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F O C S D M R T I F I C I 
Noticies de confianza ens donen 

la seguretat que a Rússia s'esta pre-
parant una nova purga intellectual. 
Procediment i finalitat serán els de 
sempre i aixó no ens ha de sorpren-
dre. El veritablement interessant 
és conéixer quines han estat les 
desviacions d'ideari entre els escrip-
tors.comunistes i les causes de les 
mateixes. Indubtablement, després 
d'uiia guerra guanyada grácies no 
ais soviets rom a doctrina sino ais 
russos com a poblé envaít, s'haurá 
despertat un nou anhcl nacionalista, 
eneinic número u del sovietistne. 
En el camp de l'esperit és on mes 
aviat es desvetlla aquest sentiment. 
Es ciar que estem en el terreny de 
la hipótesi lógica, que tant per 
hipótesi com per lógica té una mí
nima aplicació al gran estat oriental. 

Bateig 
Una de les cerimónies mes con-

corregudes deis darrers mesos fou 
"ens dubte l'exposició de ninots 
grotescos de Francesc Espriu a la 
Sala Caralt. Ens plau de remarcar 
que fou precedida per un curios 
bateig: El padrí va esser el fecund 
crític d'art A l e x a n d r e C i r i c i : 
el batejat, Espriu. El nom imposat, 
un d'aquest noms d'origen grec o 
llatí. Fou, exactanient, el de coro-
plasta. É Í evident que la titulaeió 
ha fet efecte malgrat que potser a 
Grecia i a liorna no en sapiguen res. 

Moral i quant¡tut 
En una escola terrorista per a la 

preparació d'agents políties desti
náis a agitar el que sigui convenicnt, 
un professor, segurament Pencarre-
gat de la classe d'Etica, manifesta: 

Camarades, el matar un sol homc 
és un asssassinat: e l m a t a r - n e 
cinc-cents només és una estadística. 

Moisés ministre 
Un diputat anglés, qucixant-sc 

de l'excés de paperassa i de buro
cracia, ha dit en plena Cambra deis 
Cotnuns: 

Si Moisés hagués estat Ministre 
de Transporta, els jueus encara no 
haurien arribat a Palestina! 

L l á s t i m a no haver-ho sabut* 
abans, car s'hauria estalviat Tactual 
problema sionista. 

Un comenturi a «Cilda» 
La comentadora és una velleta de 

setanta-cinc anys, besavia, de bona 
familia i, a mes, ben educada. El 
comentari, fet tot movent el cap 
amb escepticisme, és mes eloqüent 
que tot un tractat sobre la subversió 
de valors en el món actual. Diu: 

Aixb és una comedia a"apatxes... 

A l'abast de tothom 
Ignasi F. Iquino, el director de 

«Tambor del Bruch», fa sortir en 
aquest film un tragincr que té una 
ínula. Al tragincr se li explica 
degudament que és la Patria, pero 
ell no lio entén. Veicnt aquesta 
diíicultat, a l'esccna següent, el 
senyor Iquino li mata la muía. 
Encadcnat riipit i per tota cxpli-
cació, li diuen: «Veus? La teva 
ínula era la teva Patria...> A l'abast 
de tothom, i, sortosament, de les 
tisores que suprimiren l'escena. 

Adoptes 
Josep Palau-Fabre és un poeta de 

bona fusta i d'unes formes d'expres-

sió fortament carregades de sal i de 
pebre amb tons verdosos. Els seus 
darrers ilibres, entre els quals des
taca C Á N C E R produírén enrenou 
considerable, especialmént entre els 
joves aprenents de la impremía on 
fou confcccionat. O r g a n i t z a r e n 
algunes lecturcs coHectives i, per al 
próxim llibrc, fins i tot están dispo-
sats a fer hores extraordinaries. 

! 
Navegado i sexe ¡ 

Una bona amiga nostra, dama de 
•sócietat barcelonina, per a la qual la 
llengua de Habríais serva intactes la 
niajor part deis seus secreta, viatjava 
en un navili francés, de L'llavrc a 
Nova York. El seu sibaritisme i el 
sen desconeixement de la traducció 
exacta de la paiaula mátalas foren 
les causes per les quals, arribada la 
nit, exigí a Pestorat «maitre»: 

«Monsieur, pour bien dormir j'ai 
besoin de trois matelots...! 

París esguarda África 
Un jove autor, Robles, ha gua-

nyat el premi de teatre francés amb 
una comedia: «Montserrat;», degrans 
qualitats. El conegut i terrible Mont-
herlant ha presentat al públie el 
drama: «Le Maitre de Santiago». A 
Nimes, malgrat Poposició de la So-
eietat Protectora <1 'Animáis, s'han 
celebrat curses de braus amb cartells 
ais «boulevards» parisenes. Carme 
Amaya ha hagut d'acluar el doble 
del temps previst. «Yerma» i «La 
Casa de Bernarda Alba» de García 
Lorca i «Divinas Palabras» de Valle 
Inclán, han estat esdeveniments de 
la finida primavera. El Teatre Na
cional Francés ofereix una vella co
media del segle passat, «Espanyols 
a Dinamarca»,de Prósper Merimée... 

LA NOSTRA PORTADA — Joan Miró ara fa uns mesos vingué a Barcelona i entre al tres ac tivita ts feu unes sibiUines manifestacions 
tot dient que Salvador Dalí era un pintor de corbata. Salvador Dalí, que ens ha visitat mes recentment, assabentat de l'afer no va 
tardar a afirmar que el greu no era ésser pintor de corbates sino teñir la desgracia que els quadres que un pintes s'assemblessin a les 
corbates, que era el que li passava a Joan Miró. Aquesta agressiva controversia ha unit per un moment en l'actu;ilitat catalana 
les figures de dos deis nostres mes pintoreses i discutits representants en el camp de les activitats artístiques. Resta pero el 
problema basic; Dalí i Miró que a l'estranger i en gran manera ais Estats Units acaparen l'atenció deis crítica i deis sc.guidors de 
les mes recents tendencies de la pintura moderna, i que gaudeixen d'una gran popularitat, aquí, a casa nostra, no han passat gaire 
mes enlla d'ésser els personatges centráis d'algun reportatge sensacionalista destinat a les revistes mes populars. Els museus 
i coHeccionistes, i els ambients artístics els teñen tancades les portes. Qui tindra rao? 
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P O R T I C 
Quan es parla una llengua i es conreuen unes . 

tradición»; quan una realitat histórica present o d 'ahir , 
se sent com quelcom fortament lligat a la nostra manera 
de pensar i de viure ; en un mot, quan es realitza en 
el nostre moment vital aixó que podem anomenar 
consciéncia de cultura;!, paraHelament, quan la concreció 
del nostre pensament es troba sobtada per una indiferen
cia c i rcuns tancia l , ens és lícit i gairebé obligat un 
escorcoll a fons del que podem enteudre i podem 
anomenar Cultura. 

Vista des de dintre , la cultura és la rcalització 
d 'uns valora espirituals eoHectius. Vista des de fora, 
és, senzillameiit, un concepte de vida. 

No cal remarcar el carácter de coHectivitat que una 
cultura pressuposa, pero si que hein de fcr front a una 
diíicultat que pot teñir valor de Ueial objecció. Será 
la de qui digui que l 'Esperit huma té ¡(lrulil.it de (ins, 
identitat teleológica com curien cls escolástics, i que, 
per tant, la seva realització, per a que siguí autentica i 
amb el suprcm valor de veritat ¡mpres, ha d'ésser única. 
O sia que la Cultura ha d'ésser única i indiferenciada 
arreu. Acccptant-ho així, la vocació i tasca de tots els 
que es consagren a una cultura determinada, preñen els 
carácter» ¡nequívocs d'una orientació sectaria. 

Pero, no és així. Ccrtament, les linalitats son unes. 
No solament la suprema que com a hornea de profun-
díssima arrel religiosa hein d 'acccptar, sino també 
altres linalitats mediales. No está en contradicen) amb 
la mes pura ortodoxia, no solament teológica, sino 
mental , el ttir que si bé la fínalitat és una, els camins 
poden ÁHer diversos... Fonamentades unes bases 
csscncials comunes com a tilles d 'una mateixa especie 
amb vocación* sobrenatural», el bé terrenal, la veritat i 
la justicia, la bellesa i l 'apropaiuciit ais ideáis de mes 
eolio, es poden assolir, tan a través d 'una conccpció 
nórdica, com llatina, oriental com oceánica. No ens 
fará respectar aquesta idea de l'cssencia de la cultura 
tot alió que sigui heretgia i contradicció, lot alió que 
sigui falscdat i decadencia: ni el folklore podrá tapar-ho 
a la nostra crítica mes dura. Pero, al marge d'aquestcs, 
lu na unes altres diferenciación» que no son antagonia-
iin's, altres recerques coHectives fondament diferencia-
des, altresesperits que.oposaut-se, s'ajuden i enriqtteixeu 
i que coHaborant s 'cnlairen, que teñen una existencia 

real i fecunda que s'imposa per ella mateixa i que no 
admet ni oblits ni mixtificación». ¡ 

Es cert que el iñón va uniformant-se, fenqmen lógic 
i natural que no té res de catastrófíc: Es la rnassificació 
cultural que tan enrenou va fer entre els filósofa de 
principi de segle, que ara arriba gairebé a reduir la 
cultura ais seus valor» comuna i universal». Totes 
aquelles diferencies que anaven des del tipisme extern 
fina a la faisó de concebre el món, passen progreaaiva-
ment a formar part de lea coHeccions de museu i deis 
última tractats d'história de la filosofía. 

La conseqüencia mes temuda d 'aqucst procéa, ja ens 
tusta a lu porta: el domini deis mes sobre els menys, 
que poden esser els millors, i com a consqüencia llur 
anihilament. Si la defensa d 'Occidcnt hein d'edifi-
car-la sobre la base de la íun;a, és inútil comenfar- la; 
per un prodigi de técnica podríem maulen ir una 
superioritat momentánia — deu, vint, cinquanta anya 
d 'h i s to r ia -pe í ó sucumbiríem davant l'allau de fora. 
La defensa d 'Occident está en la renovació de lea 
diferenta cultures occidcntala, fent-lcs fortes com en 
altres temps, vigorases, amb capacitat per a renovar-se i 
trobar solució nova i ctussicn ais problemes del món 
actual. 

I leus ací la nostra conclusió: val la pena d ' in tentar 
una renovació de les cultures nodridores. Es mes : no 
creicm que les formules antiaeptiquea i universaliatea 
de centralització política i cultural puguin solucionar 
satisfactóriament Tactual crisi. 

Aixó no vol significar que sigui convenient ni 
desitjable un retorn a l 'edat del» nacionalismes manci-
niana. El nacionalisme dinove, que no és mes que la 
fórmula coHectiva de l ' individualisme, ha d'ésser 
auperat defiuitivament. La solució—quina será que no 
sapiguem encara! —que oricnti de nou el camí de 
r ó c c i d e n t cristiá, ha de posseir indubtablement un 
carácter comunal i extensiu. 

Cal fixar-sc com els estala de torea, amb llurs mitjans 
représalas dissolcn i ofeguen l 'autcntica fesomia deis 
pobles i cls unifiquen i arrengleren en fredes concep
ción» dialcctiques. Que tenia el nazisme de l 'autcntica 
A lemán va? I l'Kstat aovietíc de la veritable RúsaiaP 
Exclusivamcnt alió que pot servir ais fin» de propa
ganda, i encara privat d 'cspontaneítat , amb tota la 
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I ' O H T K c« 11 nvruu ivn;n\\(i(>\vi, 
cultura reduiida a una manifestació burocrática i a una 
activitat áulica sectaria. 

La virtut i la forija deis cstats vcrament grans neíx 
de la fortitud espiritual de les nacions que instrumenten 
socialment. L'estat és la superestructura de les nacio-
nali tats: aillat, no passa d'ésser una concepció socioló
gica pura i ineíica<;. Si voleiu estats forts hem de teñir 
nacionalitats amb cultures fortes. 

L' indici extern primer que cns pot fer descobrir 
l 'existencia d 'una cultura és 1'idionia. Aixo no vol dir 
que a tot idioma hagi de correspondre necessáriament 
una cul tura: per aixb 1¡ donem solament el valor d 'un 
indici. Mes endintre cns cal esbrinar, remuntar els 
camins de la historia, el cultiu de les autentiques tradi-
cions vivents i núes sobre el paisatge deis nostres amors, 

no en el passatemps britanitzat del folklore; recorrer 
les lites deis camins, de poblé en poblé, sentir com 
canta l 'amor a les portes, com es guaita la temenca de 
la mort, que es crcu i a qui es resa; com el pé i el Mal, 
la Justicia i la Bellesa, es realitzen en el pqble i entre 
la gent que s'atrafega; i si existeix, en l'arre}, un mateix 
concepte de la vida i de les coses. 

Creiem que la llcngua que parlem, és la manifestació 
externa d'una rcalitat cultural catalana. En dir aixó no 
fem ni pocsia ni bandera: escatim una realitat i, en una 
hora crítica per al món volem posar-la, insubornable-
meiit, en la ruta de benedicció i fecunditat que li 
pertany, tan lluny de l 'oblit com de la prostitución 
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l<a miss ió deis Estáis Units d'América 
Assistim actualment a un fenb-

men d 'una transcendencia i d'una 
importancia considerables; es tracta 
d 'una creixent polarització de les 
activitats polítiques entorn deis dos 
centres directors del món actual : 
Washington i Moscú. 

No cal dir que aquesta ordenació 
d'activitats, aquesta tendencia a 
posar les bases per a la creació deis 
superestats del futur, peí que la ais 
seus dos centres directors, es realit-
za molt d'acord amb les velles 
tradicions i els fons de civilització 
deis dos nuclis . 

Així, el dilema de l 'actualitat ve 
plantejat entre sovietisme i occiden-
talisme, o sigui, respectivament, 
entre una tendencia que minimitza 
el valor de la llibertat i de la perso-
nalitat individuáis per a intentar 
salvar la coHectivitat, i l 'altra que 
creu que aquesta llibertat i aquesta 
personalitat humanes han d'ésser 
salvaguardados, lins i tot per tal 
d'assolir un millor nivcll coHectiu. 

Aqüestes dues lendencics pola-
ritzen el món entorn de dos grans 
nuclis humans , l'eslau i l 'anglosaxó, 
al qual sembla que s'afegirá el nucli 
llatí. 

Pero la vida pública d 'avui está 
caracteritzada també per un fet, com 
diu Ortega i Gasset, el mes important 
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de l 'hora present: El que gráíica-
ment s 'anomena la rebetlió de les 
masses, o sigui, l 'adveniment de 
les masses al pie poder social. 
Ja no es tracta de discutir si les 
masses han tingut accés al poder. 
Es tracta sois de constatar que la 
rao justificativa de la majoria deis 
governs és llur treball per al major 
benestar de Uurs masses, i peí da-
munt de tot, per al major benestar 
de la seva massa mes nombrosa: 
la proletaria. 

Per aquesta rao el món és agitat 
cada vegada mes sovint per aquests 
impulsos de les masses, de vegades 
terriblement vagues, d'altres terri-
blement mal defínides pels agitadors 
que s'assignen el paper de dirigents 
de les mateixes. 

Així, una de les premisses bási-
ques d 'una política actual i eficicnt, 
és el tractar de conquerir les masses 
per tal que siguin el suport de la 
política que s'intenta realitzar. 

Aquesta rcalitat ha eslat copsada 
peí món sovictic. Copsada i resolta. 
Tant és així, que actualment els 
soviets gaudeixen de l'cxclusiva del 
que podriera anomenar la mística 
proletaria. 

Pero ja seria hora que una acció 
adequada sitúes mes exactament tot 
aquest afer del món obrer i les seves 

aspiracions. S e n t i m c n t a l m e n t el 
món proletari és afecte de les grans 
empreses, amic de les redempcions, 
de les grans revolucions i deis que 
li prometen un esdevenidor millor i 
mes jusl. 

En contrast amb la realitat so
viética, realitat de fabriques, t rac-
tors i turbiues, caldria oposar el 
món deis Estats Units d'Ámerica, 
de mes grans fabriques, amb mes 
tractors i mes turbiues; i enfront de 
les conqucBtes sovietiques i la seva 
revolució, oposar-hi la que, al nostre 
judici, és mes gran, m¿s brillant, 
mes continuada i mes transcenden
tal : aquesta revolució social r e a l i 
zada en els darrers norahta anys ais 
Estats Units, on l 'obrer ha vist com 
el seu salari per hora augmehtava 
deu vegades, i les seves hores de 
treball eren reduides de setanta a 
quaranta per setmana. 

Aquesta és, creiem, la missió 
d e i s E s t a t s U n i t s , f e r coneixer 
aqüestes realitats, actualment gai-
rebé ignorades. Cal esperar que 
aquest oblit sigui rectificat, i que 
junt amb el pía Marshall, s'inicii 
també la tant necessária batalla per 
a a s s e g u r a r - s e la fidelitat de les 
masses. 

