccions, bellament presentades, que
en féu J. Pmn i Soler.

Erasme ha estat en tot temps posat en
el primer rengle entre els humanistes del
Renaixement. Però ni a Holanda, on nas

-qué ; ni a Suïssa, on morí ; ni a cap dels
països europeus on sojornà aquest gran viat-



A HOLLYWOOD NO LI AGRADEN LES QUI DUREN

—Pera, vós que dueu una vida senzillai gairebé retirada del món, que ajudeu totsels qui acuden a vós, per què us tenen eldit a full? Si són vulgars xantatgistes,
racketeers, perquè la policia no pot fer rescontra ells?

—Perquè els més perillosos són els ca-lumniadors »amateurs». Car, sobretot quan
es tracta d'un o d'una artista no americana,
a Hollywood no li agraden els o les qui
duren. Que una italiana, una sueca, una
francesa o una russa vinguin a Amèrica,
hi assoleixin la glòria, .però desapareguin alcap de mig o d'un any, encara hi passen.Perd que corrin els anys i el mateix homeo la mateixa dona encara «aguantin)), és
una cosa imperdonable. I no creguéssiu pasque sóc l'única que em planyo d'aquesta in-
justícia. Us podria anomenar una bona mit-ja dotzena d'estrelles que en pateixen tantcom jo. Unes quantes vegades cada any,
s'organitzen »plebiscits» i «referèndums» pera fer constatar que jo i alguns altres, desdel punt de vista de la popularitat, ja no
ocupem sinó et lloc que fa dinou o trenta-tres. Fins artistes' com Chaplin queden en

En el seu primer film suec (quinze anys
enrera)

novè o catorzè lloc, en aquests referèndums.
No és que el públic americà sigui xovL Al
contrari, sense cap mena de dubte és el
menys xenòfob del món. Es una colla, una
mnffia, que estira els cordills. Té tota una
organització l'únic fi de la qual és la calúm-
nia, l'escàndol, la mentida. Darrerament
encara, una gran artista d'origen francés
va sojornar unes quantes setmanes a Euro-
pa. No passà ni un sol dia sense que uns
solts tendenciosos anunciessin, o que l'es-
trella en qüestió declarés als seus amics de
París que «fastiguejada dels mètodes cine-
matogràfics americans, fixarà definitivament
la seva residència a Europa», o que »els
postors en escena europeus valen deu vega-
des més que els dels (Estats Units », o que
amés s'estima rodar a Europa per cent dò-
lars setmanals que no pas als Estats Units
per dos mil», etc., etc.

(Segueix a la pàgina 8)

Quan Greta Garbo anava a coilegi

novella célebre. Jo mateixa vaig designar el
meu partenari, un jove actor que aprecio
molt, i que més d'una vegada vaig ajudar
en els seus començos en el cinema. Es tracta
d'un home d'una naturalesa franca, i un
dia, cosa d'un mes abans de la primera volta
de maneta, em vingué a veure i em digué
si fa no fa:

((—Greta, sóc amic vostre i vúll que sa-pigueu que tan bon punt s'ha fet públic el
repartiment del vostre film, tot de gent dels
medis més diversos proven d'esporuguir-me,
de desaconsellar-me, em parlen del vostre
tarannà busca-raons, m'asseguren que ens
barallarem des del primer dia, que si tre-
ballo amb vós totes les altres cases de Holly.
wood em posaran a ]'índex, etc., etc. Us
ho explico perquè sapigueu quants d'ene-
mics personals teniu. I la majoria són dels
qui es diuen amics voctres.

«Conec massa Hollywood perquè aquestes
paraules m'hagin sorprès massa. Li vaig
donar les gràcies i li vaig respondre mig
faceciosament que el nostre film desmentiria
d'una manera esclatant aquestes xafarde-
ries i que només havia de respondre una
cosa a les animetes, la que menys gràcia
els faria: que l'estima del públic envers mi
creixia en raó directa de les cal úmnies es-
campades sobre meu.

EL SEXE FORT

—Vuit dies després, tornà aquest actor a
dir-me, amb un aire embarassat, que els
atacs dels meus enemics augmentaven de
virulència, que Ii explicaven la història de
Stilier i de totes les altres «víctimes» meves,
mortes per culpa meva, i fins li ensenyaren
la còpia d'una carta que un dansarí italià,
casat i pare de dues criatures, m'havia es-
crit el dia abans de morir, demanant-me un
favar invocant el nostre «gran amor d'altre
temps». Havent-l'hi refusat, es matà l'en

-demà mati,
«Aquesta odiosa calúmnia em trasbalsà

tant més que no havia vist sinó una o dues
vegades el desgraciat en qüestió. No sabia
ni la seva nacionalitat ni si era casat. No
m'ha escrit mai i per tant no he pogut mai
negar-li un favor.

((—ES fastigós — em deia l'actor en qües-
tió —. Creieu-me que fa dies que no puc

El fill del president Roosevelt, John, vol
fer cinema. Heus-lo ací amb Wallace

Beery.
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EL CINEMA
"La pobra dona que sóc" PANORAMA

dormir. No és que doni gens ni mica de fe	 A Qenèexa
a aquestes mentides ; és que tinc el pres-	 S'anunciava la IV Mostra Internazionalesentiment que em passarà alguna desgràcia.	 Cinematografica, però en la inauguració, que«Què podia fer-hi? El vaig tranquil.litzar va tenir lloc dilluns de la setmana passada,altra vegada i ens acomiadàrem amb l'es- només van parlar autoritats italianes i elperança que el començament dels treballs delegat oficial alemany. Però, almenys, elsdel film aviat no ens deixaria lleure d'ocu-	 films projectats són d'altres països.par-nos d'estupideses semblants.	 Entre les pel.lícules presentades, Amèri-«Perd al cap de tres dies vaig rebre una ca ha contribuït amb la de von Sternberg,llarga carta seva, una carta sincera i emo- Desig reial, que és una opereta vienesa, in-cionant, en la qual, tot excusant-se i decla- terpretada per Grace Moore, Franchot Tone,rant-se disposat a pagar la penyora pre- Walter Connolly i Herman Bing, amb acom_Vista, em pregava d'intervenir perquè el seu palnyament musical escrit expressament pelcontracte fos rescindit, car estava convençut violinista Fritz Kreisler; The great Ziegfeld,que aquest film i aquesta collaboració li de Robert Leonard, evocació de la vida delportarien desgràcia:	 famós empresari i descobridor de beutats«Figureu-vos la meva consternació ! No tres hores de projecció ; i San Francisco, desolament estàvem a punt de donar la.pri- Van Dyke.mera volta de maneta i aquesta defecció em	 Els francesos han presentat La Kermesseposava en una situació difícil, sinó que per-	 heroica, de Jacques Feyder, ja distingidasonalment em sentia profundament trasbal-sada ihumiliada,	 amb un prerni oficia] francès ; Mayerling,

aI, per afegidura, e] meu manà er em 
Louis Pasteur, etc. Els anglesos, El Jan-g tasma f er vendre, de René Clair, i Una donadesaconsellà i tot de perseguir per calúmnia sola, amb Anna Sten de protagonista i eli difamació els meus «acusadors o acusa- Dr. Franke de director. Alemanya ha con-dores» desconeguts, considerant que al cap tribuït amb tres films : Ave Maria, amb eli a la fi l'escàndol em costaria d'allò més

diners i nd faria sinó perjudicar la meva	
cèlebre tenor Be m ncej, e Gigli; Traïdors,far

reputació.	 de Rítter, i El príncep estudiant. Holanda,ió, 
amb Cautxú, de Rutten, i Cors joves, de
Linden. Austria, Hongria, Egipte i India,
amb un film cada u, i Espanya, amb Mo-
rena Clara!

Escándol en perspectiva?
Sembla que Hollywood, Los Angeles i totCalifòrnia en pes no s'haurien d'amoïnar

gens ni mica per un divorci més o menys
de cap artista de la pantalla. I, no obstant,el divorci de Mary Astor i del Dr. Thorpe
apassiona fens el darrer comparsa dels estu-dis i ]'últim vagabund.

Potser és que el públic flaira un escàndol
divertit i trenta mil xafarderies picants i
comprometedores de persones molt conegu-
des en el món del cel.luloide.

Oficialment, el Dr. Thorpe i Mary Astor
es divorcien per «incompatibilitat d'humor»
i »crueltat mental», i el doctor aconsegueix
quedar-se amb la filla, Marylin. Mary Astorapel.la, demanant que la filla es quedi ambella ; el seu ex-marit allega la mala con-
ducta de la dona abans i després del matri-
moni, i amenaça amb deixar reproduir perla premsa el diari íntim en el qual la impru-
dent estrella ha comès la lleugeresa de
contar minuciosament les seves aventures
sentimentals, o el que siguin.

Sembla que hi ha prou aventures perquè
es pensi a comprar en cent mil dòlars el
silenci del metge. De totes maneres, els
assabentats fan córrer que entre els interes-
sats en la no publicació del comprometedor
document hi ha l'autor dramàtic i argumen-
tista G. Kaufmann, John Barrymore i un
tal Siberbury, que no té res a veure amb
el món del film, perd que el marit consi-
dera el seu enemic, més aviat privat que
públic, número u.

Will Hays, «el tsar del cinema», el cam-
pió de la moralitat puritana, Irving Thal-
berg, gran personatge de la Metro, i d'al-
tres proven d'arreglar les coses a les bones,
mentre Hollywood es •llepa els bigotis tot
comentant el que pot ésser el més gran es-
càndol in the world.

Les cinc bessones a la
pantalla

N'hi ha perquè Shirley Temple, d'enveja,
faci el peterrell. Heus ací que les cinc bes-
sonetes canadenques, les Dionne quintuplets,
als dos anys de vida, car van néixer en a8 de
maig de 1 934, han rodat un film, i no pas
un film d'actualitats, sinó—diuen—uin paper
de bo de bo, pel qual han cobrat de la nò-
mina.

Es clar que un fenomen que, segons les
estadístiques, només es produeix per cada
cinquanta-set milions de naixements, i és
rar que visquin gaire temps totes cinc cria-
tures, havia de cridar l'atenció d'algun ago-
sarat postor en escena.

Un «Quo Vadis ?»
Els drets de Quo Vadis?, tret natural-

ment de la tan célebre com insuportable
novella de Siemkiewicz, estaven en una si-
tuació legal complicada. Ara sembla que
s'han desenredat les coses i Irving Thal-
berg començarà un film que serà una super-
producció. (Les persones de gust ja poden
començar a escamar-se,)

En ocupar-nos en un article anterior del	 raments romàntics típics que trobem en elfilm de	 Clarence	 Brown	 Ahir com avui,
fèiem al.lusió, de passada, a les realitzacions

bon	 temps	 de	 l'apoteosi	 de	 la	 metafísica
Es,	 laben poc comercials que de tant en tant ens

,alemanya.	 per emprar	 terminologia
del poeta Novalis, que tan bé expressa lesarriben de Hollywood. Temptatives arrisca- ànsies insensates i nobles de la seva època,des que són	 per als productors com una una història d'idealisme màgic. La històriaaventura	 que	 es	 permeten,	 amb	 mires	 a de Peter Ibbetson ilustra la convicció queexplorar la possibilitat de noves rutes orlan- l'ànima voluntariosa és	 creadora d'existèn-tadores. cia. Q,ué som el que volem, amb tal de yo-D'entre aquestes realitzacions restarà com 1>r-ho amb tota la. vehemència. Que no so-la més reeixida que hem vist fins a la data, lament som responsables del que fem, sinó

que també del que eñs esde-
vé.	 Allò	 que	 els	 mediocres
qualifiquen de fatalitat no és
sinó	 la	 projecció	 de	 Llur	 ra-
quitisme espiritual. Patim un
destí	 que	 és	 aleshores	 una
creació personal,	 quan	 tenim.
aquella fe i aquell entusiasme
que,	 segons	 la	 insuperable
fórmula	 bíblica,	 transporta
les	 muntanyes.

r	 . Henry	 Hathaway	 s'ha
plantejat el problema de plas-
mar en un film una situació
d'aquest ordre, mostrant com

v
I

al marge de l'existència ma-
`, tenia!, d'aquella existència que

és l'única real als ulls dels me_'
diocres, dos éssers poden viu-

^`" re, en la comunió d'una pas-
sió	 amorosa,	 una	 existència
ideal que és en el fons I'úinica
real, la primera no essent sinó
una	 ombra	 fantasmagórica
que engendra la nostra mor-
talitat.

