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La jornada del 28 de juny ha estat una
ratificació de les eleccions del 12 d'abril.
Si l'ex-rei esperava, com va dir, el resultat
d'aquestes eleccions, haurà quedat servit.
El poble no tenia cap dubte que la situació
està a les seves mans. La monarquia ha
estat liquidada per sempre més. En els co-
mentaris de la gent, ningú no fa esment
d'aquest detall importantíssim. I, no obs-
tant, els fets han demostrat que a Espanya

no hi havia monàrquics. La República està
consolidada. I encara que la República po-
gués derivar fins al caos, no tornaria la
monarquia. A Rússia, àdhuc els anticomu-
nistes no volen el retorn del tsarisme. No
hi -ha. cap exemple a l'Europa contempo-
raní'a* tl'úna 'restautici&'monàrquica. El cas
de Constantí de Grècia, destronat pels
aliats i restablert altra volta en el seu tron
i després expulsat definitivament, fon una
reacció contra la intervenció estrangera. Cal
que l'ex-rei Alfons faci pensament de com-
prar-se un a' casa, perquè al palau d'Orient,
la seva ;casa pairal, no s'hi aixoplugaran
mai més els Borbons.

El poble ha votat amb entusiasme i amb
moderació i ha demostrat que considera la
República com una cosa pròpia. El tant per
cent de votants és una prova que no existeix
aquella Espanya sonso pols de la qual tan
sens havia parlat. 'E1 poble s'interessa pel
que considera el seu bé. No hi havia fe
en la monarquia ; la comèdia d'un règim
apuntalat en els militars, els bisbes i ]'aris-
tocràcia no interessava els ciutadans que
l'havien de suportar sota la coacció de la
força. Liquidat el règim de privilegis, el
poder és a les mans del poble.

I — ho hem dit altres vegades — cal que
els homes als quals ha contrariat l'adve-
niment de la República es rendeixin a l'e-
vidència i es facin càrrec que el Poder ha
baixat uns quants graons. El règim de la
injustícia com a norma de govern, el règim
de privilegis i de la clandestinitat, aquell
Estat dominat per un exèrcit d'oficials d'e-
ducació primària que necessitava guerretes
colonials o situacions de dictadura, no tor-
narà més. El reconeixement d'aquests fets
pot contribuir molt a consolidar la norma-
litat. Els pessirnistes s'equivocaran i que-
daran en ridícul. En la major part d'IEs-
panya han triomfat els candidats dels par-
tits governamentals. L'anarquista de Ter

-rassa ha tingut molts pocs vots, un nombre
insignificant de vots.

Fetes les eleccions, ha cessat automàtica-
ment l'agitació que els espantadissos creien
que era una commoció revolucionària. L'a-
gitació que pugui produir-se al voltant de
les deliberacions de les Constituents tindrà
un caràcter molt distint, i el fet d'estar en
funcions un poder moderador i unes Corts
seran la màxima garantia que la discussió
no ha d'espantar a ningú.

A Catalunya, les eleccions han estat una
prova sense precedents. No s'havia votat
mai tant, ni "cap home havia tingut, com
ara Macià, la força d'endur-se'n personal-
ment més de cent nou mil vots. La gent
ha votat per l'Estatut i per la pau social.
Els factors sentimental i de simpatia només
han actuat d'aglutinant. El poble ha com-
près que l'Estatut representa la fi d'una
situació que era per als catalans un gran
handicap que no ens permetia fer cap obra
constructiva. Ha comprès també que el nom
de Macià és una garantia que pot salvar
! 'Estatut i donar una gran força de cohe-

sió als catalans. I un instint popular que
no falla mai ha vist en la persona de Ma-
cià la penyora d'un règim de major jus-
tícia, d'una justícia feta de cara al poble.

Aquests cent nou mil vots donen a Ca-
talunya una força immensa davant de tot
Espanya. Aquests cent nou mil vots poden
actuar més eficaçment que cent nou mil
soldats. No hi ha cap Parlament que gosi

atrevir-se a pronunciar-se contra la voluntat
de Catalunya manifestada ja en dues elec-
cions i que aviat ratificarem en un ple-
biscit. El fet que l'únic partit foraster que
ha actuat en aquestes eleccions, el del se-
nyor Lerroux, hagi estat vençut parlarà
també molt eloqüentment davant de Ma-
drid. A Catalunya no ha d'haver-hi més
partits forasters, encara que en un moment
donat prometin secundar els nostres es-

forços. Aquesta és la principal lliçó de la
derrota del lerrouxisme.

La victòria de l''Esquerra Republicana de
Catalunya s'ha fet expenses de tots els
partits catalanistes més o menys antics :
la Lliga, monàrquica suara, i Acció Cata-
lana; republicana -des de la- seva fundació.
'En altre lloc d'aquest número examinem
la situació dels partits catalans. Tothom
sap que l'error d'Acció Catalana fou no
aliar-se durant les eleccions amb l'Esquerra.
Li ho impedia potser el seu caràcter mar-
cadament de centre, i potser encara més
la timidesa. Quant a la Lliga, aquesta ve-
gada ha comès un dels seus més grans er-
rors. 'En lloc de presentar-se amb la vella
bandera catalanista, encara que un xic em-
pastifada durant aquest últim període de
collaboració amb la monarquia, va preferir
treure altres banderes noves : la de la re-
ligió i la propietat. I ja s'ha vist — i ells
ho reconeixen : el catòlic no ha fet cap cas
de la crida de la Lliga i s'ha dispersat entre
la Lliga, Lerroux i l'Esquerra. Val a dir
que molts catòlics varen votar l'Esquerra,
convençuts que votaven a favor d'un pro-
grama que ha de fer triomfar l'Estatut,
la única garantia de normalitat que pot
demanar-se a Catalunya. Votant la vella
bandera de la Lliga es podia admetre que
es votava també a favor de l'Estatut, però
votant per a la bandera nova es tenia la
seguretat que es votava a favor d'una reac-
ció perillosa.

Els Dijous
Blancs

Hauria estat absurd, ara fa quinze o vint
anys, imaginar una familia d'estiuejants
sense el fonògraf. Passar la vetlla ajegut
en un balancí, en cos de càm isa, i escoltant
un fonògraf, devia ésser molt divertit o
molt avorrit, però molt apropiat a les cir-
cumstàncies. Ara, el fonògraf és un gramò-
fon o una gramola de prea i el gramòfon
ha de sofrir la competència de la ràdio.
M'imagino que, en comptes d'ésser un ma-
rit abandonat a ciutat omplint quartilles
sense sentir la necessitat de comunicar-me
amb el pròxim, sóc un estiuejant, i, no sé
per què, la idea de no fer res se'm pre-
senta acompanyada d'un gramòfon i de la
ràdio. Rumiant això us sentiu inundat de
poesia.

Vull, però, confessar que, incapaç d'es-
col tar les llaunes de la ràdio, conferències,
xistos, sermons i noticies, generalment en-
darrerides, i no atrevint-me a deixar pros-
perar en el meu esperit la poesia de l'es-
tiuejant, m'havia resistit a posar la ràdio.
Potser d'aquesta resistència neva no en
tenien la culpa els prohoms de la ràdio.
Ells tampoc no podien viure amb règim de
censura, i mentre els diaris es veien obligats
a publicar les notes còmiques del pobre Pri-
mo, els de la ràdio llençaven de tant en
tant algun discurset del dictador perquè la
gent tingués idea de com eren en realitat
els discursos de l'home del sabre quan no
lti intervenia el periodista.

Però ara serà qüestió de posar ràdio. No
seria correcte que l'home que no té ràdio
i no es veu amb cor de barrejar-se entre
grans multituds es deixés convidar massa
sovint a dinar i a sopar a casa els amics
amb l'excusa de sentir En Lerroux, un mí-
ting monstre de l'Esquerra, o el trapacer
senyor Barriobero. La ràdio ens promet ara
les sessions de les Corts Constituents. Mag-
nífic programa, indicadíssim per destarotar
les digestions del burgès. Quan l'estiuejant
intentarà dormitar al jardinet de la torreta
o de la casa de pagès, la ràdio li burxarà
l'orella i li plantejarà els problemes més
greus. La imatge del monestir de l'Esco-
rial, si les Constituents es'reuneixen en el
marc ""de Kelip II, iï° eàaià damunt é pit'
com una Rosa de plom.

Durant quinze dies, la ràdio ha actuat
sobre el país i l'ha cobert de cap a cap, com
ho faria una gran sembrada. Afortunada-
ment, no deuran pas germinar totes les idees.
La retòrica no ha pas estat sempre excel.lent,
i menys la dialèctica. Però, si el país suporta
la calor, bé pot sofrir un xàfec de discursos.
Els radioients han pogut fer comparacions
entre la retòrica castellana i la retòrica ca-
talana. Tothom haurà pogut observar que,
en general, els castellans parlen millor, per
la senzilla raó que s'acostumen a parlar bé
i tenen a molt honor veure's corregits quan
la llengua els falla. Però l'oratòria " castellana
té l'inconvenient de les frases fetes, que l'ora-
dor castellà organitza en veritables cara-
vanes, recurs que permet parlar llarga es-
tona sense dir gran cosa. En canvi, el ca-
talà, que no disposa d'aquest recurs tan
putrefacte, ha de crear constantment. I, per
altra part, les frases fetes, la retòrica plena
de metàfores, no plau als auditoris cata-
lans.

La radio és un gran compromís pels ora-
dors. La crítica és sempre tan lluny del mi-
cròfon ! — M. B.

L'aplicació del decret del bilingüisme
L'escena en el Pati dels Tarongers del

Palau de la Generalitat. Un ordenança tra-
vessa el pati amb una safata plena de tin-
ters. De sobte, en cau un a terra i unes
quantes rajoles queden tenyides de negre.

Un secretari del senyor Rubí que ho veu,
hi corre amatent

—A ver, pronto, traigan un poco de agua
y serraduras.

El mateix Rubí, per reforçar l'ordre, acla-
reix

—Quiere decir tierradescudellas.

D'uns trucs que van fracassar

Parlàvem del que havia fet el senyor J.
A. Trabal per veure si el proclamaven can-
didat a diputat a Corts. Encara no ho ha-
víem explicat tot.

Resulta que l'home—soci encara d'Acció
Catalana—va intentar convèncer els elements
directius d'algunes societats d'aquest partit,
perquè es passessin a l'Esquerra i que, un
cop dins, fessin pressió sobre el punt qúe
a ell 1i interessava.

Potser en el carrer de la Verge del Pilar
podrien dir-ne alguna cosa.

Cent homes imaginaris

Dimarts de la passada setmana, al ves-
pre, el regidor Costa anava tot atrafegat
i amb un mal humor de mil diables.

Només li sentíeu dir :
—Ves com queda el prestigi del meu dis-

tricte si no puc arranjar-ho!...
Fou inútil voler saber de què es tractava.

En Costa fugí com un esperitat.
—Gent homes !—anava dient—. Necessito

cent homes avui mateix!
Ens vam pensar, de moment, que volia

fer la competència a En Fontbernat. Des-
prés, però, vàrem aclarir el misteri, En Tra-
ba'l s'havia compromès amb l'organització
del partit a trobar cent homes .per a les tas-
ques del dia de les eleccions en el distrícte
quart. I després d'haver dit que ja els tenia
i que ho farien de franc, va resultar que
a l'hora d'estendre els documents i de do-
nar noms, no tenia cap home, ni pagant.

I En Costava haver de busca r-los a corre-
cuita furgant -per tots els recons.

Elec£oreres
Tothom sap que els fitxers d'Acció Ca-

talana han estat, aquestes i les altres elec-
cions, el més gran aglutinant per a la pu-
resa del sufragi.

En un collegi electoral del distrite V els
interventors atabalen a preguntes els elec-
tors sospitosos.

Entra un ciutadà vestit amb una brusa
llarga fins als peus. La indumentària fa
concebre, donades les dades del fitxer d'Ac-
ció Catalana, que es tracta d'un vot fals.

L'individu, però, vaalliçonat i no hi ha
manera de contradir-lo.

Per fi se li pregunta la professió.
—Músic — respon.
Tothom respira. Ja en tenim un, pensen.

Però l'interventor del Bloc Obrer i Cam-
perol, amb tota la bona fe del món, fa :

---Muj.ic? Vota.

Un resultat polític pot costar un gol
El dia del primer encontre Barcelona-Vas-

co da Gama, o sigui el de les eleccions, els
directius d'aquell club feren installar un ser-
vei d'altaveus al camp de joc a fi de tenir
els espectadors al corrent dels escrutinis po-
lítics.

Ara bé ; quan el speaker donà els primers
resultats, el silenci fou tan absolut i l'ex-

pectació tan extraordinària, que fins el de-
fensa Mas s'hi identificà, actitud aquesta
que collaborà eficaçment en l'obtenció del
primer gol dels brasilenys.

Després d'aquest gol hom trobà perfecta-
ment comprensible que el speaker—un po-
pular directiu blau-grana—s'abstingués du-
rant tanta estona de rependre la seva tasca
d 'orientador.

Política i esport
Diumenge passat, dalt d'un «8» que trans-

portava una quantitat de públic molt en con-
sonància amb el número de la línia de tram-
vies, dos socis del club blau-grana feien els
seus comentaris :

—Es trist, però cal reconèixer-ho : les tar-
des memorables de Les Corts se'n van a
l'aigua.

I l'altre, més optimista
—Home, ho trobo perfectament compren-

sible. Aquesta tarda, les úniques Corts que
interessen són les Constituents...

Encoratjament

La majoria de mítings pre-electorals de
l'Esquerra celebrats en pobles han hagut
de .tenir lloc a la plaça.

I en més d'un poble, els oradors es sen-
tien dir per algú del poble, que com a tal
coneixia el terreny :

Veieu? Darrera aquella persiana, hi ha
el rector que està escoltant. Apreteu de
ferm.

No cal dir que a la majoria dels oradors
a bodes els convidaven.

Quan la cosa se n'anava

Aquesta anècdota data d'unes quantes
setmanes. Però no !'hem sabuda fins ara,
en ocasió que el nostre amic Josep Pla ha
vingut a passar uns quants dies a Bar-
celona.

El vespre del 13 d'abril, Francesc Cam-
bó, cridat pel llavors rei, agafava l'exprés
de Madrid. L'acompanyava Josep Pla.

L'endemà matí, dimarts 14, mentre es
desdejunaven, En Pla es sentia xerraire
senyalant el panorama que es podia veure
per les finestres del vagó-restaurant, deia
a Cambó:

-No li sembla que aquest paisatge no té
res de republicà?

Cambó alçà el cap i ]i digué, sorrut i
eixut :

—Mengi i calli.

La raça llatina

A la candidatura radical, per a les elec-
cions a diputats de les Constituents, figu-
rava el senyor Joan Giró, molt conegut a
Badalona, on és un dels espiritistes més
importants de la població.

Aquest senyor, ja fa anys, va pronunciar
públicament un discurset del qual sortia
molt mal parada la raça llatina.

Els oients, que, gràcies a tot el que s'es-
criví i es digué durant la guerra i després
d'ella, tenien una idea més o menys ben
formulada de la raça llatina, no acabaven
de compendre del tot què havia volgut dir
l'orador.

Per sortir de dubtes, un d'ells emprengué
el senyor Giró :

—A qui dimoni us referíeu, parlant de
la raça llatina?

—A qui voleu que sigui? No són els
capellans?

Píquiponíana
El senyor Pich i Pon s'ha dedicat dar-

rerament a escampar les produccions del
seu enginy — conegudes amb el nom de pi-
quiponianes — pel hall del Palace de Ma-
drid.

Una de les que hi han fet més fortuna
és la que nosaltres, cronistes imparcials,
oferim avui als nostres lectors.

Es parlava del missatge adreçat al Go-
vern per les entitats econòmiques catala-
nes, i com algú es referís, incidentalment,
al lapsus que sofrí el senyor Bosch Labrús,
el senyor Pich i Pon, traient-li impor-
tància, deixà anar :

—Nada, fué un lapislázuli.

Galimatías

Dissabte passat, La Noche publicava to-
tes les candidatures per Barcelona, acom-
pwyades d'una presentació, d'un estil con-
fifionari inconfusible, en la qual hi havia
aquesta frase :

«Mañana, con una emoción de civil euca-
ristía, daremos vida de nuestra vida a la
República.»

El director de La Noche ja té sort de
tenir, ell i el diari, per propietari En Pich
i Pon.

Eleccions

Una de les condicions més exigides per
la disciplina electoral és la votació íntegra
de la candidatura del partit que la reco-
mana. Ja en temps bastants allunyats, el
célebre humorista Enric Moragues, pare del
nostre amic Rafel, va tirar a l'urna aquella
papereta parodiadora que deia : «Voteu a
Pompeu Gener i Babot. Esborrar el Babot
és donar un vot als nostres contraris.»

Ara, als antics districtes electorals de la
provincia, els electors es poden permetre,
com abans a les ciutats, fer combinacions
amb els diferents candidats que es presen-
ten. En Francesc Pujols deia aquests dar-
rers dies als electors del districte de Sant
Feliu de Llobregat.

—Abans havíeu d'anar a votar a cobert...
Ara podeu anar a votar a La carta.