D A R L A C 
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Balines, de la plana de Vic 
La l o n a expansiva i missional dicament en cátala, no desvirtúa el 

deis nuclis geográfica centráis deis fet, ultra que la seva traducció a la 
paisos ésevident i histórica—Castella, nostra Mengua fou el seu, primer 
Prússia, Moscovia — . La plana de neguit. Es pot situar un literat 
Vic és el nostre crani Central. segons la Mengua que empra ; un 

La proximitat del mar ¡Ilumina íilósof se l 'ha de placar segons el 
la imaginario i pertorba auili el sen que pensa i diu, en qualsevol Mengua 
polimorfismo cssencial la possibilitat que lio fací, i la seva íiliació cultural 
d 'una d i r e c t a comunicació entre neix del propi pensament i no de 
Déu-Únic i r i l ó m e . {'idioma. La nissaga espiritual ca-

Miquel deis Sánts, Pe re Claret, talana de Malinos no es perd per 
Balmes, Verdaguer, Collell i, per aixó com no es perd la hispánica de 
destiuació providencial, T o r r a s i Séneca o Suárez per cscriure en Malí. 
Magos magistrant des d'Ausonia, I Balmes és de Vic: es til fet de 
son noms i esperits que poden donar Vic. La fonamentació del valor deli
rad d'aqucsta atribució d'arrel a la nitiu de les coHcctivitats humanes 
nostra plana de Vic. . resideix en la seva Metafísica—ex-

Llur ar r ió no es concreta en res pressió inteMectual máxima —i en la 
exclusivament comarcal: tots ells seva Mís t i ca—suprema possibilitat 
son autenticament ecuménica en cls sentimental . L l u r L ó g i c a , l l u r 
furs de l 'Esperit i la Veritat. Son P o e s í a , tot i essent importahts, son 
valors expánsius i imperials de la manifestacions s e g ó n o s d'aquelles 
nostra cultura enfront de la miiii- fonts i orígens. 
mització barcelonina. La nostra Metafísica i la nostra 

Aquesta és una de les maneres Mística han de reconéixer el naixe-
que tenim nosaltres d'enfocar la inent de la seva brotada moderna 
figura de Jamao Balines, com n'és sobre el paisatge i entre els homes 
una altra considerar la seva posició de la Plana de Vic, al voltant de la 
representativa com a figura dialéc- nostra ciutat escollida, nucl i , nodul , 
tica del seny, com ja assenyalá en pedra i sancta sanctorum de l 'esperit 
un comentan S. Nadal. cátala. ¡ 

Que Balmes escrivís sois espora- F . R O D A 

Alexander Fleming 
és lluny... 

En els fulls deis diaris ha quedat 
«eternitzada» la gran historia de l'es-
ta^a de Mr. Fleming: la petita bistu
rí., se l'ha emportada ell com un tre-
sor que anira osant en les seves \ot
ilados i en la intimitat del seu re
cord. Els hornos vivim mes d'anécdo-
tes que de conceptes generáis. 

Com aportació pintoresca ais nom-
brosíssims homenatges que va robre a 
casa nostra, volem donar compte d'a-
questes petites histories viscudcs, tu— 
significants si es vol, pero que teñen 
una caliditat humana que mai no po
dran posseir uns dignos i nierescuts ac-
tes oficiáis. 

* 

Madrid. Conversa sentida al Metro. 
Dos pillets son els intcrlocutors. 

—¿Qué haces mañana, Pepe? 
—:\'o sé chico. No tengo plan... 
—¿Y si fuésemos al Ris a ver al 

Vlemingc ese...? 

* 

Barcelona. Hospital d'infecciosos. V 
la planta de la Institució el periodista 
d'un diari nocturn de la ciutat, co
menta : 

—Mister Fleming haurá pujat al la-
boratori a fer una demostració de la 
penicilina... 

Talment un joc de mans! 

* 

Madrid. Hotel Ritz, poc abans del 
sopar do gala—un deis tants que sufrí 
el bou metoe escocés. 

Mr. Fleming es autenticament arros-
segat a una saleta del primer pis on 
. i ha un piano, l'ls raptors sún els 
agraíts niombros d'una familia madri 
lenya. El nen—set anys—fa una rebe-
queria perqué no vnl entregar al des
cubridor iHustre un artístie ¡lergami. 
I'.l pare pruu lí diu : 

—Itcsa la mano del noble investiga
dor que tatué la vida <1c: tu querida 
mama". 

Finalniont s'assoleix que tot vagi ro-
dat. I,a maro es posa al piano i acom
p a ñ a una ineflahle tiota a cantar 
l'-l, unió al Doc/or F l e m i n R . , música 
i 1 .ra de l'infant prodigi : 

«Loor, loor al admirado profesor 
que con droga sin igual...» 
Mr. Fleming no entcnia res.. . sino 

l'intenoió que, sens dubte, agrai'a. Al
guna senyora plorava i altres... no. Al 
menjador esperaven el Duc d'Alba i 
Walter Star'ie. tot tenia un aire in
efable de o media lleugera. 

A les postres l'home notable can-
tussejava duent el compás amb la cu-
llereta. 

* 

Jerez de la Frontera. Migdia. El mo-
inent mes folie de Mr. Fleming a Es-
panya, ha cstnt, segons eonfessió pro
pia i íntima, quan passejava en cotxe 
obert de cavalls andalusos eniuig del 
núvnl metaHic i sonor del dringar deis 
cascavells. 

* 

La primera paraula que Mr. Fleming 
aprengué en castella: «manzanilla». I 
trobava plaer en repetir-la... la parau
la i la beguda. 

Barcelona. Hotel Ritz. • Arriba una 
familia valenciana que té un deute d'a-
graíment amb el savi per la curació 

de l'bereu de dotze anys. Una germa
na del pare ha «pintat», en testimoni, 
un quadre de dos metros de costat «re
presentante Mr. Fleming voltat de 
tubs d'assaig i estris de laboratori. 

La sorpresa del descubridor i acom-
panyants en veure la tela és indescrip
tible. De.sprés d'un nioment de silen-
ci (potser en memoria de tots els pin-
tnrs morts), Mr. Fleming—nuu Dorian 
Gray—murmura: 

•Aquest matras sembla de debo...* 
El quadre, en l'actualitat, és a l'Ins-

titut Brítanic puix no cabía I a l'equi-
patge de l'hoste famós. 

El comentari del doctor a la festa de 
braus és certament original. Ni «cruel-
tat», ni «pobres cavalls», ni cap tópic 
estúpid. Una objecció: monotonía i du-
ració excessiva. Es un comentari d'home 
inteHigent. i 



CUONIQUES DE L'KSPEttlT 
Darreratnent, certes publicacions pe-

riodiques s'han fet eco d'una polémica 
que voreja alguns deis temes mes inte-
.cssants —i qui sap si significatius— 
de la nostra hora. De manera indi
recta, hom ha vingut a parlar de la in-
troducció avassalladora i feixuga de 
l'element psiquiatric —abstractament, 
de l'element medie— dintre de la no
veHa coutemporánia, i, a la vegada, 
de la compatibilitat del exercici de la 
medicina amb el de la literatura. Gon
zález Ruano s'ha aventurat a qualificar 
aixo, «el tema del nostre temps». Es 
evident que la narrativa d'ara acusa de 
pie aquesta emprerata de l'esperit cien-
tifie sobre totes les manifestacions de la 
vida moderna. «La religió de la ciencia 
—diu serenament Estelrich— compta 
encara amb prosélits que substitueixen 
amb térboies veritats de clínica mental, 
les clares veritats de la realitat de l'espe
rit.» La nostra época ha creat, d'una 
part, la figura del metge-literat, o bé 
del científic-literat, i d'una altra, els 
pseudo-génere3 literaris de la noveHa 
clínica, i de la noveHa psiquiátrica, l'úl-
tima de les quals, sobretot, ha envai't 
de sobte els prestatges deis editors i ha 
passat a ocupar el primer lloc en l'aten-
ció de certs públics. Davant de tot ple-
gat, hom podría creure que l'artista pur 
ja no existeix i que els temes eterns son 
esgotats. 

Tot aixo no és nou; ha seguit un 
Uarg procés degeneratiu, és a dir: ha 
partit d'uns principis considerables per 
anar a parar a la confusió i a la manca 
de naturalitat actuáis. La psiquiatría 
aplicada a la noveHa és hereva parcial 
d'aquella onada psicológica que assolí 
plena arrencada desde Proust a Dos-
toiewski, i que ens ha donat fruits defi-
nitius. Adhuc podría considerar-se'n 
com a precedent l'obra meravellosa 
d'Fdgar Poe, inimitable per ara. Així 
mateix, l'anomenada «noveHa clínica» 
compta amb antecessors ¡Ilustres : l'ínsu-
l>crada «Muntanya Mágica» de Mann, 
per exemple. 

Tot aixó, dones, no és nou, pero en 
els nostres dies ha pres una volada-'tan 
amplia que s'han deformat els contorna 
i esborrat els límits. La ciencia —con-
cretament, les ciéncies mediques— po
den ésser un element, subjectiu o ob-
jectiu, en la creació literaria, mes no 
aceptarem jamai que vulguin convertir
se en quelcom substancial, absorbent. 
Grans narradors han pervingut del camp 
de la ciencia i han <liix.it en llurs obres 
un regust de llur formació —Aldous 
Huxley i Wells, entre els anglesos, per 
exemple --p^ró per sobre de tot, ha 
predominat en ells l'esperit estétic pur. 
Llurs tera'.i son els temes eterns. 

En els darrers anys, aquesta ingeren
cia deis corrents científics —en especial 
la psiquiatría— en els dominis oberts 
i airejats de la literatura, ha estat massa 
intensa i extremadament unilateral. I , 
a pesar d'haver-ne esdevingut uns resul-
tats forca migrats, s'ha procurat extreu-
re'n conseqüéncies mes o menys rotun-
des. Hom ha cregut no tan sois compa
tible la professió médica amb la noveHa 
—tesi a la cual no es pot objectar res—, 
sino que s'ha afirmat que cap altre or-
dre de coneixements no era tan apropiat 
per a la creació noveHística; que el met-
ge veu mes que cap altre home, el dolor 
huma, i que, per tant, pot descriure'l 
rnillor. S'ha intentat explicar científica-
ment fins les passions i els sentiments 
deis homes. I, ádhuc s'ha arribat a in
terpretar les obres mes tros, clássiques, 
de la literatura, a través d'un prisma 
de «térboies veritats de clínica mental». 
Adduint proves, els partidaria d'aquesta 
teoría han reunit uns quants noms de 
noveHistcs contemporanis que compar-
tien llur tasca amb 1'exercici o l'estudi 
de la medicina. 

Cal dir, pero —com ha fet constar 
algú— que els autors que corroboren 
la realitat d'aquesta figura del metge-
noveHista, son relativament pocs; de 
bon tros, molts menys del qué hom 
ha volgut suposar. Certament que, en
tre els prosistes moderns n'hi ha alguns 

que tingueren contacte, de diferent in-
tensitat, amb la medicina. Entre ells, 
Cronin, Maugham, Baroja... sobretot 
Duhamel. Mes, cap deis gegants de la 
noveHa contemporánia pok ésser inclós 
en aquesta llista. Ni Gidé, ni Chester-
ton, ni Joyce, ni Mann, ni Wasser-
mann, ni Virginia Woolf..* etc. , no han 
estat metges. 

Passant a un punt de yista objectiu, 
és fácil donar-se compte que la novel-
la psiquiátrica pura ha donat compta-
díssímes obres mestres. Quant a la 
noveHa clínica, des de l'obra immor
tal de Thomas Mann encá ha anat per-
dent valor estétic i literari, a mida que 
hom ha abusat deis mateixos temes. 
Les, avui divulgadíssimes, narracions 
de Cronin, Van der Meersch, Lloyd 
C. Douglas, etc. etc. , teñen un valor 
limit.it —en algún, cas, nul. 

Caldrá esperar que les aigües tornin 
al seu lloc, que passi aquesta invasió— 
segurament i per sort transitoria—de 
la psiquiatría i de la medicina en ge
neral, dintre de la noveHa. I que la 
moda veHeídosa esborri la imatge —quel
com eontrafeta—del científic, del met
ge-literat. Nosaltres tenim del no-
veHista aquell concepte descientificat— 
esperitat mes que espiritualitzat— que 

• Carlyle, comentant Fichte, aplicava a 
l'home de lletres: «Fichte anomena 
l'Home de Lletres un Profeta, o, com 
ell s'estima mes de qualificar-lo, un 
Sacerdot revelant continuament el di-
ví ais homes; els Homes de Lletres 
son en Perpetual Sacerdoci, ensenyant 
a tots els homes, de generació en ge
nerado, que un Déu és encara present 
en llur vida... En el vcritable Home 
de Lletres hi ha sempre, reconegut o 
no peí inón, un carácter sagrat: ell és 
la llum del món, i és com una Co
lumna de Foc en son tenebrós pelegri-
natge al través del descrt del Temps.» 

ODISEUS 

Setembre, 1948 

. . . l e s nostres «CRONIQUES i COMENTARIS D'ACTUALITAT» v o l e n ompl ir el buit que es sent a casa 

nostra, prodult per la manca de publ icac ions que g los in e ls aspectes mes re l levants de la vida coHect iva, 

Esperem que totes les nostres llars obrin les seves portes a TEMPS i s 'assoleixi una atmosfera suf ic ientment 

caHida q u e permeti el seu d e s e n v o l u p a m e n t cada dia m e s eficicnt. 
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3 O D I E S 
ESTATS UNITS D'AMERICA 

Estrateg ia i u c r e t » e lectoral» 

Els tres candidats ja están a la línia 
de sortida, la gran cursa de la Presi
dencia, en la seva darrera etapa, está 
a punt de coniencar. Dewey, Truman 
i Wallace, segons els comentaristes mes 
nutoritzats, per aquest mateix ordre de 
, robabilitats, es preparen per assaltar 

. ('asa Blanca. 

Tots tres seguirán una técnica simi
lar i tan sois es diferenciaran lleuge-
rament en les páranles que pronunciín. 
La novetat mes transcendental la cons-
titueix el tercer en la discordia, Hen-
ry Wallace, antic vice-president deis 
Estats l its i, per ara, pacifista con-
vencut i íntiiu del Mariscal «Joe» Sta-
lin. 

En la vida política nord-americana 
les eleccions presidencials es decideixen 
generalment per un marge molt escás, 
quatre o cinc milions de vots com a 
ma\¡ni. El país está dividit en dos nu-
clis: el «sol id Sud», tnadicionalment 
demócrata, i el Nord, de fa molt de 
temps república. Enmig d'aquests nu-
clis, deis estats, els majors en habitants 
de la Unió, decideixen molts anys, qui 
ha (¡'anar a la Casa Blanca; aquests es
tats sóu Nova York i California. 

El partit república, simbolitzat per 
l'elefant, donant proves de sagaeitat i 
de tanta inteHigéncia com aquest ge
nere de paquiderms, ha forniat el seu 
equip presidencial amb els governadors 
d'aquests dos Estats, Tomas Dewey i 
Earl Warren. Pero la inteHigéncia de 
l'elefant s'ha manifestat també en un 
altre aspecte; tot i que tenen multa 
confianca, han decidit acabar d'ujudar 
la Providencia i financar la campanya 
electoral de Henry Wallace, el demó
crata dissident. Així Wallace, el paci
fista, l'amic de l'ambaixador rus Gro-
iniko, sembla teñir assegurats molts vots 
de vídues, de veterans i a mes una re
gular quantitat de dólars del partit re
pública. 

D'altra banda els demócrates sofrei-
xen una crisi d'cseepticjs'me. Els fi-
nancadors de la campanya presidencial 
no surten. Els capitalistes sembla que 
son encara mes escéptics que el partit 
i no es decideixen a obrir la boato, En
mig d'aquest panorama sois sembla ha-
ver-hi un homc optimista, Diurna Mr. 

Truman, President deis Estats l'nits i 
candidat a les próximes eleccions. 

Aquest qualificatiu d'humá a Mr. 
Truman li ve deis seus freqüents errors, 
o del que la gent té per errors; al 
contrari del difunt Mr. Roosevelt que 
era un Napoleó de 1'estrategia electo
ral, ell ha tingut la gracia d'indispo-
sar-se amb molts del seu propi partit. 

Pero, eternament optimista i conse-
qüent, Harry Truman junt amb el se
nador Barkley, candidat a la vice-pre-
sidéncia, es disposa a la batalla. En els 
darrers dos anys ha posat el veto 57 < 
vegades a les liéis aprobades per unes 
Cambres legislatives de majoria repu
blicana. Aixó li proporciona la base per 
a dir que Tactual legislatura ha estat 
una de les mes nefastes de la historia. 
Al costat d'aquest «slogan» sembla que 

el seu fort son els jueus i els negres. 
Per ais primers esgrimeix el seu ajut 
al flamant estat d'Isracl, i aquí son 
uns cinc milions de yots els que sem
bla que están en joc; i per ais segons 
intenta llancar la Uei deis Drets Civils 
que permetrá votar a la majoria deis 
negres que ara no ho fan. 