Es així que els protagonis-
tes del film, a despit de sofrir
l'adversitat més cruel per part
del que en podríem dir la Na_
tura	 i	 la	 Història,	 frueixen
d'una eterna jovenesa i viuen
en	 una comunió indissoluble
contra la qual res 'no poden
els	 factors de	 la vida mate-
rial, per tal com el somni dins

Ilenay Hathaway i Ann Harding, director i protagonista	 el qual ambdós viuen és, en
de ^^Peter Ibbetsori»

veritat,	 ]a	 profunda	 realitat
respecte de la qual, el que de

admirable Berkeley Square que fou
proje
aquell debò és un somni, és la qui-

mera de la vida corporal que els raquíticsctat per MIRADOR al Fantàsio. Fran
Lloyd aconseguia allí donar forma	 ¡plàstica

i	 febles d'esperit	 tenen	 per l'única veritat.
Un	 hauriai continuïtat anecdótica a una idea altament

altre	 preferit	 narrar	 el	 curs
dels esdeveniments	 tal	 com poden	 veure'sabstracta.	 La possibilitat de transcendir,	 a

.
en el film. Com que això fàcilment podràtravés	 d'una	 experiència	 amorosa	 viscuda ¡

en	 profunditat,	 el	 temps	 i	 l'espai,	 sembla 1
trobar-se	 en	 el	 material	 publicitari	 que	 la
casa	 deixarà

més	 aviat	 un	 tema	 adequat	 per	 a	 una
no	 de	 facilitar	 a la premsa,

hem cregut més oportú prescindir-ne i trac-cogitació filosòfica quan no mística, En Ber- ? tar de donar la idea bàsica d'on	 irradia ikeley Square,	 trobàrem	 un	 mite	 al	 servei 4'
d'aquesta estranya afirmació. I la gràcia del

pren	 sentit l'aventura.	 Amics	 de treure el
màxim	 de les	 hempartit	 coses, potser	 em-film	 consis tia	 a	 fer	 acceptar	 al	 públic	 la ¡ bellit massa el pensament en	 qüestió.	 Enmés inversemblant de les situacions, gràcies , tot cas,	 estem segurs de no haver-lo traït.a l'habilitat d'un découpage que ensems que ¿ Davant d'un film així allò que en diemdivertia	 invitava	 a	 les	 més	 serioses	 refle- tècnica (ara, en el sentit estricte) ha dexions.

Ningú no desitja més que nosaltres de

pre-
ocupar molt poc. Altres coses sol-liciten l'a-
tensió. Direm doncs solament que, des d'a-veure el cinema procedir sense restriccions quest punt de vista,	 el	 film és	 digne deen la seva ambició d'encarar -se amb els te- Hathaway. Hi ha un pròleg que explica la

mes més seriosos i profunds. Solament que infància dels protagonistes, que és exquisitla necessitat de no perdre el contacte amb de debò, i en el curas del film, les meravellesel públic, únic inspirador del film, posa ací fotogràfiques	 en	 tot	 el 'que	 es	 refereix	 aun handicap formidable com és el que sig- ' l'existència	 espiritual	 d'Ibbetson	 i	 la	 sevanifica vulgaritzar i fer accessible a tothom estimada	 captivaran,	 estem	 segurs,	 àdhucidees que moltes vegades sofreixen mortal- els més exigents.
ment d'aquesta reducció. Hathaway e>- trobava davant del proble-
No serà	 aquesta la	 situació	 en	 què	 es ma d'haver de desplegar el seu film en dostroba Peter Ibbetson, el film de Henry Ha- , plans diferents. Dos plans com superposats.

thaway que beco pogut ja veure, gràcies a Ha establert un découpage rígid que alternala gentilesa dels nostres amics de la Para- les imatges dels dos plans, sense aconseguirmount?
Henry Hathaway és, com sabeu,	 el di-

distingir aquests dos plans, amb trets espe-
cífics.	 La	 subjecció	 a	 la	 materialitat	 delrector d'un dels films que més diners ha món visible que domina l'expressió cinema-reportat a la Paramount. Es natural que un togràfica no ha permès a Hathaway distin -home capaç de donar Els tres llancers ben- gir radicalment allò que és de l'ordre delgalls	 inspiri una confiança illimitada a	 la món	 interior d'allò	 que	 és	 de	 l'ordre	 delon treballa. També és natural i

just
companyia món visible. D'ací que la impressió poèticaque hom li hagi concedit per una ve- que	 hom	 esperaria	 d'un	 film	 així	 quedi
gala carta blanca en una tasca que ell ha ,ennuegada i	 sense respiració.
pogut portar a cap, sense timideses de cap Tot veient el film hem pensat en Frankmena. Peter Ibbetson és així, efectivament, Borzage, tan capaç de donar a determinauna producció que seria molt difícil de com- des	 imatges	 aquell	 aspecte fugisser de	 lesparar a cap altra, i sense ombra de dubte visions	 d'ensomni,	 tan	 capaç	 d'establirsignifica aquest film una de les coses més aquella distància que separa el real de l'ir-arriscades	 que ham	 ha	 temptat	 a	 Holly- . real. Hi hem pensat, per creure que el tema
wood, arriscada tant des del punt de vista extraordinari de Peter Ibbetson sembla tal-comercial	 com des del	 punt de vista tèc- ment convenir a certes aficions de l'homenie, emprant aquest terme en el sentit més a qui devem El setè cel i Liliom, dos filmsample que el mot comporta. cent per cent romàntics.

Que Peter Ibbetson sigui	 un	 fracàs	 co- Amb tot,	 queda concedit que Peter Ib-mercial és un incident que no afecta per res betson és una producció laboriosa en la qualel valor in trínsec de l'obra, valor que és, en hom	 sembla	 temptar	 l'impossible.	 Esforçei fons, l'únic que ha d'importar a la crítica. no absent de noblesa que cal encoratjar.En tot cas cal examinar si	 és	 també	 un Gary Cooper i Ann Harding són els pro-fracàs artístic, o, com dèiem, d'ordre tècnic. tagonistes	 d'aquesta	 curiosa	 producció.La història que illustra aquest film és una
història que hauria entusiasmat els tempe- • JosEF PALAU
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Amb certes arts plàstiques passen coses
molt curioses. Tothom s'hi veu amb cor.
Aquí, i a tot arreu, ningú no s'atreviria a
exercir la medicina o l'enginyeria sense ha-
ver estudiat per metge o per enginyer. Amb
certes arts plàstiques, en canvi, tothom s'hi
atreveix. Molts creuen que pintar o esculpir,
per exemple, és bufar i fer ampolles. I qual-
sevol noiet, perquè les amistats li han dit
que les teles que empastifa els diumenges
fan d'allò més bonic, s'atreveix a penjar a

Fa alguns anys, semblà que la populari-
tat de Wagner, al seu país mateix, sofria
un cert eclipsi. Era fins una moda menyste-
nir el mestre de Bayreuth i a ]'Opera de
Berlín hi hagué dues temporades en què
quasi li fou preferit Verdi. De poc temps
ençà, però, les coses han canviat. En 1933,
el seu cinquantenari es celebrà amb gran
esclat. La propaganda nacional-socialista va
fer de Wagner el músic nacional, i les se-

portància. Fóra ridícul pensar que la Ca-
pitulació pesa tant en l'obra de Wagner
com el Tristany o el Parsifal. Com també,
amb el temps, ningú no es recordarà que
els nazis s'hagin volgut apropiar Wagner.

Política a part, cal reconèixer que el
cicle d'enguany a Bayreuth ha començat
amb una gran esplendor i participant-hi ar-

Wagner a Bayreuth. D'esquerra a dreta: Franz von Lenbach (pintor), Cosima i
Siegfrtied Wagner, Heinrich .Vogl (tenor), Richard Wagner, Hermann Levi (direc-

tor d'orquestra del primer «Parsifab), Franz von Liszt, Hans Richter (director d'or-

questra), Albert Nieniann (tenor), comtessa Wolkenstein, Paul von Jonkowsky
(escenògraf de la primera «Festspiele)))

ves òperes són gairebé les úniques que fan
anar Hitler al teatre.

Enguany, Bayreuth celebra amb gran
esplendor el seixantè aniversari de la inau-
guració del Festspiel, que s'escau ésser tam-
bé el cinquantenari de la mort de dos grans
amics de Wagner : Franz Liszt i Lluís II
de Baviera. 'Els dirigents nazis han volgut
demostrar que no tot el seu interès es con-
centra en els Jocs Olimpics, sinó que totes
les manifestacions artístiques i literàries,
mentre siguin «nacionals», atreuen llur in-

tistes dels millors . Els dos principals ani-
madors, Wilhelm Furtwangler — que ja fa
temps va fer les paus amb el Tercer
Reich — i Heinz Tietjon han presentat un
Lohengrin admirable, íntegre, sense cap re-
tallada, ni tan sols la que hi féu Wagner
mateix a la vetlla de la primera represen-
tació a Weimar, considerant que, des del
punt de vista dramàtic, era un allargassa

-ment. I més aviat tenia raó.
El cicle comprèn també L'Anell del Ni-

belung i el Parsif al, amb nova decoració de
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EL TEATREILA MLISICA
Les festes wagnerianes de BayreuthPer què figura la "Mar-

xa hongaresa" en la
"Damnació de Faust"

gis. Ara Eglevski va amb la companyia de I ^^
René Blum.

—René Blum? El fundador, amb W. de No	 fa	 aairs	 mesos,	 va	 córrer	 per	 lesa
de	 món una	 que

Basil, dels Ballets Russos de Monte-Carlo? pantalles	 tot	 el	 pellícula
deia La Marxa de Rakowzy. Rakowzy

—EI	 mateix.	 Ara	 Blum	 és	 el	 director
d'una tropa, el mestre de ballet de la qual

es
no	 era,	 naturalment,	 cap	 altra	 cosa	 que

és Fokin, i en la qual figuren Woizikovski 1 una deformació malle in Hollywood o co-
pyright by the Ufa, del nom del gran prín-

i	 els ballarins que aquest va presentar	 al
cep	 de	 Transsilvànra,	 el	 tricentenari	 del

nostre Olympia l'hivern passat.
qual va ésser celebrat no fa molt a Hon-

—Heu conegut Fokin?
gria,	 i el retrat del qual es veu sobre	 els

dirigint-Sí. El vaig veure	 uns assaigs.
Un home d'una història tan densa i tan segells commemoratius de correus. Un dels

brillant imposa. Em va impressionar de va- músics d'aquell príncep va crear una mag -
nífica marxa	 figura actualment, ambquelent.	 I amb tot no pot ésser més senzill i'
la instrumentació de Berlioz, al final de la

afectuós.
—Com està ]'ambient coreogràfic de Lon- primera	 part	 de	 la	 Damnació	 de	 Faust.

fires? Per què hi figura aquesta marxa, que en

—Ja us he dit que actualment Londres realitat no té res a veure amb el tema de

és el centre del ball. Hi ha una afició boja. la gran obra berliozana? Es a aquesta pre-

Ara hi	 actuaven	 tres	 companyies.	 I	 totes gunta que volem coaitestar en les ratlles que

omplien els teatres on treballaven, segueixen.
—Quines companyies eren? * # *
—La de W. de Basil, al Covent Garden.