UNA GRAN VICTORIA
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DIES DE VIBRACIÓ

Diumenge d'eleccions

M1RM3DR
Enric Moragues i Barret

Ara que hem esmentat al cèlebre 'Enric
Moragues, el gran humorista del qual han
quedat frases gravades en la memòria de
la gent, tretes d'aquelles obres dramàtiques
que va escriure, pertanyents al gènere cómic
anés pujat, podem dir que és un humorista
que mereixeria un estudi detingut, perquè
és dels catalans que tenen un anecdotari
viscut i inventat més curiós i interessant per
la comicitat.

Donat a l'humorisme en tots els actes de
la vida, no va oblidar una visió humorís-
tica de la pròpia mort. Va deixar l'esquela
redactada. La pietat i el respecte del seu
fill no es va atrevir en aquells moments,
que per ell no podien tenir res a veure amb
l'humorisme, a publicar l'esquela. Ara, pas-
sat ja molt temps i en aquesta secció on
volem recollir i evocar la força irónica del
pare del nostre amic, copiarem el comen-
çament de l'esquela que per la sublimitat
que té val la pena d'ésser conegut. Deia així
i en aquesta disposició ;

POR FIN

ha fallecido

Don Enrique Moragas y Barret

Nio de fred

També és molt coneguda l'anècdota en la
qual l'humorista atribueix unes paraules a
un gos.

Una nit de fred i depluja, a les primeres
hores de la matinada, l'Enric Moragues,
embolcallat en la capa i amb el paraigua
decantat contra el vent i l'aigua,, tornava a
casa seva. Tot era silenci i solitud. Al mo-
ment d'anar a posar la clau al pany per
abrir la porta, va veure un gos ajegut al
peu, refugiat tristament en el reclòs

Oberta la porta i donat el pas per entrar,
diu ¡En Moragues que el gos li va donar
una mirada en la qual hi havia concentra-
da tota la tristesa de la seva situació i 1i
va dir :

—Bona nit, senyor Moragues.

Facilitat de llengües

El .conegut esportman senyor Trigo, fi-
gura preeminent del Club Natació Barce-
lona, al mateix temps que un gran home
d'esports, és un home d'acudits que resu-
meixen tota una impressió en un sol mot.

Un dels concurrents all Club, nàutic ex-
pert, era aficionat a parlar llengües estran-
geres. Tenia preferència per l'anglès. Era
un anglès a corre-cuita, a l'abast de totes
les fortunes i de totes les boques.

--On l'has après aquest anglès tan tacil?
—li va preguntar En Trigo—. El vull apen-
dre—va afegir.

El repòs de la mirada

Francesc Pujols era una tarda de visita
a casa d'una família de les sevesamistats.
La reunió, aquell dia, estava composta de
dames i damiselles i l'únic baró que hi ha-
via era Raimon Vaireda, gran amic de
Franccsc Pujols.

La tertúlia entorn de la taula de te va
ésser extremadament animada per la con-
versa. Francesc Pujol escoltava amb aten-
ció i deferència l'enraonament de les dis-
tingides senyores i senyoretes.

Donada la fama d'enraonador impertèrrit
que té En Pujols, una de les dames li va
dir que s'estranyava de veure'l tan callat.

Tispensi — va respondre En Pujols ;
callant i escoltant les coses interessants

que vostès diuen, aprofito l'ocasió per anar-
les mirant, de tan guapos que les trobo a
totes.,. Ara em miro l'una... ara em miro
('altra.., i de tant en tant, quan vull re-
posar„. em miro l'amic Vaireda.

Elogí del portàtil

A les roques del Club de Natació Barce-
lona que fan l'ofici de platja, hi ha molts
,matins, a l'hora de pendre el sol, un gra-
mófon portàtil que un soci d'aficions altruis-
tes hi duu per a ajudar a passar l'estona.

(Entre els que sempre volten l'aparell hi
havia l'altre dia un senyor positivament ad-
mirat dels seus avantatges ; tant ho estava
d'admirat, que no va saber-se estar de can-
tar-ne les excelléncies a l'helibfil que va tro-
bar ajegut més a prop seu un nedador que
entre els seus companys de colla frueix. d'una
certa fama per la categoria de les seves
respostes.

—Vaja, que no diguin—exultava el se-
nyor, admirat—, el  portàtil és dels millors
invents que s'han fet. Que tens un ball a
casa teva, el dia del teu sant, o el de la
teva dona, o en mil ocasions que se't pre-
senten? Doncs tens la música a casa. Que
un dia dius : té, avui me'n vaig a Montgat
o a Castelldefels, o allà on s irgui? T'empor-
tes la música amb tu. L'altre dia mateix
vàrem fer una fontada i també ens el và-
rem endur ; oh, ens vàrem divertir molt;
pensi que almenys amàvem quaranta per-
sones !,..

—Qué diu, ara! I no se'l varen acabar?

Això ja és una altra cosa

Lluís Rierola, molt conegut en els medis
esportius, té un petit, però elegant, defecte
en el parlar, que a primera vista podria fer-
lo passar per un xinès encara no ben adap-
tat al català : perquè no pronuncia les erres,
consonant el so de les quals substitueix pel
de les eles.

Un dia jugava a les cartes amb els seus
amics ; feia una estona que les coses li ana-
ven bé i En Rierola no parava : alastlo,
olos, etc.... a darrera hora féu la jugada
definitiva i d'un gest alhora elegant i triom-
fador, digué ;

—El lei!
Un dels seus companys no es contingué.
—Qué vol dir aixb del lei, el lei?...
En Rierola en tenia prou amb haver gua-

nyat la partida ; i digué, conciliador :
—Bé, vaja, home, el monalca.
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—Les eleccions—anava cantant el speaker
de la ràdio—es desenrotllen normalment. El
poble de Barcelona està donant una mostra
de gran civilitat...

Val a dir que aquestes noticies sortien de
la secretaria del Partit d'Esquerra. lEs pro-
bable que el senyor Pol o el senyor Jesús

Ulled, posats davant del micròfon, haurien
trobat que la normalitat de la votació era
una mica exagerada.

* * *

La primera persona amb la qual vàrem
parlar, diumenge, fou amb el xofer de taxi
que ens conduïa al solfegi.

—Com marxa, aixb?—li preguntàrem,
—Ja està llest. Guanya En Macià.
—'Com ho sabeu?
Tothom ho diu.
Era veritat. Tothom ho deia. La victbria

de l'Esquerra, per dir-ho així, ja estava pro-
clamada abans de la constitució de les me-
ses.

Vàrem anar a votar. L'urna estava ja
totalment plena i les candidatures sobreei-
xien per sota la tapadora, mig alçada. El
president s'eixugava la suor que li regali-
mava del front.

—Encara un altre? — va fer, amb aire
las—. Em pensava que ja havia votat tot-
hom...

—Encara un altre, si us plau,
—Està vist. Acabarem l'escrutini amb cla-

ror de dia. Sortirà primer el Full Oficial
que no pas nosaltres. Creieu-me : no hi ha
cap candidat que hagi patit tant corn nos

-alirres...
Un somriure trist va animar les fesomies

dels interventors .i dels adjunts. Uns ossets
de pollastre jeien, plens de misèria, sota la
taula on el poble expressava la seva volun-
tat...

Les cinc de la tarda. La Rambla està ja
gairebé plena de gent. De sobte, esclaten unes
grans ovacions. Qué passa? Es En Macià
quearriba, dintre d'un cotxe descobert. L'a-
companya un militar. ,Aplaudiments, vis-
ques. L'auto queda encerclat pel públic.

—Avi, Avi ! Hem guanyat ! Hem gua-
nyat!

No se sabia, encara, cap resultat. I Em
Macià ja baixa, Rambla avall, en passeig
triomfal.

Molt abans de conèixer-se cap resultat,
el públic ja donava per descomptat el par-
tit que se'n duia les majories. L'única pre-
ocupació davant del misteri electoral, era
saber qui serien els quatre que sortirien per
minoria. De moment, va semblar que el ca-
pità Sediles i els altres militars i paisans
de la seva candidatura vindrien després de
l'Esquerra.

El públic aturat davant de ¡Canaletes co-
mençava a fer córrer els primers canards :

—En Lerroux està llest : aquest matí,
quinze centres radicals s'han passat en bloc
a l'Esquerra,

—I el que ha passat al Clot ! No ho sa-
beu? Ha anat a votar un redactor d'El Co-
rreo Catalán. Portava un nom fals. L'inter-
ventor d'En Macià li ha demanat la cèdula.

La senyora molt rica.—I no teniu cadires
més cares?

(Punch, Londres)

--Prou marranejar ! No veus que ton pare
està assajant?

(]udge, Nova York)

Sabeu què ha fet el d'El Correo? Dones
s'ha tret una pistola i per tota contesta,
pam !, pam!, dos trets, i allí mateix ha
mort el pobre interventor.

Sensació en l'auditori. Un jove en màne-
gues d'aquestes camises-samarretes d'esports
que es porten ara, s'avença i diu gravement

—Si .aixb és veritat, El Correo Catalán no
sortirà mai més.

IE	 *

Les pissarres de la Redacció de La Ram-
bla comencen a funcionar. Resultats de Ca-
talunya :

—A Sant Boi, l'Esquerra guanya per mil
vots de majoria. A Martorell, per mil dos

cents. A Sitges, per vuit cents. A Hospi-
talet...

Etc. Com un itinerari fantàstic, en ziga-
zagues duríssimes, apareixen noms de po-
bles de tot Catalunya. A tot arreu l'Es-
querra guanya per unes majories aclapa-
rants. Els primers resultats són acollits per
ovacions frenètiques. Després, la victbria
constant, ininterrompuda, acaba per llevar
interés a l'espectacle.

—De quants guanyem, aquí? Només de
cinc cents? Curt !

Finalment arriba un resultat original.
A Begues ha guanyat la Lliga. (Escàndol.
Gran xiulada.

—A fora aquesta pissarra!
Ja és a fora. Ovació. Una veu surt del

públic :
Tn diantre deu caure això de Bogues?

I k *

Primers resultats de Barcelona. L'Esquer_
ra guanya, guanya, iinlassablement,

—Tindrà més de setanta mil vots—diuen
els optimistes.

::. 	

El caigut a l'aigua, als seus calmosos
salvadors.—Bé, què feu? Cantar Els sirga-
dors del Volga?

(l'he Passing Show, Londres)

—Em sembla que hem vingut a parar a
un camp nudista...

(Ric et Rac, París)

Vint minuts més tard :
—Passarem dels vuitanta mil.
I encara :
—Noranta mil, cent mil...
Ja és igual. Diríeu que l'Esquerra ha tin-

gut tres cents mil vots i ningú no se'n sor-
prendria. La faixa que en el termòmetre
electoral de La Rambla marca els vots d'En
Macià ha arribat al capdamunt del quadro.
Pissarra explicatòria :

«L'Esquerra passa dels cent mil vots. :El
termòmetre ha resultat insuficient.»

I això que, com a termòmetre, no es pot
negar que era optimista.

* * *

Davant de la Redacció de L'Opinió, a la
plaça Universitat. Molt públic, també. I ova-
cions.

—Que parlin ! Que parlin !
El dibuixant Benigani, que és al balcó,

interpreta una caricatura. Diu :
—Amado pueblo : perdonad que os hable

en un idioma que no es el vuestro... etc.
Ovació. Benigani, que és tan català corn

vós i jo, es retira satisfet. No ha perdut
completament el dia.

iF	 *

A la Lliga, silenci. Han tancat les portes
i uns quants homes de bona fe suporten
estoicament l'allau de resultats adversos.

—;Està vist—diu un—. Si volem salvar-
nos, hem de donar uns passos cap a ]'es-
querra.

—0 cap a la dreta—corregeix un altre.

Tornem a ésser a un balcó de La Ram-
bla. Ha pujat un periodista francès, un en-
viat especial. Porta més cartes de presen-
tació i de recomanació que un ambaixador.

—Qué us en sembla de tot plegat?
El periodista francès no s'ha sorprès gens.

Ho tenia tot Wevist. Concix bé 1'Espanya
—diu—i sobretot Barcelona, que no és igual
que Marsella, com fan córrer, sinó exacta
que Toulouse.

—La República espanyola està assegura-
da .perquè compta amb l'ajut del petit cler-
gat. Jo ho he vist. Podria citar-vos vint
exemples.

—Voleu dir?
—Absolutament exacte. El capellà humil,

és republicà. Com us expliqueu, si no, la
victòria esquerrana en els poblets petits?

Ens l'expliquem de moltes maneres, però
cap no concorda amb la de l'enaoyé spé-
cial.

Ara, la Rambla està totalment envaida
per la gentada. Surt una nova pissarra amb
el resultat de Sabadell. Deu mil' vots de
majoria. Ovació. Passa, dificultosament, un
tramvia. La gent, dreta dalt de l'imperial,
aplaudeix frenèticament. Entre els ovacio-
nadors hi ha un capellà.

El periodista francès ens agafa pel braç
i ens el mostra

—Ho veieu? Tal com jo us deia!
—Pobret—pensem---; quin remei li toca.

JOSEP MARIA PLANES

AL MUSEU

—No t'hi acostis tant, que podria estar
mal dissecat.

(Pages gaies, Yverdon)

—No tremoleu així, que no hi ha manera
d'apuntar!

(Ric et Rac, París)

L'APERITIU
Sobre les eleccions. — Quan les matina,

des es pinten d'aquest coloret d'aigua de
peixos de brollador i ,l'aire és una cosa una
mica llepissosa i agre corn un iogurt, i ens
trobem a la terrassa d'un cafè amb els
llavis enganxats a la cervesa i a la .política
i no ens podem moure d'aquest tema groe
i d'aquest terna vermell, a mi em vénen
ganes de convertir-me en un gat de teulada
somiant en les orenetes, els ratolins i les
cançons de les cuineres del cel-obert. Si fes
un clima intel.ligent, ,potser jo no tindria
aquest desig, però això que la matinada ens
arribi calenta com una tassa de brou i pas.
sin aquests xicots amb jersei blanc a mitja
mànega carregats de tovalloles, de màqui-
nes de retratar, de llibres de versos i de
polls de conill, acaba de convertir-me en
un personatge descontent, gris i ple d'una
misèria sense redempció.

Les converses polítiques i la calor les
tenim a les dents i ens fan l'efecte d'un
dentífric que no el podem acabar d'esbandir
amb totes les aigües de què disposem en
un pis de lloguer enraonat.

Si tinguéssim una mena d'estratosfera
que ens diposités sota ''anell de Saturo
entre unes muntanyes de granissats i unes
odalisques de fum ! Si poguéssim fer um
nudisme discret en una platja ben apar -
tada, acompanyats d'una gramola dòcil que
no toqués cap himne nacional! En una
platja completament enemiga de la radio-
difusió!

Però és inútil somiar ; tots els esforços
són d'una ridiculesa inconfessable, no ens
podem evadir ; el nostre aperitiu té un gust
de violència, xuclem arguments de les gotes
del picon i del clatell de 1.a noia que ens
atabala amb un vestit de sang de Walkiria.

Som d'una vulgaritat irrespirable, som
mers electors, mers ciutadans, obligats a
opinar, a discutir, fins que l'actualitat po-
lítica, aquesta cosa fugissera i estripacuen-
tos, ens vagi vestint les pedres del fetge del
verdet més ineficaç que s'estila.

I com que els fets s'imposen, no ens
resta altre remei, i jo seria un perfecte
canalla si digués que la política que vivim
al nostre país no m'apassiona com pugui
apassionar al qui més, si digués que sóc
insensible al que passa. Ben al contrari:
hi ha moments que fins m'esvero, en sen-
tir el to de la meva veu en una discussió,
un to de veu lúgubre, humit i tremolós,
exactament igual que el d'un predicador que
s'està dalt de la trona, amb els ulls en
blanc i ej cor .ple de papallones inflamades.

He sentit aquests dies tota mena d'opi-
nions, algunes d'una intelligéncia d'aigua
mineral, d'un escepticisme fregat amb paper
de vidre, o d'un esperit conservador doses-
peradament suspecte. Davant del triomf acla-
parador de l'Esquerra catalana, els fins, els
aguts, els experts me n'han dit de tots co-
lors.

Ara bé, jo també tinc el meu punt de
vista que potser no és gens polític. Jo con-
fesso que sóc l'home menys polític del món;
com a Francesc Pujols, em falta .audàcia,
activitat, ambició i malicia ; sóc un trist
contemplatiu i res més. Malgrat aixb, m'in-
teressa dir la meva i viure com els altres.

Davant del triomf d'En Macià, jo he sen-
tit una mena d'alegria apolítica» que no ha-
via sentit mai. Recordo els grans moments
del catalanisme que hem passat en aquest
país des de la mort del doctor Robert. Re-
cord° totes les parados més solemnes i més
cíviques, recordo aquelles hores grandioses
de la Solidaritat ; i bé, tots aquests grans
moments, concedint el màxim de sinceritat
i de popularitat que poguessin tenir, un cop
pensats i païts en silenci, m'han fet l'efecte
d'això que deia abans, de magnifiques para-
des, hi veia els cordills que movien tot allò,
hi veia la sublim prestidigitació de 'a Lliga
i dels seus homes. 'En aquelles hores, el ca-
talanisme era servit per la Lliga, i per ús
de  la burgesia catalana, una burgesia que,
parlant amb perdó, no crec que mai hagi
estat disposada a donar la pell ni res per
Catalunya. El catalanisme no era un mo-
viment popular, amb tota la intensitat, amb
tota la força biológica del mot.

I ara he vist aixb, aquesta força bioló-
gica, aquesta onada de carn i de nervis i
de voluntat, al voltant d'un home, que és
el símbol més alt, més intransigent de ca-
talanisme que hem tingut fins ara.