La dificultat de Mr. Truman está, 
en el fet que, com a candidat demó
crata, aquesta jugada a favor deis ne
gres sembla teñir molt irritat el seu 
partit que deis negres no en vol saber 
res; i és que els demócrates no tenen 
prou sagaeitat per a veure que el seu 
«negre» panorama electoral no es pot 
adobar d'altra manera que amb els vots 
deis «negres». 

Amb tanta negror un hom compren 
que no hi vegin ciar. 

El problema basic deis Estats Units és el del desequilibri entre les exportacions 
i les importacions. No és un problema immediat assolir un equililiri, pero és un 
perill latcnt per ais próxims anys, a mes és el motor que impulsa tots els pro
grames d'ajut a l'exterior, que representen una immensa empresa destinada a 
financar la recuperació deis palsos devastats per tal que siguin grans clicnts de 

Nord-América. 

U. R. S. S. 

El "Pol i tburó" , U "Pia í i le í lca" í la 
pol í t ica bnl' l icistu 

Zdanov, cap de la fracció beHicista 
del «Politburó» de Moscú, ha fet els 
seus plans per a una major gloria i llui-
ment de la patria soviética. 

En els plans de Zdanov sois hi ha 
una llaeuna i aquesta es d'una impor
tancia decisiva, pero que actualment va 
esdevenint relativa; es tracta de la bom
ba atómica. 

Les discussions en les altres esterna 
niilitars sovietiques tracten de fa molt 
de temps d'aquest afer. Essencialment 

el que els preocupa és els efectes de 
la famosa bomba—per damunt de tot, 
els seus efectes damunt del vast territo-
ri de la Unió Soviética—i si seria capac 
d'anorrear la seva capacitat de produc-
ció. 

Perqué peí fet tl'cxistir alió que el 
General Bradley anomenava «buit de po
der» davant de les forceg sovietiques 
d'Europa, una ordre a l'Exércit Roig 
que el poses en moviment, produiria 
l'ocupació de tota l'Europa Continen
tal en pocs dies. 

Per ais soviets té la mateixa seduc-
ció que tenia per a Adolf Hitler el 
control de totes les industries eurppees, 



S O D I E S 

pero per ais soviets representa una em
presa mes fácil que no ho fou per a 
Hitler perqué Europa no és un sac sen-
se fons com la U . R. S. S. 

Els calcáis de Zdanov, comptant 
amb la «Piatiletka), íiom rus del pía 
quinquenal, son aquets: amb l'oei'pa-
ció de l'Europa Occidental s'uniria a) 
18 per cent, que será la capacitat de 
producció soviética en 1950, el 16 per 
cent que será la de l'Europa Occiden
tal i que, junt amb el 2 per cent del 
Bloc Oriental, equilibra un xic la des
afinada batanea de poders mundial. Lla-
vors seria per ais Estats Units el 50 
per cent de la capacitat de producció 
mundial i per al Bloc soviétic el 36 per 
cent. 

Perqué, d'altra manera, seguint el pas 
del temps i esperant fonamentar da-
munt l'isolat esforc soviétic un futur 
equilibri de poders i d'utillatge indus
trial, el camarada Zdanov ja es veu 
amb unes barbes estil Tolstoi. 

Pero el vell Mariscal Stalin, no dei-
xa de pensar en la bomba atómica. 

ISRAEL 

C o m e n c e n per un mal negoc l 

L'Estat d'Israel ha comencat la se-
va existencia. No volcm, ben cert, fer 
prediccions; el temps dirá. La nostra 
sola preocupado és ressaltar un fet pin-
toresc i paradoxal. La fama deis jueus 
és fama de gent práctica i que compta-
bilitza fins el céntnn. 

Dones bé, la comunitat jueva, a Pa
lestina, ha fet el mes gran mal negoci 
de la seva historia. Les organitzacions 
israelites han invertit per cada immi-
grant una quantitat similar a la inver
tida a Franca o a Bélgica per habitant. 

La renda nacional d'Israel, j>er cap. 
és de l'ordrc d'una nació balcánica (Iu
goslávia, Bulgaria) o sigui que es pot 
considerar que, d'acord amb les rendes, 
perden la meitat de la seva inversió de 
capital. 

F R A N g \ 

U n a línin d'esforcos racnii» 

El cas de Franca és un cas trágic; 
la seva historia en el darrer segle és 
la d'un país situat en una línia d'es-
forc excessiu. En la seva vida s'en-
cadenen les guerres i les devastacions 
que aqüestes comporten i, potser el 
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que és mes trágic, una mcntalitat ab-
sentista derivada d'aquestes. 

Avui dia sorprén, en el panorama eu-
ropeu, observar en el costat occidental 
la clara línia política deis paísos del 
Benelux, o la intel'ligéncia política d'I-
tália enfront de la vaciUant i incoordi-
nada política francesa. 

Per altra part un fet va sorgint cla
ra rament; al bel I uñir del trian tí le Oran 
Bretanya-Itália-Espanya, Franca és un 
país de potencia demográfica estacio
naria i mes aviat decadent, amb qua-
ranta milions d'ánimes; Gran Bretanya 
en té quasi cinquanta, Italia i Espanya, 
paísos de gran potencia vital, ja su
peren els 50 i els 28 respectivament. 
Així, la beHigeráncia que nbans tenien 
els francesos es veu disminuida, i si 
en una nova guerra Franca no feia ho
nor a la seva nissaga occidental, i no 
resistía o combatía amb eficiencia, se
ria la fi del seu prestigi; perqué tothom 
comenca a creure, exaininant la políti
ca francesa enfront d'Alemanya, que 
potser seria un xic mes discrct no teñir 
tanta obsessió peí problema germánic. 

Aixo vé a ésser el mnteíx que un 
bou din va dir Mr. Paul Reynaud a la 
Cambra Francesa. 

IUGOSLÁVIA 
La bercera e l a p a po l í t i ca del 

Mariscal T i to 

Josep Broz, alias Mariscal Tito, és 
un home que aplica la mateixa técnica 
a tots els casos. 

Eli és un especialista del federalisme 
i de la supressió d'eneniies polítics. 

Els seus dos grans encimes era un 
i és l'altre, respectivament, Mihailovitx 
i Stalin. 

Mihalovitx era un centralista serví 
que volía que el rei Pere II de lugos-
lávia entres damunt un cavall blanc a 
Belgrad com si res no hagués passat. 
Pero la veritat era que els iugoslaus 
n'estaven cansats de tota aquesta his
toria i ja alguns, els croates, formaven 
amb el «nou ordre» hitleriá a les or-
dres d'Ante Pavelitx en una Croacia 
independent. Tito amb la fórmula fe
deralista de Iugoslávia els va prome-
tre una major llibcrt.it nacional i va 
assolir que en el seu front hi partici-
pessin totes les torces polítiques mes 
importants del país. Dcsprés, amb un 
gran sentit de la lleialtat, es va dedi-
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car a suprimir els seus adversaris i a 
cacar com un eonill a Mihailovitx. No 
en va teñir prou d'aixó,1 que fins i tot 
va depurar el seu propi partit comu
nista. | 

Pero, situat al front de¡ Iugoslávia, es 
va trobar que tenia al damunt d'ell un 
altre centralista, mes ferotge que el que 
havia suprimit: aquesta vegada es trae-
tava del Mariscal Josep Stalin, heroi de 
la Unió Soviética. 

Els motius de la baratía poden ésser 
molts, pero el que realment sorprén 
és que Tito aplica la mateixa fórmula 
per a vencer Stalin que per a vencer Mi
hailovitx. Primer va usar la de la Fe-
deració Iugoslava, ara usa, la de la Fede
rado Balcánica. Concretamcnt, vol as
solir un relatiu equilibri de poders entre 
la Unió Soviética i la Federado Bal
cánica, aquesta darrer» al redós, cal 
dir-ho, de Grecia i Turquía, avancades 
nord-americanes a Europa. 

I en la seva batalla contra Stalin, 
Tito proinet a Dimitroff i a lloxila i 
potser a algú mes, una major llihcrtnt 
sota la seva presidencia i dins de la 
Federado Balcánica, que aspira a agru
par les nacions esclaves deis Baleaos. 
Pero el que algú es pregunta és : com 
resoldrá la segona part: la supressió del 
Mariscal Stalin ? 

ALFA! AN YA 

Berl ín , res idencia de is genis del mal 

El poblé alemany, magnífic en tants 
d'aspectes sembla destinat eternament 
a ésser sedu'ít pels genis del mal. 

Guillein II, l'Estat Major de l'F.xér-
cit, Adolf Hitler, son els darrers genis 
que l'han sedu'ít i arruinat en els úl-
tims anys. 

Aquests genis del mal, tenien la se
va residencia a Berlín, heu-vos ací el 
secret de l'afer. 

Qui resideixi en la ciutat de Berlín, 
pot seduir el poblé alemany; per a que 
un geni del mal triomfi sois necessita 
residir a Berlín. 

Es per aixó que la gent es pren tan 
seriosament els afers de Berlín, i ara 
podem assistir a aquests espectaculars 
matx entre occidentals i soviétics per 
a controlar la fatídica residencia. 

I el mal mes gros és que d'encá de 
1945 aquesta residencia té un fantas
ma, el d'Adolf Hitler. 

GRASES 

http://llibcrt.it


Atoniiques Televisió Aviació 

Qué destruiría una bomba atómica Hen
eada al bell mig de la Placa de Cata
lunya? 

En aquest món de fantasía i crua rea-
litat, deis descobriments científics apli-
cats a les íinalitats militars, resulta molt 
pintoresc preguntar-se i documentar-se 
sobre aspectes actualment tan vitáis com 
saber qué és el que passaria si caigués 
damunt del nostre cap un artefacte com 
el que els nordamericans deixaren ¡mar 
damunt ¿'Hiroshima i Nagasaki. 

Sense prejutjar si les noves bombes 
atómiques son mes potents que les ja 
conegudes, donarem les dades següents : 
Una bomba atómica produeix destruc-
cions totals en un radi de sis a set qui-
lónietrcs del punt on lia estat llancada i 
un efecte útil (destruccions parcials i ra-
dioactivitat) en un radi de 20 quiló-
metres. 

O siguí que una bomba llancada da
munt de la placa de Catalunya destruirla 
la quasi totalit.it de la ciutat, de mane
ra que es salvarien de la destrucció total 
sois les zones extremes deis subnrbis de 
Sant Andreu i Poblé Nou, Horta, Sa
rria, Pedralbes i Hospitalet de Llobre-
gat. Per altra part els efectes de 
l'explosió afectarien una zona que com-
prendria des de Castelldefels, passant 
prop de Martorell, deixant fora Terras-
sa i enprlobant Sabadell. fins al poblé de 
Vilassar do Mar, al Maresme. 

El nostre consell particular, conside-
rant el que hem dit, és que ara que ve 
l'esliu, es prengmta les mesures necessa-
ries i la gent estiucgi de Mataré per 
aiiiiint i de Garraf cap avall. 

Els efectes beneficiosos de la bomba 
atómica sois serien per a l'agricultura i 
les parts afectades del Pía del Llobregat, 
del Valles i del Maresme. veurien créi-
xer unes patates i unes hortalisses de 
laman'• desco.munal; és ciar que la cosa 
no til iria cap mena de gracia per ais 
pagesos: el 50 per cent deis consumi-
dors hauria desaparegut del món barce-
loní. 

Es possible una emissora de radiotclevi
sió a Uarcclonaf 
El món actual té una innata tenden

cia a universalitzar els darrers descobri
ments técnica o científics; alguns, pero, 
topen amb dificultáis d'ordre nacional o 
local. 

Un d'ells és la radiotclevisió. Hem 
parlat amb un coneixedor deis proble-
ines de la radiotclevisió i li hem pregun-
tat les possiltililals i ]>roblemes que tin-
dria una emissora d'aquesta elasse a Bar
celona. 

Els darrers models d'em¡sores ameri-
canes teñen un radi d'acció de 100 qui-
lómetres, o sigui que, en la concentrado 
barcelonina una emissora podría assolir 
un radi d'acció que englobaría uns 
2.100.000 habitante. 

Representa un nucli de població con
siderable, susceptible de poder mantenir 
una radioemisora d'aquest tipus. 

En aquesta zona existeixen actualment 

uns 80.000 aparells de radio registrats; 
pero peí seu cost un receptor de radio
tclevisió és mes comparable, pal jirau de 
difusió que pot assolir, al nombre de pa-
tents automobílístiques expedides a Bar
celona, que és de unes 20.000. 

Les instaHacions de l'emissora vin-
drien a representar unes despeses de 
l'ordre deis 7 ó 8 milions de pessetes. 

A mes de l'antena i els estudis cen
tráis de televisió, necessita uns equips 
móvils importants a li de poder retrans-
metre films, obres de teatre, partits de 
fútbol, combáis de box a, etc. 

Seria necessari també habilitar conve
nís, del mateix tipus que a Nova-York, 
on certes retransmissions s'efectuen |>er 
línia telefónica, pagant un dólar, fór
mula especialment adoptada en les re
transmissions tle films. 

Potscr raspéete mes difícil, aquí en 
el nostre món barceloní, seria l'ussoli-
ment rapid d'una xifra aeeeptable de ra-
dioreceptors de televisió, que permetés 
a la companyia de l'emissora un volum 
considerable de propaganda per tal de 

Una nova tradició británica? 

En el món de l'aviació les novetats 
internacional:, mes rellcvants s'esdcve-
ne.n en el terreny deis aparells iinpulsats 
per motors de retropropulsió. 

Dins aquest terreny, exclusíu, per ara, 
deis aparells militars, intervenen en pri
mer pía la Gran Bretanya i els Estats 
Units d'América. 

Els prototipus mes importants son, 
els «Gloster-Metcor» britanies, i eis 
«Bell' XS-1» americaiis (els dos models 
mes característics). 

Gran Bretanya, amb el relativament 
recent éxit (1939) del prototipus «Spit-
fire», l'aparcll de Mitchell, i guanyador 

de la batalla de la Gran Bretanya, sent 
una especial inclinació a impulsar les in-
vestigacions per tal de cercar nous tipus 
d'aparells de caca que garantitziu, din-
tre del possible, la seva seguretat aéria. 

Actualment es tracta d'aparells que 
voregen la velocitat supersónica i que 
detenten o han detentat recentment el 
récord de velocitat mundial. 

El fet mes important és l'existéncia 
de nombrases esquadretes d'aquest mo-
del «Gloster Meteor IV» amb el qual es 
reitera la posició de 1939. Els británics 
continúen amb la matcixa táctica; per 
a ells és primordial la seguretat aéria i 
ja han crcat una nova tradició; ésser 
capdavanters del món en aquest terreny. 

En el manteniment d'aquesta supre
macía i en l'ímpuls de L, radiolocalitza-
ció basen actualment la seva defensa 
aéria, i és en aquest terreny on es cer
quen els antídots d'una guerra atómica. 

i A L E S 

¡ 

L'aYló Buperiónic «Bell XS-I., que obre un món 
d'insospitadea perapeclives a l'aviació militar, del 

futur immcdiat. 

poder mantenir els programes i tota 
l'emissora. i 

En resuni. crciem que és possible el 
manteniment, a Barcelona, d'una emis
sora de radiotclevisió, encara que fossiu 
necessarís alguns anys per a fer-ne un 
negoci productiu. 

i 

E. G I L Í 
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RADIOElllSSlONS ARTI§TiaUE§ 
Ens pren una autentica alegría cada cop que Uegim l'a-

nunci d'alguna emissió extraordinaria destinada a donar a 
conéixer una obra escrita expressament per a la radio. I aixó 
és degut al fet que aquesta modalitat tan difícil no és con-
rcuada JK-IS nos tros autors. D'altra banda, les emissores no 
teñen prou alé per a iniciar una ofensiva en aquest sentit. 
1)e fa uns anys, per acabar d'adobar-ho, estem confinats a 
les lletanies d'anuncis, a les retransmissions des del local 
de moda i a la samfaina del disc del radiooient. 

A vegades una companyia de radioteatre ens dona la lec
tura d'una obra davant el micrófon; una obra teatral sense 
retoc, sense intervenció d'altre element suggeridor de l'es-
pai que la veu mateixa: i, com a conseqOéncia inevitable, 
la pobrcsa lamentable d'un recitat monóton. Baldament l'o-
bra siguí de les bones, encara que en si dugui un missatge, 
fraeassa i fraeassará mcntre no se li dolli aquella agilitat 
necessária a l'instrument amb qué es servirá al públic. Prou 
Benavente, dones. 

A Barcelona bonés recordem d'encá que finí la guerra 
civil tres emissions eminentment radiofóniques : el poema «Ca
li i gú», del ma i g de 1015, i ducs fantasies impressionades pcl 
servei ibero-aincrieá de la B B C : «Apu Ollántay» i «Juan 
de la Cosa», la primera el febrer de 1947 i l'altra el julio! 
del mateix any. 