La de Blum-Fokin, de la qual ja hem par- A Berlioz no el va interessar la Marxa

lat, a l'Alhambra. I la de Markowa-Dolor, de Ràkòczi, tan popular a Hongria, com a

a l'Hippodrome. Tots els elements d'aquesta tal document de música antiga.	 El va en-
la	 matèria	 més	 oteressar	 el	 material:darrera,	 ballarins,	 decoradors,	 músics,	 són

anglesos. Representen el ball anglès actual. menys bruta de la qual podia formar una

—Quina companyia tenia més èxit? composició pròpia. Quan organitzà la seva
tournée per l'estranger, arribà, després d'A-—La de W. de Basil, naturalment.' Les

altres	 són	 molt bones.	 Però no tenen la lemanya, a Viena, i va seguir cap a Pest

disciplina	 interior	 de	 la	 de	 Monte-Carlo. (que aleshores encara no estava unida amb

No tenen uns directors tan rics de gust i Buda i	 Ujlak,	 la triple unió de les quals
donà	 com	 resultat	 l'actua]	 ciutat	 de	 Bu-

experiència com Txernitxeva, Massin i Gri-
dapest).	 Aquest	 viatge	 i	els	 concerts	 que

gorieff.
—A Londres hi ha acadèmies de ball pu- donava van costar molts diners	 i aquestes

rament angleses? quantitats foren domades per uns mecenas

—Sí.	 Algunes.	 La principal és la Royal oude París.	 El director del	 rnal des	 Dé-J
Operatic Association, una mena d'Acadèmia bats,	 Monsieur	 Bertin,	 donà	 la	 quantitat

1,000	 francs.	 Figura	 entre	 elsmàxima :Nacional de Dansa. La supervisió d'aquesta
institució va	 a càrrec d'Adeline Gene.	 La donadors un jove alemany, de nom Fried-

professora és Phylis Bedells, gran ballarina land	 que	 donà uns	 700 francs,	 i	també

que ara es dedica a l'ensenyament, l'editor	 Hetzel donà la	 mateixa quantitat.

—Qui és Adeline Gene? (1 pensar que quan a Berlioz li calia d'ac-

-La creadora de l'escola anglesa. ceptar aquests humiliants donatius, un Me-

-Escola anglesa? yerbeer	 guanyava centenars	 de	 milers	 de

A Londres amb els russos

Li/li i Maria Lehmann i Minna Lammert, les primeres Filles del Rin (aFestspielen»
de Bayreuth, 1876)

terès i compten amb llur protecció. Això,
naturalment, ha modificat l'ambient que
era l'habitual dels grans fidels de Bayreuth,
aquell Bayreuth com l'han descrit tants
músics, escriptors o simplement filharmò-
nics que s'imposaven el romiatge a Bay-
reuth com un musulmà s'imposa el romiat-
ge a La Meca. Sense parlar de les banderes
i estendards amb la creu gammada, fóra
una estadística curiosa la que precisés
quants retrats de Wagner i quants de Hit-
ler es veuen pels carrers de Bayreuth. Els
vells habituats, els que queden dels temps
heroics, poden estar contents de veure el
triomf del seu músïc preferit. Però, qui sap
si en el fons del fons no s'estimen més
aquell temps en què les obres de Wagner
ja eren valorades pertot sense que servissin,
com ara, d'una plataforma més al règim.

Precisament, un any endarrera apareixia
un llibre contenint la correspondència de
Wagner amb els seus amics francesos. Al-
guns d'aquests, després de la guerra del 70,
seguiren admirant el músic, però es mo-
lestaren amb l'home. Calgué que passessin
alguns anys perquè s'oblidés aquella famo-
sa Capitulació que tant de mal efecte causà
als wagnerians francesos i de la qual, en
1876, Wagner provà de justificar-se en una
curiosa carta a Gabriel Monod. Però tot
això ja no té, a hores d'ara, una gran im-

Preetorius, del qual s'ha retret que hagi
canviat el temple del Graal, realitzat per
Joukowsky sota les indicacions del mateix
Wagner, per una discutible decoració mo-
dernitzada d'Alfred Roller.

W.

L'EMPASSA-SABRES

—Digues que si desarmen li treuran el
pa de la boca,

(Paris-soir)

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MARTI
Màxlma rapidesa ti Máxima qualltat

AVINVO, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELONA



El domador. — La bella senyoreta té un
terròs de sucre als llavis, terròs que el lleó
li pendrà amb els seus terribles ullals. L'em_
presa ofereix mil pessetes si algun especta-
dor, dama o cavaller, es presta a fer aques-
ta performança.

Una veu dei públic. — Fet! Feu sortir el
lleó!

(London Opinion)
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EI botador alemany ha quedat k. o.
(Everybody's, Londres)

ció al canonge de la Catedral de Barcelona
En Josep Romaguera, poeta imitador de
Góngora en català que escriví entre i68o
i 1709. Vegeu-ne, per exemple, uns tercets
d'art major, on referint-se a una garsa da-
munt d'uns núvols, on tant els símils com
la construcció de la frase revelen una mani-
festa influència gongorina

Garsa de l'aura, resflendent garsota
j enrió d'Astrea, timbre a sa grandesa,
vaixells de plomes surca en bella flota.
Almiiranta de l'aire a tota empresa,de galta a marfil brincos asoma,
rasgo del sol en classes de bellesa .
I de Dèlia gentil vano de ploma,
que avivant son donaire i bissarria
meteoros supera i núvols doma...

Vegeu també,. sencera, una lira del mateix
Romaguera :

Lo silenci profana
animada torba i vivent lira,
i entre rimes ufana,
Filomena del mar, metros respira,
i espargint alegria
accedeix d'Arion la melodia.
En láctea bonança

f

gosa en lo més atent, major troj ea,
ent gala en la mudança,

violenta Ares al inquiet Morfeu;
dolcíssima pirata
mata adormint i l'adormit remata.

En la lírica catalana dels segles xvt i xvit
trobem alguns casos molt interessants d'imi-
tació de Góngora. Vegeu una dècima deVicenç Garcia, rector de Vallfogona, que
desdiu diametralment de la idea que el poble
en té, dedicada «a una dama que patint unagran set li donà son galan un gerro d'ai-
gua» ; on és palesa una influència que par-teix del poeta andalús en el que fa a la
valoració de la imatge:

De la caritat vingui
a conseguir la finor;
puix que he apagat lo ardor
a la que me'l causa a mi;
quan ab son preciós robí
l'aigua ditxosa tocà
ab vislumbres la i•lustrà
de rés^lendor carmesina,
fent ab sa boca divina
lo miracle del Canà.

L'acceptació que tingué Góngora entre
nosaltres el segle xvll la té també ara, grà-
cies, aquesta vegada, als treballs del senyor
Dámaso Alonso, que ens n'ha donat tan be-
lles edicions iestudis tan brillants.

MARTÍ DE RIQUER

(I) Unes quantes setmanes enrera, el lli
-breter Francisco Vindel comunicava verbal-

ment a Francisco Rodríguez Marín i Julio
Casares, secretari i bibliotecari, respectiva-
ment, de l'Acadèmia Espanyola, de la seva
convicció sobre l'autor del fals Quijote, i,
més endavant, en un diari madrileny ja des-
aparegut, dedicava dos articles a demostrar
la seva tesi. No hem pogut veure el primer
article, en el qual, pel que en diu en el se-
gon, defensava que el Quijote d'Avellaneda
havia estat imprès a Barcelona per Sebastió
Cormellas.

En el segon, tot anunciant un llibre docu-
mentat per a ús de crítics i erudits, defensa-
va la identificació entre Avellaneda i Alonso
de Ledesma, natural de Segòvia (1562-1633),
poeta que adquirí gran popularitat en els me-
dis aristocràtics de l'època.

Com que la feina dels qui es dediquen a
investigacions ele la mena d'aquesta és de
treure partit de tot, Vindel acumula proves
que ara no tenim temps ni espai de detallar.

D'altra banda, no ens interessa ara dedi-
car-hi una atenció que més val esmerçar en
el llibre en què l'autor de la identificació
Ledesma Avellaneda vol demostrar complida

-ment la seva tesi.
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Blanca de los Ríos Lampérez en qué atri-	 ^/i
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buïa el fals Quijote a Tirso de Molina. 	 por A1on f'o ¿e I, p G(prjt'a J

	

Fa dos anys, don Emilio Cotarelo, darre- 	 l
	rament traspassat, publicà un article a la	 ngtura1 d'

	

revista de l'Acadèmia Espanyola titulat So-	 ^b
bre el Quijote de Avellaneda y acerca de su
autor verdadero, que tinguérem ocasió decomentar i on s'exposava la tesi que Ave-
llaneda era el nostre compatriota, l'escrip-
tor valencià en llengua castellana Guillem
de Castro. El distingit erudit valencià se-
nyor Francesc Martínez i Martínez ha sor-
tit a impugnar aquesta tesi amb un magní-

	

fic llibre, de correctíssima impressió i que	 C ON P R i V I L E G 10' 'segueix la més pura tradició filobíblica, que

	

porta el títol de Don Guillen de Castro no 	 En &294drjd ,Por A(Ofo M1irf^

	

ludo ser Alonso Fernández de Avellaneda,	 .•..,^,,^	publicat en llengua castellana per tal com	 ^ de
	és destinat a un problema que pertany a	 ADO de (6tt.aquesta literatura. El senyor Martínez i Mar_

	

tínez ja sortí a defensar Guillem de Castra	 Portada d'un llibre de Ledesma (I)
d'aquesta atribució l'any 1921 quan EmilioCotarelo llençà les primeres idees sobre la
seva tesi. En aquest darrer ¡libre trobem
reproduït aquell primer treball de refutació
de tal atribució.

El senyor Fráncesc Martínez i Martínez,
amb una rica documentació bibliográfica i
amb vastos coneixements filològics i lingüís-
tics, s'ha emprès la tasca de refutar la tesi
d'Emilio Cotarelo, i al nostre entendre n'ha
reeixit plenament, iEl seu treball, escrit enun estil típic de l'erudició dei passat segle,
amb acudits i jocs d'enginy barrejats amb
una argumentació contundent, deixa total-
ment anorreada la suposició del crític cas

-tellà, de manera que creiem que ningú més
no voldrà identificar Alonso Fernández de
Avellaneda amb el cavaller valencià En Gui-llem de Castro i Bellvís.