Algú em dirà que aquesta massa és in-
conscient, que els seus ideals són feréstega-
ment primaris, que hi ha altres interessos
que els merament patriòtics. A mi m'és
igual accepto tots els interessos que es vul-
guin, accepto tots els ideals primaris, però
ningú no em podrà negar que, per primer
cap a la vida política del nostre país, un
home, un catalanista pur, ha arribat al moll
del poble i s'ha endut tot el poble.

El prestigi de Macià és u ,i prestigi de
taumaturg ; per escèptics i per olles que si-
guem, hem de veure en la força que té el
president de la Generalitat alguna cosa de
màgia i de sentiment religiós. Sense aquest
aire religiós, que el poble sent d'una manera
tan inconscient com es vulgui, Macià no
promouria aquesta unanimitat d'entusiasme.

De vogades, tancats en el fons del nostre
pensament, no ens fem ben bé càrrec de la
manera com reaccionen el poble i el carrer
davant dels polítics. Pel poble, un polític en
general és un home d'una moral dubtosa, és
un viu que va darrera del seu profit. La idea
és tronadíssima i tan equivocada com eS
vulgui, però a les porteres no els ameu amb
histories, i els polítics tonen molta part de
culpa que les porteres pensin així.

Macià ha donat la sensació d'un honro por,
d'un home valent fins a la rebeldia, d'un
home tenaç, i. net de tota vilesa ; altres po
lítics hi ha tan dignes i tan purs com el,
però en la persona de Macià s'ajunten tots
els valors emocionals que fan reaccionar el
poble d'una manera espectacular i dramàti-
ca. Macià ha estat i és un gran valor moral,
i jo crec en els valors morals, per sobre de
tots els valors ; i és precisament el valor
moral de Macià que ha produït aquesta gran
onada del dia vint-i-vuit, aquesta interven-
ció de tot el poble en la vida política d'un
moment.

JOSEP MARIA DE SAGARR-'
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DESPRÉS DE LES ELECCIONS

L'esdevenidor dels partits
Les eleccions recents han consagrat I'exis_

tència del partit d'Esquerra Catalana Re-
publicana. Aquest, pot dir-se que en cinc
dies ha passat de la naixença a la majoria
d'edat. Posats al seu costat, els partits de
sempre, Lliga, Acció Catalana, Radicals,
encara que algun d'ells no hagin perdut gai-
re nombre • de votants, envers passades elec-
cions, fan una figura molt petita. La polí-
tica catalana ha sofert un gran tomb.
I aquest ha consistit en la creació d'una

Macià i Companys

força nova—no en una altra distribució de
les existents anteriors—i aquesta força no-
va, en un moment donat, arriba a arlul•lar
les que ja existien, i que ara s'hauran de
resignar a sofrir una evolució imposada pel
nou estat de coses.

Es dar que un moviment de la magni-
tud de l'Esquerra Catalana no pot ésser una
cosa esporàdica, sinó que ha de tenir rels
profundes, causes de molt relleu i fàcilment
trobables: els seus precedents poden veure's
ja a la Conferència Nacional Catalana de
l'any 1922. El moviment d'Acció Catalana
que se'm seguí, no va assolir pas una força
tan considerable perquè era una escisió de
la Lliga, sinó ,perquè la gent hi va veure
la plasmació d'una sèrie d'anhels esquer-
rans i catalanistes d'acció que no podien
caber a la Lliga. Durant el Directori, aquest
sentiment liberal, republicà, esquerrà i ca-
talanista va afermar-se i créixer en esperit
i matèria . Perb quan, en tornar els exiliats
catalanistes, Acció Catalana no va creure
convenient obrir-los les seves portes, qual-
sevol podia preveure que el públic que en
1922-23 els havia seguit, llavors els deserta-
ria. Com fou de fet. I aquests exiliats, de
sobte, pogueren formar un partit, aparent-
ment en cinc dies ; però, en realitat, sub-
sistent d'ençà que, en 1917, la Lliga va ini-
ciar la seva aproximació a la monarquia,
després d'haver combinat l'Assemblea de
Parlamentaris.

Acció Catalana Republicana, contra el que
la gent pensa, no desapareixerà ; però, això
sí, donada la mentalitat dels homes que l'in-

tegren, no serà el partit de grans masses
populars que alguns somiaren : sempre re-
presentarà una fracció d'intellectuals i per-
sones de carrera que professen un moderat
liberalisme de dretes. Com tots els partits
de dretes, sentirà una fascinació vers els
problemes d'esquerra ; però hi aportarà sug-
gestions i solucions eclèctiques. A més, amb
el temps, pot condensar el. catalanisme apo-
lític. Els seus homes poden ésser útils a les
corporacions per tasques especialitzades
(cultura, etc.).

Aquests darrers temps, ha passat la crisi
definitiva. L'èxode dels seus elements es-
querrans més radicals, en comptes d'afeblir-
la, l'ha enfortida, donant-li l'homogeneïtat
que li faltava. Car, la feblesa més gran del
partit, en l'ordre de les actuacions concre-
tes, era la lluita que hi sostenien des de la
seva (fundació, els que tenien pròpiament la
mentalitat moderada d'A. C. i aquells que,
en realitat, eren esquerrans catalanistes.
Ara són pocs, però, almenys, ben avinguts.

En resum : un partit que anirà molt bé
quan hi hagi establerta la representació pro-
porcional per llistes.

* * *

La Lliga Regionalista topa amb l'incon-
venient del seu nom, que ara ja comença
a tenir un cert regust anacrònic ; ella ma-
teixa és quelcom més que regionalista ; sens
dubte el dia, no gaire llunyedà, que Caci re-
formes en el seu local, haurà de fer des-
aparèixer aquesta denominació que, avui
com avui, ja no diu res.

I això encara més, perquè la Lliga, com
a partit polític català, representa una cosa
insubstituïble . Sense ella el catalanisme per-
dria l'aportació de tots els elements conser-
vadors i dretans ; cosa que, si en moments
com els d'ara, de franc ambient esquerris-
ta, seria sensible, per tal com els enemics
de Catalunya sempre usarien aquest flanc
per atacar-nos, seria encara més greu, s1
mai es dóna, com és fatal en el pèndol del
temps, una reacció de dretes.

A més, la Lliga inicià en el catalanisme
l'etapa política ; ella, a la seva m anera, va
fer el que ara ha fet ]'Esquerra : dotar el
catalanisme d'un cert contingut que el faci
apte a ésser assimilat per una determina.la
classe social ; la més ,preponderant en un
moment históric determinat : en 189... era
la burgesia ; així com en 193o-31, el poble
esquerrà. La tasca de la Lliga va saber,
àdhuc, en un moment donat, i gràcies als
procediments amplis i patriòtics de Prat de
la Riba, donar la sensació que tot Catalu-
nya era ella, la Lliga. Tandebò l'Esquerra
faci cosa semblant ; sense oblidar, això sí,
'la seva missió esquerrana, així com la Lliga
sempre va ésser de dreta.

* * *

Què serà dels radicals, ara que el senyor
Lerroux ha complert .a Barcelona les dues
grans missions que li eren encomanades,
una, que no va reeixir-li, de deturar el cata-
lanisme, l'altra, que li va sortir millor, d'en-
carrilar dintre d'un moviment purament sen-
timental l'anarquisme, que amenaçava de-
vorar la classe obrera?

L'una de les missions, com diem, va fra-
cassar ; quant a l'altra, el sindicalisme do-
mina avui dia la massa obrera ; i, àdhuc
els més aferrissats detractors del sindicat,
no negaran que és més constructiu que l'a-
narquisme, 1, sobretot, més difícil de com-
batre'l sense donar solucions pràctiques als
problemes obrers.

Avui Lerroux es dirigeix als conservadors
de Barcelona, en nom d'un partit de centre
espanyol. Però ara Catalunya està en plena
febre de retrobament d'ella mateixa. No
creiem que el partit radical pugui fer gaire
més prosèlits dels que té i, fins i tot, no
dubtem de la seva minva i desaparició a la
llarga. Només una reacció de por burgesa,
podria donar-li una revifalla passatgera.

S. E.

mirani.
10!a ..-
Per culpa de Bríand

Del fet d'unes coincidències, el pontífex
d'Acció Francesa, Charles Maurras, en treu
unes conseqüències tan transcendentals que
deixen parat. Parla de la catàstrofe del
vaixell «Saint-Philibert», i diu:

«...és incontestable per la imaginació que
l'home de Saint-Nazaire (Briand és fill d'a-
questa localitat, d'on sortí el vaixell perdut)
ha estat amplament representat en la sim-
bòlica ofegada : el seu pseudònim Olive!
(el capità del vaixell també se'n deia), el
seu patronímic Briand! (nom d'un mari-
ner), el seu àlias Pèlerin ! (una altra víc-
tima s'anomenava Pellerin), Tornem-ho a
preguntar : quin historiador dotat d'una
mica de sentit de les analogies, quan pensi
en els abismes mortals a què ens condueix
M. Aristide Briand, podrà evitar de com-
pendre i d'interpretar, com un compendi
profètic i tràgic, aquesta catàstrofe ma-
rina del .Saint-Philibert?»

Ens pensàvem que una catàstrofe que
ha costat tantes vides, no era per fer-hi
broma.

En l'any 2000

La visita del parc reservat als ex-sobirans.

(Jugend, Munic)

Fallières i la premsa
Aquest ex-president de la República fran-

cesa que morí la setmana passada, deia que
l'única estona agradable de la seva funció
era la que passava amb els periodistes en-
carregats de la informació.

El que li agradava sobretot, en aques-
tes estones amb els rèporters, era que
aquests li expliquessin les desventures con-
jugals dels diputats i alts funcionaris que
en patien, i les aventures dels que se'n pro-
curaven.

Quan acabà el seu mandat i es retirà al
Loupillon, Fallières demanà als periodistes
que, almenys una vegada l'any, hi anessin
a veure'l. Però no se n'hi acostà mai cap;
almenys a fer una estoneta de tertúlia.

Perquè una vegada si que se n'hi acostà
un. L'hi envià Le Matin, diari inspirat ales-
hores per Henri de Jouvenel. Tots els diaris
volien donar com més detalls millor de
l'existència del vinyater ex-president, i l'es-
mentat diari trameté un redactor que es
deia Gerville-Réache, el qual acampà vuit
dies seguits a la porta del Loupillon, en
una tenda. El desgraciat periodista no po-
dia comunicar al seu diari res de particular,
però cada dia posava un telegrama al Matin
parlant, si no de l'ex-president, d'ell.

Fallières s'assabentà d'això pels diaris, i
creié convenient i humà d'anar-li a fer una
visiteta.

—Vaig a veure l'ermità — deia.
I l'interpelava en aquests termes :
—Encara sou aquí?
—Ja ho veieu, senyor president.
—Ja és ben estrany el vostre ofici. No

us descoratgeu, endavant!
Fins que un matí, el redactor, descorat-

jat, se n'anà. Aquest matí marcà la fi de
les relacions de Fallières amb la premsa.

Una conversió

Després d'haver estat l'home més salvat-
ge del món, Alain Gerbault s'ha conver-
tit en l'home més buscat de les platges de
moda. A Deauville i a Niça ocupava l'aten-
ció de tothom. Semblava haver canviat de-
finitivament la roba de navegant solitari
pel més impecable smoking, i fins era xer-
raire, ell que havia passats tants mesos sen-
se enraonar.

S'ha anunciat, després de la botadura del
seu nou yacht, que retornava a voltar, tot
sol corn sempre, pel mar. Però, tot espe-
rant, es reposa a Nifa i, a Juan-les-Pins,
on passeja i dansa assíduament amb una
jove i riquissinsa americana que Gerbault
conegué 4 Nova York i la bellesa de la
qual diuen que ha contribuït á cridar altre
cop el soltari a la vida mundana.

Sorpreses de la pau

Els canvis bruscos soferts pel mapa d'Eu-
ropa, a conseqüència dels tractats, tenen
conseqüències singulars per a alguns.

Així, Prengler, txec d'origen, que rendia
als Estats Units i s'hi havia fet natura-
litzar, fou el primer ministre plenipotenciari
de la Txecoeslovàquia a Tòquio. Havent
abandonat la diplomàcia per la política, es
presentà a les eleccions, però els seus ad-
versaris usaren contra ell l'arma de la seva
incerta nacionalitat.

El ministre d'Afers estrangers atestà per
carta que el nomenament de Prengler per
a un càrrec diplomàtic elevat li havia con-
ferit, de cop, la nacionalitat txecoeslovaca.
Malgrat l'explicació del ministre, el tribunal
administratiu encarregat del control de Ies
eleccions, la anullat la de Prengler.

* * *

Alguna cosa per l'estil havia succeït a
l'ex-canceller d'Austria, Ramek, actualment
vice-president del Consell nacional. Nascut
a Bohèmia, on posseïa propietats, es con-
siderava tan austriac que no pensà a renun-
ciar a la nacionalitat txecoeslovaca.

Quan, en 1924, el president de la Repú-
blica confià a Ranek la formació de ga-
binet, algú s'adonà que no era austríac.

Però l'endemà mateix era signat el decret
de naturalització i aquell vespre mateix es
formava el gabinet.

L'actual federalisme de Catalunya, com
que no és cap producte d'una freda espe-
culació teòrica, sinó que procedeix de la
saba del catalanisme, no presenta aquell ca-
ràcter tancat i dogmàtic de tots els sistemes
polítics apriorístics ; el pensament polític ca-
talà de l'hora present no es manifesta ar-
mat de cap a peus amb un articulat despò-
tic que vulgui imposar a tot Espanya, com
una medicina de tots els mals ; Catalunya,
que s'ha queixat llargament de l'uniformis-
me borbòniç mal podria ara sostenir-ne un
de republicà.

Però també Catalunya sap que el seu pro-
blema té un valor d'universalitat ; que no
es basa en un caprici de la seva història,
una necessitat d'imposar-se, com són els
imperialismes, sinó que és un plet de justí-
cia i de llibertat. I la justícia i la llibertat
són aplicables a tot arreu ; per això creu
que l'Estatut que farà, almenys en les línies
essencials, tindrà el valor de no ésser sola-
ment privatiu d'ella, sinó que podrà servir
de norma en casos semblants al seu.

I és en aquest sentit que ha d'ésser entès
l'actual federalisme de Catalunya ; i aquest
és el punt de vista que ella adopta davant
de les aspiracions autonòmiques que bellu-
guen arreu de la nostra península.

Catalunya sap, si gira els ulls a la his-
tòria, que ella, de totes les nacions i regions
que formen la més gran Espanya, és aque-
lla que ha sentit més viu i més conscient
el problema de la seva personalitat, i que
hi ha donat sués hores d'esforços, d'angú-
nies, de . sofriments i, finalment, d'herois-
mes ; si algun dels fragments d'Espanya ha
demostrat que necessitava d'una reconeixen-
ça de la seva personalitat, evidentment és
Catalunya, en bé d'ella mateixa i, també,
certament, d'Espanya, la qual mal pot viure
próspera amb un conflicte perenne a les se-
ves entranyes.

Però el seu cas no és l'únic, encara que
el més evident ; al costat seu es mouen les
pretensions de Bascònia, de Galícia, d'Ara-
gó, de València, etc., totes en major i me-
nor escala ; cada fragment de la Península
amb vida pròpia, s'agita i es belluga.

Catalunya ha de veure-ho amb simpatia ;
però ella no voldria equívocs ; no voldria
que, per una emulació mal entesa, algú
creés problemes inexistents, prenent exem-
ple extern en les reivindicacions d'ella. L'au-
tonomisme català és constructiu i no des-
tructiu ; és un moviment per juntar amb u^n
nexe millor, coses que estaven mal lligades ;
no un afany impacient d'esmicolament.

Es basa, també, en un sentiment de tota-
litat histórica. No volem ]',autonomia per
poder ésser dretans o esquerrans ; sinó per-
què «som i serem gent catalana, tant si es
vol com si no es vol» ; el nostre moviment
no és cap maniobra per entaular relacions
directes amb el Vaticà, per exemple ; el ca-
talanisme, a l'inrevés de molts altres movi-
ments de la Península, no és patrimoni de
cap partit ; històricament, ha passat, per
torn, de la dreta a l'esquerra, sense canviar
d'essència. Suara Catalunya era sota ]'he-
gemonia de la Lliga, avui l'Esquerra duu
el timó ; però el catalanisme no n'ha patit
res...

**
De totes les regions que avui reclamen

autonomia, Andalusia forma un cos a part.
L'autonomisme andalús es basa en el pro-

blema de la terra.
Realment, a Andalusia existeixen dues ra-

ces : els moros i els cristians. Són moros
els descendents dels camperols, els quals fo-
ren esclavitzats pels conqueridors cristians.

Són cristians tots els nobles, descendents
dels conqueridors de la terra.

La lluita entre els uns i els altres, a esto-
nes, té la ferotgia de les guerres religioses ;
car, encara que els moros s'hagin convertit,
són tractats i tinguts com a «cans infidels».

Ara, que no veiem fins a quin punt això
pot implicar un moviment autonomista.

Dintre la monarquia, s'explicava senti-
mentalment, perquè, els «cristians», els no-
bles eren la noblesa del Rei de Madrid.