Apart d'aixó —i consti que les dues emissores barcelo-
nines dediquen una emissió al radioteatre cada setmana— res 
no hi ha a destacar : per regla general com ja havem dit, 
sainets o drames talment representats darrera el teló d'un 
escenari. L'obra escrita per a la radio cal que disposi d'una 
gran riquesa de recursos acústics, ja siguin sempre realistes, 
ja suggerits per la música; també un diáleg agut i sintetit-
zador, evocador, gens difús; d'una adequada distribució 
d'aquests elements. Tota emissió d'aquestes característiques 
ha de teñir un ritme, una especial continui'tat i cadencia que 
atreguin l'atenció de l'oient (que com en cap altre espectacle 
te la facultat de negar bruscament la seva atenció). Totes 
aqüestes dificultats i la condició d'anonimat que pressuposa 
una emissió com les esmentades allunya manta vegada 
autors, actors i técnics d'aquesta activitat. Ara, contra 
aquest abstencionisme s'aixequen les gran emissores, com la 

B B C , no solament donant aqüestes emissions sino impres-
sionant-lcs en discos i esbarriant-lcs arreu del inon, a les 
oides astorades deis qui no creuen que la radio siguí capac 
de tant. Moltes vegades una obra radiofónica surt tan re-
eixida que es converteíx en una contríbució a l'Art que fa 
compatible la mes depurada expressió amb la difusíó mes 
ampia. Així «Apu OllanHay», poema inca del segle xv ha 
depassat las fronteres d'un folklore recios en les muntanyes 
del Sol per obra de la radio i deis equips de la B1 B C que 
la interpretaren sota la direcció d'Angel Ara i amb música 
d'un destacat compositor peruá modera : Manuel Lazarcno. 
Tota la contríbució técnica es redueix en aqüestes obres a 
dur un boa Uibre de direcció, a portar el temps al segon i a 
disposar d'una serie de trucs i saber-Ios mesclar amb la mú
sica. A l i a teñir sensibilitat, és ciar. 

Si ací, entre nosaltres, no s'hagués fet cap temptativa 
en aquest sentit no gosaríem ésser exigents. Mes, l'afany 
remarcable que representa la radiació de «Cauigó» de mos-
sén Cinto peí quadre escénic de radio Barcelona el maig 
del 1945 ens fu demanar un conreu mes assidu del genere. 
L'immcns material de la Historia local i general, les Hc-
gendos, les adaptacions d'obres de teatre i de novcHes... 
tot po t cabré dins la radio. Avui dia esta comprovat que 
l'cmissora és negoci. En lloc d'organitzar actos fora del 
seu clos bé farien les empreses d'atreure's mes el públic en 
el seu terreny, que és el de l'ona. I no solament fóra bona 
obra retransmetre sino gravar en discos o en banda magne
tofónica i fer així mes durables les fins avui frágils creacions 
de la radio. Finalnient, si considérela el seu gran poder de 
difusíó, haurem d'admetre que del micrófon estant les grans 
obres literáries poden donar-se a conéixer, si no en Uur 
genial complexitat, sí en síntesis molt orientadores. Ens 
permeten recordar una emissió del setembre de 1944 donada 
a Radio Madrid —lndiscutiblement la mes «radiofónica» de 
les emissores del país— en qué es retransmeté a través d'una 
acurada versió la impressionant tragedia d'Esquil «Els set 
contra Tebes». Valdrá la pena de reflexionar sobre les pos-
sibilitats iiaiaeiises de la radio i les necessitats d'evasió fácil 
de l'home d'avui... 

I HUGOIUOL 

D a l í , A l l á i A c í 
Ara que sembla que estem en un nio-

ment de maxim esplendor peí que fa a 
individualitats del nostre país, populars 
univcrsalment, dona bo de parlar del 
senyor Salvador Dalí. 

Salvador Dalí, igual que Joan Miró, 
Josep Iturbi i Xavier Cugat, está en el 
maxim de la seva popularitat (ens plau 
particularment que la nostra gent esti-
gui tant «de moda»). 

És veritat que Púnica activitat un xic 
clástica d'aquest grup d'asos de la popu
laritat és la de Josep Iturbi, el concer
tista nord-americá d'origen valencia, que 
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liem tingut l'avincntesa d'escoltar en el 
Gran Teatre del Liceu darrerament i 
que és un artista de talla universal. Pe
ro els altres tres, mes aviat sembla que 
son els polsadors d'aquesta época tan 
pintoresca i tan difícil de definir. Els 
dos primers, amb les seves creacions ar-
tístiques en el terreny de la pintura i 
Xavier Cugat en el terreny de les melo-
dies, gaudeixen d'una popularitat nota-
bilíssima, de categoría cinematográfica. 
Pero no cal dir que el mestre és Salva
dor Dalí i la seva meteórica actuació 
surrealista. Cansat d'astorar els nord-

amerienns, el «galífardeu» Dalí ha vin 
gut a casa nostra, al seu estimat Cada-
qués. Ja sabem que ningú no és profeta 
en la seva térra, pero crciem que es nn-
reix l'atenció deguda, si mes no per ha-
ver aconseguit que setmanalment els re-
talls de premsa que parlen d'ell es pesín 
per quilos. | 

No volcm pas dir que li facin cap ho-
menatge, ni cap banquet, perqué segu-
rament tindría alguna sortida surrealis
ta, pero sí que es pensi una mica que 
és un «geni», potser el mes sagac desco-
bridor del subconscient del món actual. 



EL PROBLEMA ACTUAL 
DEL «TEATRE CÁTALA» 

És un fet indiscutible la crisi actual del te nt re en la ilus
tra Mengua. 

El darrer deis assaigs encaminats a asegurar-ne la perma
nencia i la digni tat t ingué lloc al Romea després del repar-
t iment d 'unes circulara plenes d 'entusiasme. Fou un fracas 
rotund. Una obra que no mereix ni mencionar-se i una «mise 
en scene» descurada no poden servir de punt de partida per 
una renovació, sino que val la pena que no surtin del centre 
de barriada o del casino de poblé. La segona representació 
del niateix g r u p no fou gaire mes afortunada. No som opo-
sats a les actuacions d 'aquesta mena, sino que subscrivim 
I'opinió que una l i teratura necessita teatre en totes les seves 
manifestacions, des de l 'obra per a infants fins a l 'alta tra
gedia, passant per la revista, la comedia i el drama, en 
tots els seus diversos aspectes i a través de tota la gama 
de quali tats . Es a d i r : cal teñir teatre per a to thom. Al 
nostre en tendré , el teatre a les escoles, ais centres de ba-
r r i i d i , ils n t i f t w ecl poblé, al ParaSel, es una ce*a neoí i -
saria i aquells qui l 'organitzen son dignes de tota lloanca. 
Mai, pero, no els podem fer servir de bandera. La vitalitat 
que aixó podría donar al nostre teatre seria migruda i pro
vinciana; intranscendent en la nostra vida cultural. El tea t re , 
en tant que manifestació artística de Pánima d 'un poblé 
—del nostre poblé en aquest cas— necessita un altre marc , 
uns altres mit jans, una altra ambició. En aquest sentit po
dem parlar de la crisi del teatre eatalá. D 'una crisi impor-
tantíssima —tan t com el problema que deixa de solucionar— 
que tcnim la inexcusable obligaeió de resoldrc. 

I n t e n t a r e n revisar, des del públie fins a l 'escriptor, pas
sant |K'l local i els que duen a terme la representació, els 
diversos aspectes d 'aquest fet artístic-cultural que anoinc-
nem «teatre». 

Des de l 'any 1930 fins ara hi ha hagut en el públie un 
canvi de posició. L'adhesió d 'aquest a l'escena vernacla no 
ha es ta t mes que parcial des de la represa de les seves act¡-
vitats en 1945. Abans no era així. Que ha passat en aquests 

•>\¡ am'(>? 

',' .-.;:•• df •J\:.I'..-: •• 'u'":>' VA ÍÜ! ,v::;:>t DUi UJ*p '.•:-

mencat preeisament el Í&S6, un fet s 'ha produit , moít 

iinportaiit, en aquest s en t i t : el fet del cinema. No entrarem 

avui en dígiessions comparativos sobre teatre i cinema. No-

més volem remarcar el que teñen de comú: Pespectacle. 

1, conseqüéncia d 'aquesta comunitat , la competencia; pero 

no en t re un cinema i un teatre de la mateixa forca cultural , 

sino en t re un' oünema que suma les forecs economiques 

i culturáis deis paísos mes progresius de la térra (Estats 

Uni ts , Anglaterra , Franca, Italia, etc.) i el teatre cátala, 

empobrit de mitjans després d 'una sirio d 'anys d'inactivi-

ta t , amb el handicap de la prohibició «le les obres traduídes 

i la limitació a dos escenaris habituáis com a max im, a 
part del veinatge del teatre castella, d 'a l t ra banda en de
cadencia. En aquesta lluita desigual, en la qual, pero tcnim 
l 'avantatge d'ésser a casa nostra, ens tal part ir do bases 
diferents de les utilitzades fins ara . I 

L 'ambient artístic barceloní ha pujat cap al l 'Eixampla, 
de manera que el Romea, en altre temps el centre indiscu
tible del tea t re cátala a Barcelona, queda ja desplayat. Qual-
sevol intent de supéració de l 'estadi actual de la nostra 
escena ha de partir d 'una altra plataforma : del «Comedia» 
o del Calderón», preferentment del pr imer . ( E n T o p e r a , que 
és l'objecció que se 'ns pot posar, concorren cieumstáncies 
que en el nostre cas no apareixen.) 

Per altra banda les nostres conpanyies professionals no 
han aprés res en aquests nou a,nys de paréntesi. L 'exemple 
deis quadres escenics estrangers que ens han visitat (Emma 
Grammatica, Torrieri-Tofano) i el teatre vist a través del 
cinema («Enríe V», per exemple) no b»es ta t asimilat. 1.a tó
nica actual deis nostres actors, en llur inmiensa lUttjoria, ve 
donada per una manea d'estudi del gest , la falta absoluta de 
natural i tat , l 'esgarip i el «pinyol». Aquesta cosa íouamciital 
que és la direcció escénica esta complctamcnl desmurada. 

Al t rament , amb una finalitat equivocadaincnt publicitaria, 
els nostres cartells s 'omplen, gairebé exclusivament, d 'obres 
de caire sentimcntaloide escritos de cara a la galería. 1, 
quan aixó no s 'ha esdevingut, l 'obra de qualitat autentica 
s 'ha t robat desplacada peí que fa al lloc i amb una defec
tuosa «mise en scene» ; conseqüéncia: el fracas de taquilla. 

Tot aixó no és altra cosa que el resultad d 'una posició : 
el teatre cátala está vivint del passat i de cara al passat. 
No blásmela aquells que, per Ja seva formació, hi pertanyen 
a aquest passat. Pero nosaltres vivim ara, ens formein ara 
i volem que visqui el nostre teatre no solanient de cara al 
present sino també de cara al futur. Per aixó estem conven-
cuts de la necessitat de la renovació total del nostre bagatge 
teatral : la creació, almenys, d 'una companyia. obedient a 
una directriu moderna i que com: «ti aml ek-mentí no;:í . 

per a les representacions. I , per a estimular i i:::erés deis 

nostres escriptors, la creació d 'un premi •—ensems mitja de 

captació per a Pautor i de propaganda per al públie—, deixat 

de banda de manera lamentable mentre se 'n crea ven de no-

veHa, de conté, de poesía, d 'erudició en tots els seus as

pectes i d 'altres variades modalitats literáries. I cal no obli-

dar que en consolidar el teatre envigorim Púnica manifes

tació cultural catalana avui relativament Hiure i per tant 

Púnica que pot teñir una transmissió transcendent a la massa 

del nostre poblé. 
J . C. 
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DUES OBRES DE KA] IHUHR 
Fa poc ens ha estat revelat per la lec

tura un autor dramátic danés, de gran 
personalitat. Es tracta del pastor pro-
testant Kaj Munk, nascut el 1898 i as-
sassinat per la policía nazi l 'auy 1942. 

Visque al marge deis homes en l'illot 
del seu pensament. Anticlerical essent 
sacerdot, admirador del catolicisme es
sent protestant , morí víctima de l 'auto-
ritarisme havent es ta t tota la vida un 
apologista deis dictadors i ádhuc admi
rador personal de Hi t lcr y els seus sis
temes racistes. 

Dues obres son les que ens n 'arriben 
<M. Aguilar. Madrid. 1947): «La vigi
lia de Cannas» i «Un idealista». 

És la primera el diáleg entre Aníbal 
i Quint Fabi Maxim la ni t abans de la 
gran batalla que, perduda peí roma, 
dona preixmderáncia al cabdill púnic so
bre tota la península italiana. La peca, 
purament dialéctica, es desenrotlla al 
voltant del desig seré del general roma 
de convencer Aníbal de les terribles 
conseqüí ¿ies que tindria per a ell una 
victoria sobre Roma i de la impossibili-
tat de fruir-la. El cabdill, sense sentit 
de la historia, no pot veure mes enllá 
del seu triomf personal, de la seva ven-
janca jurada. Fabi s'acomiada d i e n t : 
«lista bé . . . aleshores rep el nieu condol 
per la teva victoria de dema». 

«Un idealista» és la tragedia del Te-
t rarca Herodes—el que fou ja elassie 
heroi calderonia. L'anior al poder du 
Herodes a matar la seva esposa i tots 
els seus particulars sentiments. Esser 
Rei de Jadea justifica tota la seva acció 
i és el seu móbil. L'afany peí ceptre, 
rao de traícions, baixeses i mesquineses, 
i rao de sublimitats, de victóries dialéc-
tiques i absolutos sobre Cleopatra i Marc 
Antoni , demostració de la supcrioritat 
d 'un absolutisme par . Manar és el que 
importa, Dense pensar en aliir ni en 
dema. 

Sabem que —eonteinporaniament a 
les seves eonviocions absolutistes que 
tan amargament el decepcionaren— 
tots els personatgres centráis de Kaj Munk 
son de tipus dictatorial : superhomes. 
Aquest mateix Herodes posseeix una 
personalitat impressionant, malgrat viu-
re al marge de les mínimes liéis moráis 
humanes. 

Herodes, Napoleó, Mussolini, no son 
d'aquest tipus tnigics en els quals. peí 
seu innegable i grandíssim valor per
sonal convergeix la nostra admiraeió 
d'individualistes innats i el nostre avo-
rrimeat d 'homes lliures i éssers mo
ráis? Día Munk de Napoleó —-i aixó 
sintetitza el sentiment de cinc genera* 
eions europres— «no té ja la nieva ad-
hesió pero el seu record viu en el fons 
del nieu cor». 
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VFLBi C U P L E T CÁTALA 
Vell cuplet cátala! Aquesta manifes-

tació senzilla de l'alegria d 'un viure 
(enyorada en el pressej}timent t si mes 
no), és avui dia una deixalla de valor 
arqueológic. I , tanmateix, en aquella 
época folie de l 'entreguerra, superficial 
i frivola, rica sense gravidesa, que.ens 
dona les novellcs galants i les primeros 
conquestes atrevides del cinema, florí el 
cuplet cátala. Era el desvetllar-se obli-
gat deis ai Un cus de gramofon i de les 
radios xiuladores: Pilar Alonso i «Go-
yita», ambdues picardioses i ambducs 
identificades plenament amb 1'época, 
cantaven amb llur ven «de cupletista» 
el darrer éxit del Barca o les secretes-
iHusions d 'una modisteta de les que 11o-
guen berlinés per Santa Llúcia. Els dis
cos de gramofon popularitzaven tot se-
guit aquets cuplets, que eren taraHejats 
per les viles i en tots els celoberts, 
amb guany manifest deis oients casuals, 
que s'estalviaven una bona dosi d'anda-
lusisme d'estar per casa. 

I la lletra intrascendent d 'una can
eó entretallada —el xarleston és a la 
po r t a—: 

...» elastics blaus, 
sttbjectats amb candaut 
porta el meu enamqrat 
i el barret de costat, 
de color verd 
perqué no perd... 

omplia l 'aire del migdia. d 'un migdia 
amb pa blanc per a to thom. . . 

I , mes sentimental, diríem mes litúr-
gic, el cuplet de la nit de Sant Joan, 
la nit de les fogueres, de|s cascavells i 
de les galtes enceses : 
QUÍOÍ la nit de Sant Joan és arribada 
no hi ha noto que no estigui enamorada, 
en la veu de Pilar Alonso era la des-
cripció, amb una pinzellada de moder-
nitat , d 'un costum tradicional i immori-
blc, abrandador també de cors. 

No fa molts dies veiérem encara, en 
unes atraccions de barriada, «Goyita». 
Amb mes faeultats do los' (pie conserva 
Raquel, «Goyita», canta bé, amb senti
ment i gracia —esséncia del cuplet— 
dues cancons. Veure accionar «Goyita» 
mentre canta, com veure, qualsevulla 
altra cupletista —i han d'ésser de les 
velles, és ciar— és fer-sc cabal idea que 
defensa un genere, un genere del qual 
posseí el ceptre, i el defensa amb les 
mateixes armes —oscades o no— deis 
temps aur i s : emotivitat, inspiració i 
gus t . 