* ;r +

Fa uns anys, bona part de g la gent de lle-tres castellana tenia les obres de don Luis
de Góngora en un concepte baixíssim. Elsseus versos eren titllats d' incomprensibles ide pedants i hom n'evitava la lectura. D'ençà
que el senyor Dámaso Alonso s'ha dedicat
a l'estudi d'aquest poeta la cosa ha canviat
notablement. I tant ha canviat que l'esmen-
tat crític pot afegir a la seva nova edició
comentada de les Soledades, que acaba de
publicar Cruz y Raya, aquestes frases : «En
estos ocho años [la primera edició data de
I927] Góngora ha dejado de ser el .gran
proscrito de muestra poesía. Las últimas ge-
neraciones se han formado en 1a lectura y
el culto del autor de las Soledades... Re-
sulta casi divertido comparar lo que se decía
de Góngora en los manuales de literatura
antes de 1927 y lo que ahora se dice... Con-
servo incambiado mi trabajo como testimo-
nio de una primavera todavía próxima, y lo
conservo no sin algo de nostalgia, ¡ Quién,
pudiera 'estar aún en la oposición !a Pocs
crítics poden escriure frases com aquesta.
Dámaso Alonso ha aconseguit d'una mane-
ra meravellosa fer conèixer Góngora, fer
entendre Góngora i, ultra aquesta edició, el
seu formidable treball La lengua poética de
Góngora, que guanyà el Premi Nacional es-
panyol de Literatura, és un model d'estudi
literari digne de tots els elogis, Dámaso

Una prova de «La vieille filien corregida per Balzac 	
DUMAS PARE I GEORGE SAND

D
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LES LLETRES
Alonso ha aconseguit tan plenament e1 seu	

E'I descobriment de l'instint com a forçavital és una conseqüència del romanticisme.propòsit de fer conèixer Góngora que sovint	 La llibertat a ultrança que demanaven elsens trobem amb esnobs que ens parlen del	 Fomàntics en tots els ordres, era en apli-gran poeta espanyol amb termes esgarrifo	 car-se a l'ordre moral, una dignificació tà-sos i escarafalls plens de fatxenderia.	 cita de l'instint, de la mateixa manera queAprofitem el parlar de Góngora per avan- la reacció antiracionalista que fou el fona -çar alguna petita mostra de l'antologia que ment del moviment romàntic en tots elspròximament publicarem en collaboració ordres era la glorificació del mateix instint,amb G. Díaz-Plaja sobre els poetes catalans 	 sota la forma d'inspiració lliure en l'ordredels segles xvi i xvH, on dediquem una sec-	 intel•lectual.
vingué amb el Guzmán de Alfarache de Ma-
teo Alemán. Sobre el Quijote d'Ave llaneda
s'han arribat a escriure les coses més absur-des i s'hi han teixit les teories més pero-	 f Tgrines. Algú l'atribuí a Fray Luis de Gra-	 jZnada, mort divuit anys abans de la primeraedició del Quijote de Cervantes. Sembla quefins i tat els crítics més equànimes han per-
dut una mica el seny davant d'aquest pro-blema. Fa poc llegíem en unes cartes die
Menéndez y Pelayo que acaba de publicar
Rodríguez Marín, frases d'indignació delcrític

Un dels enigmes més interessants de la
literatura castellana ha estat, des del seú
origen, el de l'atribució de la segona part
del Quijote que es publicà en 1614, l'autor
de la qual es signà Alonso Fernández de
Avellaneda. El mateix Cervantes ignorà la
seva veritable personalitat, i res no trague
ren en clar els seus contemporanis. Es nom-
brosa la bibliografia que ha estat dedicada
a aquest problema literari que, no res menys,té el precedent d'un cas semblant que esde

Sobre clàssics castellans I Fallida de l'instint

ECHAS
para honda re-

creacion,

ENIGMAS
Passat el furor romàntic, l'i'nstint fou

considerat pels naturalistes com un elementd'art. De fet, però, ells es limitaren a em-prar-lo i a demostrar la seva importància
social. No arribaren però a la seva glorifi-
cació, a intentar substituir les normes intel-
lectuals per les purament instintives com
s'ha fet després.

Algú ha volgut veure en l'impressionisme
pictòric i en les seves apologies de la visió
instintiva la primera manifestació d'aquesta
tendència moderna a substituir la intelli-
gòncia per l'instint, en tots els ordres so-cials. Quan la croada en pro d'aquesta subs-titució ha arribat a popularitzar-se, diver-sos altres esdeveniments havien preparat elterreny.

L'un fou la guerra, amb l'escepticisme
subsegüent sobre el valor real de la civilit-
zació europea, que minava les bases de l'in-
telleetualisme rector de la vida social. L'al-
tre, la popularització de les doctrines psico-
analítiques que arribaren a fer creure a
molta gent en l'absoluta fallida de la intel-
ligéncia i 'de la voluntat com a elements
rectors de la vida psicològica individual.
Freud i molts dels seus seguidors les havien
substituïdes pels instints.

A Anglaterra, país de moral pública rí-
gida, més hipòcrita que real, pàtria del ra-
cionalisme modern, segons tradició mantin-
guda des del segle xvtt, la reacció pro-vns-
tint havia de pendre un to molt més espec-
tacular i literari que enilloc del món, La
religió de l'instint trobà un terreny prepa-
rat entre la inte•lectualitat de la postguerra,
i un profeta apocalíptic i enormement sug-
gestiu en el novellista David Herbert Law-
rence. Ell iens seus amics donaren a áquesta
religió de l'instint una qualitat intellectual
que la diferenciava d'altres apologies menys
acadèmiques.

Tota l'obra de Lawrence na és altra cosa
que una llarga protesta contra la civilitza-
ció present i un cant prolongat de Ves excel-
léncies de 1'instlnt. Ell mateix, enamorat dels
primitius, els instintius per essència, passà
uns anys entre els indis mexicans. 'Els re-sultats de l'experiéncia consignats en les
seves novelles de tema mexicà (El sergent
emplomat per exemple i algunes novelletes)no corresponen a la seva actuació personal.
Lawrence, tot i haver trobat la gent que
vivia lliurada a l'instint, en comunió amb
les forces de la naturalesa, retonnà a la
civilització.

En 1 933, Aldous Huxley, el gran amicde Lawrence, emprengué un viatge a Mèxici l'Amèrica Central, 'El record de Lawrencesembla que fou un dels motius que el por-
taren a fer-lo, i ]'experiència del viatge scm-bla confirmar-ho. Almenys el que ens contaen el seu llibre Més enllà de la 13adia de
Mèxic (Beyond the Mexique Bay, The Al-
batross Library), fruit d'aquest viatge, ens
fa pensar que Lawrence, citat expressament
allí, fou una de les causes que portaren
Aldous Huxley a enfrontar-se directam'^nt
amb aquell món on predominaven els ins-
tints.

Huxley ens confessa el fracás d'aquelles
teories que cantaven les excellàncies de ¡'ins-
tint. Els primitius el fan sentir-se inconfor-table i meditant sobre l'experiència mexi-
cana del seu amic Lawrence, es desenténde les seves simpaties per la religió de l'ins-tint. El gran mar de la sang viva de qué
parlava Lawrence, no el convenç quan s'hi
troba abocat, com no havia convençut l'au-tor de la frase. Malgrat els seus desigs decreure en les excellències de la sang, el
mateix Lawrence dubtava ben sovint. Lacivilització podia més que les teories,

I Huxley ens explica el perquè d'aquestaposició :
«Els homes han de treballar pel progrés .l

mental i material, i quan T'han aconseguit
per tal d'aprofitar-se'n han de renunciar a
privilegis de qué eren hereus abans d'acon- Cseguir el progrés. ,	 1

«El pas del primitivisme a la civilització,	 rde la sang a l'esperit, és un progrés queté un preu fixat ; sense descomptes per a fningú, ni per als clients més intel•ligents.
Un cop, vaig creure que el pagament podia eevitar-se, o reduir-se en gran part ; que era
possible d'aconseguir el millor d'ambdós
mons. Però això crec que fou un error. El
preu que cal pagar per la intelligéncia i per
l'esperit, no pot reduir-se. ,	 g

u Quan f'home esdevé un ésser intel-1ec- btual, paga els seus nous privilegis amb un q
tresor d'intuïcions, d'espontaneïtat emocio- snal, de sensualitat lliure de tota consciència,	 uEn la pràctica troba que és pràcticament nimpossible de retornar els nous privilegis ao d 'acontentar-se amb el primitivisme amb squè ha pagat aquells.»

«La captivitat humana, amb paraules deSpinoza, és el preu de da llibertat humana.	 ri
Els avantatges del primer estat són incom- spatibles amb els del segon. Hem d'aconten- ttar-nos amb pagar, i amb seguir pagant cindefinidament, el preu irreduible de les co- 	 rses que havem escollit.	 frQue és tant com reconèixer el fracàs sen-
timental i intellectual, per utòpiques i fora	 kde lloc, de totes les apologies de l'instintque s'han fet en els darrers anys.	 pe

RAMON ESQTJE RRA
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EI dependent d'escriptori Alexandre Du-
ma visqué amb 12 5 Francs mensuals. El
triomf de la seva primera obra, Enric III,
transformà radicalment la seva situació.
Se'n vengué l'original per 6,000 francs. Amb
aquests diners, començà per pagar els seus
deutes, insta•là la seva mare malalta en
una planta baixa amb urdí i ell llogà i
amoblà un piset. Mitjançant I,800 francs,
pagats al comptat, estipulà un tracte per
un any amb el Café Desmares ; el propie-
tari ]i donà, en canvi, 365 tiquets de dinar
i de sopar, vi a part. Per desgràcia, poc
temps després d'aquest arranjament... ge-
nial, l'establiment féu fallida. Per la seva
segona obra, Cristina, el llibreter Barba li
lliurà 12,000 francs.

Aquests debuts eren realment dels més
brillants. No obstant, George Sand quasi
arribà a sobrepassar el seu cèlebre contem -
porani. En 1832, després de l'aparició d'In-
diana, va rebre temptadores proposicions de
tots costats. ((Vendré la meva pròxima no-
vella per 4,000 francs. La Revue de Paris
i la Revue des Deux Mondes s'han disputat
el meu treball. A l'últim, m'he lliurat a la
Revue des Deux Mondes per una renda de
4,000 francs : cada sis setmanes, trenta-dues
pàgines escrites.» Doncs bé, quatre anys
més tard, George Sand tenia amb l'esmen-
tada revista un deute de 10,746 francs i
35 cèntims. Sabem, gràcies als llibres de
caixa de la revista, que George Sand havia
agafat el costum d'adreçar a l'administració
la seva modista, el seu carboner i fins la
seva minyona, perquè el caixer els pagués
el compte. I, on efecte, la complaença arri

-bà fins a l'extrem de pagar íntegrament els
deutes d'aquesta original dona de lletres.

^^r#

Aquestes poques xifres, recollides per c.i
per lla, ens revelen detalls força curiosos.
Els guan ys literaris — verament escarran-
sits — de ïtendhal s'oposen estranyament a
les sumes gegantines guanyades por Victor
Hugo. I quin sorprenent contrast entre el
preu boig de io,000 ¡liares satisfetes per una
novella — certament interessant, però sense
gran valor literari — i el servei de porce-
llana generosament ofert a Goethe com a
retribució de les seves obres completes !

MARIANNE BEAUGRAND
(C•opyright by Agelce Littéraire Internatio-

nale)

d'un

París)

a la seva posició social. Frederic el Gran
per la seva sola banda, li concedí un vita.
lid de 20,000 lliures.

En !a segona meitat del segle xvIH, le
situació canvià totalment. L'escriptor esde-
vingué burgès ; fa tractes amb el seu edi.
tor, a tall de comerciant. Aquest estat de
coses s'estabilitzà, de fet, des del moment
en què els drets de l'autor i de l'editor foren
protegits per la llei.