Però la República ha abolit els privile-
gis ; el cas d'Andalusia és un problema de

Pi i Margall, teòric del federalisme

dret : evidentment és bo que Andalusia faci
oir la seva veu, i no ens congratulem gaire
que els opressors en alguna banda hagin
pogut anullar la representació dels oprimits ;
però és la República Espanyola qui ha de
dictar les 'lleis protectores dels drets de l'ho-
me a Andalusia. Només ella pot fer d'àrbi-
tre d'un plet, els dos pledejants del qual són
igualment andalusos.

Si la història no dóna cap dret a Andalu-
sia, els moments.actuals;` per ara, no n'hi
afegeixen.

ROSSEND LLATE:S

DESPRÉS DE LES ELECCIONS

Els aufonomismes

La crisi del nacionalisme alemany, vista igualment (coincidència curiosa)
per l'Isvezstia de Moscú i el Nebelspatter d'Amsterdam



mids, La mare, El creuer Potemkin, La
confidència, Romança sentimental, Melodia
del món, Els dots de Nova York, L'exprés
blau, Sous les toits de Paris, L'àngel blau
i L'última companyia?

Entre els films que podríem dir-ne desco-
neguts, perquè han passat sense publicitat,
voleu recordar-vos sobretot d'El poder de la

«La aldea maldita»

dona, Ronda nocturna i Paradisos perillo-
sos?

Hi ha també els films que no cal ni recor-
dar, tan ressonants han estat els èxits que
han obtingut. Citats en mig de tants títols,
no pas tots ells igualment dignes, per bé
que tots interessants, podrà semblar que no
som gaire deferents envers ells, però aquí
no ens proposem sinó redactar una llista,
sense pretensions a una classificació valo-
rativa. Aquests títols? Les llums de la ciu-
tat, De frente, marchen i Res de nou a
l'Oest.

Podríem encara prolongar la llista de films
recomanables. Només hauríem de fer que
redactar un índex de títols dels articles apa-
reguts aquí d'ençà del mes d'octubre fins
ara. Podríem escriure : Quatre d'infanteria,
Romança, La feréstega domada, La dona
que estimem, etc. Un etcétera que ens dis-
pensa de prolongar més aquest article, que
vol ésser una guia en mig dels programes
de represes que a l'estiu s'anuncien.

J. PALAU

((Horitzons nous»

GRANS NOVETATS EN

CORBATES INARRUGABLES

Jaume E, 11

Telèf. 11655

cf,,nittAy

FITO
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Les pellícules del millor record les reprisaran aquesta setmana:

A traición i El amor solfeando
Salón Cataluña del?al5

de juliol 

UN MARIDO AFORTUNADO

DEL MISMO BARRO

.• Dla 2 de
-•	 juliol

LOS AMORES DE MANON
NANUK EL ESQUIMAL

Dies 3, 4 1 5: :VENGA ALEGRIA!

LA LEY DEL HAMPA

BUTAQUES A UNA PESSETA

En tots aquests Salons es disfruta d'una temperatura
agradabilíssima.

KURSAAL I CAPITOL LIDO CINE
del 2 al 5 de juliol

UN FILM TXEC
A Txecoeslovàquia existeix una cinemato-

grafia insospitada per tots aquells que no
estan al corrent del moviment del cinema
mundial. E l cinema ha vingut a classificar-
se en quatre fonts de producció diferent:
nordamericana, alemanya, francesa i — dar-
rerament — russa. Tot el que no aparegui
amb la marca d'aquests països mancarà
d'interès i, sistemàticament, sorgiran ex-
pansions. Es a dir, que tota nova produc-
ció haurà de limitar-se a les seves fronte-

dubtablement, espera el mateix èxit que
als seus antecessors.

Aquest film es titula El seu fill — títol
adaptat de l'alemany Ihr funge — i es basa
en un motiu popular txec. El seu assumpte,
per bé que en alguns moments no asso-
leixi d'esquivar certs resultats una mica
sensiblers, presenta en altres una forta ti-
pologia i un ambient fermament indígena.
Paisatges, meravellosos paisatges nevats,
blanes, amb aquella puresa de I'impetjat , i

Ma-gda Sonia i Hans Feher en ulhr funge»

res, per tal com estarà mancada d'una
robusta personalitat cinematogràfica en el
mercat mundial.

Txecoeslovàquia, repetim, es traba en
aquest cas. A París han arribat, aquests
dos anys darrers, tres bones produccions,
i això ha dut una certa expectació al co-
merç, que, sempre que es tracti de coses
de cinema, serà el més alerta, el més des-
vetllat.

En 1929, aparegué en els cinemes de Pa-
rís un film txec, que aconseguí les màxi-
mes atencions del :públic i de la crítica pro-
fessional. Es tractava d'un film de Gustav
Machaty — Eroticon — produït a Praga.
L'assumpte abordava .un profund problema
sensual, i tècnicament estava a l'altura dels
millors films europeus. Una mica més tard
— a finals de 1931 -, Luna Film pre-
sentava Toniska, un altre gran film txec
de Karel Anton, amb Ita Rima (gran crida
a] sex appeal) com a protagonista, i acon-
seguia una nova expectació en els bule-
vards i en la crítica. Finalment, el Vieux
Colombier presentava un altre film degut
al realitzador Karl Junghans, que Al exan-
dre Arnoux ens descobria en Les nouvelles
littéraires com el major esdeveniment artís-
tic de l'any en els cinemes berlinesos. I ara
Friedrich Feher ensaporta un quart film
— inódit encara al públic —, al qual, in-

alegria en els seus moments més feliços.
Unes vegades, una alegria musical enco-
manadissa, i altres, urna tristesa, musical
també, arrencada a les cordes dels tzigans.
I sempre, un fons sonor i musical que com-
plementa l'efecte les imatges visuals.

En el film hi ha dues coses que es des-
taquen vigorosament a un primer pla.
D'una banda, la seva tècnica. I de l'altra,
el treball admir able del seu protagonista.
Tècnicament, s'endevina la in fluència dels
estudis germànics, i en segon terme, la del
cinema soviètic, tan ric en primers plans,
en escorços, en fotografies fetes en rampa,
agafant unes vegades les figures de baix a
dalt, i en sentit contrari d'altres. En oca-
sions s'aconsegueix elevar la figura del per-
sonatge. I en ocasions, també, s'empetiteix,
s'empobreix, se l'afebleix.

Hans Feher, en el seu paper de fill, rea-
litza un treball formidable. En cap moment
no és el nen dut de la mà i obligat a posar-
se trist a força de suggestions i insinua-
cions. La seva acció és ràpida, enèrgica
àgil. Els seus grits són garfidors, rebels i
espontanis. !En cap instant no s'endevina
aquest tipus de «nen prodigi» al qual ens
té tan acostumats el cinema ianqui; des de
l'adveniment de Jackie Coogan.

JUAN PIQUERAS
París. juny de 1931.

Un diàleg a Hollywood
El repòrter.—Miss Dorothy Mackaill, vo-

leu dir-me què penseu del flirt?
Miss Mackaill.—??
El repòrter.—He vingut per escoltar-vos

i us veig molt perplexa.
Miss Mackaill. —Crec que tinc motius per

estar-ho. La pregunta és greu. Si em de-
claro amiga del flirt, tothom em titllarà de
cínica ; si nego el dret a flirtejar, aleshores
m'acusaran d'hipòcrita.

El repòrter.—Digueu-me de totes mane-
res, si us plau, el que penseu.

Miss Mackaill.--Doncs bé! Visca el flirt!
Les dones han de flirtejar. La Natura les
ha armades, doncs que es serveixin de les
armes.

Barthelmess.—I les dones casades, qué?
També elles flirtegen.

Miss Mackaill.—No m'interrompeu, Dick.
Es que parlem de moral o de coses pràc-
tiques? La moral condemna el flirt, pecó jo
planyo les noies que accepten aquesta con-
demna.

Barthelmess (esverat). –((Planyeu les noies
que accepten la moral?

Mackaill.—Res, res. El "flirt manté la do-
na impertorbablement jove. Mentre flirteja
és la dona coqueta, cuida la indumentària...
procura restar sempre bella.

Lorette Young.—Bé, bé. Hi ha flirt; flirt;
ca] flirtejar d'una manera gentil ; no cree que
aleshores ell, el company, tingui l'humor de
plànyer-se.

Barthelmess (escèpticament).—D'una ma-
nera gentil !... Entonem-nos ; Miss Mackaill
ens diu que el flirt és l'arma per escollir-se
un company, per imposar-se a l'atenció d'un
home. Jo demano, dones, si un cap assolit
l'objecte, un cop en possessió del company,
cal continuar flirtejant?

Lorette Young.—Naturalment ! Ai caram,
és que hi ha cap pescador que en tingui
prou amb un peix?

Ja ho sabeu•••
—que Marcel Pagnol, l'autor de Màrius,

és supervisar als estudis Paramount de Join-
ville?

—que una estrella de set anys, Jackie
Cooper, ja firma contractes per sumes d'ho-
me gran? Un film seu : Skippy.

—que el doctor Arnold Fanck realitza el
film Els diables blancs? També passa als
Alps, i un campió d'esquís, Harmes Schnei-
dei, hi fa un gran paper.

—que Miss Bèlgica, elegida Miss Univers,
es dedicará al cinema?

—que Trader Horn ha estat sincronit-
zat, mitjançant el dubbing, per a la seva
projecció a França?

PRATS CAPELLER. - Carrer de Ferràn, 29
Durant juliol j agost, tancat de 1 i mitja a 3 j mitja

Societat Espanyola de Carburs Metàl'Iics

Telèfon 73013
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BARCELONA
Mallorca, 232

MIRABDR

v EL CIleTEMA v
Balanç de  la  temporada

En començar la temporada, s'esdevingué
u11 petit fet que, per l'objecte que ara per-
seguim, pot proposar-se com un fet amb
una doble significació. Serà bo recordar-lo.

Després d'una intensa propaganda, un
dels locals més afavorits pel públic, el Kur-
saal, inaugurà la temporada amb un espec-
tacle—no gosem dir amb un film—titulat
Arriba el telón. L'espectacle no pogué exhi-

bir-se sinó la nit inaugural ; el públic pro-
testà d'una manera prou sorollosa perquè
l'empresa oregués prudent no insistir.

Al començ de la temporada hem de senya-
lar, dones, un desenoert manifest, preludi
de molts altres errors que no han passat
desapercebuts del públic que estima el ci-
nema i en fa el seu esplai predilecte. Errors
tant més lamentables que la temporada no
ha, estat pas mancada de material, si no tot
excellent, almenys acceptable, fins al punt
que mentre cintes mediocres s'exhibien en
els millors locals, pel.lícules excellonts espe-
raven torn per veure la llum del dia, i al-
gunes d'elles, com Abraham Lincoln, An-
gels de l'infern, Montana, Anna. Christie, ni
tan sols s'han pogut arribar a estrenar.

Però aquell fracàs d'Arriba, el telón té una
altra significació. El públic, cansat de les
revistes que el primer any del sonor es pro-
digaren amb tanta freqüència, refusà aquell
espectacle que semblava anunciar la conti-
nuació del mateix mal somni. 1 afortuna-
dament, enguany aquest gènere ha estat sin_
gularment restringit en quantitat i molt més
en importància.

Una cosa també remarcable d'aquesta
temporada haurà estat la desaparició de la
producció nacional. IEIs que creien que el
parlat, amb la subsegüent suposada nacio-
nalització del cinema, havia d'afavorir la
indústria nacional, deuen estar perplexos.
Llevat de La aldea maldita, no crec que
ni la crítica més benévola cregui just apun-
tar un altre o altres títols.

En canvi els americans han cultivat el
genere parlat en espanyol amb veritable en-
tusiasme. No exagerem en dir això. Qui
hagi vist Horitzons nous i El Presidi, haurà
de reconèixer que les cases americanes han
treballat el gènere amb una amplitud ma-
terial que satisfà el més exigent. Tanmateix
per ,això hem de reconèixer que si l'entu-
siasme i els mitjans han estat considerables,
els resultats no san massa falaguers per ara.
Adhuc en films com els que citem, les grams
qualitats s'aprecien sobretot en alià que no
tenen d'específicament espanyol. Idea origi-
nal, mise-en-scène, conjunts, escenaris natu-
rals, és a dir; són films que excelleixen en
el que tenen de comú amb el film original
americà. La resta, com per exemple el dià-
leg o bé la interpretació, no contribueix gai-
re a donar una massa bona impressió dels
supervisors espanyols que treballen a Hol-
lywood.

Hem donat a entendre, en començar,
que la temporada no havia estat precisa-

PANORAMA
El Congrés Híspano - Amerícà de

Cïnematograf la
Acusem rebut de les circulars que la de-

legació a Catalunya del Congrés hispano-
americà de cinematografia hq tingut a bé
trametre'ns. Totes aquestes circulars han
estat publicades a la premsa diària i per
ella els nostres lectors deuen estar assaben-
tats de la marxa dels treballs preparatoris
d'aquest congrés que s'ha de reunir a Ma-
drid a l'octubre vinent.

Perquè no a Barcelona, ja que la nostra
ciutat és la capital cinematogràfica d'Espa-
nya? Es a Barcelona on les cases estran-
geres tenen installades les seves oficines cen-
trals i és a Catalunya on la indústria cine-
matogràfica realitza la més copiosa recapta-
ció d'ingressos.

El poc lloc de què disposem per les notes
estrictament d'informació i el caràcter set-
manal de la nostra publicació, són els mo-
tius pels quals no hem publicat aquelles ga-
setilles.

El senyor Caries Pi i Sunyer presideix el
comitè català, integrat per elements perta-
nyents a tots els rams més o menys afins
amb la pellícula.

No perdrem de vista les tasques d'aquest
congrés, i la circumstància d'estar al marge
d'ell ha de permetre'ns veure les seves tas-
ques amb la màxima objectivitat.

Una escola de cinema
Sota la direcció de Karl Froelich, s'ha ins-

tituït la primera escola alemanya de cine-
ma. Cal senyalar aquesta iniciativa, la pri-
mera del gènere que és a la vegada una
escola per al personal artístic i una escola
per al personal tècnic, puix que també com-
prèn classes per a operadors, enginyers del
so, decoradors, muntadors i posadors en
escena.

La direcció de l'escola artística que ha de
formar els futurs actors i actrius, està con-
fiada a un metteur en scène sota l'alta
direcció de Karl Froelich.

Aquest institut, els cursos del qual són
enterament gratuits i rep una subvenció
governamental, no cobrarà comissió de cap
mena per les situacions que .puguin trobar
els alumnes quan acabin els estudis. Es
una mena de Conservatori Nacional, i a
semblança dels altres (de música, de decla-
mació, etc.), hi haurà concursos per tal de
seleccionar les demandes d'admissió. Aquests
concursos només exigiran deis sollicitants
un grau d'instrucció elemental, però res
de qüestions tècniques i artístiques, que cor-
respondran a l'examen de sortida.

Els productors alemanys estan interesadís-
sims en aquesta iniciativa. Ja han promès
que en els empleos donarien preferència als
alumnes que hauran seguit els cursos de
l'Institut Tècnic i Artístic Nacional Ale-
many.

Supersticions
Ja sabeu que Marlene Dietrich, l'astre de

tan ràpida carrera, és supersticiosa? No vol
treballar si no està ben segura que a Pes-
tudi, prop d'ella o al camerino, hi ha sis
fines que 1i porten sort.

Sis nines els ulls de les quals són bo-
tons de sabata i tenen uns braços i unes
cames d'alió més bellugadissos.

D'ençà que Marlene Dietrich es dedica
al cinema, no l'abandonen les sis nines.
Els directors saben que no es pot començar
si l'artista no té les nines.

Aquestes han viatjat pertot, a Europa i
als Estats Units. Raó?

El dia que Josef von Sternberg va entrar
de casualitat a un music-hall on represen-
taven Zwei Kravatten i va descobrir-hi
Marlene Dietrich, les sis nines eren casual-
ment al camerino d'ella, i d'aleshores ençà
no ha volgut abandonarles mai.

El cinema í l'actuació soviética
El camarada Jakovleff, cap de l'oficina

soviètica del personal cinematogràfic, acaba
de fer unes declaracions que ha reproduït
la Komsomolskaia Pravda.

Els actors només són necessaris, segons
Jakovleff, per a la interpretació dels papers
principals, els quals, en els films artístics,
no han de passar de dos o tres. En els films
de vulgarització científica i de propaganda
política, l'actor esdevé completament inútil.
Per als films artístics produïts a la U. R.
S. S., n'hi hauria ben bé prou amb 30o ac-
tors, i n'hi ha 365.

El remei a aquesta amoinosa sobrepro-
ducció ja està trobat : l'oficina del personal
cinematogràfic jutja indesitjable la formació
de nous artistes i aconsella d'organitzar cur-
sos especials de tres mesos per tal de trans-
formar els actors en agitadors revoluciona-
ris que serien mobilitzats per a la propa-
ganda lenino-marxista.

«D'ara endavant—prossegueix Jakovleff-
hem de procurar evitar de reclutar els ac-
tors entre la joventut. Els problemes polí-
tics que el nostre cinema està cridat a acla-
rir només són accessibles a treballadors i
treballadores que frueixin de maturitat. D'al-
tra banda, les dones, que només entren en
un nombre ínfim en els rengles dels activis-
tes comunistes, no poden pretendre sinó al
lloc més modest en la producció cinemato-
gràfica de la U. R. S. S.»

El bon exemple
En Le Réquisitoire, film francés, Mar-

celle Chantal encarnava el paper de l'he-
roïna, una xicota empresonada que acabava
casant-se amb un jutge.