El cuplet cátala s 'enduu, en la seva 
davallada, tota una esséncia de Medite-
rrani Ilumines, d 'estiu, de pau fugisse-
ra, s'enduu 1'aquareHa d 'uns anys que 
nosaltres no hem fru'ít i que, ais ulls 
deis vells, apareix pigallada amb la hu-
mitat de moltes llagrimes. Vell cuplet 
cátala! Gosaríem demanar-te que tor-
nessis... 

JOAN H. G R E C O » ! 

' V H I \M£ I /WU ' 

Aixó suceeía a Kaj Munk ; pero amb 
dos anys d'invasió s'adoná del seu error 
trágic i inesborrable. Per aixó i per 
haver reaccionat noblement, convertint-
se en el símbol de la resistencia de Di
namarca, l 'ordre personal de lliiiiniler 
fou acomplida i una platinada fou tro-
bal el seu eos a les afores de Silkeborg 
amb el cap cosit a bales. 

JIÍKONI MAIANS 

LLIM1 I COLOR A l'ESCENfl 
Cosa molt diferent és ésser técnic 

electricista i Iuminotécnic. H e m obser-
vat com ais electricistes teatrals els cau
sa una auténtica sorpresa que se'ls pre
sentí una «fitxa de lliiius» per a una 
obra : tan acostuniats están a fer-ho tot 
per rutina i a la bona de Déu. 

El llibre a qué ens referim («The 
technique of stage lighting» R. Gilles-
l»ie Williams. Londres. Pitman). és es-
sencialment de técnica, i>cró no exclu-
sivament, puix, en aquest cas, no en 
parlaríeni aoí... Ens referim concreta-
nicnt a les parts I I I i IV «Art d'iHumi-
naoió escénica» i «Suggerénoios per a 

les diferents menea d'espectaolos», on 
s'exposen amb claredat temes de direc-
ció' de lliinis, composició, tons domi-
nants , ombra i colors. L'harmonia deis 
colors, elepient essencial de la presen
t a d o escénica i ordinariaitient tan poc 
ates, les grans dificultáis que suposa una 
perfecta ambientaoió i clima, os venen 
acrescudcs per la ignorancia gairobé 
absoluta deis problonios a qué os refe-
reix aquest magnífio llibre. Per qué to
tes les acciono dramatiques han de robre 
la llum idéntica de ('inevitable batería? 
Per qué hem de sofrir la orna llum blan
ca sobre els decorats de paper? Per qué 
la nit ha d'arribar en mig minut? Per 
qué l'escena ha d'ésser ilievitablement 
blanca o blava o vermella? 

A qui prengui la resppnsabilitat do 
mont.tr o produir una obra teatral, se 
li ha d'exigir una responsabilitat artís
tica i técnica. Dúos fallos teñen iiormal-
ment els que es dediquen a aquestos tas
ques : que estudien poc i que venen poc 
teatre . Aoucst llibre encertadíssim de 
Gillespie Williams pot ajudar a remeiar 
la manca de bons liiininotoenics i així 
mateix a donar al director escénic una 
base d'impresoindibles eoiicixomorits. 

#*¿. 
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Per ais aficionáis ai icalre 
La ¿ocletat mahaet les seves instita-

cions por l 'ús . Aixó ha succeít també 
amb el Teat re , que ha passat d'ésser 
una cerimónia de carácter religiós a 
un passatcmps sense finalitat mes enlai-
rada que la del mateix espectacle. 

L'aficionat al teatre—que dirigeix o 
interpreta—o bé ]x>t servir per enlairar 
l 'a r t escénic creant un ambient propiei 
i educat, o bé per reduir-Io a simple des-
fogament d'exhibicionismcs personáis. 
Ent re nosaltres, fins ara, havia estat el 
segon : tots recordem 1'autentica inva-
sió de teatre d e «bona societat» soferta 
fa dos o tres onys. Es just afegir que en 
aquest aspecte, malgrat algunes restes, 
s 'ha millorat molt , fins al punt que, da-
r rerament , per a veure teatre amb un 
xic d'ambició s'havia de recorrer neces-
sáriament ais no professionals. 

En un país com Anglaterra, on l'afi-
ció per l 'ar t escénic és grandíssima, flo-
reix un club d'aficionats a cada cantona
da . I allí com ací hi ha de to t . Pero la 
mateixa abundancia fa possible una mes 
encertada consciéncia sobre els proble-
mes que ofereix la intcrpretació ama
ten r . 

í t em Hegit el llibre «The techniquc 
of j ' lay Produetion» per A . K. Hoyd 
(Londres. Georgc G . I la r rap) . Es trac-
ta d 'un petít voltim amb molt bona dis-
tribució de notes i suggeriments sobre 
tots els entrebanes que es poden presen

tar al productor aáeioaat. Des de les 
claus essencials de la interpretació per
sonal fins ais incouvenients materials 
per a la comprensió de l 'obra. Així ma
teix hi ha dades sobre nocious de de-
clamació i intensitat deis diálegs, ele-
ments purament escénics, com decorats, 
caractcrització, possibilitat de rendimení 
económic segons la classe i categoría de 
l 'obra. e tc . Com a aportació personal de 
Fautor , conductor veterá de grups no 
professionals, professional de l'aprofes-
sionalisme, podríem, dir-ne, es transcriu 
el llibret de direcció abreujat de «In the 
Zone» el drama d 'Eugeni O'Neill , auib 
un curios gráfic de les osciUacions d' in-
tensitat de la peca, a m b constatado 
d'aquells moments decisius. 

Tot el llibre, molt recomanable ais 
qui senten viva la vocació i la temptació 
de l 'escenari, está escrit de forma senzi-
lla, clara i plañera i amb una orientado 
absolutament práctica. 

CRITICA DE TEATRE 
— , 1 

i t i , . i x t v \ i : « . í i . % 
d e I . luis E l i a s 

i 

Al Romea, d 'on de molteá setmanes 
enea havia estat bandejat el t teatre en 
la nostra llengua, — llcvat de les ducs 
representacions, en sessió única, d ' €<A 
l 'abast de la nía» i « H « n perdut la ne
n a ' , que sota la direcció deis germans 
Fernández Castanyer, t ingueren lloe el 
juny i el julio! proppassats resi>ectiva-
ment i de les quals no val la pena de 
parlar — s'ha repres, bé que tardana-
ment , la temporada de teatre caíala amb 
l 'obra de Lluís Elias «Rlailcanegra». 
Una obra sense transcendencia, que no 
admet un análisis a fons, peco que de-
gut a la innegable habilitat escénica de 
1'autor aeonsegueix allí) que es proposa : 
divertir l 'espectador al llarg deis quatre 
actes de qué consta. El tema — la pre
sencia en un poblé cátala de la filia d'un 
home blane i una negra, vinguda tota 
sola des d 'Uganda—• en foca t des d 'un 
altre aspecte pot oferir mes possibilitats 
que les que n 'ha aprofilat. N'El ias . Pero 
el scu autor ha volgut dcHcobdellnr-les 
peí cainí de la comedieta llciigcra i no 
hi tcnim res a dir . La intcrpretació, dis
creta. El decorat exceHent, La iHumina-
ció, acurada. —> J . C . 

121 t e r r i b l e S a r t r e 
Una cosa és el problema filosofic que pot representar 

l'existencialisme i una altra la couceptuació crítica de les 
obres literáries deis seus principáis capdavanters. Ens refe-
rim concretament, al cas de J . P . Sar t re . 

Filosoficament, será existencialista qualsevol doctrina so
bre l 'home que unifiqui causa, efecte i finalitat de Fexis-
téneia humana en aquesta mateixa noció de pura «existen
cia», que no té ni deniana «per qué» ni raons de principi 
ni fi. 

Pero no és d'aixó que voiem tractor ara . Tanquem el- lli
bre «Theatre» de Joan Paul Sartre (N. I t . F . París 1047) que 
conté les quatre obres dramátiques mes earacterístiques 
d 'aquest a u t o r : «Les moiiclies» « l lu i s Clos», «Morts sans 
sepulcro» i «La Putain rcs|)ectueuse»—ja poden suposar per 
qué no tradui'm els tí tols. Declaren! que les hem líegides, 
cosa que no poden dir ni el cinc per cent d'aquells que d'ellcs 
parlen. 

Am b els seus proeediments efectistes, hábils, rápida i se-
gurs liom té la sensació que rellegcix una jjjra de l'cdat 
daurada del folletinisme ultrapircnene amb les reaccione deis 
pcrsoiialges barrejades capriciosament i paradoxalmcut. To
tes elles. per altra banda, demostren una gran capacitat es
cénica de F a u t o r : teñen forya significativa eis m i t s i els 

moviments, sense haver de menester de llargs párlamcnts, 
amb una reducció deis temes a reaccions humanes pVimHiVf-.g, 
amb enorme preponderancia de totes aquelles incloses en els 
set pecats capitals. La dialéctica de les obres viu reclosa en 
el terrible «huís dos» de Fexisténcia humana ; pero no una 
existencia Uiure com podriera creure, sino sobrecarregadr, de 
prejudicis i de civilització, sense un sol ¡ressort de carácter 
moral. L'existencialisme—al menys a través de les obres 
teatrals que comenten»—no ens all ibera: ens dona concien
cia d 'un presumpte món d e constant tor tura on els bornes 
hi son a desgrat i sense cap possibilitat d'alliberaeió. 

Totes les peces son impressionants, sense dubté—des di 
l'anguniosa i punyent sensació d 'e terni ta t a « l lu i s dios», fins 
a la reducció a iiiecanisiiie de, joc deis problcmen csiiirltuals 
en «Morts sans sepulture» i al fatalisme negatiu de «La 
respeetlíense» : aiguaforts on el desagradable «'acumula al 
mes baix pessimismo transcendental . Com es (pie la sospi-
tosa petulancia francesa ha pogut veure una revolució filosó
fica en el que potser no és mes que un trcmciidisiuc, un 
gilinyolisnie inti'l lcctnnl per a fer mallié les fllírest IOBH lmr-
geses deis snobs? 

CABI.ES Muut i 
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DOMAL», L'UEROI IIODUKN 

Indivídualment considerades, les ilustres preferéncies per 
un o altre astre de cinema no interessen ací: en canvi, bo 
será d'escatir les causes que ens fan coincidir socialmcnt a 
donar una valor representativa tan gran a Donald, l'ánec 
de Disney. 

Antigament els actors de cinema representaven tipus 
aventurers fets d'una peca, personatges ja coneguts del pú-
blic, «herois» en el sentit popular de la paraula. Eddie Polo, 
Tom Mix, el mateix Rin-tin-tin, Charlot; la tendencia a la 
creació de «tipus» l'lia seguida del cinema modern, la segueix 
encara: Charlie Chan, Dr. Kildare, el «S.-int»... 

Els primers personatges de Walt Disney duien ja una 
inquietud desconeguda en el cinema de ninots, pero encara 
els mancaren peces, tenien reaccions supcriicials, uniques, 
ja conegudes, constants. Aleshores aparegué Donald. I Donald 
lia esdevingut retlex de cada u de nosaltres davant el món 
extern. Enfront de l'esperit aburgesat de Mickey, DonaUl 
viiiguc a representar l'honie modern en lluita constant i activa 
amb tot, condemnat a no fruir repós, esclafat materialment 
per les seves propies conquestes mecániques. 

La primera missió de Donald és, dones, de fer-nos som-
linre amb les nostres propies petites miseries. Quant voldríem 
dar trenta coses a les inans i només ens n'hi caben dues po-
dem pensar en Donald. Quan la conversa sostinguda amb 
l'amic que ens acompanya peí carrer es veu interrompuda 
peí ressó infernal del tub d'escapada d'una moto, pensarem 
en Donald. I el mateix que quan, creguts d'haver .ifiuat la 
puntería, ens clavem un cop de martell ais dits i el clau 
resta indemne. 

Donald és l'home en esséncia bo i capac, pero que arros-
sega un fatal complex de ressentiment «a príori». Eli prou 
voldria anar peí món cacant papallones i retratant —recor-
deu?—ocellets, pero un seguit de circuimstáncies adverses 
l'obliguen a emprendre-les a cononades amb ells. Prou vol
dria teñir un hort d'esponerosos planters pero el talp de-
moniac els hi rosega tots . . . Altres vegades, com un esplai, 
es procuraría una petita satisfacció de carácter particularíssim, 
com és fer una bona jnigdiada. Per5 aleshores no solamcnt 
el reilotge sino les parets i ádhuc el Hit plegable se li tornen 
¡nstruments de tortura. 
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Aqüestes petites contrarietats creen una suspicacia espe
cial de to grotesc que a vegades li empetiteix l'ánima; llavors 
fa criaturades; es vol estalviar els 25 centaus d'una entrada 
al museu («Invents Moderas») o es precipita a sobreestimar 
la seva autoritat («Escolars esgarriats»). El sed triomf, tard 
o d'hora s'entela. Es l'home modern, anguniejat, que, ultra 
rebre les patacades mes impressionants, té ¡a dissort de veure's 
ridícul en la derrota. ¡ 

Els eiiemics de Donald son scmpre físies. Mé̂ s que cnemics 
en cliríem obstaclcs. Son la distancia, la massa, el soroll. Un 
mur altíssim, un vehicle rapidíssim, els engranatges d'una 
cinta Taylor («La mina d'or de Donald»), L atuiment que 
li deixen aquests fracussos provocats peí mecanisme el fa reac
cionar de manera ^ergonyosa, i fa que planegt petites ven-
jances contra éssers.més febles que ell. Així'Donald ve a 
reflexar una altra constant aspiració de l'home d'avui: as-
segurar-se una ccrtesa previa de victoria, vencer, superar 
aqüestes petites través de la vida quotidiaua. 

Pero el valor auténtic de Donald, el defiuitiu, consisteix 
en la paciencia, en la juansuctud. Sí; aquest ]>crsonatge que 
sembla condensar en els seus uils tan mobils i en el bec im-
pertinent tota la mesquinesa de la venjanca i la rancúnia 
cruel del feble amb maníes persecutóries, se'ns apareix tot 
d'una, inesperadament, com l'exponent ideal d'alló que 
d'etern te l'home per a guanyar-se la simpatía deis seus 
consemblants i per a esdeveair un símbol; la resignado, 
la paciencia, aquella certesa de la propia limitado que ens fa 
acceptar amb humilitat les vexacions que ens venen de fora 
i per ací les torbacions que neixen en el nostre sí. Quan 
Donald plega les inans, vencut per la complicado maqui
nista d'un engranatge, i volta els polzes pausadament, 
o quan, en l'aventura militar seva, després del desfici pro-
vocut peí «gag» tristíssiui de les formigues i la reacció irada 
subsegüent, accepta' resiguadament la dolca monotonía de 
pelar una tona de patates, esdevé d'una simpatía irresistible: 
per totes les vegades que' hem de claudicar, quan algú o ulgun 
fet se'ns imposa en pura lógica fent-nos veure clurament la 
iuutílitat de la nostra rebequeria, grades, Donald 1 

l citanicut les vegades que ell s'amanseix son les menys. 
Pero precísament per elles voldríem que no fossin tantcs les 
miseries que ell —nosaltres— bagues de sofrir. De tant 
en tant li podrien donar a l'heroi modera alguna petita sa
tisfacció mes ; li podrien donar un Hit no plegable o deixar-
li veure en un estereoscopi de fira la dansa deis set veis! 

ORIOL HUGUF.T 
I 
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A M A T E U R 

Lluís T e r r i c a b r e s 

interpret central de 

«TARES ETERNES» 

13 11 r i e F i t é 
Enríe F i t é : heus ací un nota que lia 

depassat les fronteros per a situar-se en 
un lloc destacadíssim de la cinematogra
fía amateur europea. Aquesta fotografía 
per tany ai seu darrer ¿xit , «Tares Jiter-
nes», sobre el tema de, la bogeria. 
Aquest film ha obtingut un deis premia 
espanyols anualment atorgats a les mi-
llors produeeions amateursl. 

Fi té eonstrueix oís seus films amb una 
eoneepeió unitaria del tema i una per-
cepció molt aguda de l'cquilibri entre 
plástica i expressivitat. En1 aquest sentit 
«Porta Closa» és, scnzillairient, una me-
ravella. Simplicitat, flutdesa, emoeió, tot 
aixó vessa d 'aquest film guanyador del 
máxim premi internacional de cinema 
amateur a Stokholm, l 'any 1947. 

Fi té j a va essent conegüt del púbÜc. 
aquest públie sensible que es daleix per 
l'exquisidesa sense cauro en esnobismes 
totalment descentráis. Perqué cal fer no
tar que Enrié Fité no envesteix el tema 
surrealista ni cap altra empresa que li 

. aconseguís una popularitat a cavall de 
l 'excentricitat , res d'nixó. Fité és equi-
libri, poesía de vegades molt a&ifu'a. 
pero mai tant que s'arribi a perdre de 
vista. 