LA FORTUNA DE GOETHE

Després de l'èxit de Werther, el públic
alemany reclamà insistentment una edició
completa de les obres de Goethe. Però aquest
na estava disposat a satïsfer aquesta de-
manda. L'editor berlinés Himburg s'apro-
fità aleshores de ((les lentituds del mestre».
Un bou dia, Goethe rebé, amb viva estupe-
facció per part seva, alguns exemplars de
les seves obres completes. L'editor, després
d'haver obrat pel seu compte en aquest afer,
encara es vantava, amb una certa imperti-
nèncla, en una carta adreçada a Goethe, del
servei que així acabava de fer al públic...
i, per acabar, oferia de trametre a l'autor
de Werther, a tíinl de recompensa, algunes
porcellanes de Berlín. Però Goethe no esti-
gué badant sempre Onze anvs més tard,
venia a l'editor Cotta eis dre:, d'una pri-
mera edició de les seves obres completes,
en dotze volums. Aquest contracte sols era
vàlid per vuit anys, i li reportó to,000 es-
cuts. En 1816, cedí els drets sobre la segona
edició, en vint volums, per 16,000 escuts.
Aquest contracte, com el primer, només era
vàlid per vuit anys. Passat aquest termini,
'autor havia de cobrar 6o,000 escuts i a
nés a més es reservava la facultat de recla-
mar 6o,000 escuts més si el tiratge passava
le 40,000 exemplars. Sabem, pel balanç de
es edicions Cotta, que Goethe, de 1 795 a832, obtingué la suma respectable de 133,000
escuts. I després de la seva mort, la seva
amília percebé encara 155,000 escuts.
El mateix editor pagà a Schiller 91,000

scuts per les seves obres completes.

STENDHAL I BALZAC

Al costat d'aquestes xifres imponents, els
uanys' literaris de Stendhal ens semblen
on xic magres. La suma total s'eleva a
,zoo francs. Tenint en compte les pèrdues
ofertes' al començament, es constata, amb
na certa malenconia, que Stendhal gua-
yá, durant vint-i-dos anys d'una tasca
carnissada, 5,700 francs pel conjunt de la
eva producció literària.
Els guanys de Balzac foren molt diferents,

erò no sabé aprofitar-se gaire de la seva
quesa ; d'altra banda, l'estat caòtic de les
(ves finances s'ha fet quasi proverbial. De
otes maneres, a partit de 1830, Balzac per-
ebé. grans quantitats. Només per l'any
840, els seus honoraris s'elevaren a 150,000
anos. Malgrat això, aquest mateix any,
a veure's obligat a confessar a Mme. Hans-
a que no havia pogut escriure-li més sovint
er manca de diners per a franquejar les
ves cartes (sic!). I, a despit d'uns tals
Tanys, tota la seva vida fou víctima dels
editors.

VICTOR HUGO, ((L'HOME ASSENYAT»

Victor Hugo, a l'inrevés, tenia una con-
cepció de la vida diametralment oposada a
la de Balzac. Des del començ de la seva	 ,
carrera, tingué la seva manera de viure ben	 —Les nenes .no miren les estàtues!
seva. Publicà una sàtira i una oda a expen-	 —Oh, mamà, si hagués estat lases seves, cosa que li produí 88o francs.	 home, no l'hauria pas mirada!
Amb aquests diners va viure tretze mesos,	 (Gringoire,



J. F. Millet

aparegut en terres llevantines, regió on han
florit els més llestos mistificadors peninsu-
lars , els va fer témer de caure en un pa-
rany.

Es, però, en el clos de la pintura on la
gitaneria comercial ha tingut durant molt
de temps més camp per córrer. Ara que,
en l'actualitat, aquest camp s'ha reduït
considerablement. En els casos més dubto-
sos, com ara el d'obres de deixebles o de
seguidors d'un mestre clàssic i atribuïdes a
aquest, darrera l'examen visual de l'expert
queden encara els recursos dels laboratoris
especials amb llurs grans ampliacions foto-
gràfiques, proves a la claror opalina i a la
llum - rasant, assaigs químics r raigs X.
Aquest darrer mitjà és particularment útil
per a precisar els fragments retocats o res-
tauras, car les terres naturals o cremades
i els òxids metàllics mòlts i preparats en
els tallers antics ofereixen a l'anàlisi radios-
còpica una opacitat que no tenen els colors
fabricats per la nostra química industrial.

Pel que fa a la imitació moderna de pin-
tura antiga, per hàbil que sigui, qualsevol
antiquari intelligent pot descobrir-la amb
poc esforç d'ençà que es coneix bé la dife-
rent resistència de la matèria pictórica més
o menys recent i de la que ha estat endurida
pel pas dels segles a l'acció de líquids no
pas gens misteriosos. Aquest gènere, doncs,
en general és destinat als desorientats i als
ingenus que encara creuen a ulls clucs en
la ganga d'adquirir per uns pocs milers
de rals un Greco o un Rubens que els pro-
posa un corredor trapella.

Jo he conegut un honrat i pintoresc artesà
del ram. Com que el reglament del Louvre
prohibeix als copistes de vendre o d'empa-
raular llur treball dintre el museu, un d'a-
quests pacients sirgadors, al cap d'alguns
dies de veure'm passar pel seu costat, m'a-
Ilar•à furtivament una cartolina de reclam
que hauria fet la felicitat de Rafael Moragas.
L'imprès sobre l'adreça deia així mateix
J... F... Copista d'art antic. Especialista en
Giocondes. 1 indicant amb la mà la còpia
quasi llesta, m'informà

—Aquesta és la que fa trenta-sis.
Sens dubte endevinà la meva sorpresa pe

fet que, darrera l'experiència adquirida ami
aquella desaforada fabricació a la cadena dr
somriures de Monna Lisa, un hom només
reeixís la mediocre feina que tenia plantad
al cavallet, perquè cuità a confessar

—N'estic tan avorrit que cada vegada en

Un nou rocediment de gravatP 
Paul Weiss, gravador, deixeble d'Henr

Royer, ha trobat un nou procediment per
a la reproducció d'imatges mitjançant mr
preparat que es presenta en tub com els de

colors per a pintar.
Heus-en ací la tècnica
r. Sobre un paper de color clar, dibui-

xar el ue es vol tractar.

Un gravat de Paul Weiss pel seu procediment

gra». Té per objecte posar la pedra o el
zinc en disposició d'acceptar l'aigua i ex-
pulsar els cossos grassos, com la tinta d'im-
primir, que s'aplicaran sobre la part dibui-

sada.
6. Després d'assecar—pot fer -se amb aire

calent—, la composició està a punt de rebre
q	 la tinta. Es mulla amb aigua lleugerament

z. Aplicar sobre el dibuix la fulla de ge-
latina preparada.

3. Pintar sobre aquesta gelatina, amb el
color Weiss, el tema, tal com se'l vol veure
reproduït en la impressió, amb tots els va-
lors i detalls amb la tècnica habitual.

4. Acabada la pintura sobre gelatina, la

planxa està a punt per al transport (fals
calc) sobre zinc o pedra (el zinc i la pedra

granelluts van millor que polits).
5. El fals calc operat sobre la pedra o

el zinc és passat al talc i després cobert amb
la preparació. Aquesta preparació àcida,
análoga a la preparaci6 dels litògrafs, no
grava pròpiament pa_-lant, però «obre el

engomada o glicerinada, s'esborra amb pre-
caució amb essència de trementina i s'en-
tinta amb roleu d'impremta. Aleshores apa-
reix la composició.

7 . Després d'assecar, es passa talc r
goma. La planxa està a punt per al tiratge
(potser és preferible guardar el zinc o la
pedra i no fer el tiratge sinó sobre reports).

El procediment, diuen, és d'una fidelitat
remarcable, i és possible el retoc des del
començament a la fi de l'operació. Sobre
la gelatina, s'esborra amb un drap net mu-
llat de benzina ; sobre la planxa, gratant.

EI procediment dóna a la composició un
gra semblant al de la litografia

JOSEP MIRACLE

—Això del short trobo que treu tot encís
femení...

(Le Petit Parisien)

—Voleu veure la foto que he fet de vós
i la vostra senyora?

—No és la meva senyora!
—Així, potser voldríeu comprar-me el ne-

gatiu?	
(London Opinion)
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Francesc AlrnuníPhitrori fiOi
El mes 'de febrer de l'any passat, Jean- mulada per aquests i altres molts casos

Charles Millet, nét de Joan-François Millet, d'enganys finíssims, ha malbaratat sovint
el pintor de L'Angélus i de Les glaneuses, 1 ocasions excepcionals ofertes a l'amateur.
era condemnat pel tribunal correccional de Abans d'anar a enriquir el museu del Lou-
Fontaia^ebleau, junt amb el pintor Cazot, a 1 vre, l'arxifamosa escultura fenícia coneguda
les penes de sis mesos de presó i pagament correntment per La Dama d'Eix, veritable
de cinc-cents francs, iEra el càstig d'haver peça única i, per tant, sense preu, féu una
falsificat aquest darrer un quadro—el Van- estada a Barcelona sense que cap dels més
neur au bonnet rouge—i el primer la sig- 1 entesos colleccionistes de la ciutat (entre ells
natura del famós paisatgista de Barbizon, 1 el meu pare, Sebastià Junyent) accedís a
La g. Cambra d'apellació ha ratificat re- adquirir-la per tres mil pessetes. La ma-
centment l'anterior sentència ; motiu amb 1 teixa raresa de ]'objecte ; les circumstàncies
el qual potser torna a tenir una certa actua- I de la troballa, deguda a l'encallada fortuita
litat el tema inesgotable de les mistifica-	 de la rella d'un pagès, i el fet d'haver
tions artístiques.

La vista de l'afer Millet descabdellà da-
vant el tribunal belifontà un seguit d'inci-
dències i d'embolics plens de facècies i de
nmrriesca, a posta per a engrescar el més
entremaliat vodevilista. Recordarem, només,
amb un croquis sumari, l'episodi central
d'aquella farsa còmico-burlesca : un dia es
presentava a casa l'hereu Millet, a Barbizon,
el gentil poblet tocant Fontainebleau, un
cavaller correctíssim pregant-li de certificar
]'autenticitat d'una tela del seu avi, per tal
de poder-la vendre amb totes les garanties.
J.-Ch. Millet exigí que la pintura restés uns
dies dipositada a casa seva, car li calia exa-
minar-la a consciència abans de lliurar el
certificat. Quan, passat el temps convingut,
el propietari del quadro anà a recollir-lo, es
trobà que Millet l'havia cedit a la banca de
Fontainebleau com a garantia d'un préstec
d'alguns milers de francs. Denúncia del
robatori amb abús de confiança, escàndol,
procés. Ecos, comentaris i intervius de prem_
sa, amanits per aquella complaença espec-
tacular amb qué solen ésser explotats els
afers tèrbols pels diaris de França. Al cap
de poc, l'acusació retirava els càrrecs per
haver-se establert un acord entre les parts
en litigi. Entretant, la pintura, profusament
reproduïda per tots els rotatius, era fàcil

-ment venuda a bon preu a un amateur,
gràcies a aquella exagerada publicitat gra

-tuita. Acusador i acusat que, com pot supo-
sar-se, anaven d'acord des del primer mo-
ment, es repartien un magnífic benefici.

Llur satisfacció, però, no durà gaire. L'o-
bra es descobria com a falsa i els dos còm-
plices eren demandats judicialment per fal-
sificació i estafa. I, darrera aquesta enso-
pegada, es produí un diluvi de denúncies
similars, enllaçades com els típics entrellats
de cireres. Durant un seguit d'anys, el nét
Millet havia convertit el taller de Barbizon
en una mena de corn de l'abundància d'on
brollaven a raig fet petites notes de color,
dibuixos i apunts de l'avi illustre. I el pitjor
é que els marxants d'art que adquirien
aquests productes destinats a ]'entabanament
del colleccionisme incaute coneixien perfec-
tament la impostura, car, altrament, no els
haurien pas pagat amb quantitats oscillant
entre vuitanta i dos-cents francs ; ridícula-
ment per sota dels grassos preus que obte-
nen- normalment en el mercat les produc-
cions de J.-F. Millet, tal volta per a acon-
solar-lo post mortem d'una vida corcada de
privacions i d'estretors.