Sembla que al cap de poc temps, en totes
les celles de menors detingudes a la Tute-
lar, es trobaven fotografies de Marcelle
Chantal en tots els moments de la pellícula.

Aquest descobriment deixà sorpreses totes
les personalitats del Palau de Justícia que
es preocupen de la infància delinqüent.

Aquestes noies esperen la mateixa sort
que l'heroïna del film? 1 en aquest cas,
aquesta esperança és una raó d'esmenar-se
o un encoratjament a prosseguir?

ment mediocre, com alguns s'entesten a afir-
mar. Naturalment que aquesta falaguera
opinió contribueix a donar-nos-la la nom-
brosa llista de films estrenats amb retard o
presentats en sessions especials, films que
s'han donat aquesta temporada, encara que
no siguin d'aquesta temporada.

Pot dir-se fluixa una temporada que ens
ha permès conèixer : Alleluia, Els dos tí-
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I EL TEATRE \le
Realisme i màgia

Fa pocs dies, a un periòdic madrileny,
un afinat estilista basc — Pedro Mourlane
Michelena—feia notar com l'èxit assolit
per un sector típic del teatre clàssic espa-
nyol —els «autos sacramentales» — no era
pas degut aQ sentiment religiós del públic,
com volia Menéndez Pelayo ; sinó, més aviat,
a qué en aquestes obres se li donava un
espectacle extranormal ; un espectacle de
màgia. Val a dir que l'aparat escènic era,
en temps de Calderón, per exemple, real-

ment fastuós i complicadíssim. A les acota-
cions de les seves obres i al que se'n deia
memoria de las apariencias, hi surten car-
ros, globus, animals, esferes, columnes, es-
trelles, núvols i pintures. La majoria d'a-
quests estres s'obrien mecànicament per a
donar pas a homes o a monstres complica-
díssims. Hi havia mutacions ràpides ; des-
aparicions sobtades i àngels voladors. Cal-
derón, que concebia el teatre no pas sobre
el paper sinó fins al darrer efecte escenogrà-
fic, escrivia davant d'urna obra impresa d'a-
questa mena : «parecerán tibios algunos tro-
zos ; respecto a que el papel no puede dar
de sí, ni lo sonoro de la música ni lo apa-
ratoso de las tramoyas». Sempre s'ha vist
que la simpatia popular s'ha dirigit a allò
que era decididament extranormal. El tea-
tret burgès, versemblant i de societat és real-
ment una cosa iinsòlita dins la història de
la dramàtica. L'aventura; l'insospitat, eren
sempre l'eix del teatre clàssic. El melodra-
ma, al segle xix, és també una evasió de
la realitat quotidiana, en un moment de
crisi del bon gust. Avui dia el més viu i el
rnés interessant del teatre contemporani cer-
ca camins decididament extranormals. Es
decanta vers la farsa, vers el guinyol, vers
el somni o vers l'humorisme més desen-
frenat.

Possiblement la gran equivocació del tea-
tre europeu de la segona meitat del 'segle xxx
fia estat — excepcions salvades — la preocu-
pació realista, i la seva degeneració en qua-
dro de costums.

Sempre m'ha fet l'efecte que el teatre de
costums no interessa com a espectacle rea-
lista simplement perquè no pot arribar a
donar mai — a un públic de cultura mitja —
la sensació de realitat. I això, no pas per
deficiència dels actors, sinó per l'ambient en
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qué es desenvolupa aquest art. L'espectador
del teatre — això ho ha vist molt agudament
Antonio Espina — es sent tothora membre
d'una comunitat social que li impedeix en-
dinsar-se en l'acció, (Contràriament al cine-
ma, on l'espectador se sent aïllat i com sub-
mergit en un bany d'obscuritat.) A l'espec-
tador de teatre li costa molt de fer cas omís
dels llums de les bateries, de la decoració de
l'escenari. L'escenografia, sobretot, no pot
arribar a enganyar, a illusionar a ningú ;

tothom veu que els arbres són de cartó i les
portes de roba pintada. La única manera que
hi ha per a actuar contra el que podríem
anomenar malfiança del públic davant la fic-
ció escènica és fer, descaradament, decidida-
ment, el teatre ficció, farsa, mentida. Exage-
ració del gest, ganyota, escarafall, color vio-
lent, acció desguitarrada, irrealitat, joc de
llums i colors, màgia. Aquesta seria l'única
manera de salvar el teatre del fàstic progres-
sin que envaeix al públic cada vegada que un
noi i una noia s'enamoren al primer acte,
es barallen en el segon i es casen en el
tercer.

D'altra banda, les possibilitats de pro-
duir efectes màgics han augmentat conside-
rablement de Calderón ençà. L'electricitat,
la mecánica moderna poden arribar a resul-
tats esplèndids. La simulació del merave-
llós ha deixat d'ésser un problema. I bé.
Cal insistir que aquesta simulació no ten-
deixi a ésser perfecta ; és a dir, que en tot
moment doni la sensació que es tracta d'una
simulació. L'ofensiva contra el realisme es-
cenogràfic que Joan•, Cortès i Vidal remar-
cava encertadament damunt aquestes pàgi-
nes, no és més que una forma d'aquesta
lleialtat del nou teatre per a un espectador
definitivament desenganyat de tots els rea-
lismes.

Per a la superació d'aquesta realitat im-
mediata, el teatre d'avui compta, segons
hem vist, amb elements d'una gran eficà-
cia. Compta a més a més amb un enemic
que va començar essent-li deixeble, i que
ara vivifica la seva existencia una mica es-
morteïda : el cinema.

El cinema, en efecte, no solament actua
damunt de les obres teatrals donant-los un
ritme cinematogràfic ; no solament influeix
sobre l'escenografia, inspirada sovint en la
visió dels films ; sinó cine, a més a més,
intervé directament en el teatre. IErwin Pis-
cator ha estat el primer home que ha cop-
sat les possibilitats d'aquesta intervenció i
l'ha portada a terme. (Per primera vegada
en l'obra Malgrat tots, representada al seu
teatre, el 12 de juliol de 1925.) Ella permet
la realització de les més desfermades espe-
culacions imaginatives i obre llargs camins
d'irrealitat,

Irrealitat. 'Caldrà que aquesta sigui la con-
signa del nou teatre. Irrealitat amb plena
consciencia ; és a dir, absència de simula-
ció de la realitat per a donar una autenti-
citat primera a la farsa. Predomini de la
màgia sobre el realisme.

GUILLEM DIAZ PLAJA

Joana d'Arc i Shaw
Es veu que Bernard Shaw es preocupa

molt de Joana d'Arc, i ha aprofitat la com-
memoració de Rouen per fer un discurset,
transmès per ràdio a tot arreu.

Va començar declarant que volia donar
una lliçó de bon sentit als artistes recor-
dant-los el que ell afirma ésser la veritat
histórica : ningú no té dret a interpretar
la figura de Joana d'Arc com la d'una beu-
tat. «No m'agrada desillusionar, però és un
fet cert que Joana d'Arc no era bella i que
els oficials que l'estimaren, els soldats que
la idolatraren, afirmaren llur creença en la
seva divinitat precisament perquè no posseïa
cap d'aquells atractius tan apreciats a Holly-
wood, és a dir, el sex appeal.»

Del llenguatge teatral
Fins a quin punt la forma en qui s'ex-

pressen els personatges en escena ha d'as-
semblar-se o ha d'ésser diferent de la que
hom fa servir correntment en la vida real,
és tema que per molt qu e hom en parli serir-
pre serà ben lluny de trobar-se exhaurit.

D'un any per l'altre, les idees i les teo-
ries en curs sobre la tècnica teatral, les doc-
trines dominants en allò que es refereix a
l'acció i el moviment escènics, la manera
d'escriure les obres, i fins el concepte gene-
ral d'allò que ha d'ésser el teatre, canvien,
es renoven i evolucionen fins a tal extrem
que la resurrecció d'aquesta qüestió—per al-
tra banda d'impossible solució definitiva en
un sentit o altre—no és probable que re-
sulti impertinent, puix, cada vegada cal plan-
tejar-la sota un nou punt de vista.

En una petita crónica publicada darrera-
ment a Le Mois, que porta per títol D'algu-
nes regles per conduir la intriga i el diàleg,
'Edgar Wallace publica unes quantes consi-
deracions damunt d'aquest tema, conside-
racions que es poden resumir amb el parà-
graf que els serveix d'acabament:

«Els criminals més grans són aquests que
composen uns diàlegs afectats i irreals. Te-
mo que aquest cas no sigui només el dels
aficionats. Certes obres dels autors dramà-
tics més considerables han estat malmeses
per aquesta estranya incomprensió de la ma-
nera com parla la gent en la vida real.»

Hi ha molta veritat en això que diu Ed-
gar Wallace. Però és que hi ha també mol-
tes menes de realitat i moltes menes de
teatre. Si gran perill representa l'afectació,
no és pas més petit el perill que hi ha en
el pedestrisme, i encara més en l'afectació
del pedestrisme, de la qual tan bons exem-
ples tenim no gaire Lluny de nosaltres.

Es ben cert que el diàleg ha d'ésser natu-
ral, i aquesta ha d'ésser la seva principal
qualitat. Però, hi haurà ningú que gosi as-
senyalar on acaba la realitat i on comença
l'afectació en les paraules dels protagonistes
de qualsevol obra teatral que tingui una
mica de to? Deixem a part, és clar, el tea-
tre francament dolent, en el qual aquesta
afectació es converteix en pura fullaraca de
la pitjor especie.

La naturalitat, la realitat artística és una
cosa que tots sabem que no té res a veure
amb la realitat quotidiana. Es precisament
per aquesta qualitat, per la qual l'obra d'art
estrafà, deforma i falsifica la realitat real,
que l'obra d'art és ella.

La naturalitat, la realitat de l'obra d'art
és aquella virtut per la qual l'obra d'art és
viva . Una comedia en vers, un sainet, una
tragèdia, un drama ham de tenir tots aques-
ta mateixa virtut, i Ino gens menys, la rea-
litat de cada un d'ells serà completament
distinta de la dels altres, car ella no és altra
cosa que l'exacta correspondència entre el
llenguatge, els pensaments i els sentiments
dels personatges amb el gènere de teatre de
que es tracti, i no aquella realitat que ens
donen cada dia els nostres veïns, parents
i coneguts.

I a part que, tanmateix, podem pensar
també que l'afectació és un accident tan na-
tural en l'home com pugui ésser-ho la sere-
nitat, la fredor o el mal de queixal, és ben
probable que trobem una valor de realitat
mil vegades més autèntica, més viva i més
humana en mig de l'afectació, l'èmfasi i la
retòrica de Racine que en totes les transla-
cions fidels i exactes de com acostuma a par-
lar la gent que ens volta, que, si fa no fa,
deu ésser força semblant a aquella entre la
qual es movia Racine.

El llenguatge literari ha d'ésser diferent
del llenguatge parlat, però el llenguatge tea-
tral ha d'ésser diferent de tots dos, bo i

manllevant a l'un i a l'altre tot alió que li
.convingui.

Moltíssimes coses que en la conversació
corrent seran trobades encertades i correc-
tes i que en ésser transportades a la narra-
ció poden encaixar-hi amb tota naturalitat
i justesa, en sonar damunt l'escena ens
semblaran completament falses i sense cap
poder suggeridor.

L'autor teatral—a part de la trama que
és l'assumpte de la seva obra—ha de tre-
ballar exclusivament damunt del diàleg,
amb el qual ens ha d'anar suggerint tot
allò que ha d'ambientar l'acció, cosa que el
novellista o el narrador ens poden anar ex-
plicant perfectament amb molts més mit-
jans. Això exigeix un treball !força més se-
riós que no aquelles acotacions intermina-
bles sabré tots els detalls de cada perso-
natge, començant pel seu aspecte físic i aca-
bant per la qualitat del tabac que fuma, i
sobre el nombre de portes, finestres, cadi-
res i cortines, la seva disposició i el seu
color, que alguns autors ens aboquen i que
tot bon lector de teatre passa de llarg, les
quals a l'hora de la representació no servei-
xen per res absolutament.

Potser aquell : Egipte : jo em moro!, que
diu Marc Antoni a Cleopatra en el drama
de Shakespeare, és tot ell carregat d'afecta-
ció i d'irrealitat, però pel meu compte us
puc dir que no el canviaria pas per totes
les exclamacions amoroses que en la reali-
tat pot fer un home a"l'hora de la seva
mort. Tot el poder suggeridor de que par-
lem més amunt està condensat en aquelles
soles paraules, a les quals no podríeu pas
afegir-ne cap més.

JOAN CORTES

TRAJOS PER A BANY
BARNUÇOS

CAMISES - PAIAMES
SUETERS

CINTURONS - ELASTICS 2
g	 MOCADORS

MITJONS - MITGES

PREUS BARATISSIMSa

F1 VEHILS VIDAL
32•Avinguda Portal de 1'Ange134

7, Plaça Universitat, 7
N6'	 3^v3C94

'Els Set hai-kai de Josep Maria Junov,
musicats per Robert Gerhard, són una mos-
tra excellent de l'art d'aquest jove compo-
sitor, que ocupa, sens dubte, el número u
de les nostres darreres promocions musicals.

I diem mostra excellent, no pas única-
ment en el sentit qualitatiu, bé que la grà-
cia i subtilesa de llur inspiració els sifuen
entre les millors produccions del nou estil

Robert Gerhard

musical, sinó també perquè ajuden merave-
llosament a compendre l'estètica del jove
mestre i les finalitats que persegueix la seva
música.

* * *

Literàriament, l'hai-kai és una forma ja-
ponesa d'estrofa, consistent en tres versos
de 5-7-5 síllabes ; una mena d'epigrama
comprimit que procura tenir més perfum
que so • que vol valer més pel que insinua
que pel que arriba a dir. A l'inrevés dels
epigrames de tradició clàssica, que procuren
de tancar perfectament un sentit i encloure,
dintre un marc reduït, un concepte amb
tots els seus detalls, ]'hai-kai té una expres-
sió indefinida, oberta, inefable : podríeu
comparar l'epigrama a un camafeu o una
miniatura ; molt de detall dins poc espai ;
l'hai-kai és una flor, una papallona ; poca
cosa i tot ales o perfum lleuger. La qüestió
és deixar un rastre, després d'un graciós
bellugueig de poques paraules.

L'epigrama, musicalment, podia trobar
el seu parió en la miniatura musical del
segle passat. Sohumann ha deixat compo-
sicions magistrals en aquest genere ; bé que
saturades d'un perfum, la forma sempre es
closa i equilibrada. Ens somriu entre mil
detalls un rostre en miniatura.

Perú l'hai-kai necessita d'un altre gè-

Mn	 Utr
Heus-en ací una altra : Pelé-Melé. Tot i

el títol, ve de Madrid, i és una revista cas-
tissa. No ho és del tot, ni tant que el seu
castissisme arribi a enfarfegar. Administrat
amb discreció, ben dosificat i espaiat per
mitjà de quadros d'espectacle, el castissis-
me hi ocupa el mateix lloc que el sketch a
la revue francesa.

Cal per endavant fer una afirmació. El
tipus de revista madrilenya que l'estiu pas-
sat veiérem a Barcelona gràcies a la com-
panyia del teatre Martín de Madrid, és su-
perior a les de tipus Velasco i Sugranyes.
Si més no, són cuinades amb picardia ; de
vegades, i de més a més, hom hi troba una
punta d'enginy, i no tenen, sobretot, el séc
pedant d'aquelles. En algunes fins es troba
un bri d'argument, el que cal per interca-
lar-hi unes escenes assainetades i per encar-
rilar els quadros d'espectacle amb lógica.
En general s'hi nota un sentit de mesura.

Els actors madrilenys especialitzats en el
genere donen la sensació que no s'embalen
en la confecció d'apoteosis, encegats per la
brillantor de les anticueles. Equilibren els
elements plàstics, decoratius i cómics d'una
forma que als ulls de l'espectador no en
predomini cap.

Prescindeixen sempre que poden de les
grans macluines espectaculars i enfarfega-
dores, collocades sistemàticament en les re-
vistes de Velasco i Sugranyes als acabaments
d'acte, amb l'objecte d'enlluernar el públic,
ja que no convençut, almenys meravellat.
1 passa, en efecte, que al segon o tercer cop
de contemplar-les, l'espectador s'hi gira d'es-
quena.

L'estiu passat vam conèixer El País de
los tontos, un sainet empeltat de revista que
té gràcia ; una música joganera i alegre, su-
perior a la música pseudo-americana dels
Demora i els Clarà, recordadora del seu ori-
gen.

S'aguantà dos mesos al cartell. Cal tenir
en compte aquest detall i recordar que fou
estrenada després d'aquelles llaunes aclapa-
radores d'història romana amb vestits de
la casa Paquita que Pardo ens havia enco-
lomat : Venus Genitrix i Cleopatra. A con-
seqüència d'aquestes, els espectadors seien
morts i dissecats pels passadissos del teatre.
El País de los tontos els féu ressuscitar.

Aquest any ens porten Pelé-Alelé. No és
tan reeixida. La dosificació falla. En certs
moments es desvia vers el plasticisme pur.
Això fa que produeixi la impressió d'assem-
blar-se a les altres. I és que l'espectacula-

nere de música. La composició ha d'ésser-
ne tot just insinuada ; un moviment inicial
que, un cop s'hagi donat a conèixer, ja
prengui fi ; un encreuament de sensacions
refinades que exclou tota idea d'harmonia
estàtica, consonant, per tant, poc àgil 1
poc incisiva. Un ritme enginyós que no
arribi a concretar-se en un moviment de
dansa ni es deturi o s'anulli per la seva
mateixa repetició. I, instrumentalment, una
sonoritat crua i plena de color, sense grisa-
lla ni mitja tinta ; en bre-1, fusta i piano.