Si fóssim en un allre país, Knric !''¡té 
no dubtem que seria arralmssat del cosip 
amateur i traslladat amb tots els honors 
al camp professional. Ací és difícil que 
aixó succeeixi. I , ara, per ara, potser es 
millor. Enlloc no li seria tan aspre el 
eamí de l ' a r t . , 

C i n e ni a 
S O T A L A G I H A F A 

Voldríem saber que ens dura de non 
la vinent temporada. La incógnita, com 
cada any sol succeir, pesa damunt nos-
t r e . Una serie d e circunstancies de t i 
pus administratiu son suficients per tal 
que 1'espectador visqui en la mes abso
luta ignorancia del que li donaran, l a 
quatre anys que fou rodada ais Estats 
Units « H . S. Pullman Sq.», per exeni-
ple. L 'obra és un King Vidor au tén t i c : 
alguna revista dona el crit d 'a ler ta . Fins 

.ot s 'arribá a anunciar per a la tempo-
ratla lfHS-lo-iO. Ara es torna a desmen
tir la seva est rena. Aixó no aconsegueix 
mes que desacreditar el cinema america 
ja prou fluix darrerament . Si les cases 
distribuidores no porten juntament amb 
el material d 'anar per casa les produe
eions de válua, poden desorientar el pú-
blio respecte a la vitalitat del cinema 
america actual. 

En eauvi sembla que teníui en portes 
un Hi tebkock r ecen t : «El cas Paradi-
ne» , historia melodramática de les que 
han donat fama al pes pesat de anima
dora. Alida Valli—a America anomena-
da Valli a seques—fa la seva no molt 
triomfal entrada ais Estudis de Holly
wood, empresonada en t re un Charles 
Laughton i un Gregory Peck molt im-
posats de Ilur tasca. L'acció se si túa a 
Anglatcrra i és una aventura de tipus 
forense, a m b tot de. sales de judici i |ie-
rruques blañques. 

El batane de la temporada que ha finit 
no és massa encoratjador per al cinema 
de parla castel lana: el millor film de la 
gran familia hltrpnno m n r r l n i l l , que fa 
poc ha eelebrat la seva convenció a Ma
drid és «Enamorada» el film mexicá de 
Fernández, tens, racial a seques i bell. 
Els realitzadors espanyols, si van sor-
gint directors així mes enllá de PAtlan
tic perdran la darrera oportunitat de re
gir el cinema de parla espanyola. Només 

el «Don Quijote», de Gil , fotográfica i 
minuciosa iHustració de l 'obra de Cer
vantes, man té la dignitat—pero no ¡a 
forca—, del cinema espanyol. Un cine
ma que tenia, com cap al t re , les mes fa
vorables avinenteses d'ésser ,el capdavan-
ter d 'Europa . ¡ 

* * * i 

Vot de confianca al cinema añgles : 
poc i bo. Gracián s'hi entusiasmaría. 
Aquesta temporada ens ha servít «El se
to vel», film que ha depassat les més-
glacials fronteres afectivos i ha incres-
cut lloances gens reUcents de propis i 
estranys, i «En caure la ni t» , del qual 
parlarem en un altre número extensa-
ment i on les possibilitats del cinema 
fantástic, diríem millor ullra-suggestm, 
resten espremudes amb un tacte i una 
¡nteHigéncia que honora els autors . 

I tenim noticia que darrerament els 
anglesos s 'han empres la tasca de fer uu 
nou cicle dickensiá que ha comencat amb 
un «Nicholas Nickleby» realista i huma, 
prodigi de reconstitució i expressivitat. 
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1 el Jazz! 
Es molt possible que no tothom sá-

piga que el Jazz va néixer cap allá el 
1890, per tant, el món porta mes de 
cinquanta anys de jazz. Per altra ban
da res no fa pensar que el jazz s'hagi 
d'acabar l'any que ve. 

Si és una moda, s'ha de convenir 
que una moda de tanta durada pot que
dar dins de la historia musical com a 
qualificadora d'un segle. Scgle X X : 
primer América, i després, Europa, des 
del 1917 quan la primera orquestra de 
«Jazz-band» va actuar en el Casino de 
París, s'han sentit invadides peí jazz, 
que comencant per fer seva la música 
del ball, ha conquistat teatre, cinema 
i radio. La vitalitat d'aquest estil de 
música és formidable i, pels que no el 
comprenen, temible. El jazz, vulgues o 
no, ha passat a formar part de la vi
da moderna. Ni propagandistes ni de-
tractors; la simpatía per ell no exclou 
l'entusiasme que pot sentir-se per la 
música, per la «bona música» en ge
neral. Felic el que admiri Beethuven i 
s'encanti amb Gershwin. « . " 

Toe d'atenció! 
Creiem necessari donar una nota d'a-

larma sobre el patrimoni musical mes 
representatiu de Barcelona: 1'Orques
tra Municipal. 

N o lluuyaua encara l'época de la se
va fundació, tothom recorda l'alegria 
amb qué va ésser rebuda la fornmció de 
l'Orquestra del Municipi, cadasc-un deis 
eoncerts de la qual era un éxit mes : la 
gent responia el máxim a la crida deis 
seus anuncis. Han passat dos, tres, 
quatre anys i el Palau s'omplia a ca
da serie de tardor, hivern i primavera. 
Ara bé, qué ha passat, dones, en la 
darrera serie d'aquest any, fa poc aca
bada? Feia pena el quart divendres con
templar la sala del Palau a menys de 
mitja entrada de públie. 

No podem pas creure el que deia un 
crític musical fa pocs dies, que la gent 
el que mes neeessita és descans després 
de la llarguíssima temporada prolífica 
en eoncerts; a Barcelona—és un fet— 
hi ha afició a la Música i sobretot afi
eló a l'Orquestra, i per tant, com mes 
de eoncerts es donin, mes pot l'aficio-
nat destriar aquells que li interessin, i 
ais eoncerts de l'Orquestra l'interés no 
els manca mai. 

Creiem que no es mereixen aixó els 
disciplináis musios que la formen, ni 
la batuta experta i sentida del seu mes-
tre Director, del qual és perfectament 
coneguda la seva afició renovadora de 
les obres del programa. 

Esperem, per tant, que la propera 
temporada s'esgotin les localitats a ca-
dascuna de les series, en bé de l'Orques
tra i en bé de Barcelona, perqué, re-
petim, l'Orquestra Municipal és patri
moni indefectible de tots nosaltres. 

- 1.1 DVIU. 

Un nou compositor 
Albert Prats Trian va donar, fa un 

temps, una primera audició de la seva 
Fantasía Heroica per a orquestra, al 
Palau de la Música Catalana. 

Peí que fa a la crítica, davant d'un 
nou autor i d'una primera audició, cal 

suspendre el judici; és lógic i legítim 
i prudent. 

Sentimentalment cal obrir el cor a 
l'esperanca. L'escola musical catalana 
és d'una ríquesa singular. Potser un 
xic empetitida per les concepcions mi-
noritáries ultra pírinenqües. 

Potser Prats Trian será, amb la se
va joventut bcnauradniueut inexperta, 
un iniei de noves orientaciorts mes am-
bicioses, un deis cridats a cscriure les 
«raus simfonies de la nostra música. 

Abans que tot cal afermar una j>er-
sonalítat, després llancar-si- al mes alt. 
Prats Trian té un temperainent esfe-
rei'dor i és un home senzill. Aixó és, 
felicment, perillos. 

(tal*-

L'ESBART VERDAGUER A VALENCIA 
Hem vist i gaudit l'Esbart a la sensi

tiva térra valenciana, no solament com 
un producte de romántic folklore, sino 
en el pur primitivisme de l'espectacle. 
El «ball del ciri» plaurá sempre al fill de 
Castelltersol per una rao sentimental i 
emotiva; mes el que ha aconseguit l'Es
bart és que aquest ball sigui compres i 
gaudit per qualsevol, o sigui, que alió 
que fins ara fou localista pugui teñir res-
so, ambient i comprensió universal. 

Un camí per a lograr-ho el mos-
tra Diaghileff amb el ballet rus. Els pu-
ristes roinántics ens dirán que res no te
ñen a veure les fantasies del ballet que 
hem vist i admirat, amb la torca primi
tiva i ingenua de les danses deis mugics 
en les festes pasquals. Fins a cert punt 
tindrá rao: mes una cosa és certa, i és 
que la dansa primitiva diria molt poca 
cosa al nostre esperit i a la nostra com
prensió artística i que indubtablement 
els ballets russos han introduít ¡ inte-
ressat el món en la música i la dansa 
del noble eslau. 

Aquesta és la ruta que podem som-
niar per a l'Esbart Verdaguer. El tresor 

vivent de la nostra dansa, net de tot alió 
que sigui exclusivament valor localista, 
insistínt en tot alió que representi uni
versal i tat d'art j novetat d'intenció, i 
constitueixi <iut-!com comunicable, un 
missatge de la nostra esséncia a donar. 

En un temps en qué l'activitat artís
tica defuig les grans manifestacions i 
es tanca en cercles selectes, minories ge-
loses, cledes espirituals, decadentismes 
morbosos i comjwjsícions de trenta-set 
siHabes, 1'empresa de l'Esbart és plena 
de responsabilitat i d'autentica visió es
piritual. El propi nom de Verdaguer— 
poeta ecuméníc—n'és penyora. 

Desitgem que l'Esbart no solament ai-
regi velles bailados, tradicions profun
des, sino que renoví, que accepti i cons-
truexi noves danses, que ajudi la crea-
ció d'una música propia i privativa del 
ballet cátala i compositors, poetes i co-
reógrafs s'uneixin al seu voltant i coHa-
borin en la transcendencia de la seva 
tasca. 

Aquesta es la llicó qué ens ha donat 
per meditar l'actuació de l'Esbart Ver
daguer a Valencia. 

Del món de la noveHa 
Un xic desolat és el camp de la no-

vel'la, oi mes si el comparen amb el de 
la .poesia sempre tan fecund en Men
gua catalana. 

Un fet és ben palés i és que en poe
sia podem pretendre una categoría uni
versal a la qual no podem encara as
pirar en els altrcs plans literaris. Es 
evident que sempre la poesia és mino
ritaria i, així mateix, que el noveHista 
neeessita un públie bastant mes extens, 
difícil d'aconseguír entre nosaltres. Una 
fortíssima producció en Uengua caste

llana ens ha fet sempre una desavan-
tatjosa competencia. 

Amb el bon desig de mil [orar el pa
norama, l'editor F. Aymá ha creat el 
«Premi Joanot Martorell» que en el 
primer any d'existéncia ha aportat el 
nom de dues noveHistes: Celia Sunyol 
i Maria Aurelia Capmany. 

L'internacional de J. Janes també 
ens ha afavorit de retruc llcncant a la 
palestra de la noveHa dos noms mes : 
Márius Gifreda i Josep Planes. 
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Celebratt recentment a Londres, elt 

Jocs Olimpia, constitueixen una 

manifestado transcendental dins el 

món modem. 

A t'esperit d'aquesta lluita de ger-

manor, a t'elogi d'aquest combat 

mancat ttodi, va dedicat el nostre 
reportatge. 

El comité Olímpic de Londres s 'ha Iluít. El darrer co
rredor irronipé a l'liora prevista a l 'Kstadi de Wembley el 
día 29 amb la torxa encesa i des d'aquell inoniciit una ¡in
mensa abracada simbólica enologué en el seu optimisme es-
perancat tot el món de l 'esport. 

Els Jocs Olímpics de Londres han lluitat amb el preee-
dent material de la d a ñ e r a Olimpíada efemérides esportiva 
que els alemanys organitzaren amb el zel i la precisió que els 
caracteritza. Ágata el I I I Reich l 'any 1936 en el miilor de 
la seva puixanca económica i, encara, amb un gran prestigi 
internacional. L 'Olimpíada de Berlín havia estat la miilor 
de 1'época moderna. L 'ha superada la de Londres? De segur 
que sí. Pensem que Londres acaba de sortir d 'una guerra 
i que el visi tants podien veure no gaire lluny de Wembley 
els estralls de les bombes el pare de Windsor 1 el case mar-
tiritzat de la City. Els anglesos no han pogut , amb el pres-
supost extraordinari , construir un estadi com era de rigor. 
H a n aprofitat el que es construí amb motiu de l 'Exposició 
Colonial de 1924, i n 'han hagut d'acondicionar d 'al t res no 
gaire l lunyans—Harringay, Uxbrigge, H e m e Hill—per a 
eertcs proves, com l'equitació, 1'esgrima, el t ir i el ciclisme. 
Pero , a m b tota la inferioritat material que es vulgui, Jordi 
VI ha iiiaugurat la XIV Olimpíada amb un esperit inimita
ble, amb el convenciment que inaugurava una era de pau, 
i la seguretat que era aquest el desig deis milers d'espeeta-
dors de Wembley. 

Quant al rendiment técnic del Jocs, el món de l 'esport 
ha pogut constatar que no ha retroeedit gens. H a n estat 
batuta récords t inguts fins avui en la considerado de molt 
difícilment su|>erables, i aixó, en I'época actual, en la post
guerra sorda i opressiva que viviin, té un mérit que niiigú 
no |w)t deixar de reconéixer. Vol dir «pie encara hi ha una cosa 
al món que camina endavan t : aquest afnny de sii|ierac¡ó fí
sica, el noble perfil huma que encloia l'uaidós» grec, i que 
en aquel! món menys pretérit que etern es feia doctrina ex-
pressa a través del seu «kalós kaí agathós», el somriure del 
lluitador llcial que també sap perdre amb la corona de suor 
al front esbatanat ais millors vents del futur, quan no pot 
Huir la de brots d'olivera del vencedor. 

R K S 1 7 M 1 I I W T O R I C 

El fet que els grecs de l 'antigor tinguessin com a calen
d a n la succesió de les Olimpiades cada quatre anys, és prou 
e! iqüent per a demostrar la extraordinaria importancia que 
aquestes tenien. 

En efecte, els .loes Olímpics, instauráis no sabem quan 
pero molt aiit igament, aplegaven cntorn del santuari de Zeus 
Olimpio multi tud de forasters v inguts de tota Grecia a parti-
cipar-hi i de molt remotes terres a contemplar los . Els Jocs 
Olímpics duraven set dies—el primer i el darrer destinats 
a cerimónies de carácter cívic-religiós en honor de la divi-
nitat suprema grega, protectora deis atletes i de tots els 
hel-lcns. Acabadcs les cerimónies consistents a oferir sacri-
ficis de bestiar i obsequis d e valor al déu i en processons, 
comencaven les proves esportives. Cal teñir en compte que 
els grecs mantenien un veritable cuite a la forma i al ren
diment físic, comencant per Uur vida familiar i municipal. 
La gimnástica, obligatoria per a tots els ciutadans, els per-
formaya bcllament el eos i el coneixement de l 'auatomia ar
tística que es desprén de les estatúes arribades a nosaltres 
palesa i'estudi mes intet ' l igent i acura t del joc deis volums 
en repós i de les línies en moviment. Es , dones, a m b en
tusiasme com els grecs miraven un at le ta . Com mes com-
plet los, com mes especialitats abastes, miilor. Certament , 
avui día no es així, pero és, que, d 'una banda, la preocupado 
exclusivament técnica, derivada d 'un cuite al maquiuisme, 
ha enva'ít, el gust del públie divinitzant el rendiment en pro-
funditat, i de l 'altra és difícil que en el grau de desgast de 
les races actuáis es donin massa atletes complots, aptos albo
ra, por exemple, per al salt d 'a l tura , l 'aixecament de pesos 
posáis i la natació, posem per cas. | 

Les proves a celebrar a Olimpia eren diverses, pero en 
mol tes d'o líos s 'hi interfería una mica el sentit militar d e 
la vida : així la javelina era considerada un arma y com a 
tal ¡laucada contra un b lanc : avui dia és una prova de 
llancament a distancia. i 

H i havien curses d 'un estadi de longitud—192 m . — , de 
dos, de dotze i de v in t iqua t re ; salts d 'a l tura , de longitud, 
lluita eos a eos, llancament de javelina i dise, curses de 
quadrigues, hípica militar i la interessant prova de cinc exer-
cicis o Pentahlon, (salt de llargada, dise, javelina, carrera i 
l lui ta; puntuava el total obt ingut) . , 

Els atletes vencedors a les Olimpiades veien llurs noms 
inscrits en registres especiáis i eren rebuts amb honor* de 
majestat en retornar a llurs ciutats . Píndar , poeta grec , can
ta en els seus peana la «loria de. molts atletes, coronats d'o
livera, premi simbolic i unic de les Olimpiades. H o m els 
feia estátues-retrats, i, en morir , eren objecte d 'un cuite 
heroic, com diu que el reberen deis seus companys els morts 
¡ilustres a Troia. 