Entre els infinits trucs utilitzats pels fal-
saris d'art, el cas Millet no és pas el primer
exemple en què aquests s'han valgut de
l'escàndol públic com a instrument de pro-
paganda i, alhora, de protecció contra la
malfiança que, en principi, precedeix tota
adquisició d'obres importants. Anys enrera,
hi havia hagut ocasió de repetir aquesta ju-
gada : arribava a un port dels Estats Units
un fals Rafael o un fals Watteau amb la
signatura prestigiosa ingènuament dissimu-
lada sota retocs al tremp. Simultàniament,
la duana rebia una denúncia anònima. I la
notícia de la retenció de la tela junt amb
la de la multa imposada al destinatari era
precisament l'esquer calculat per a fer apa

-rèixer les belles ofertes. En una certa oca-
sió, pero, l'obstacle aranzelari actuà indi

-rectament com a descobridor del frau. Per
a satisfer segurament alguna fallera de nou
ric, des d'Amèrica s'encarregà a uns anti-
quaris francesos especialment coneguts per
llur manca d'escrúpols, d'escollir i d'enviar
una pintura antiga italiana ; amb la con-
signa de trobar el mitjà de passar-la per la
duana ocultant-ne la vàlua. Els antiquaris
expediren el quadro després d'haver-hi fet
pintar a sobre un vulgar retrat de perso-
natge oficial. Conjuntament, trametien el
líquid idoni i les instruccions per a servir-
se'n quan calgués eliminar aquell camu-
flatge. Fos que la fórmula en qüestió es
revelés massa eficaç, fos que les instruccions .
no fossin ben ateses, el cert és que, fregant,
fregant, no sols desapareixia el personatge
sinó també la composició italiana del seu
darrera, quedant finalment en descobert...
un panorama de l'Exposició de 1878!

Les mistificacions d'art s'operen en gran
escala en tota mena d'objectes, esmerçant
tant d'enginy en llur creació com en els
mitjans de despistar les suspicàcies del com-
prador eventual. Enterrar monedes prèvia-
ment rosegades per un àcid ; incrustar, amb
l'ajut de morters especials, escuts i meda-
llons de pedra o de terra cuita en murs
històrics en liquidació, és la infància de
l'ofici. De vegades, l'habilitat dels falsaris
ateny un virtuosisme que ha arribat a crear
greus conflictes entre la gent millor prepa-
rada per a combatre'ls. Quantes vegades
s'ha comentat l'aventura del memorable cep-
tre de Carlemany que Napoleó duia a la
mà el dia de la consagració imperial i que
ro era sinó una vara de xantre del segle xv
astutament maquillada? Força més a prop
ncstre, és ben fàcil recordar el cèlebre afer
de la tiara de Saitafarnes comprada pel
Louvre, autentificada solemnialment pels ex-
perts — sense excloure el de més prestigi
en aquell moment, Salomon Reinach—fins
a revelar-se com una simple imitació rea-
litzada, això sí, amb una traça perfecta.
I ningú no ha oblidat aquelles excavacions
de Glozel que, fa ben pocs anys, dividiren
en dos bàndols plens de passió les primeres
autoritats internacionals en prehistòria.

Com a contrapartida, la prudència esti-
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EI patrimoni artístic
de Catalunya

w
El patrimoni artístic català : heus ací una

de les preocupacions d'aquests dies.
Creiem tenir l'obligació, en la nostra co-

municació setmanal amb els lectors, de re-
portar notícies exactes sobre aquest afer, re-
dactades amb l'esperit de collaborar a la tran-
quillitat pública pel que es refereix al balanç
esmentat.

Però encara no és possible tenir prou ele-
ments de judici ni referències prou satisfac-
tòriament exactes sobre aquesta qüestió im-
portant.

El valor que puguin tenir les referències de
testimonis, per més oculars que es diguin i
per més objectius que es creguin, no pot és-
ser admès sense un control ponderat acura-
dament. Hem recollit massa versions distin-
tes d'uns mateixos fets perquè puguem, en
les actuals circumstàncies, refiar-nos de les
referències.

Més endavant, quan la revolta hags estat
finalment esclafada i la tranquillitat dels es-
perits substitueixi a la tensió obligada en què
els fa viure la criminal obstinació dels suble-
vats, es podrà fer una recensió exacta del
patrimoni artístic català.

A més a més, pel que fa als guanys d'a-
quest, no estan encara degudament catalo-
gats. De totes maneres, esperem donar aviat
— ja que un catàleg detallat fóra impropi
d'aquesta publicació — àmplies referències de
la quantiosa sèrie de troballes i d'incauta

-cions que permetran el gaudi per tothom
d'innombrables riqueses, moltes de les quals
potser no haurien estat mai conegudes ni
exhibides, que ara trobaran en els Museus
de Catalunya les garanties d'una bona guar_
da i conservació, així com la possibilitat
d'enriquir la cultura general.

Donem a continuació, a títol preliminar,
ma simple relació de les més importants col-
leccions que, gràcies sobretot al govern de la
Generalitat de Catalunya, seran ara patrimo_
ni comú de tots els ciutadans.

Collecció Muntadas : retaules gòtics, esta-
tuària gòtica i romànica, mobiliari, joies, etc.

Collecció M. Rocamora : indumentària.
Collecció A. Rocamora : vidres i pintura

moderna.
Collecció 'F. Amatller : Vidres i retaules

gòtics,
Collecció Bertran i Musitu": pintura, cerà-

mica i mobiliari.
Collecció Mansana : art oriental.
Collecció Macaya : vidres.
Collecció Espona : art iomànic i gòtic.
Collecció ex-baronessa de Maldà : gobelins,

f ventalls i porcellanes.
Collecció J. Andreu : pintura dels segles

xvt i xvit.
Collecció Tecla Sala :retaules, talles i pin-

tura dels segl es xvr i xv[i,
Collecció Joan Andreu : pintura i tapissos.
Collecció Dalmases : pintura, un altar gò-

tic de campanya i tapissos.
Collecció Ventosa i Calvelil : pintura.
Collecció ex-comte de Vilanova : armes an-

tigues.
Lliurada pel Partit Comunista : Collecció

Giiell, de talles religioses i pintura.
Lliurada pei Comitè Peninsular de la

F. A. I.: Collecció Cambó, de pintura clàs-
sica i moderna,

E. F. G.

Potser sí que sóc badoc de mena — bon
barceloní al capdavall — i que tinc engres-
caments immotivats. Potser sí. Però potser
no. Perquè el cas és que si he passat sem-
pre de llarg davant la cosa novíssima quan
de novíssima ha quedat petrificada, inani-
rnada i fins i tot absurda, el dia que m'he
aturat davant d'alguna cosa, sempre ha re-
sultat clàssica o classicitzant. I d'aquí sos

-pito que vindrà un dia o altre el dicteni de
badoc que m'hauré guanyat amb les meves
raríssimes incursions a la setena plana. Un
dia era Joan G. Junceda que se m'enduia;
avui se m'enduu Francesc Almuni. 1 per
contrast, potser.

Francesc Alrnuni — Autoretrat

Segurament. Deu ésser per contrast, a
desgrat del parentiu. Hom mira una ploma
de Francesc Almuni i va per dir : «Ah, mira
quin Junceda! Però aquestes ratlles... aquest
patetisme... ep! que això no és Junceda.n
I no és Junceda, realment. Es Almuni. Es
una altra personalitat. Es tota una altra
personalitat, ben acusada, ben definida. Es
Francesc Almuni.

El primer gest d'admiració que li he de-
dicat data d'uns quants anys: de quan ni

ell ni jo no ens afaitàvem i érem condeixe-
bles. Per mi i per tants d'altres que en
aquest ram no hem fet res de bo, llavors
Almuni ja ens feia respecte; dibuixava i

pintava amb una nitidesa extraordinària,
venia a ésser el capdavanter, el cas de I'es-

cola, però amb no massa desproporció per-
què arribés a convertir-se en patum, que és

la desgràcia que acostuma a passar als pro-
digis primerencs. Després el vaig perdre de
vista fins que el vell impressor de Sants,
Innocent Porcar, edità el pulcríssim Sans
nou i Sans vell. Alrnuni hi té una illustraeió
que fa de fons a uns versos de Pere Riera

— el vell poeta virtuós del sonet — en la

qual es veu la grapa i els vint anys de
l'Almuni. Junceda? Sí, En l'álludida illus-
tració la influència, el mestratge de Junceda
— moltes vegades imitat, no gaires estudiat
— es revela tant al primer cop d'ull com
al segon. Al cap de deu anys he tornat a
trobar el Francesc Almuni, i aquesta ve-
gada, per mi, amb la batalla per la perso-

nalitat ben guanyada.
Ja no és aquella suavitat de

dicció; aquella franciscana re-
creació de l'obra de Junceda,
el que trobem en la de Fran-
cesc Almuni. Damunt el ve- .
risme, damunt la sinceritat de
la plasmació, aleteja la con-
fessió artística, el credo estè-
tic que dóna vida a un món
fantasmagòric, de vegades té-
tric, de vegades simplement
dantesc, del qual entren i sur-
ten, en lluita constant, volums
i masses, i horitzons i primers
termes.

Poc sol, en les composicions
de Francesc Almuni. Molta
boira, en carvi. Boira densa,
que es palpa, que de vegades

es cabdella en nuvolades plúm-
bies i després es deixata en
plugim llefiscós o en aigua i
aigua i aigua, tota una cor

-tina d'aigua que s'esfilagarsa
damunt uns quants pujols i
un escampall de cases misèr-
rimes. No sé si arribaré a sa-
ber mai per què m'han im-
pressionat tant aquells qua-
dros que té Almuni a la seva
saleta ; aquells bous sota la
pluja, aquell viàtic a munta-
nya i de nit, aquell campanar
que punxa els núvols, aquell
amuntegament de trespols i
teulades en un cop de puny
de poblat misèrrim. No sé per
qué m'han arribat a impres-
sionar. Perd sé que m'han

pressionat. I ara que en parlo i la patètica
processó de negros i de grisalla i de focs
follets passa i repassa davant meu; encara

en sento tota l'esgarrifança, iEm fa posar
trist. El sol, l'alegria, el vessament de cla-
ror i d'optimisme és absent de les obres de

Francesc Almuni. Perquè Francesc Almuni
veu així el paisatge de la muntanya i no
pot expressar-lo d'altra manera si no vol
trair-se.

Que és cas! Trair-se! Ací teniu el seu
autoretrat. Semblança? Absoluta. I amb tot,
quin frenesí, quina abundor de ratlles i més

ratlles, quina nerviositat, quin delit de cer-
car el tret psicològic, de trobar-lo, de plas-
niar-lo! L'autoretrat és reeixit. Reeixtd"s-
sim. La gran llàstima és que el lector no
pugui veure'l en l'original, perquè és bo de

veres. La gran llàstima és que el lector no
pugui enfilar-se fins aquella saleta tempta-
dora i deixar-se endur per la desfilada grisa
i negra, negra i grisa de la misèria i de la
poesia amarga del paisatge.

Hi ha una altra gran llàstima, també, i
és que Francesc Almuni no s'hagi atrevit,
encara, a aplegar les seves obres més repre-

sentatives per a oferir-les a un públic que,
si el coneix, només és gràcies a quatre coses
esparses entaforades entre les planes d'al-
gunes publicacions que aviat començaran a
ranciejar. Aquesta, aquesta és la gran llàs-

tima. Perquè destapar-se un cop l'any i con-

córrer als Salons de Montjuïc i de Prima-
vera, no és, com si diguéssim, perdre l'ano-
'nimat, encara que de resultes la Generalitat
hagi adquirit una de les obres exposades.
Hi ha molts vels encara, i una exposició
és segur que els esquinçaria.

surt pitjor. D altra banda, el client la vor
així.