L'art de Robert Gerhard sembla fet ex-
pressament per aquesta mena de composi-
cions. Gerhard, musicalment, escriu sense
adjectius. Viu lluny de l'eloqüència simfò-
nica ; les seves composicions no tenen aquest
regust de trona eclesàstica o wagneriana,
que solen aclaparar les composicions dels
nostres mestres. Els seus temes, un cop han
viscut i han dit allò que tenien de dir,
desapareixen en sec ; no enganyen l'estona
amb paraules i trucs de prestidigitació, no
allargassen llur vida amb els remeis i po-
tingues de «la gran variació», panacea de
l'escola franckiana. Són creacions enèrgi-
ques i gracioses que no fan la roda com el
gall-dindi, sinó que se us aproximen i Llis-
quen i ja són lluny, com els peixos d'algun
aquàrium.

El color d'aquesta música és pur i trans-
parent ; l'absència de cromatisme semitonal
a les melodies les fa brillants i amb alguna
cosa cristallina ; les topades d'una línia me-
lódica amb l'altra engendren fregaments
vivíssims, com ratlles d'or.

Per aquesta mena de música, els instru-
ments de fusta amb el seu gran color i la
seva ferma duresa ; el piano, magnífic i poc
flexible, són la veu adequada. Els violins,
violes, violoncels, amb el seu eviolinisme»,
o sigui «vibrato» estovat, r portamento» es-
llanguit ; cop d'arquet ondulant i sentimen-
tal i, en general, feblesa de color, no són
idonis per a donar les qualitats sonores
d'aquesta música. No caben instruments
que «parlin)), sinó que «sonin». La família
dels violins és massa xerraire.

* * *

Amb motiu d'aquesta música, algú ha
parlat de maquinalisme ; res més lluny de
larveritat. Es maquinal escriure d'esma, se-
gons normes que s'ensenyen maquinalment
a les escoles ; fent servir temes que, com
una màquina, repeteix el nostre cervell que
els ha sentit per tot arreu. Temes que mar-
xen com un bon senyor, tenint-se ara amb
un peu ara amb un altre (tònica, dominant,
tònica, dominant). Això és fer música me-
cànica.

Quant a les noves aportacions com les de
Gerhard, plenes d'aquesta !llum tan fina I

tan colorida, no hi sabem veure el maqui-
nalisme. En concebent-les, l'artista, situat
com està en un pla de recerca i tivantor de
totes les seves facultats, no pot fer apella-
ció a cap automatisme.

Ara, si voleu dir maquinal de tot allò que
no és confús, a la bona, hora. Però el que
és nosaltres sempre creurem que el verita-
ble art és fill d'una exaltació lúcida, serena,
dura, inflexible. — R. LL.

reviist
risme estricte—conjunts a l'escena, evolu-
cions, etc.—, quan no són una troballa, sem-
pre s'assemblen.

Tot plegat, però, no ens interessaria si no
ens sembla veure en aquestes revistes un
començament de dignificació del genere.

Sempre hem cregut que era possible de
crear un tipus de revista espanyola. Recor-
dem el cas exemplar de La Granvía famosa.
Per qué entestar-se, doncs, a anar a cercar
els materials, el pla i fins la carcassa, com
es fa ara, fora del país, tenint de bons a
mà?

Tot i els seus lleugers defectes, represen-
ten, dones, un pas endavant en el camí de
la dignificació del genere. 'Es només qües-
tió de seguir la ruta començada.

A part els Sugranyes i els Velasco, la re-
vista, per damunt de tot, ha d'ésser gra-
ciosa, viva. Les grans machines espectacu-
lars, els enfarfegaments combinats amb de-
coracions virolades, d'una coloraina detonant
i salvatge ; les piles de noies esquitxades
de ferramenta enlluernadora ; en fi, la mona
de Pasqua transplantada a la revista, cal
deixar-la de banda.

A4
Primer que res, doncs, gràcia, vivacitat.
uestes revistes en tenen.
Encara que no ho sembli, la revista no és

pas un espectacle d'ordre inferior, tol i que
el que s'ha fet fins ara en donés la sensa-
ció desagradable i antipàtica.

JAUME PASSARELL
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Margaref Kennedy, La nimfa constant (Edicions Proa)

Hom ha parlat moltes vegades de la deca-
dència, de la mort de la novella. Tanma-
teix, aquest gènere, a despit de la seva ja
venerable antiguitat, segueix renovellant-se
constantment i s'enriqueix amb tots els ex-
periments literaris, amb totes les novetats
vitals que el món incorpora a la seva exis-
tència quotidiana. Avui hi ha, això sí, una
pila de menes de novella. La novella psico-
lògica, suprema troballa de finals del se-
gle xtx, comença a extingir-se i és reem-

endoses del famós triangle tan grat als autors
francesos. I la solució patètica i hàbil del
conflicte dóna a l'obra un dels seus millors
encisos.	 -

Al marge d'aquesta acció principal, els
personatges secundaris formen una galeria
esplèndida de gent divertida. Veieu el co-
reògraf Kyril Trigorin, l'empresari jueu
Jacob Birnbaum, amb la seva bella muller
— a remarcar, l'episodi tan ben construït,
prodigi de fina psicologia femenina, de llar

Edna Best i Ivor Noveno en el film tret de la novella «La nimfa constant»
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pòsit de rebatre els punts de vista del senyor
Montoliu, qui en deturar-se a tractar aques-
tes qüestions ens ha fet molt d'honor. La
feina de criticar no és tant de rebatre les
idees a tall de pledeiador d'ofici com d'aire-
jar-les a l'estil de l'home del camp amb el
gra—que no para fins a deixar-lo net. Així
ho ha fet Manuel de Montoliu i així vol-
dríem ara fer-ho nosaltres. Per part nostra
creiem que acabarà per imposar-se el con-
cepte que el dramatisme de Guimerà, en el
que té d'autèntic, és la qualitat més viva
i genial de la seva obra.

El nostre admirat amic Josep Maria Ju-
noy s'absté de parlar a fons de Guimerà
i de la seva obra, per tal—com diu ell ele-
gantment en un espiritual comentari que
va dedicar al nostre llibre—que «hom és
gairebé sempre injust o poc comprensiu en-
vers alió que hom no estima amb passió».
S'escau, però, que parlant-ne, així, tot just
a frec de tema, Josep Maria Junoy—escrip-
tor de fina sensibilitat—projecta una visió
plena d'interès sobre Guimerà i la seva
obra, una visió, potser i tot, reveladora de
les causes obscures—i que seria tan inte-
ressant d'escatir—que situen Guimerà lluny
de la sensibilitat literària moderna.

Segons Josep Maria Junoy, Guimerà, en
lloc d'ésser un clàssic extremista, és «un
romàntic moderat, un romàntic sense di-
vina follia, sense risc total de tramutació».

En el postromamticisme hi ha hagut un
corrent profund vers el lirisme, tant que
els grans romàntics no han semblat prou
romàntics, prou líricament romàntics. Com-
prenem que un escriptor que hagi viscut el
moviment des de l'impressionisme i des del
simbolisme fins ara, trobi els grans romàn-
tics mancats de «divina follia», sobretot si
pensem que aquest últim període ha estat
ric en «divines follies,, Comprenem, enca-
ra, que Josep María Junoy, que per curio-
sitat d'intellecte i afinitat de temperament
ha estat entre nosaltres un dels escriptors
que més ha festejat amb aquests corrents,
trobi Guimerà mancat de passió, amb més
motiu si hom pensa, com nosaltres, que
Guimerà—líric, sense cap dubte—ho ha es-
tat menys que els grams romàntics.

Hi ha un punt en l'apreciació del qual no
voldríem estar en desacord-ni tan sols sem-
blar-ho—amb Josep Maria Junoy. Sense
passió, ha dit Josep Maria Junoy, no hi ha
«clàssics dignes de tal nom, començant pels
clàssics pròpiament dits, els 'clàssics de la
tragèdia grega). D'acord. Això no vol dir,
però, en el sentit en què nosaltres hem vol-
gut emprar el mot extremista, que tots els
clàssics apassionats ho siguin. La passió
existeix en tots, és dar, però la dels clàs-
sics centrals és una passió madurada. La
passió d'Esquil no és la mateixa de Sòfo-
eles. La de d'Aubigné i àdhuc la de Cor-
neille en entrar al segle xvn o la de Saint-
Simon en sortir-ne, no són la passió de
Jacques-Benigne Bossuet. Angel Guimerà
ens apareix clássic extremista, perqué la

caracterís-
tiques racials del poble de Catalunya„ sense
arribar a la perfecció modélica, a la passió
depurada dels clàssics centrals.

* * *

Un mot encara, abans d'acabar. El se-
nyor Domènec Guansé ens fa el retret
d'haver escrit llibre incomplet. Calia,
segons el senyor Domènec Guansé, parlar
de «l'humor sense fel i l'alegria sanitosan
dels sainets de Guimerà.

Dues consideracions ens han portat a no
parlar especialment dels sainets de Guime-
rà. La de creure que, malgrat llur valor,
aquesta «alegria sainitosa i aquest humor
sense fel» hom els troba més ben represen-
tats en alguna de les seves poesies i en al-
guna de les seves obres de teatre, Titaina,
per exemple.

,En aquest sentit esmentem la gràcia rús-
tega de l'autor i la seva sonsibilitat tendra
i enjogassada en mants indrets del llibre.
Altrament l'estudi del geni dramàtic de Gui-
merà ens ha semblat que no havia d'ésser
l'estudi de la producció teatral guimeriana,
gènere per gènere, a l'estil dels tractats
d'història literària, i l'omissió no vol dir
que tot el que s'omet sigui deixat per mort,
com suposa el nostre crític. Si l'estudi dels
sainets portés el senyor Domènec Guansé
a formular una definició diferent a la nos-
t ira del geni dramàtic de Guimerà, l'omis-
sió ens semblaria greu. Diu, peró, el se-
nyor Guansé que l'estudi especial dels sai-
nets en el nostre llibre probablement oms
hauria ajudat a provar la nostra mateixa
tesi del classicisme racial de Guimerà. Si
és així, el senyor Domènec Guansé gairebé
ens pot perdonar l'omissió voluntària tant
com nosaltres li podem agrair la crítica.

JOAN ORS

(1) Pròleg a la segona edició, que acaba
de publicar-se, del llibre de Joan Ors El
geni dramàtic de Guimerà. (Recòrdem, de
passada, que dintre pocs dies s'escau l'ani-
versari de la mort de Guimerà.)

(2) Nouveaux lundis, t. VI, p. 299-301.
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Guimerà davant la crítica <" ELS LLIBRES
Atribuint-la a un home «d'enginy i de

tacte)), Sainte-Beuve arriscava la idea (2)
que un crític, sense desmentir-se, pot tenir
fins a tres opinions, tres expressions d'una
mateixa opinió ; l'íntima, secreta, que hom
declara entre amics, és a dir, un criteri
«d'acord amb la mena de talent particular
que hom porta dins», i per tant, com tot el
que és personal, viu, apassionat, •entusias-
ta o repulsiu, el criteri de la predilecció o
de l'antipatia.

Hom, però, no viu tot sol en aquest món
—diu que deia l'home d'enginy citat per
Sainte-Beuve—, hom no és el model únic
i universal ; hi ha més motllos després del
que portem dintre, hi ha més formes de
bellesa després de la que nosaltres adorem,
que també tetlen dret a existir. Si volem
abraçar i criticar aquestes formes de bellesa,
la primera condició és de compendre-les, i
aleshores cal eclipsar-se, o, fins i tot, con-
trariar-se, combatre's. Cal, si volem proce-
dir amb justícia, «introduir a cada instant
en el propi esperit una corta contradicción.
Això constitueix la segona opinió, reflexiva,
ponderada, dirigida al públic, la d'equitat
i d'intelligència.

Aquest darrer criteri no s'avé gaire amb
el nostre tarannà. Amb tot, la gloriosa ve-
llesa de Guimerà semblava imposar-lo i de
fet hem l'aplicava generalment a Guimerà.
Vivia Guimerà els seus últims anys ündis-
cutit, deïficat. El nostre llibre, sense ésser
advers aIGuimerà, ben al contrari, trans-
pira pertot arreu el gust de la lliure crítica.
Devia o no ésser publicat el nostre treball?
En aquest dubte esdevingué la mort del
gran dramaturg i al cap de mig any va
sortir el nostre llibre tal com l'havíem con-
cebut i planejat.

Quant als altres dos criteris, notem que
en admetre'ls en un mateix crític—per bé
que en circumstàncies diferents—d'amic de
Sainte-Beuve conciliava en .alguns de llurs
aspectes les dues grans tendències subjec-
tiva i objectiva que havien de dreçar l'un
contra l'altre, molts anys després, el grup
de France i Lemaitre contra el de Brune-
tière, Doumic i la Revue des Deux Mon-
des. I recordem que en aquelles memorables
polèmiques crítiques que ompliren amb llur
ressò els cenacles literaris de les darreries
del segle dinovè, més d'un cop, per una
ironia que només s'explica bé esguardant la
relativitat que tenen tots els sistemes i totes
les actituds en matèria de crítica, s'esde-
vingué que la ponderació comprensiva i l'e-
quilibri es decantaren a favor dels que con-
cebien la funció crítica com una qüestió de
gust personal.

Sense arribar a la perillosa promiscuïtat
de criteris admesa per l'amic de Sainte-
Beuve, davant una mateixa obra d'art o de
literatura, creiem que, almenys, el crític
pot reservar-se, sense claudicació, el dret
d'adoptar en cada cas l'actitud que mi llor
s'adapti a l'obra criticada. Així, d'una ma-
nera molt general, la crítica d'homes i co-
se

mica a la història i que, com aquesta, vul-
gui, objectivament, escatir la significació i
la importància de l'obra criticada. En canvi
tampoc estarà malament que la crítica de
tot el .que està íntimament barrejat amb el
nostre viure s'acosti més al gènere perso-
nal, subjectiu ; seriadifícil de voler defi-
nir-nos i valorar coses gairebé nostres amb
criteri de posteritat.

Angel Guimerà era un coetani nostre úni_
cament perquè va viure fins als nostres
temps, la seva obra pertany a un cicle aca-
bat de la literatura general. El romanticis-
me i la reacció antiromàntica són, espiri-
tualment, lluny de inosaltres, almenys com
expressió característica d'època. Davant
d'una obra representativa tan considerable
com la de Guimerà, ja incorporada a la
història de la literatura catalana, vàrem
creure que l'hora de la crítica personal, vi-
va, apassionada, entusiasta o repulsiva, de
la crítica subjectiva, era passada. I que,
més que marcar les nostres reaccions perso-
nals enfront d'ella, calia començar a estu-
diar-ne l'abast i la significació dintre de la
nostra literatura.

* * *

Un crític particularment competent, Ma-
nuel de Montoliu, sosté contra la nostra
opinió i d'acord amb Ixart que el drama
no representa «sinó una de les principals
qualitats del lirisme bàsic i essencial del
poeta, no la principal, no la fibra mateixa
del seu genio. Manuel de Montoliu sosté
el seu punt de vista amb arguments inte-
ressants i sòlids ; els uns, d'ordre inductiu,
com la manca de veritables caràcters entre
els personatges de les obres del gran dra-
maturg i l'excés de passió exaltada fins al
deliri i també la monotonia d'expressió. De
manera que d'alguna de les nostres matei-
xes remarques en treu conclusions diferents.
Els altres arguments, d'ordre deductiu, par-
teixen de «la prioritat històrica de la poesia
lírica respecte la dramàtica com a traduc-
ció de la prioritat psicológica del sentit líric
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respecte al sentit dramàtic» ; per tant, se- I
gons Montoliu, si Guimerà és un tempera-
ment líric i dramàtic alhora, el líric és el
primordial. S'escauria, però, aleshores, que
en tots els grans dramaturgs l'element líric
seria el primordial, per tal com tots els grans
dramaturgs són uns grans lírics. Els trae-
tadistes de literatura solen definir el drama
com el gènere on es fonen la lírica, és a
dir, ço que és íntim i afectiu, amb la vida
exterior. El sentiment de la realitat exte-
rior, independentment del sentiment íntim

Guimerà, per Bagaria

i afectiu, caracteritza el genere èpic, a l'ex-
pressió del qual la major part dels tracta-
distes donen prioritat damunt del líric.
Aquest sentiment de la realitat exterior té
una importància sobresortint en la poesia
i en el teatre de Guimerà. El fet que Gui-
merà no poseeixi el do de la penetració psi-
cològica en un sentit realista i objectiu c om-
parable al d'altres dramaturgs moderns, no
significa, a criteri nostre, que manqui a
Guimerà la visió i l'expressió de la realitat
exterior en un aspecte diferent, més sem-
blant als dols dramaturgs antics i als ante-
riors al romanticisme. Quan diem que els
caràcters guimeranians no destaquen per la
seva complexitat psicológica, no volem dir
que no destaquin pel seu valor teatral i dra-
màtic. Pensem, al contrari, d'acord ainb
Merejkovski, que al marge de l'anàlisi psi-
cològic s'han produït algunes de les grans
creacions dramàtiques i que l'obra de Gui-
mera pertany a aquest rengle.

produc-
ció e u	 , quin
constitueixen el drama, l'element líric i l'ele-
ment èpic, té prioritat en el seu vers i en
el seu teatre : de totes maneres la coexis-
tència d'ambdós elements donaria una resul-
tant clàssicament dramàtica a l'obra de l'au-
tor .