Els roiuaus, en fer-se carree de Grecia, demostraren po
ca afició a les Olimpiades i si en celebraren a lguna ja li 
donaren to de commemoració. I s 'acabaren un bon día de 
l 'any 393 els Antics Jocs Olímpics. 

Fon un estudiant francés, Pierre de Coubertin qui , a les 
•Caballé* del segle XIX, reílexionant sobre la inexistencia de 
ooiii|H tioions esportives mundlals i inflainat d'entusiasme JM-IS 
Jocs Olimpios <lc Grecia t ingué la sobtada i fe|ic idea de 
fer-los reviure. Feia 1500 anys que un decret de Teodosi els 
havia suprimit. 

El que fou mes tard baró de Cou!>crt¡n troba al comen-
cament umita resistencia pero lluita sense t reva i aconsegui 
de formar un Comité Olímpic Internacional cjue, sota la se
va presidencia, celebra les primeres Olimpiades de l 'Era 
Moderna el mes d 'Abri l de 1896, a Atenes . Cap de les nor
mes técniques que regeixen les competiewns atlétiques ac-
tualment no hi era observada i les fotografíes que se 'ns n ' han 
conservat queden d'alló tan anacrónic, pero també d'alló tan 
simpátic. Cada quatre anys, seguint l 'antiga tradició, els 
Jocs es continuaren, eada cop amb mes afluénciaj d 'a t le tes . 
París, 1900; Saint Louis ( E E . l i l i . ) , 1904, ¡ Londres 1908 
afermaren la continuítat i niillorament de les proves. Stokholm 
1012, fou ja una organització modélica i s'hi assoliren marques 
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técnicament bones, incluint-hi les femeniles. Aquest any els 
americans deixaren establert un récord per ais 800 m. Ui-
sos—1' 5 1 " 9/10—que dura 16 anys. 

La Guerra Gran obrí un dolorós parentesi i la torxa olím
pica no es torna a encendre fins el 1920 a Antwerp (Bélgi
ca). £1 1924 Paris veié la primera Olimpíada completa de 
PEdat Moderna, amb la inclusió del máximum d'esports fins 
ara admesos. Amsterdam el 1928 admira astorada la irrupció 
deis japoneses en els Jocs, en els quals conqueriren un títol 
triple salt—i una medalla—natació—. 

Los Angeles, 1932. La depressió económica que planava 
encara damunt América no empaHidí l'éxit de les Olimpia
des d'aquest any. Es construí un estadi capa? per a 100.000 
espectadors i 550 estatges per ais atletes: hom veié nous 
récords i, sobretot, la innovació de les cambres eléctriques 
que filmaven l'arribada deis atletes a la meta per tal d 'evi
tar discrepáncies entre els jutges. Els japoneses triomfaren 
plenament en natació i els americans en pista. 

1936. Hitler es prengué molt a pit l'organització deis 
jocs a Berlín. L'estadi constru'ít fou mes gran que el de Los 
Angeles i els récords de les proves de velocitat superats ne-
tament. Sorgí també un gran campió, l'americá Jesse Owens, 
potentíssim velocista i saltador que obtingué tot seguit una 
populantat només comparable a la que assolí Paavo Nunni, 

l'any 1920. Els japonesos guaiiyaven la majoria de proves| 
de natació i, encara, el marathón en un temps magnífic: 
2h. 29m. 19s. 2/10. La innovado mes característica fou la | 
cursa de relleus d'Olimpíada a Berlín a través d'Europa 
carree de 3.000 atletes que es transmetien la torxa, innova-
ció que ha quedat incorporada definitivament i observada 
aquest any a desgrat de determinades dificultáis frontereres| 
derivades de l'existéncia de telons d'acer. 

Proves olímpiques de 1948: 100, 200, 400, 800, 1.500| 
10.000, 4.200, metres; 3.000 m. obstacles, 100 i 400 m. va-| 
lies; 4X100 y 4x400 relleus, en curses. 

1.000 i 5.000 m. marxa. i 
Altura, longitud, perxa i triple, en salts. 
Javelina, disc, pes i martell, en llancaments. 
Decathlon, pentahlon, basket-ball, boxa, rem individual,! 

ciclisme, hípica,, esgrima, fútbol, gimnástica, hockey, rem| 
coHectiu, tir. 

Natació (100, 400, 1.500, 4x200 relleu, estil lliure: 100 
espatlla, 200 pit, salts de palanca alta i baixa, water-polo).! 

Aixecament de pes, lluita lliure i greco-romana, regates) 
a vela. 

President del Comité Olímpic 1948 : Vescomte Portal de 
Laverstoke. 

Director executiu : Lord Burghlcy. 

u Ei T 1 M 
Lang és un gran atleta. 
V .nos, rápid, posseídor del mi-

llor record de l 'atletisme nacional, 
gat vell de les pistes de cendra, de 
les palcstres esportives. 

Nuel, el seu deixeblc, sent una 
gran admiració per ell; tanta, que en 
parla amb devoció i frase exaltada. 
Pero Lang, n'estic segur, deu consi
derar Nuel com un mal saguidor de 
les seves ensenyances. 

Ell, el deixeble, no és un homc 
bril lant . Lang opina que té condi-
cions físiques exceHents, pero no 
l 'acaben de satisfer els costums i les 
rares actuacions de Nuel. 

Tothom, i en dir tothom parlem 
de la immensa majoria, aspira a és
ser el t r iomfador , rhero¡ que,després 
de mil improbes treballs, arriba a la 
meta netament destacat i és vivameiit 
admirat peí públie i, per damunt de 
tot, per les dames. 

Pero, en considerar sota aquest 
prisma massa interessat el nostre 
Nuel, es comet un enorme error. 

El nostre borne és modest, es at
leta, pero modest. 

Podría ésser una figura, potser 
una gran figura, en la seva especia-
litat, pero en el que es bo no actúa, 
prefereix ésser home anónim, l'lieroi 
desconegut, arribar entre l 'allau de 
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rerassagats, entre els dolents com 
s'acostuma a dir en l'argot esportiu. 
O bé entre els bons que es sentiren 
indisposats, incapacos de donar el 
máxiin rendiment o tambe que tin-
gueren la inalaltia que, segons ells, 

impedeix de triomfar a molts atletes, 
que és un estrategic mal d'estómac a 
niiija cursa. 

No es pot dir tampoc que Nuel 
no tiugui preferencies en les practi
ques esportives: ell no vol, gcneral-
ment, actuar en els anells de cendra, 
en les pistes deis estadis, on r e m o -
ció suciimbeix víctima de la puresa 
del mateix atletismo, no; prefereix 
les llargues curses i, si pot csser, un 
cross pels carrera de la ciutat. 

En la ciutat, en mig deis carrers 
i de les cases, les proves atletiques 

posseeixen, per a ell, una rara emo-
ció. 

Quan, a mitja carrera, entre elsl 
darrers, corre amb pas rítmic i elás-
tic, algú del públie crida per a l 
animar-lo: 

Endavant, noi, que l 'arribada ésl 
aprop! 1 ell aprecia en el seu ius t | 
valor aquesta Lona disposició sim
pática. 

i fins i tot aquest é¡sscr mal edu-
cat que és el conductor de tramvial 
té la gentilesa de parar per tal quel 
ell pugui passar. 

Sense cansar-se, sense apretar ,! 
sense esgotar-se, pas a pas, continua. 

I si, en trobar una noia. bonica,l 
aquesta sent la tristesa de veure ' l l 
tan mal classiíicat, Nuel, sensible , | 
esprinta, avanca vint o trenta cama
rades i la dama sonaría joiosa pcnsant l 
que , si encara hi és a temps, el seu 
elegit pot guanyar. 

Pero aixi) s'esdevindria o podría 
esdevenír, si Nuel los un mal com-
panyi'p, í ell per res del món faria 
una mala passada ais seus amics. 
Ell no és ambicies. , I a mes, per 
que discutir ais seus companys els 
llorera de la victoria? 

Prop de l 'arribada disminuirá la 
marxa, deixará passar ais que van 
darrcra d'ell i no intentará, en el 
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fogós esforc final, millorar la seva 
posició. La gloria per ais ambicio
sos; per a ell , decididament, no. 

I si algú una mica cruel, fixant-se 
en l 'aguilot que és l'enseiiya del seu 
club, li diu amb ironia: Aquest de 
£'águila, veiam si corre una mica mes 
de pressal Us quedaríeu gelat en 
veure la seva menyspreadora mirada 
tot disminuirá la marxa. 

Arribara somrient, scnse la mes 
lleugera vergonya o alteració ner
viosa: passara la blanca cinta pinta
da damunt el paviment i comentara 
a esperar. . . Esperará dos o tres dies, 
fins que la fulla esportiva de la 
ciutat, scnse noves d'intercs general, 

amb espai sobrant a les columnes 
del diari, publiqui íntegrameut la 
classificacio. 

Nuel va arribar en el 197* lloc 
entre dos-cents atletes que feren la 
cursa i per aixó está trist. Pensa en 
el 1 9 8 * , en el 199* i en el 200, 
en el trist que ha d'ésser per a ella 
haver arribat en aquest ordre, i es 
fa el ferm propósit que aixo no 
tornará a succeir: la próxima vegada 
arribará el darrer. 

Perqué ell és un soldat sense 
nom i scnse gloria de les Uuites 
esportives. 

JOAN C H A S E S 

E D I C I O S I M 
| 

L'any 1947 foren editats en Uengua 
catalana, 67 ¡libres de circulado nor
mal. Aquesta xifra representa, aproxi-
madament, una quarta part del que s'e-
ditava fa alguns any s i que venia a és-
ser un llibre per día. 

Les baixes d'escriptors han estat po-
ques i per elles mateixes no poden do
nar roo d'aquesta disminució. Deixant 
tópica comuns creiem que la causa és 
doble: manca d'ambient i, ¡com a con-
seqüéncia, retribució miiisa a Pesforc 
de Fautor i que la crítíica és necessá-
ria a l'escriptor d'avui día, i en la 
actualit.it aquesta crítica és inexistent. 

P e r e n i i i t a t €le l ' A q a a r c l ' l a 
Es una i múltiple. En unes nians esdevé dramática, ple

na d'empastats, adalerada rera afirmacions de forma i color. 
En unes altres és com la besada del rou sobre la fulla; insi-
nuant, ilevíssima i ingrávida. 

Tot l'interés que pugui teñir com a procediment no pos
posa la resultant de les seves propies possibilitats expressives. 
Fou un g- 'ere tingut per molts en la considerado de menor, 
mes els <jue aixo deien no sabien pintar a 1'aquareUa o bé 
en retenicn només el profit de la rapidesa d'execució de ca
ra a l'esbós. Si ara veiessin com es valoren certs esbossos 
potser reflexionarien. 

I es que la vida amb qué anima les figures, la precissió 
amb qué pot encloure les línies i la sensació de volum com 
increada, miraculosament present al pas del pinzell, fa que 
una simple insiuació. una taca, si és de iná mestra tiugui 
cor i ens dugui a refer la comunió de l'artista amb el model 
tan bé com ens ho pugui palesar qualsevol altre camí técnic. 

En els pobles orientáis 1'aquareHa és encara el sistema 
nacional de pintura. Hom el fa expressió d'un realísme-ím-
pressionisme que té les seves arrels ultimes en la mateixa con-
cepció religiosa budista o sintoista de tota esséncia. Les co
ses, així, conservaran Hur perfum, llur fragilitat per damunt 
de tot, per damunt de la mateixa contundencia que un occi
dental hi descobriria. I les roses no perdran el ceptre del co
lor i de l'harmonia heretats del Pensament Ünic qui les 
perféu. 

Els occidentals adoptaren 1'aquareHa molt mes tard que 
els orientáis i fins que ens arriba la materia receptora del 
color que anomenem paper no es pot parlar própiament de 
pintura en el sentit de composició pensada i executada inde-
pendentment d'un text i valent per si propia. Ara, si el 
Renaixement féu aquest miracle, s'gradá d'altra banda d'una 
siiniptuosit.it i puixanca de concepcions que requeriren la 
presencia de decoradors al frese i de pintors de cavallet. 
L'aquareHa resta relegada a l'esbós i només en alguna ocasió 
constituí sistema pictoric autonom. Una curiosa Interferen
cia do procediment amb el frese ens la donen algunes mos-

tres d'aquareHa italiana del s. XV, pintades damunt de fusta 
enguixada i preparada amb una capa de cola que permetés de 
correr l'aigua per sobre amb Uestesa. El segle, XVIII ens 
dona espléndides mostres d'aquareHa, especialment a Franca 
i Anglaterra, on Turner ens lega la seva generosa concep-
ció del paisatge i les ampuloses marines que l'han fet célebre. 

Pero fou mes tard, quan hom retorna a la pintura del 
paisatge «sentit», co és, passat peí sedas de 1 'ánima de l'ar
tista, concretament, paraHelament al triomf del moviment 
impressionista, quan PaquareHa sortí del seu emperesiment 
i es féu popular entre els artistes i entre el públic. Corregué 
aleshores paral-lela a la' pintura a Poli i a altres procediments 
mes durables i conquerí la simpatía de tothom. Alguns noms, 
Fortuny al davant, decidiren el cop. 

Avui dia el camp de PaquareHa, sense estar restringit, 
es troba volgudament delimitat, i a níngú no se li ocorre de 
fer una composició de genere a l'aiguada. En canvi, la sen-
sació d'alliberament i de dolca frescor d'un paisatge matinal 
o la gracia d'un apunt pastoral i infinitad d'estudls d'exterior 
o animalístics, i tota la gama de cancons de Mar son domini 
simpáticament seu. La seva economía de mitjans, d'altra 
banda, i, diríem, Paventura de les mateixes sorpreses que 
el joc de les taques rapidissimes sobre el paper pot plantejar 
la tan Uaminera ais uüs de molts aficionáis. Per bé que ex-
cel-lir en una técnica tan ingrávida i espontánia siguí difi-" 
cil, el cert és que el nombre de conreadors de PaquareHa 
cada dia creix arreu del món. Perqué mes enllá de la técnica 
ingrávida de qué hem parlat hi ha tot un sistema de ritmes 
difícilment entenedor a qui no es vulgui sentir un cop mes 
simple espectador: perqué la gracia última de 1'aquareHa és 
la sobtada deu d'alegría que pot provocar-nos amb l'esclat 
femení del seu vestit quan creua per davant la finestra deis 
nostres ulls. I per ací es comenca. Es comenta a estimar-la, 
és ciar. 

PERK MERCADER 

Setembro, 1948 
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A (i i i \ i: ^ 
(¿uan hom s'esforca a contemplar aiub esperit seré I'es-

trat huma que formigueja per 1'escores del nostre planeta, 
colpeix i (ida un greu punteix de queixa i la vista un es-
pectacle sórdid. En la total desharnionia, dues notes iurposeu 
'''ir s o : descontentació del present i por del futur; dos mo
lí us determinants del capteniment deis humes i pobles del 
íustre temps i que teñen una causa comuna: la miseria. A 

propósit d'aixó, fareni algunes remarques. Heus ací la pri
mera : 

A les darreries del segle XVIII, dos fets, un de uiolt 
aparent, d'altre no tant, feren trontollar els fonaments, no 
gaire solids, dé l'ordre social establert. L'un és la Kevolueió 
Francesa; la historia l'ha estudiat prou bé. L'altre no ha 
tstat tan estudiat tot i que ha ting'ut per a la humanitat. 
molta me transcendencia: Watt un savi anglés, l'any 1776 
descobreix la maquina de vapor de doble efeete. No és molt 
complicada, pero por fer rodar un eix a una certa velocitat, 
i aquest eix en pot fer rodar d'altres i...; hom pot aplicar 
¡a forca qué transmet a la manufactura de tota mena d'ob-
jectes. 

Les conseqüéncies són.extraordináries. L'artisá, que con
sidera va el seu treball com un art, desapareix. Sorgeixen 
('industrial i el proletari, i uns edificis que Daut no hauria 
refusat d'incloure en el seu Infern: les fabriques on s'iniciá 
la mecanització. Les mines de carbó, que forneixeu alimeiit 
a la prodigiosa máquina, no son, encara ara, gaire millors. 

D'aquests dos'fets, .'1 primer, él niés feble, pogué ésser 
en bona part contrarestat i contingudes i orientades les seves 
naturals conseqüéncies; d'altra banda, no tingué prou forca 
per a transcendir enllá deis Urals, a la part del món mes po
blada i extensa : l'Assia. 

L'altre, la maquina, el mes fort, imposa la seva llei a 
tots els ambits sense que cap forca moderadora hagi pogut, 
fins avui, fer res per tal de contrapesar, encaminar o contro
lar la seva incansable activitat, sempre creixent. 

L'aplicació de la ciencia a la técnica produí d'antuvi 
grans entusiasmes. Dues paraules esdevingueren populars: 
Vapor i Progrés. Es pronunciaven emfáticament, hom hi 
creia amb una fe ingenua, total. No oblidem que quan Ari-
bau i els seus amics publiquen a casa nostra aquella famosa 
revista tan impprtant per a la Renaixenca, li posen per 
títol «El Vapor», sinónim d'esperit renovador, de confianca 
en el futur, d'universalisme. Iiecordem també les innom
brables associacions polítiques i recreatives i els diaris i re
vistes que s'anomenaven «El Progrés». Hi havien ádhuc els 
partits «progressistes». I^es paraules han passat ja de moda 
i també alió que representaren. 