Als pocs minuts, en ple pendís de la confi-
dència, el bon home es va creure obligat a
parlar-me de la seva edat d'or:

-Els temps són negres i només s'aguan-
ten les porqueries. Ah, m'haguéssiu vist anys
enrera, cap allà el zs ! Treballava com un
negre en un gran taller, amb quinze o setze
pintors més. Jo era l'encarregat de fer els
Corot. N'enllestia un cada setmana, dels de
contrallum, a vuit-cents francs la peça. Des-
prés, els turistes americans els compraven
com a panets per les rebotigues, a vuit r a
deu mil.. .>) I es veia que, només de pensar-
hi, se li feia salivera.
Haureu remarcat que així que es toca el

tema de la pintura falsa cal fer sovint refe-
rència als Estats Units. No obstant, tothom
sap que el país de Babbit, no sols ha anat
acumulant una bona part • de les millors
obres que formaven el vell patrimoni artístic
europeu (recordem, només, les emigrades de
Catalunya, via Deering), sinó que compta
amb un nucli competentíssim d'arqueòlegs,
d'historiadors d'art i de tècnics especialit-
zats. Però és que, al marge d'aquests valors
incontestables, el característic tarannà del
pervingut transoceànic ha obtingut que, par-

ticularment durant les èpoques en què el
dòlar ha dringat enjogassadament entre els

vapors del boom, fos també batut allí el
rècord de les adquisicions incontrolades i
fantasioses. Així, podria dir-se que no ha
pas pecat d'exagerada la dita maliciosa d'un
conegut expert : «Es coneixen actualment
uns cent-vuitanta Rembrandts, dels quals
cinc-cents són a Amèrica,.

ALBERT JUNYE`T



(I) Hi ha excepcions; prou dolorosa-
ment ho sabem. — N. de la R.

—Voleu conèixer l'esdevenidor del vostre
futur?

—No ; més m'estimaria conèixer el passat
del meu present.

(Ceske Slovo, Praga)

En el filin suec «Gosta Berláng»

preguntes. No són els diners, que no m'ha
temptat mai gaire, ni els sous regis, el queem reté a Amèrica. Però rodar un film
Europa és, en la majoria dels casos, perdreles nou desenes parts del seu públic. Potserés un prejudici o una idea fixa, però quan
un o una artista de Hollywood va a rodar
a Europa, es té la impressió que ho fa perquè ja no troba contracte a Amèrica. I éssabut que entre els qui han deixat Holly-wood per anar a Europa, ben pocs hi hantornat.

—Però, així i tot, vós hi sou i us hiquedareu encara per temps. Per què no heud'estar contenta r feliç,
—La cursa contínua a la glòria és una

cursa mortífera.I quan se sap que tard od'hora caldrá... «desaparèixer», és difícild'ésser feliç. Estimo l'art i l'odio. al mateixtemps.

«TINC POR DE LA VELLESA I VOLDRIA ISSER
ESCULTOR 0 ESCRIPTOR»

—Voldria tenir un ofici més «assenyat,
en què l'edat, la vanitat, la publicitat i les
intrigues no comptessin tant. Voldria ésser
escultor o escriptor per a poder prescindir
de tothom i treballar retirada en un recó

Greta Garbo arriba en I 925 a Hollywood
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--	 Resum de •política internacional
A.mal I de tornada d Eu 

	

Copa, ]i Va costar	 LA REFORMA DE LA SOCIETAT DE LES NACIONSmolts diners i temps «neutralitzar-les». No és cap tasca fàcil trobar, en els actua]s moments, un dirigent polític o sindicai retenir-lo durant mitja hora, perquè fac
	—Em parlàveu d'haver esguerrat la vos	 declaracions. Aquest és el cas amb el dinitro vida, de no haver aconseguit ni la satis-	 gent sindicalista, representant de la F. A. Ifacció artística, ni diners, ni la glòria. Si el	

on s Comitè o les Milícies i membre 
Ca

que us fa desgraciada és l'existència esgo-	 Consell d'Economia, fe A. Santillán.
 inacabable

 Cal
tadora de les estrelles de Hollywood, 	 sobre d'ell ]a tasca, feixuga i inacabablequè no veniu a rodar a Europa? Els estudis front l'organitzaciót d'Ar gó 	 de les milícies que van a
Suecs, francesos, alemanys o anglesos us front c Aragó i ses que s'embarquen cap
rebrien amb els braços oberts. 	 Mallorca. Donats els elements de què e^

	Respondré alhora a les vostres dues	 disposa, excés d'entusiasme improvisaci—	 (

«La pobra dona que sóc"

(Ve de !a pàgina 4)

»A uestes menti	 o9 	 des li van fer d all	 m eI vo mé eu D,

FERMÍ VERGES

El dia q d'agost, a Saint-Cloud, tenia llocuna assemblea general pacifista que, da-
vant una gentada inmensa, reunia nomstan diversos com lord Robert Cecil i PierreCot, Léon Jouhaux i l'arquebisbe de York,	 cisió d'interpretació dels articles del Cove-sense oblidar el famós autor de La GranIllusáó, Norman Angell,	 pont, sense alterar-ne llur sentit, i, a més,

Aquell dia feia vint-i-dos anys que en	
en l'afirmació del principi de la seguretat

les parets de tot França eren enganxats els en actes però als.	 el seu funcionament
cartells ordenant la mobilització general,	

en pactes regionals	 p
Del 3 al 6 del mes vinent, tindrà lloc a Es remarcable la proposició austríaca , és

Brusselles una Assemblea mundial de la .pel seu contingut — osti d'altra banda és
Pau, que reunirà homes de totes les na_ 

la repetició e teS s sostingudes ja abans de
cions, tendències i professions amb 'ob'ee- ]a 

creació p la S. de ras N. en com per ]

	

l	 e
tiu únic, per damunt de totes les diferèn_ 

font don pervé. Es tracta, o efecte de
cíes, de convertir la pau en més forta ue	

l'aplicació de principis reaccionan ti S pro-
guerra.	 q	 e posada per un govern reaccionari. Segons1a 

Cridant els escriptors a collaborar-hi Pier.	 aquesta proposició, els representants dels
re Paran ha escrita Les -labor r i, Pler- 

Països a Ginebra no haurien d'ésser nome-N
res ;	 natsna pels govern, sinó per elecció popular.

«Alió que els caps religiosos afirmen en	
Encara que aquesta proposició pugui ésser

nom de llur fe; allò que els cas polítics ' una maniobra els fins de la qual, per ara,	caps 	 no es poden suposar, no hi haurà cap paci-o sindicalistes afirmen en nom de llur par- fista ni cap demòcrata que no estigui d'acordtit, de llur classe obrera o pagesa, que amb Schuschnigg. Amb l'elecció dels dele_representen ; els ex-combatents en nom dellurs records les dones en nom de llur cor 'gats per sufragi, da fesomia cíe e s da o-
d'amant i de mare, els escriptors han de les N. canviaria radicalment i potser re po-
testimoniar-ho en nom del que fou i és llur , 

quen fi a aquelles influències que gntreban-
de viure i d'escriure : crear, per da- i 

mill la seva acció. A més, així quedarienraó is
munt de les forces de destrucció i malgrat , millor aplicats els principis d'autodecisib dels
elles, salvaguardar i desenrotllar e1 que sub-	

pobles i de llur sobirania,
sisteix de cultura en el món, estendre en
el plá internacional les regles de moralitat	

LES RELACIONS FRANCO-POI oNCSEs
elemental que s'ha arribat a fer respectara l'interior de les fronteres (i), curar d'a-questa por mútua els pobles preocupats perla idea d'una guerra que els fan creure queés inevitable.))

EI cap de ]'estat major francès, general'
Gamelin, ha fet una visita a Varsdvia que
ha estat motiu de molts comentaris, ja que,
aquests darrers temps, l'actitud de Polònia
envers França no Ara massa clara i es con-
tradeia amb el tractat d'aliança existent
entre els dos països.

La política polonesa, després d'haver se-

indiquem els camins a seguir. Tant de bo i Han començat a arribar al secretari Be-que totes	 les forces	 obreres,	 les organitza- i
cions sindicals

peral ic la S.	 les	 , les primeres
i	els partits	 polítics	 estiguin	 l

ei
Proposicions dels governs referents a ]a re-

er s rafe

animats de la nostra mateixa bona voluntat, forma de l'organisme, ]a qual	 d'ésserCrec possible, i no cal dir que la considero estudiada	 on	 la	 pròxima	 convocatòria	 de
voca t

necessàrcia, ]a collaboraciG i la compenetració w 1 Assemblea,
de	 tots.	 Això sí :	 exigim	 absoluta	 lleialtat.)Ara

França ha confirmat	 idees expressadesmateix no podem amagar la contra- Per B	 i Delb os	
el
el Consell	 minisrietat que ens produeixen unes declaracions tres,	 les

es 
qquals es basen en una ma

de
or pre
r

majorper un diputat comunista a Madrid.
La C. N. T. sap, jo els conec d'un a un,quin	 ha	 estat	 l'heroic	 comportament delsnostres	 militants.	 Regatejar-nos	mèrits	 hoconsiderem deslleial;	 difamar-nos,	 intolera-ble.	 Nosaltres	 coneixíem,	 des de feia vuitdies, quines eren les intencions dels militarsi, per aixa, acudírem a la Generalitat pertal que ens oferís els mitjans d'armar nos.Haguérem	 de sortir al	 carrer,	 però,	 amb jquatre escopetes i pistoles, l'impuls dels nos-tres homes féu	 el	 miracle.	 Si	 haguéssimestat ben armats, a Barcelona no hi hauriaf^hagut ni un	 mort,	 perquè els militars	 nitan sals haurien sortit de la rcaserna.

Som davant la porta de sortida.	 EntraMiravitlles i altres membres del Comitè deGuerra de les Milícies, amb uns mapes i
r

uns plans enormes. Ens acomiadem i donemles	 gràcies	 a	 Santillán	 per	 la	 mitja	 hora,
llarga, que ens ha	 dedicar.volgut

de Suècia o en una illa de I'Oceà. Aleshoressabria, o almenys ho esperaria, que la mevaobra durarà i serà enterament meva. Aradepenc de mil altres éssers humans i demil circumstàncies, he de tenir por de l'es-
devenidor, de la vellesa, dels meus ene-mics, dels meus amics.

—Sens dubte és a causa de la vostratendència a la misantropia que de tant en
tant s'anuncia que esteu a punt d'abandonar el cinema.

—Això són maniobres de xantatge de les
quals us parlava fa un moment. No crecque pogués viure mai sense el cinema. Mi-
reu, crec en la fatalitat i penso que no éspas un atzar que jo hagi vingut al món arai no deu mil anys enrera. Sóc, com es diu,«un producte» de la meva època, i no hiha dubte que si hagués estat javanesa o
senegalesa, hauria trobat igualment el meucamí en el film.

«A propòsit d'això, no puc oblidar una
escena a la qual vaig assistir un dia aHollywood, quan en una soirée, un perio-
dista vingué a intervivar un grup de ci-
neastes, entre els quals hi havia Ernst Lu-
bitsch i Charlie Chaplin, i els formulà la
pregunta de reglament : «Què faríeu si el
cinema encara no s'hagués inventat ?» «L'in_
ventaria!», respongué, sonse vacillar, el cè-
lebre postor en escena. «I vós, Mr. Cha-plin?n, preguntà el repòrter, «Esperaria queMr. Lubitsch l'inventés, i després, farcia com
ara : seria Charlie Chaplin.n

«He d'afegir que Chaplin m'ha pispat
la resposta...