Ens furga l'esperit el record d'aquells
mots de i'anglòs Coleridge en el seu Sha-
kespeare's poetic pomer : «The man that hat
not niusic in his soul can indeed nove l' be
a geruuine poet.» Sense seguir el gran es-
criptor anglès fins al seu exclusivisme, pla
ens caldrà admetre que aquesta musicalitat
serà, almenys, indispensable al poeta pri-
mordialment líric. No creiem que la prin-
cipal força emotiva de l'estil de Guimerà
provsIzgui d'una música interior. Quan
aquesta harmonia interior existeix en el vers
de Guimerà, més aviat sembla feta per
acompanyar l'acció i la representació de l'ac-
ció, que no pas per tradui. els estats elec-
tius de l'ànima o harmonitzar les sonori-
tats verbals de la llengua. Poetes d'abans
i de després l'ham superat a Catalunya ma-
teix en aquests aspectes. Ningú no l'ha su-
perat encara en l'acció i l'emoció patè-
tica, és a dir, en el dramatisme del seu
vers o del seu teatre. Aquesta característica
cabdal de la seva obra explica també, en
gran part, per què la glòria Guimerà ha
trobat un ressò més vast en el sentiment
de les multituds que en la sensibilitat dels
refinats.

Manuel de Montoliu no creu que amb
Terra baixa i Maria Rosa Guimerà hagi
escrit el drama del Renaixement català. «Un
poeta dramàtic com Guimerà, que no aban-
dona mai el seu 'instint líric, no podrà ésser
el fundador del teatre del seu poble ; totes
les seves visions dramàtiques contenen mas-
sa de l'element líric personal perquè pu-
guin ésser reflexos de l'ànima del seu po-
ble...» I més enllà : «Si examinem serena-
ment el tipus de Manelic hi trobarem molt
més l'element abstracte i universal que no
pas ]'específicament català.»

Nosaltres creiem, en contra de l'opinió de
Montoliu, que sense reflectir objectivament
l'ànima del seu poble, estava tan íntima-
ment compenetrat amb ella, que més d'un
cop la projectava, la representava en tots
els sentits d'aquest mot, i era aleshores quan
el seu lirisme personal i la seva visió èpica
de la realitat confoses donaven les resul-
tants dramàtiques més fortes i belles.

A més, aquest element universal que Ma-
nuel de Montoliu remarca a Terra baixa
i que li apar abstracte i personal, és l'ele-
ment característic més noble de la Renai-
xença catalana i de la generació que va
aplaudir Terra baixa. Amb l'humanisme
cordial de Terra baixa aquella generació es
va sentir tocada al punt més viu de la seva
sensibilitat. L'autor va arribar justament
«al fons comú d'idees i de sentiments, re-
cords i aspiracions que Morel-Fatio consi-
dera indispensable a la creació d'un teatre».
El fons, obscur, ètnic, de l'obra i l'element
universal, contribueixen al mateix efecte:
a fer de Terra baixa a Catalunya el drama
representatiu de la nostra Renaixença.

No ens empeny a escriure tot això el pro-

plaçada per la novella de vida interior, de
la qual Proust i Joyce donaren la pauta,
seguida—ai las !--amb diversa fortuna. Te-
mim la novella d'idees, dedíberadament ten-
denciosa, que els russos moderns llencen de
nou .a la circulació amb habilitat desigual
i resultats generalment mediocres ; la no-
vella que podríem dir-ne de vida exterior,
que pretén fixar un moment determinat de
la vida d'un poble, amb totes les seves reac-
cionis i convulsions, i en la qual excelleixen
els alemanys, que han sabut explotar fins
a l'infinit la vasta pedrera que els oferia
la guerra i el retorn a la llar.

Però també, ultra totes aquestes, i d'al-
tres que dec oblidar, hi ha una classe de
novella que tot i no tenir ni mica de nove-
tat, sembla predestinada a resistir, només
amb les lleus modificacions de construcció
i d'estil que els temps moderns reclamen,
el pas de totes les audàcies i totes les peri-
lloses
com a «novella-novella» : que us captiva
distreu sense segones intencions tendencia-

complicacions espirituals, queespirituals, que no i co nrreplic eplic
gligeix l'acció, però tampoc oblida els pen-
saments i que fuig per un igual de l'emba-
fament de les novelles roses i de l'herme-
tisme de les modernes mochines literàries.
Ací trobeu aquell a clàssica tècnica moveldís-
tica que s'esmerça en la presentació ade-
quada i el lògic escamoteig dels personat-
ges, que us fa passejar per remots horit-
zons i terres meravelloses i que resol la seva
construcció .amb un final que és la llaçada
que'Higa tots els fils dispersos de la trama.
Aquesta mena de novelles recull una gran
part de les millors de tots els temps i no
separa del seu clos generes que hom podria
considerar inferiors i que tanmateix han ar-
ribat a produir obres mestres, com ara el
policíac Els seus conreadors més fidels són
els nove l-listes anglesos, els quals saben reei-
xir més que ningú a conciliar l'honest es-
plai del lector amb l'autentica literatura.

Ja he parlat alguna vegada damunt d'a-
questes mateixes pagines de la literatura
femenina anglesa ; els lectors em perdona-
ran si ara vull comentar una de les crea-
cions d'aquesta literatura que més motius
directes tinc per conèixer. La Nimfa Cons-
tant, de Margaret Kennedy, que ha assolit
els honors del cinema i de les traduccions,
és, segurament, un dels exemplars més tí-
pics d'aquesta mena d'obres que he clas-
sificat corn a «novella-novella)). La seva
autora — altres produccions : haches of
Lyndon, Red Sky at Morning, Tre Fool of
the Family — sap evocar-nos amb una tra-
ça extraordinària uns ambients i uns per-
sonatges exòtics i plens de curiós encís.
Salva el perill mévs gran de la novella
clàssica i no crea traïdors ni personatges
antipàtics. Veieu uns éssers vivents, febles
i impotents davant llurs passions, covant
tendreses singulars al fons de ferotges
egoismes, i sentiu com el geni devora tota
la humanitat dels seus fidels i sotmet tots
els que els volten al torb tempestuós i fe-
cund de la inspiració. Una familia molt
curiosa i mitjanament exemplar, la del gran
músic Albert Sanger, és dispersada per la
mort del cap de casa, en el xalet ple de des-
ordre situat al damunt d'un dels cims dels
Alps tirolesos. Uns fills se'n van per un
costat i uns per un altre, i dues noies i
un noi són duts a Anglaterra per uns pa-
rents de la seva mare i ingressen en res-
pectables collegis britànics. En l'endemig,
un dels hostes de Sanger, el jove músic
Lewis Dodd, típic exemplar de la moderna
bohèmia cosmopolita, es sent atret per la
bellesa serena i les virtuts ordenades de
Florence, la cosina anglesa que ha vingut
a cercar les òrfenes. Es casen, enduts per
l'embriaguesa de llur mutual enlluernament
i de la primavera alpina. I després les to-
pades del caràcter, la inadaptabilitat del
geni insociable, agreujades per la passió
profunda i dolorosa que una de les noies
Sanger — Teresa, la Nimfa Constant —
sent envers Dodd.

Els anglesos són massa intelligents — o
potser massa púdics i massa devots del
f air play — per a introduir-nos en les deli-

casament—; el professor Churchill, ple de
ban sentit, i tota la colla de músics que
fan del capital del concert • un dels més
animats de l'obra.

Margaret Kennedy, encisada sens dubte
amb l'èxit obtingut per la seva presentació
de la familia Sanger, ha volgut insistir
contant-nos la sort de dos altres dels ger-
mans Caryl i Sebastian — en The Fool
of the Family (El beneit de la familia).
N'ha resultat una obra tan animada i dis-
treta com era d'esperar, però que, pel• meu
gust, no arriba, en detall ni en conjunt,
a les excellències d'aquesta Nimfa, de la
qual només cm resta lloar la bella presen-
tació editorial, que la fa una digna com-
panya d'altres produccions d'Edicions Proa.

RAFAEL TASIS t MARCA

VARIETATS
L'optimisme í els escrip,fors

anglesos
Hugh Walpole ha estat acusat d'ésser

massa optimista. Però el novellista anglès
es pregunta, des de la Week-End Review,
per què el pessimisme està avui de moda;
per què és ximple (i àdhuc criminal), no
sois en les novelles, sinó en la vida, «trobar
alegria en tot el que es fa».

Walpole troba, ironitzant, una resposta
evident. «Perquè els temps són dolents. No
tenim govern. Alemanya no té govern, Fran-
ça no té govern, Rússia i Itàlia en tenen
massa. L'Amèrica té desenfeinats, Alema-
nya té desenfeinats i França (amb gran sor-
presa seva) comença a tenir desenfeinats.
Els valors baixen, hi ha sis assassins no

descoberts per .la policia, Anglaterra amo té
bowlers a l'Africa del Sud. Els Dominions
no estimen lord Beaverbrook. El professor
Eddington pensa que Déu amo està segur del
que farà aviat. Sir James Jeans pensa que
Déu és una fracció matemàtica i sir Arthur
Keith pensa que no hi ha Déu... En una
paraula, com que el món no té dalt ni baix,
ens veiem forçats a imitar-lo.»

Walpole presenta el problema de l'opti-
misme sota la forma d'un diàleg amb
bert Memorial, però el monument no és
pas massa optimista : insisteix sobre la ne-
cessitat de pensar en l'esdevenidor, en el
lock-out en la indústria cotonera i la situa-
ció del mercat americà.

Llavors Walpole decideix escriure a algu-
nes personalitats conegudes per llur opti-
misme, Edgar Wallace, miss Rebecca W'est,
Osbert Sitwell, el Degà de Sant Pau. «Ad-
metem — els diu — que som prou insensats
per trobar la vida divertida, picant i plena
de novetat, i sense deixar-nos intimidar per
persones que valen més que nosaltres, S e

-guim alegrant-nos amb els nostres plaers
infantívols.»

MIS



.4)

Nicolau M.' Rubió i Tudurí, amb Raoul
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LES ARTS = ELS DISCOS I
"ACT D D Una pintora andalusa DIBCO%
Amb aquest nom designo, dins d'un lli-

bre que acabo de publicar a París, la cons-
trucció fortament influïda pel moviment me_
cànic..Existeix l'Arquitectura, que és cons-
trucció a base d'espai pur, en repòs—i al
costat de l'arquitectura, existeix la cons-
trucció de moviment, o Actar. Aquesta pa-
raula és composta d'Ar (arquitectura) i Act
(activa), i l'he inventada per tal de poder-
nos entendre.

En efecte, anàvem anomenant arquitec-
tura moderna certes construccions que vo-
lien tenir l'esperit de la mà-
quina, però que no es bellu-
gaven com escau a les mà-
quines. L'arquitectura filla del
vaixell ï de l'avió volia ésser
«maquinista», sene pendre's el
treball de moure's. Còmoda
postura, a fe! Jo m'he estimat
mes de deixar el vell nom
d'arquitectura a aquelles cons-
truccions que no volen ésser
màquines (maquines d'habitar.
que en diuen alguns entesos),
i donar un nom nou, Actar,
a aquelles construccions que
volen ésser maquines i que,
fins allà on poden, en són.

En el meu llibre Actar, rao-
no i explico la doctrina de la
discriminació de les formes de
quietud i de moviment. El que
ha exigit tot un llibre, no pot
ésser dit dins un article, a
menys de reconèixer que el
llibre ha estat estirat o inflat.
A més a més, és molt cansat
d'escriure dues vegades la mateixa cosa.

Però, donant per conegut Actar, potser si
que sembla útil de convèncer el lector que
la construcció en moviment no ,és un somni
de malalt o d'humorista, i que l'autor. d'a-
quell llibre, ni està a 40° de febre, en ple
deliri, ni a 36° i mig, en plena facècia.

A un prospecte que s'ha repartit, refe-
rent a Actar, demano als arquitectes i cu-
riosos d'arquitectura, que tinguin l'amabi-
litat d'assenyalar-me tots els exemples que
coneguin, d'influència directa del moviment
en la construcció. Més d'un txecoeslovac,
siamès, o paraguaier, arquitecte o no ar-
quitecte, serà sensible al meu reclam. Però,
esperant que llurs constatacions m'arribin,
puc des d'ara satisfer el lector amb uns
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La màquina d'escriure de qualitat

CASA ORBIS
F. FERRER AYMAR
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quants exemples que tinc al meu abast.
Un passamà d'escala és fill del moviment

de la mà, passant amunt i avall. Les cai-
xes de trajecte dels ascensors, no cal dir-
ho, són filles del moviment mecànic. Però,
deixem aquests exemples de detall, i anem
a talls més grossos. Trobo, a una revista
estrangera, el cas d'un garatge de pisos mò-
bils, que ha estat imaginat per Mr. H. U.
James, de la Westinghouse Electric Co.,
i el qual ha estat construït a la fàbrica
d'East Pittsburgh, de la dita Companyia.

El garatge ocupa l'espai, en planta, de dos
automòbils (7.31 x 4,88 metres), però s'es-
tén en alçada fins a 32 metres, i dóna capa-
citat per a vint-i-quatre automàbils. La ma-
nera de funcionar és senzilla : com la d'una
sínia, feta amb una forta cadena i una sè-
rie de vint-i-quatre plats, cada un apte per
rebre un automòbil. L'edifici-maquina està
accionat per un motor elèctric, i la coman

-da del moviment és anàloga a la dels ascen-
sors. Cada cotxe entra pel peu de l'edifici,
ocupa un plat, i suportat per aquest, ascen-
deix, deixant lloc a un altre plat i, per con-
següent, a un altre automòbil. Per fer sor-
tir un cotxe, hom toca el botó corresponent,
baixa el plat, i l'automòbil queda a peu pla
del carrer.

Un altre exemple. Al Saló de París, al
Grand Palais, vaig veure el mes passat,
dins de la Secció d'Arquitectura, un pro-
jecte extravagant. No vaig trobar-ne la sig-
natura, i em sap greu, certament, perquè
m'hauria agradat de conèixer l'afortunat
autor. Es tractava d'un camp d'aterratge
sostingut per pilans, al mig de París, da-
munt de Notre-Dame i barri que la volta.
Era una gran placa de ciment armat, llarga
i estreta, que girava, sobre una enorme cir-
cumferència que li feia de guia, per tal de
pendre l'orientació del vent. La gràcia de
la idea és dubtosa—la presència del movi-
ment, indubtable.

Aquests exemples es poden multiplicar, i
es multiplicaran, constituint la veritable
avantguarda de la construcció contemporà-
nia i futura, i deixant arreconada aquesta
que en diuen «arquitectura moderna», que
és un cos sense ànima, o millor dit, una
màquina sonsa moviment. Actar — deixeu-
m'ho imaginar—s'obrirà pas, i, com que he
posat, al llibre, la nota «Traduit du Cata-
laim,, quan hagi triomfat ningú no podrà
negar que ha nascut a Catalunya.

NICOLAU M.a RUBIO I TUDURI
Arquitecte

Fon bernat
SASTRE

Trajos mig femps a preus mòdics

Cucurulla, 2, 1.. r.. Barcelona

Després d'una breu estada al Bar Glò-
ria del carrer de l'Est, on Ihi ha un cartell
de toros que té tota la perfecció formal de
Rafael amb tota la roentor de Picasso de
més a més ; després d'una altra ,breu es-
tada a Ca l'Antonio el Carabinero, on les
guitarres pengen per les parets en substi-
tució d'uns quadros que no tindrien mai la
implacable plasticitat d'aquests meravellosos
instruments de música ; després d'entrar a
saludar la senyora Rosalia, pintoresca mes-
tressa de La Pastora, la casa de vins anda-
lusa més antiga de Barce-
lona que el temps ha patinat
d'ocre, empolvant amb sub-
tils palletes d'or vell tot el
local, i les parets de la qual
ostenten uns cartells anun-
ciadors de vins del segle pas.
sat que tenen tot l'inefable
candor, tota la cruesa ex-
pressiva, primària i elemen-
tal, directa, del burot Rous-
seau ; després d'aquesta mo-
desta peregrinació, la senyo-
reta Soledad Martínez, el
pintor Roempler i jo entrà-
rem a Can Juanito El Do-
rado, no per l'establiment en
si, arxi-conegut, sinó perquè
aquests dies hi balla la Car-
mencita, la filla del Chino,
el tocador gitano.

Ja hem parlat ací mateix
d'aquesta meravellosa gita-
neta de catorze anys. Ja hem
parlat ací mateix d'aquesta
meravellosa petita 'ballarina
que, damunt la línia sinuosa
i ondulant de les melodies
que crea la guitarra del seu
pare, basteix totes les mag-
nífiques actituds de les seves
danses palpitants. Danses
que tenen sempre la cruesa
patètica de la cosa directa i
que, als antípodes de tot
academisme, són el perpetu
tremolor de l'espontaneïtat,
el perpetu estremiment del
primer raig, el perpetu ra-
jar de la invenció, la pura
creació.