Pero les maquines hi son, cada vegada en major nom
bre i niés perfeetes. Quan únicament ajudaven a jer el tre
ball, produ'ien riquesa i sois riquesa. Des que fán el treball 
produeixen riquesa i miseria. Per qué? Ningú no pot contes-
tar-ho amb plena certesa, pero el fet és massa evident per a 
que pugui ésser ignorat, i les teories que intenten explicar-lo 
no resolen el problema. La iniciado de la miseria com a fe-
nómen general i cada dia mes estés coincideix amb l'apli
cació de la maquina a la industria. L'home no ihterromp ja 
la invenció de maquines que satisfacin les seves necessitats; 
la máquina no cessa de crear noves necessitats a ,1'home. Un 
tercie vicios impossible de defugir: com mes necessitats mes 
maquines, com mes maquines mes necessitats. 

Per altra banda el treballador manual perd categoría hu
mana ; abans un ofici comportava inteHigénci* i atenció. 
Ara lVspecialitzacur redueix cada vegada mes el camp de 
les activitats inteHectuals i condentna l'especialista a una 
rutina embrutidora. 

Constatem encara que la máquina rarament trebaila nii'Jor 
que l'home. La qualificació fet a ma és, en molts objectes, 
garantía de quaiitat máxima. 

I el fet que l'economia d'un |«>ble depengui en bona 
part del bon rendimeut de la maquinaría posa sempre un 
interrogant de perill en el seu esdevenidor. En efecte, un 
home amb prou imaginació o un gruy amb prou constancia 
poden inventar una nova máquina o una nova duren apta n 
trasbalsar pregonament el sistema establert. Un país posses-
sor d'un nou enginy o d'una materia prima a la qua! un savi 
ha trobat noves aplicacions pot, no sois enriquir-se extraor-
dináriainent, sino també posar en perill l'enconomia d'altres 
nacióos ¡ fins i tot arruinar-Íes. 

L'inventor no posseeix elements per a preveure ies con
seqüéncies del seu invent; el polític no pot impedir que 
un savi, politicament irresponsable, trastorni pregonament 
el eos social amb la invenció d'un senzill artefacte; ('in
dustrial posa través a les innovacions que perjudiquen els 
seus afers sense teñir en compto cap altra cosa; l*nl>rer 
ignora tot el mar de fons on es forgen el seu l>enestar o el 
seu malestar, culpa qualsevol deis danys que sofreix i creu, 
ingénuament, que un augment de sou li respldrá el problema. 

I, encara, l'obrer pot unir-se, arruar-se, esdevenir una 
massa, és a dír, una forca cega, que es mou i actúa d'una 
faisó difícil de preveure, de contenir i d'evitarl Pero així» 
darrer ja forma part d'una altra remarca. 

M. BAI.ASCH I MONTAGCT 

NOTES DE LLENGUATGE - (Teléfon - Telefonar) 
Es un fet del llenguatge corrent la influencia perniciosa 

del castellá. Pero potser no ha arribat a produir una desorien-
íació tan palcsa en cap grup de mots com en «teléfon» i cls 
seus derívats. Molta gent empra la forma «teléfono» (pro-
nunciat taléfunu, taléfanu) que ha d'ésser rebutjada. 

De «teléfon» tenim el verb «telefonar» normal; pero hi 
ha gent que diu «tclefonejar»,,pcr influencia del castellá «te
lefonear», forma que ha d'ésser bandejada. Hem de re-
conéixer, tanmateix, que la forma correcta és , de molt, la 
mes usada. 

Altrament, pero, guanya terreny d'una manera lamenta-
una construcció equivocada d'aquest verb: aixi. hi ha 

molta gent que diu «el telefonaré», «la telefonaré» i fins 
«les telefonaré», per una complicada influencia del castellá que 
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no tenim espai per explanar. Únicament dircm «pie telefo
nar, portii un complement indirecte de persona' que en la 
forma plena, amb preposició, és a < II. a ella, per al singular, 
i a ells, a elles per al plural; i en la forma inaccentuada, li 
(mase , fcm.) per al singular i els (mase , fem.) per al plu
ral. Per tant, la frase correcta és «li telefonaré» (a ell o a 
ella), «els telefonaré» (a ells, a elles). Igualment s'esdevé 
amb els sinonims de telefonar «trucar», «picar», «donar un 
cop «le teléfon», «donar una telefonada», etc., les construc-
eions correctes deis quals son amb li (li trucaré, li picaré, 
li donaré un cop de teléfon, li donaré una telefonada, etc.) 
per al singular masculí i femeni i els (els trucaré, els picaré, 
els donaré un cop de teléfon) per al plural masculi o femeni. 

MENTOR 

V 



Joan CU Junceda ha morí 

La personalitat d'aquest artista és massa popular perqué 
calgui fer-ne ací una presentació. La seva tasca d'illustrador 
és prou coneguda i el seu record ben viu entre nosaltres. 
La ploma ágil i prodiga de Junceda ha fet les delicies de tres 
generacions de catalans, que han vist en les figures román-
tiques o humorístiques deis seus dibuixos una bellísima 
interpretació deis personatges mes representatius de Ja nostra 
literatura popular. En l'obra de Junceda, resta plasmada 
per sempre la delicadesa i la finor d'esperit d'aquest home 
bo i senzill. 

Poques vegades un document gráfic ha tingut un poder 
de síntcsi tan gran com aquest dibuix de Renart que ens 
presenta Joan Junceda en la seva darrera hora, la de la seva 
mort, amortallat amb Phábit francisca. 

Qu¡ sc'l mereixeria mes que ell? Quina vida trobaríem 
mes diáfana que la seva? \ 
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S E T E 

Aquella primavera ja és lluny per no tornar; 

fugí batenl ses ales en la claror xalesta. 

De sos daurats ensomnis, una tristesa en resta, 

i de ses flors, tan belles, ni una en va fruitar. 

Ara, que com una ombra l'estiu declina ja 

i es va emboirant de ¡lagrimes sa ¡luminosa festa, 

no sents per tot entendre's, anima nieva, aquesta 

sentar de flor marcida qui en l'aire se des/a? 

l l iqnel Ferrá 
Itlnerarl espiritual a través d'un I libre 

Deis poetes que fins en les composicions mes objectives 
vessen una inquietud espiritual, sovint matisada de dolor, 
uns n'hi ha que necessiten expressar-la d'una manera estri-
dent (en el tema, el concepto, la paraula, el ritme, la rima 
o el so); llurs obres els revelen sempre disposats a fer patent 
ais altres la dolor de la propia anima en conllicte amb si ma-
teixa o amb el món, i a detallar-ne les mes decisivcs parti-
cularitats. D'altres, com porues de torbar la calma i sere-
nitat del món, i com si els calgués revelar-se, pero fossin 
temerosos de saber-se sabuts, sois ho fan valent-se deis re
cursos d'un lirisme abstrús, que els permeti sentir-se expres-
sats pero no confessats. Miquel Ferrá, per íntima senyoria 
espiritual, ha sabut situar-se en el punt just per no caure 

'. l'excés d'uns ni el mancament deis altres. 
Aparentant una facilitat gens banal —simplement la fa-

cilitat del qui somriu mentre realitza l'esforc d'acomplir la 
seva feina—, la seva obra s'ofereix com una lenta visió del 
món, el temps i les coses feta de tal manera, que coses i 
món per ell cantats ens retornen com una pátina que hi ha 
restat damunt, els ulls — i els ulls son 1'ánima—, del poeta 
que les ha (lites. 

Cap d'elles no ha sofert un retorciment que l'íntim ado-
loriment 'egíac que ha matisat la seva vida els hagi im-
posat; rxró totes li pertanyen i el serven fidelment, sense 
perdre llur alada gracia i serenor. Sense torbar la claredat 
diáfana del paisatge que l'ha envoltat i damunt del qual 
els seus ulls han passejat morosament la seva ánima, una 
punta de tristesa brilla i va creixent al llarg de la seva 
obra, gairebé com ocult rierol que en sa crescuda acaba cen-
trant Pinterés del paisatge circumdant. 

Hi ha un punt on aquest canvi es fa dominant. Nosaltres 
el trobem cap a la meitat de la seva obra «A mig camí». 
Aquella melangia que en els primers poemes es manifestava 
en un desig de refugiar-se en la dolcesa infantívola, gairebé 
d'enyorances de falda materna, 

«Ofc goig de fer-se petit, 
com el bon Jesús valia 1 
Emhtiuniar-se d'eira olor 
¡¡'inocencia i de puresa 
arraulit dint Vhoritzó 
del fíetlem tfa la infantesa!» 
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Potser fabril, d'enfora, l'últim adéu ¿"envia:, 

el seu record perfuma l'estiu en sa agonía, i 

encomanant ais aires un mal d'enyorament. 

Somriucn en les postes diafanitats llunyanes; 

amb una delicada tristesa de germanes, 

les roses de seteinbre s'esfullen lentament. | 

MIQUEL FERRA 
.4 

I 

• a ni i ̂  c a ni í 
és a mitjan llibre, en la «Caneó romántica», revelada ei una 
clara confessió. 

*Joventut és una esséncia de tristesa 
en qué es pn el desengany amb la Musió.u 

Confessió que ha requerjt d'En Ferrá—potser per la forca 
dolorosa d'aquest reconeixement—un programa de compen
sado. 

*Ah, de l'hora que fruim no en queda traca: 
se dissipa l'ombra vana del record... 
Pero l'hora, si és tan bella, és perqué passa: 
tot l'encant de riostra vida esta en la morí.» 

En aquest moment el conflicto ha quedat definitivament 
plantejat en la forma crua, pnnyent, de la pugna de dos 
elements antagónics no resolts encara en harmonía superior, 
tal com correspondria a la primera mena de poetes que allu-
ilíciii al comencament. Pero, de seguida, plana contra pla
na, el llibre ens ofereix la solacio harmónica que sois pot 
transmetre's a través d'un esperit de senyorívola enteresa 
com el d'En Miquel Ferrá. 

Ens referim al poema «Setembre», que encapcala la pá
gina. En ell, el conflicto de l'ánima i la implacabilitat deis 
camins, que, encara que la fereixin, li son imposats, ha es-
tat elevat a un grau d'insospitada puresa; la dualitat.entre 
ánima i món ha estat dissolta en impregnar-se l'ánima d'u
na melangia adient igualment a la bellesa del món que a la 
dolor generada per la seva desavinenca amb l'ánima delica
da del poeta. 

Després, aquesta melangia anirá creixent, creixent, sen
se prendre mai accents turbulenta ni cobejosos d'impressio-
nar fortament, de venjar-se de la propia dolor mostrant-ne 
les nafres ais altres. I k m dit abans que uns poetes son ada-
lerats de fer-ho així i d'altres esquerps de mostrar Huí ado-
loriment. La nota d'elegia que impregna les planes d'En 
Ferrá, és tan delicadament sincera i tan ben continguda, que 
li permet manifestar-la sense haver de temer mancar ni és-
ser sobrer de pudor perqué no destrueix l'harmonia o be-
Ilesa de les coses cantades, ans els deixa una delicada pátina 
de la seva ánima, que les eleva per damunt del que, sense 
aquesta patina que ell hi posa, potser sois fóru Horda ma-
terialitat. 

PAII AGUSTÍ 
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P O C 8 O ' A R T I F I G I 

El p rog rés científíc 

Segons Mr. Watson Davis, direc
tor del STvei Científíc deis Estats 
Units, c.-i dcu descobrimcnts mes 
im portan ts realitzats l 'any 1947, 
forcn: 

I.—Els avions sensc pilot que 
poden crcuar 1'Atlántic. 

2.— Els estudia sobre la pinja 
artificial. 

3.—La síntesi de proteínes en 
cadena llarga, origen de nous plastics 
d ' importancia medica i industrial. 

4. —Transformació de protons en 
neutrons i viceversa. 

5. — L'ús de ('estreptomicina en 
el tractament de la tuberculosi. 

6. — Perfeccionamcnt del vol per 
reacció. 

7.—Descobriment de rcsles hu

manes de 10.000 anys d'antiguitat a 
Tcpexpan (Méxic). 

8. — Aparells fotografíes que amb 
una sola operació fan fotografíes 
enllestides. 

9 . — D e s c o b r i m e n t del fct que 
l 'olor pot csser detectada mitjancant 
raigs infra-rojos. 

10.—L'bavcr-se observat la mes 
gran manifcstació de taques solars 
del segle. ":, 

* * * 

A les bascules del «Metro» hi ha 
unes indicacions per al públie que 
val la pena de transcriure: 

Q u i e r e u s t e d saber su peso 
exacto? 

1) Suba Vd. bien la plataforma/ 
2) Echa Vd. diez céntimos! 

3) Está Vd. quieto sin tocar la 
báscula! 

Healment, aixo fa farum d'cs-
trangerisme: mirem mes a valí i lle-
g im: «Seitz- Werkc, Kreuznach». 
Una mica mes amunt de Moneada, 
vaja. 

* * * 
Un jove komsomol sovietic entra 

a la Casa del Partit de la1 localitat, 
i, veíent un gran retrat presidencial, 
p regunta : 
* — Qui és aquesta? 

—Popula Saphosnovitxa, primer 
premi de fecunditat de les nostres 
Repúbliques Soviétiques.1 Dona a 
llum 24 filis en Pespai de vint anys. . . 

—Magnífic! On és ara? 
—A Siberia. Va matar el seu 

marit . 

u u i i» (. i: 

PROBLEMA 1 per SET-TREBOL 

Historia d'un irran amor 

4 - 0 , 8 

V - Q, J 

• - -
4 » - A , K ,J ,8 , 2 

^ - 1 0 , 9, 5, 4 

<# - 7 , 6 , 2 

; 4 
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0 E 
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* _ 

• - J 
* - A , 10,9, 5 

• ~ J ' 9 

* ~ 7 ' 5 

4* - K , 2 

Vi. 7, 3 

1 I O T S C R G U A T S 

6 7 8 9 

Sense triomf. 8 
Sud, juga el 5 de Cor, i guanya totes nou 
bases, qualsevulga que sia la defensa de ^ 

Est-Oest. 

HOHITZONTAL. - 1 . Pesar Jes raons en 
favor o en contra d'una decisió a prendre. 
2. Part de Poli. Exempt de tot torharnent. 
3. J'rtaitcaL. Címamaat :\uizt.' í. j¿. TI~ 
res, advertí, Fill de .No«. Alnrie, prxsaoax. 
5. Consonan!. Arliu.it. Consonan!. 6. Al 
revés, pronom. Accident gcogriific. Article. 
7. Abreviado del patró d'Irlanda, al revés. 
Vocal, l'ussió. 8. Al revés, poc intcHigcnt, 
femení. l'ull de paper plegad peí mig. 

9. Flor d'arbre fruilcr. 

VEUT¡CAL.-\. Ésser al (pial B'adora. 
2. Déu de la mitología grega. Mena de 
vernía opac. 3. Flor. Consonant. No adul-
terat. 4. Adverbi, al revés. Viscera. Lletra 
grega. 5. Consonant. Casa. Consonant. 
6. Existeix. Adjectiu possessiu. Iniciáis d'un 
COSÍ meu. 7. Canal. Consonant. Líquid 
viscos. 8. Déu de la mitología grega. Pa-
radís. 9. Forma de govern. 
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Paisatges 
i 

de la nos Ira térra 

rr'~ - " - " 

Ija Costa Brava 

Des de la viia de BJanes 
fins a la badia de Colliure, 
en el Rosselló, part d'enllá 
de la frontera francesa, va 
retallant-se en innombra
bles filigranes la nostra 
Uuminosa Costa Brava. 
Adés s'eiramplarü en una 
ampia platja-a Tossá o a 
Caduques-,adés es rédos-
sara en la t r a n q u i l l a 
suavitat d'uiiu cala-Aigua 
Morisca, Aigua Celidu o 
Cala Marquesa.-Tan aviat 
sortira amb la bravesa 
esquerpa deis penyu-segats 
deis caps de Sant Sebastiá, 
de Bagur o de Creus, com 
es retindra en la grucia 
recollida de la cova deis 
Frares o de l'Infern. I cu 
i Ha, alternant amb l'es-
querpa duresa de les 
roques i amb l'árida roen-
tor de la sorra, ran de la 
cala i del rocani, dolcament 
abocats a la blavor imma
culada de la Mediterránia, 
les copes incensados deis 
pins o la verdor discreta de 

les alzines sureros. 
La Costa Brava, bressada 
entre el ritme de la sarda
na i el batent de l'ona, pren 
tota la transparencia i la 
lluminositat de 1'anima de 
Catalunya, mesurada, sere-

nu, permunent. 

J. BALLESTER 
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