K. W.
(Copyright Opera Mundí)
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d una tècnrca, organitzar milícies no és calfeina dolça. El «comandant, de Pedralbes,com he sentit que nomenen Santillán, emrep, finalment, després de diverses i llarguescitacions frustrades, en un recó de 1'ex-Capi-
tania, que. molt aviat serà el seu despatx,i es disposa a contestar-me unes preguntes
que van sortint al vol de la conversa.

—L'objectiu principal, el que ens preocu-
pa per sobre de tots els altres, és ]'aixa-
fament complet del feixisme. En aquest puntels anhels i les coincidències són unànimes.
Penseu que en aquest moment, jugant lacarta del feixisme a Espanya, s'hi troben
uns interessos formidables que poden deci-
dir, a tot el món, el progrés o l'anihilaciódel proletariat. Per això la responsabilitat,en ]'ordre hispànic i internacional, es potdir que és i ncommensurable. Hem promès
que aixafaríem el feixisme i ho farem. Perla C. N. T., batre'] en el seu reducte deSaragossa és una qüestió d'honor. Des defa alguin temps, Saragossa era ]'orgull dela C. N. 1'. Feu-vos càrrec, doncs, que a
Saragossa hi haguéssim anat tots, si lesexigències de la reraguarda no imposessin
superiors obligacions,

n	 Parlem, a continuació, de. l'aspecte sociale de l'actua] moment. Suggerim a Santillána	 si en les actuals realitzacions la C. N. T.e no aplicaria part del programa que e11 ex-
posa en el llibre El organismo económico de
la revolución.

—Nosaltres — diu Santillán — no prejut-
gem ]'esdevenidor amb els nostres actes ac-tuals, ni considerem que ens hàgim de sot-reetre a unes exigències de caràcter doc-trinal o sistemàtic. La C. N. T. parteixd'una realitat indefugible ; és aquesta : el
moviment feixista impulsat pel militarisme,
en fracassar, ens deixa una organització eco-nòmica rompuda, • inservible. Naturalmentque això no és un resultat immediat delfracàs militarista, sinó que aquest fracàs
econòmic s'anava gestant anys ha. El fra-càs del moviment no ha fet més que preci-pitar-ho. Llavors, davant d'aquesta realitat,
cal declarar, naturalment, que ]'antiga or-
ganització capitalista ha frcacassat i que éon-

Q
vé impulsar-ne, vigoritzar-ne una de nova.

uina? De moment ei proletariat, obrant
com un factor històric de l'instant revolu-cionari, va procedir a incautar-se d'empre-
ses, transports, tallers, etc. IEl Consell d'E-conomia, creat a iniciatives de totes les
forces antifeixistes, recull aquest estat de fet
i procura encarrilar-lo per camins d'efecti-vitat. No cal, em sembla, ficar-nos amb teo-nies i sistemes. A Catalunya el llevat revo-
lucionari, la força cohesionada més impor-
tant, el pensament, diríem, àrbitre de la
situació, era el sindicalisme, enquadrat din-tre de la C. N. T. Es natural que Porga-nisme sorgit de la revolució, el Consell
Econòmic, tingui una estructura adaptada
a la realitat revolucionària. Fixeu -vos bé,
tanmateix, que parlo amb termes d'un ab-
solut realisme, La C. N. T., en aquest mo-
ment, vol tenir en compte, absolutament,
les possibilitats que li ofereix l'hora actua].
Estem en moments de guerra, d'una guerra
implacable, i l'organisme econòmic que hem
creat serveix, abans que res, els fins de la
guerra. Després vindran eis temps de pau, j
els temps de la creació fecunda. Aquestorganisme de guerra serà reorganitzat, adap-tat, a les necessitats d'aquell moment. Sor-
giran nous anhels, nóves vibracions; el
Consell d'Economia deurà buscar noves fór-
mules de riquesa. Catalunya és un país
mancat de primeres matèries ; no té pro-
ductes propis per a l'exportació. Caldrà,
doncs, trobar els mitjans necessaris perquè
la nostra indústria treballi suprimint aquest
pes enorme que és la importació de matèries
primeres. Heus ací la gran obra que cal
fer per Catalunya, i que farem, si ens deixenen pau : aliar el treball i la tècnica, cridar
tots els elements productors perquè colla-
borin en aquesta transformació económica
que propugnem, multiplicar la riquesa deCatalunya. Del ritme prodigiós de creacióen sortirà, contínuament, una necessitat in-interrompuda d'equilibrar factors diversos,
de crear un pla. Sóc — em diu Santillán
canviant de to — francament optimista per-
qué crec en la virtut de ]a solidaritat i deltreball.

—La Generalitat i el Consell Econòmic --em diu el meu interlocutor, contestant unapregunta—mantindran les relacions normals
que imposa la realitat. Tothom sap quines
són les nostres idees sabre l'Estat i no]es hem de canviar. Si nosaltres trobem
en la Generalitat un desig de convivència
i col]aboració, cap raó no aconsellava noacceptar-lo. Creiem, però, que les dificultats
no sorgiran per aquest cantó. Com a orga-
nisme estatal, la Generalitat no té indepen-
dència financera. Seria llastimós que el pes
de l'Estat central aixafés l'experiència que
anem a començar. L'Estat central, amb la
cobertura or, el Banc nacional, les relacions
exteriors, podria provocar una ensulsiada.

—Quin rol tindrà el sistema bancari en
]a nova economia?

—Fins ara el sistema bancari servia per
satisfer els interessos més egoistes del capi-
talisme. La Banca, amb la seva organit-
zació portentosa, exercia una veritable dic-
tadura oculta. Protegia els uns, ofegava els
altres. De vegades una indústria necessària
plegava per manca de capitals i s'inflava,
al costat d'això, un afer purament borsari.
La Banca, el crèdit, estaran, en endavant,
al servei del treball i la tècnica.

«Ja podeu veure — ens va dient Santillán,
mentre caminem pel passadís lateral de Ca-
pitania — que a Catalunya es comença una
experiència d'unes possibilitats interiors
enormes i d'un abast mundial inimaginable.
A Rússia la transformació económica ha
tingut un caràcter exclusivista, marcada-
ment partidista. El partit comunista ha im-
posat la seva voluntat i ha exigit l'aplicació
de fes seves consignes. Ací nosaltres volem
suggerir, presentem les nostres solucions,

guit una línia de conducta antigermànica,
s'orientà després cap a entrar en relacions,
aparentment amistoses i realment servils,
amb el govern del Tercer Reich, el mésagressivament nacionalista i programàtica
ment antipolonès de tots els que hi ha hagut
a Berlín des de fa molts anys. Però la
política polonesa és dirigida per un grup demilitars que no es regeixen pas per la lò-gica.

EI govern francès ha hagut de reclamar

diverses vegades e] polonès a un major res-pecte dels compromisos assumits. Tant Bar-thou com Laval hagueren de fer algunsviatges a Varsòvia, perd Pilsudski ja es-
tava pràcticament retirat i la colla dels co-ranels era qui en realitat manava, Els es-forços dels dos ministres i de l'ambaixador
Laroche no aconseguiren gaire gran cosa.
E1 corone] Beck segut al costat de la Wil_
helmstrasse, la política de la qual sostinguéen tots els afers internacionals.
Però els temps i els esdeveniments sovint

S'imposen a la voluntat dels homes, i l'ac-titud de Polònia, si no ha canviat radical-ment, ha sofert modificacions. Les atzagaia-des del president del Senat de Danzig ésel que més hi ha contribuït.
Des d'un quant temps, el cap efectiu del

govern polonès, per bé que no en tingui la
consagració oficial, és el general Rydz Smi-gly, home d'un passat de lluita per la inde-pendència i la unificació del seu. país, i
d'idees democràtiques i socialistes. Es cosano gaire rara en ais nostres temps el canvicl'extremista d'esquerra en extremista dedreta, i era de témer que Rydz Smiglv,
veient-se en tan alt lloc del govern, sofrísuna evolució semblant. Perd, en comptesd'això, Rydz Smigly ha parlat diverses ve-gades d'una reforma de la Constitució en
sentit més democràtic,

A Polònia existeix el fet curiós que dre-tes i esquerres tenen el mateix objectiu polí-tic ; el que les separa és el programa eco-
nómic. Unes i altres demanen que es tornial règim parlamentari i es segueixi una po-
lítica antialemanya. El general Rydz Smigly
ha desvetllat esperances en ambdós sectorspolítics i aviat veurem si són justificades.Sigui com sigui, , el poble polonés ja en téprou de la dictadura militar i, si el general
volgués reforçar-la, és probable que hi hagilluites acarnissades.

Sembla també que Rydz Smigly vol donar
a la política exterior la primitiva orientació,és a dir, revalorar el tractat d'aliança, mili-tar i política, amb França. El viatge delgeneral Gamelin a Polònia i l'acollida quehi ha tingut són un fet demostratiu; però
perquè tingui tota l'eficàcia caldria canviar
de ministre d'Afers estrangers i posar enComptes del coronel Beck un diplomàtic de
carrera que conegui la seva professió.

ELS ACORDS ANGLO-EGIPCIS

—Saps, l'alcohol és una metzina lenta.
—Oh ! no tinc cap pressa!

(The Passing Show, Londres)

L'ASSEMBLEA DE BRUSEL.LES

Per la pau mundial

HISTORIETA ESCOCESA

—Ja fa trenta anys que no havíem fet	 v
una copa plegats! Te'n recordes?	 —No

—Ja ho crec que me'n recordo, si vaig carta de
pagar jo l'última vegada!	 viatjar.

(Everybody's, Londres)

no tinc passaport, però tinc una
la meva dona autoritzant-me a

(Evening News)

LA CURSA MORTÍFERA A LA GLÒRIA

Pilsudská saludant el sarcòfag del rei Joan Sobáeski, davant el qual fon enterrat.Al fons i al mig, el president de la República Polonesa, Moscicki

Per fi, s'han estipulat uns acords entreel govern de Londres i el del Caire que sónel coronament de la lluita que durant quinze
anys Egipte ha sostingut per la seva inde-pendència.

El punt més espinós era el de les capitu-
lacions, les quals eren tingudes pels egipcis—Quan vas anar a París, vas tenir difi- ! com una humiliació. Però abolir-les no de-cultats amb el francès que parlaves?	 pèn solament de la Gran Bretanya, sinó—Jo, no; els francesos són els qui en van	 d'altres Estats, que segurament no s'hi opo-tenir,	 sanan,

(Der Lustige Sachse, Leipzig) Les capitulacions concedien drets de pri-vilegi als estrangers, com exempció o reduc-ció de drets duaners i d'impostos ; no estar
sotmesos als tribunals egipcis, sinó a un de
mixt, •compost d'europeus, etc.

o Els 'inte l-lectuals egipcis han batallat molt
de temps perquè s'acabés aquesta situació
d'inferioritat, i Anglaterra ha vacillat molt^itlÍµ',M	 abans d'accedir a aquest desig . justificadís-

t̂ ,	 I	 r d!	 sim. Finalment, l'ha satisfet, però a condi-^- `h	 - .s v	 ció que altres nacions — França i Itàlia són
^^	 -+ °, ;	 les majorment interessades — hi vinguin bé.

	

-' 
t'

\ •	 El govern del Caire es proposa so l1 icitar,
d'aquesta feta, l'ingrés a la S. de les N.¡f< a:,ar. ,,,	 _c ,^	 Esperem que no sera per a constituir-se en

'	 $y^^, p{ „ y	 ,, fi , iÍ_^	 un satèfit més dels anglesos.
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