Escoltem, emocionats, els
ritmes que ara cauen ara es
redrecen, ara s'animen ara
llangueixen, els ritmes que
extreu el Chino de la seva
guitarra, i que són el preludi del bot ani-
mal amb el qual la gitaneta incia el seu
ball, bot que només tolera comparacions
amb l'actitud que adopta la Pastora Im-
perio en aixecar-se de la cadira per a co-
mençar a ballar : magní fica actitud élancée,
d'una verticalitat impressionant, que l'Es-
cudero compara a L'ocell de l'escultor
Brancusi.

Al nostre costat, la Soledad Martínez, la
petita andalusa que, ultra cultivar 'a pin-
tura, cultiva també, i amb ,quanta de per-
fecció, la dansa, s'estremia, palpitava, sen-
tia una imperiosa démangeaison de ballar,
de saltar al tablado i de convertir en bolles
actituds, en eurítmiques figures, la seva
emoció, de fer ritmo el seu estat d'àinima,
sentia unes ganes invencibles de .ballar, de

Aquest passat mes de juny ha aparegut el
primer número del Butlletí dels Museus d'Art
de Barcelona, «l'objectiu primordial del
qual — diu l'article de presentació — és el
de fer conèixer l'obra dels nostres Museus i
de resumir les activitats de la Junta autò-
noma que els regeix.»

Aquest Butlletí no és ni vol ésser una
gran revista d'art ; el seu títol indica prou
les finalitats que persegueix d'ésser ins-
trument d'estudi i de divulgació, tant com
exposició de la missió confiada a la Junta
de Museus.

En aquest primer número, es contenen
els següents treballs, copiosament illustrats :
El retaule de Sant Llorenç de Poblet, per
Joaquim Folch i Torres ; El mestre ` Ama-

ballar frenèticament. Amb idèntiques ganes,
amb idèntic frenesí, amb idèntica passió,
aquesta pintora es situa, els pinzells als
dits, davant la tela.

Passió. Vida interior. Emoció. Es per aixà,
i no pel ,seu origen ni pels temes de la seva
pintura, que hem encapçalat aquest article
amb els mots de Una pintora andalusa. Es
per això, per aquesta passió, per aquesta
vida interior, per aquesta emoció, que ano-
menem pintura andalusa l'art de la Sole-
dad Martínez, art antiacadèmic també, art

Soledad Martínez — Paisatge

directe, art espontani, que té tota la tortu-
rada passió de la complexa ànima andalusa.
Art orfe de tota estètica i fill únicament
de l'impuls instintiu, d'un impuls gairebé
animal, brollat de les regions més profun-
des de l'ànima, nascut, com el cante, en el
fons, en lo fondo. I art amb nervi, també,
amb un nervi impressionant de cavall alarb
que s'encabrita. Passió, vida interior, emo-
ció, que la Soledad Martínez exterioritza per
mitjà d'una matèria pictórica, singularment
densa, singularment saborosa, de pintora
nata, que es descabdella damunt la tela,
no amb matisos minuciosos i trinxats, sinó
amb un ample ritme vigorós que dota de
sorprenent unitat les seves obres d'un dra-
matisme sovint punyent.

SEBASTIA GASCH
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deu, figurista de pessebres (1745- 1821), per
iEveli Bulbena i (Estany ; La Biblioteca
d'Art i Arqueologia, per Esteve Cladellas ;
El taller de reconstrucció de cerámica de
Paterna, per Emili Gandia ; Noves adqui-
sicions i donatius destinats al Museu d'Art
contemporani, per Esteve Batlle ; El proble-
ma de la restauració de les colleccions de
pintura antiga al Museu de la Ciutadella,
per Joaquim Folch i Torres.

Desapareguda, amb la malaguanyada Ga-
seta de les Arts, tota revista catalana d'art,
celebrem l'aparició del Butlletí dels Museus,
el qual, per bé que essent el seu fi més
limitat, no ompli el buit que deixà aquella
revista, fa que no aparegui tan àrid el camp
de la publicació artística catalana.

La «màquina parlant» hauria tingut l'In-
dia per bressol? A. Machabey, que iha publi-
cat diversos estudis infinitament curiosos so-
bre els orígens de la veu artificial, fa aques-
ta observació en L'Edition musicale vivan-
te :

«No hi ha generació espontània, ni en el
món de l'esperit ni en el de la matèria, i la
màquina parlant, que la mostra intelligèn-
cia analítica i les nostres habituds adminis-
tratives atribueixen a un contemporani nos-
tre, és l'obra d'unes quantes desenes de se-
gles i de milions d'individus. No hem des-
cobert el senyal de l'autómata parlant en els
antics palaus xinesos? L'estàtua del déu
Khonsu no responia als Ramsés? Els san-
tuaris assiris no sentien la veu d'Ishtar?n

Però és a 1'India on el mite de l'estàtua
parlant ha trobat la seva expressió més emo-
cionant. Uns textos del Lalita Vistra con-
ten que el rei, pare de Buda, dugué el seu
fill al temple, davant de l'estàtua dels dus
que, tot d'una, s'animaren i cantaren la
glòria de Buda.

Machabey, al qual agraden els mites, s'a-
fanya a escriure :

«Siguin les que siguin les divergències que
presenten les traduccions del Lalita Vistra
i probablement també els originals, un fet
roman : que les estàtues s'animen í parlen.
Si despullem aquests textos de tot el seu
meravellós poètic, ens trobem davant del
desig de l'home de transmetre a la matèria
inert ailiò que a ell el distingeix d'aquesta :
la paraula articulada. Tota llegenda enclou
una veritat, i no podem ni fer conjectures
sobre l'aspecte rudimentari dels gestos-que
podien fer, les síllabes que podien proferir
certes estàtues índies del vuitè segle abans
de la nostra era; però res no s'oposa al fet
qué aquests pobles no hagin assolit, en la
realització de simulacres parlants i movents,
el mateix nivell que els egipcis i els assiris,
puix que els són comparables des de tots
altres punts de vista.»

Aquestes hipòtesis enginyoses són diverti-
des. I sobretot, llur autor no ens empeny
a ésser budistes per tal d'apreciar el tonò-
graf, darrer estadi de l'evolució de les està-
tues parlants.

Pot considerar-se, des del punt de vista
fonogràfic, com un esdeveniment notable
l'enregistrament de la Quarta Simfonia de
Brahms per l'Orquestra Filharmònica de
Berlín (en sis discos, edició Polydor).

El director d'orquestra Hans van Bülow
va dir un dia una frase que havia de fer
fortuna : anomenà la Primera Simfonia de
Brahms, la Desena Simfonia de Beethoven.
Algú, copiant-lo, ha dit que de la Quarta
de Brahms 'es podria dir, potser amb més
justesa, que és la darrera de Schumann.

Gabinet ortopèdic
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—Apa, maco, juga aquí al jardí ; però
vés amb compte que no t'enfilis als arbres.

(Le Rire, París)

—Sóc l'home que ha escrit més ximple-
ries,

—Sóc repòrter parlamentari.
(The Passing Show, Londres)

—L'últim, tres duros.
^I quan estarà arreglat?
—Ah! Em pensava que me'l venia a ven-

dre.
(The Passing Show, Londres)

—Vaig equivocar-me : no m'havien robat
la cartera ; avui l'he trobada.

—Quin compromís, ara que ja tenim aga-
fat el lladre!

(Ric et Rac, París)

-Badoc! No veu què n'ha fet de la ba-
nana del meu nen?

(London • Opinion, Londres)

—Es tan tímid, que no sé com es va arri-
bar a casar.

—Oh, és que quan ella l'hi va proposar,
no es va atrevir a dir que no.

(Le Matin, París)

ENTRE VIATJANTS
—No em faràs pas creure que has fet

una nota de 5o,000 pessetes en aquests temps
de crisi.

—Que no? Si vols, fins
carta anullant la comanda.

(Bulletin, Sydney)

—Si demà fa bon tempü, continuarem la
partida.

(11 Travasso delle Idee, Roma)t'ensenyaré la

Els diumenges del club dels dentistes.
(Judge, Nova York)
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CARDÓ
(PROVINCIA DE TARRAGONA)

Altura: 650 metres sobre el nivell del mar

Temporada oficial: 24 de juny a 24 setembre

Nou propietari: SALVADOR SAMSÓ
Direcció: FELIX BARGUÑÓ

Prodigioses aigües, les més nitroge-
nades i arsenfcals d'Espanya. Malal-
ties dels bronquis, pell, budells,

neurosis i diabetes.

Situació meravellosa, clima sec, es-
tabliment rodejat de bosc. Pensió

completa des de i5 pessetes.
Habitacions des de 4 pessetes

Xalets per a famílies

Tots els dies auto a Cardó a l'arri-
bada a Mora la Nova, del ràpid
sortida de Barcelona a les 8.27 matí.
Referèncles; S. SAMSÓ, ~tic Mercat
St. Josep, 4 • Telèf. 18235 • De 4 a 8 tarda
Farmàcia Garreta, Rambla Catalunya, 81
"La Ideal Samaritana", Ares, núm. 10

AIGUA

DE ROCALLAURA
LA DEU MÉS RICA DEL MON

Si vostè pateix d'Albumínúria,
Lifiasí úrica (mal de pedra),
Bronquiíis parenquímafoses
Nefríífís crònica, es curarà ra.

dicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expèn en ampolles de Iifre i raig

i en garrafons de vuit li!ses

Distribuidora generala

FORTUNY, S. A.

Carrer Hospital, 32 I Salmeron, 133
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MIRADOR inaugura avui aquesta secció de Tu-
risme, convençut que la nostra terra conté prou
varietat d'aspectes per suscitar el moviment
turístic que es mereix. Per bé que petita en
extensió, la seva accidentació diversa, mar i
muntanya, ciutats i pobles, valors històrics,
arqueològics i industrials, són prou per motivar
un corrent turístic.

El que cal, és saber-lo atraure, 1 fins direm,
començant per atraure els mateixos catalans,

ignorants molts d'ells de les belleses que tenen
gairebé a l'abast de la mà.

Però el turisme no procura solament una

major coneixença del país per part dels foras-
ters, sinó que és una indústria que representa
una font d'ingressos considerable, i en aquest

sentit nacions que van al davant de la civilit-
zació, canalitzen el turisme i el fomenten.

A l'hora que es constitueixen organismes
adequats, volem contribuir a llur tasca des
d'aquestes planes.
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El Comitè de Turisme Català

Planejàvem aquesta secció de Turisme a MI-
RADOR, quan fou anunciada la constitució a la
Generalitat de la Comissió de Turisme, l'ob-
jecte de la qual és el d'estudiar el que ha
d'ésser el Comitè Català de Turisme.

La caiguda de la Dictadura, que rera seu
arrossegà la de tants organismes artificials, fills
del favoritisme de classe, va acabar també amb
el Patronat Nacional del Turisme. I encara que
aquest subsisteixi, ha arribat a aquella fase de
les coses que s'esfumen dissimuladament, sense
gaires sorolls, a la manera dels convidats dè
pedra del teatre clàssic. 1 n'ha estat la causa
el fet d'incautar-se l'Estat de la caixa parti-
cular del Patronat, i així, sense mitjans mate-
rials per a continuar subvencionant els somnis
lírics que semblaven ésser tot el seu programa,
s'anarèt,: anquilosant les seves activitats dintre
la carcassa nobiliària de la Central de Madrid.
Es suprimiren totes les Subdelegacions regionals
i s'ha endossat la seva representació a organis-
mes voluntariosos, però gairebé inactius per fal-
ta de mitjans i per anacrònics, les Societats
d'Atracció de Forasters.

El Govern provisional de la República ha
volgut fer neteja d'aquelles golfes i n'ha es-
bandit tots els títols.

Avui no desconeix ningú la força econòmica
que representa el turisme per a un país. Molts
grans països compten amb el turisme com una
de llurs més importants fonts de riquessa. Ca-
lia que el Patronat fos suprimit, però cal subs-
tituir-lo per un altre organisme, ja que el tu-
risme no pot quedar abandonat. Com cal subs-
tituir-lo? El govern de la República Espanyola
per ara es reserva la paraula. Catalunya, però,
parla prou constituint la Comissió que ha d'or-
ganitzar el nou organisme turístic a Catalunya.

El turisme és una de les activitats que ne-
cessiten més la independència regional. No és
possible fer caber en el mateix motllo, dintre
Suïssa per exemple, el turisme de Basilea amb
el del Mont-Blanc o el Zermatt. Per això fou
una equivocació lamentable que el Patronat cre-
gués que tota l'Espanya pot ésser objecte d'una
propaganda i una organització unitària,

El Patronat pecà d'aquesta unificació, essent
com era un organisme centralista, convençut que
tot Espanya era igual d'un cap a l'altre. Però
qualsevol estranger que entrant per Cerbère
surt per Càdiz, creu haver travessat tot un
món. 1 és en aquesta diversitat on precisament
escau la veritable força turística d'Espanya.

Catalunya, que no té el tipisme característic
de l'Espanya castissa, s'ha vist per aquest mo-
tiu abandonada dels turistes, i la propaganda
que el Patronat ha fet de l'única Espanya que
veia n'ha estat la causa.

La Generalitat de Catalunya avui ha posat
els fonaments per a un turisme propi. De fet,
aquest turisme a casa nostra fa anys que viu
en estat embrionari; cal, doncs, empendre tot
seguit l'obra preparatòria de fer p resentable Ca-
talunya al visitant foraster i al propi.

LLUÍS MUNTANYOLA

El valor econòmic del turisme

El motiu pel qual la majoria de governs con-
temporanis curen de fomentar intensament el
turisme, és la influència que tenen els ingres-
sos proporcionats per aquesta indústria en la
balança de pagaments dels respectius països.

I com que aquesta afirmació pot semblar
una mica arriscada, bé caldrà que l'expliquem.

Vilanova i Geltrú. — Castell de la Geltrú

L'estranger que visita un país l'enriqueix fent
augmentar la quantia de la seva exportació pro-
porcionalment a les despeses que en aquell país
realitza.

Les velles teories mercantilistes deien amb
von Schiller que l'estranger portava or. Avui
deu considerar-se millor que el que porta el tu-
rista, més que or, és, per al país visitat, un
poder de compra davant del país del qual pro-
cedeix. El que ens porta en realitat en foraster
d'un país estrany, són títols amb els quals po-
drem adquirir demà riquesa en el seu país. Així
els ingressos produïts pel turisme. estranger vé-
nen a ajudar l'anivellació dels deutes que el
país afavorit hagi pogut Contreure en el seu
comerç exterior amb altres països.

Cal considerar el turisme sota aquest aspecte
per a deduir-ne tota la importància que té en
l'economia pública.

Pel que fa a Catalunya, per ésser un país
eminentment industrial i exportador, aquest be-
nefici és encara més transcendental, perquè pot
arribar g representar més fàcilment enriquiment
tangible.

Malgrat l'escassesa i relativitat que encara

presenten les estadístiques relacionades amb el
turisme, les dades dels bons anys corresponents
a la postguerra són prou eloqüents i interessants.

Res millor, doncs, que demostrar amb xi-
fres, d'una manera més convincent que amb
paraules, el que acabem de dir.

Però, ja que les nostres estadístiques són in-
completes, examinem-ne per damunt algunes
d'estrangeres.

El saldament del turisme a França, l'any 1923,
importava 600 milions de francs or ; l'any 1922
havia arribat a 13,000 milions (francs paper);
en 1926 arribà a 6,000 milions (francs paper).
Suïssa, que no és, contra el que es vol creure
comunament, la nació de saldament actiu més
favorable, fluctua en la postguerra al voltant
d'uns 200 milions de francs suïssos. Itàlia acon-
seguí en 1925 un saldament actiu de turisme
de més de 3,600 milions de lires. Austria s'acos-
ta als 200 milions. Alemanya, Anglaterra i els
Estats Units presenten saldaments negatius en-
tre 20 i 400 milions.

Una sistematització estadística continuada so-
bre aquesta font de riquesa, que podria portar
a cap el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, fóra segurament pels catalans una font
de progrés industrial i un nou motiu de pa-
triòtic optimisme.

M. C.
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ó Viatges Marsans
3

S. A.
Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es-
trangers - Passatges Marítims i aeris
Viatges a "Forfait" - Excursions acom-

an ales - Peregrinacions, etc.P Y

INFORMES
1 PRESSUPOSTOS GRATIS
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HOTELES REUNIDOS, S. A.

QUAN VIATGI
aprofiti els avantatges de la nostra cadena d'hotels

1

La major organització hotelera d'Espanya li ofereix
les majors garanties d'una estada agradable en

quansevulla ciutat on posseeixi un hotel
A BARCELONA	

Hotel Orient .	 25o	 habitacions
Hotel Espanya	 l5o

A BILBAO . .	 Hotel Carlton. . 	 2oo
A VALÈNCIA .	 Husa, Hotel Victòria	 loo
A TARRAGONA , .	 . Hotel Europa.	 75
A ALACANT .	 Hotel Palace,.	 8o
A CÁDIZ . . . . . . . Hotel de la Playa (temporada 1 de juliol 30 setembre).	 I5o
A ALCALÁ DE GUADAIRA

(SEVILLA) . . . . . Hotel ()romana .
A PALMA DE MALLORCA. Cafè- Restaurant•Brasserie «Born ».

En oís aquests hotels (robarà especial acollida, estada confortable, cuina de qualífaf í preus moderats
wo mur ii■o•

HUSA segueix augmenfanf la seva cadena d'hotels per tol Espanya, fins que la seva organífzació abasfí complefamenf
fioles les ciutats més ímporfanfs d'Espanya

loo banys
5o	 »

2oo
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MPR ESOS COSTA

Asalto, 45—Barcelona
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