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A L'HORA DEL FRONT ÚNIC

Visca Catalunya! MIRADOR INDISCRET
A l'hora que foren dites, les paraules

de Macià tenen un gran valor i demos-
tren que no som un «islote acantilado».
Llegiu aquest altre paràgraf de la matei-
xa allocució : «Ja som lliures ! Ara que ho
som, ara és quan, més que mai, vull obrir
els braços vers els altres pobles d'ibèria per
tal d'ajudar-los a conquerir les llibertats que
nosaltres ja tenim. Ara veuran com la nos-
tra cordialitat. era i és sincera. Ara com-

pendran, potser, els nostres anhels perquè
llurs llibertats siguin també reconegudes.»

No es pot parlar més noblement: 7 consti
que aquestes paraules foren dites '_pel re-
presentant del poble d'Esspanya qué; ha estat
més esclavitzat. Suposar que la República
voldrà succeir els Bodbons en el càrrec de
carceller, seria una injúria. Però' a l'hora
del debat sobre l'Estatut, cal estar a l'a-
guait. L'enemic, l'unitarista d'esperit mo-
nàrquic i feudal, vetlla. Ara més que mai
éa ,l'hora del front únic, . - .

De cap a cap del país va sentir-se diu
-menge un gran Visca Catalunya ! Durant

molts anys, aquest crit era subversiu, 1,
desgraciadament, era un erit romàntic.
Diumenge passat, aquest crit tenia un altre

'caràcter': victorejant Catalunya votàvem la
nostra illei. Durant els darrers anys de la

' monarquia, victorejar Catalunya era ilegal.
L'única cosa legal era l'esclavitud.. , i el
robatori. Només l'adveniment de la Repú-

blica podia posar fi a la tragèdia de Ca-
talunya i a la pèrdua de les seves llibertats,
que començà amb l'arribada dels Borbons,
de miserable memòria.

Segons el Pacte de San Sebastián, cal
ara que les Corts aprovin l'Estatut votat .
pel poble de Catalunya. Es tracta, doncs,
d'un pacte entre dues democràcies. I ara
tothom es pregunta : Aprovarain les Corts

- l'Estatut de Catalunya? En realitat, la cor
-tesia entre els dos pobles exigeix que no

sigui modificada ni u¢ra línia de l'Estatut -a
La modificació de l'IEtatut seria, .per part,
de les Corts, un abús de cosobirania. No-
més els reis s'han atorgat aquest privilegi.

La votació de l'Estatut ha estat una
prova indiscutible de la voluntat de Cata-
lunya. L'Estatut ha estat aprovat per una
xifra molt superior a l'enorme xifra de les
eleccions de diputats a Corts. I cal :tenir
en compte que el nombre de vots negatius
és insignificant, la qual cosa demostra que
la colònia forastera no s'oposa a l'auto

-nomia de Catalunya i té confiança en el
govern català. Aquest fet ve corroborat pel
nombre formidable de signatures que la co-
lònia forastera que no té vot va posar en
els àlbums d'homenatge al president Ma-
cià. 1 encara hi ha le's visites de les asso-
ciacions regionals al president de la Ge-
neralitat, visites de respecte i cordialitat,
que varen fer molta impressió als que va-
ren presenciar-les.

Tan important com aquests resultats, és
el nombre de signatures femenines a favor
de l'Estatut. Afortunadament, aquest refe-
rèndum fou portat amb molt rigor, precau-
ció que dóna un valor excepcional al ple-
biscit femení.

Tote's les formalitats han estat, donas,
complertes exactament. Des 'd'aquest punt,
l'Estatut és irrebatible. I si tothom ha re-
conegut que la llei d'autonomia és un mo-
del de ponderació, cap obstacle no pot opo-
sar-se a l'aprovació rápida i amistosa de
la llei d'abolició de l'esclavitud. La sospita,
encara que prengués les formes de la filo-
sofia i la retòrica més elevades, tindria una
eficàcia catastròfica i serviria per enfondir
divergències. No :volem creure que això
succeeixi i qqe la decepció hagi d'ésser ta
Companya inseparable del règim.

Ara més que mai, cal cridar ; • Visca Ca-
talunya l Però; per victorejar Catalunya cal
la unanimitat entre els catalans. Es l'hora
del front únic. lEn aquest moment, • tota ba-
ralla de partits seria criminal. «Tingueu en
Compte — digué Macià des del balcó dei
palau de la Generalitat —, tingueu en comp-
te; i ho dic de tot cor, que la llibertat de
Catalunya no es deu a un home ni a u-n
Partit.)) ((Que no us mogui mai cap ran-
cúnia, ni cap odi — digué encara Macià—.
Penseu que l'amor és la flama que tot ho
arbora.)) Ni odi 'a les altres democràcies
d'Espanya, ni odi entre els catalans. No-
més amb aquesta generositat demostrarem
que som dignes de governar-nos.

Espanya no ha de témer la llibertat de
Catalunya; En el moment solemne d'haver
estat aprovat 11Estatut, el president Macià
Va dir paraules molt justes. Va recordar-
los i va recordar-nos que «per a assolir la
nostra llibertat no hem necessitat ningú.
La nostra victòria és fruit de nosaltres ma-
teixos ; l'hem obtinguda nosaltres». Seria
inútil insistir en la importància que donem
a aquest extrem. «Però precisament per
això — va aáegir el president — volem ésser
més generosos que mai. La nostra abra-
çada als altres pobles ibèrics està .plena de
generositat i d'amor veritables.»

A la pàg. 2:

Anècdotes i fervors de 1'Es=

4a4uf, per Andreu A. Arfís

De Dijous -
- aDijous

Don Miguel de Unamuno és un basc
enamorat de Castella. La condició del seu
esperit, ple d'un mistioisme dogmàtic, l'ha
impedit d'arribar a espanyol i s'ha quedat a
castellà. I, així com un castellà ben cas

-tellà és un veritable esQanyol i, a contra-
claror de la seva castellanitat, pot veure
una entitat més complexa i orgànica que
es diu Espanya, un basc, entossudit a fer
de castellà, i entossudit d'una manera apas-
.ionada, no té més límit al seu horitzó que
unrs Castella novellesca i empescada, crea-
ció del món interior de l'amant, com solen
ésser totes les dames dels nostres pensa

-ments. I aquest basc enamorat — Unamu-
no — és exclusivista com tots els enamorats,
i la passió li lleva el coneixement.

Perquè, si no fos així, com podria sos-
tenir una persona culta i en alguns aspec-
tes genial, com ell, que el primer ante de
cultura, que vol dir afirmació de persona-
litat, d'un poble o d'un individu, fos aban-
donar un dels atributs essencials de la j er-
sonalitat, com és l'idioma? Hauria estat
possible que Cervantes, per citar un' autor
car a don Miguel, tan influït i tan coneixent
de la literatura italiana, s'hagués tres la
feina d'escriure la seva roducctió en ita-
lià, llengua molt més culta i perfecia ales-
hores que la castellana?

Es més : com pot gosar don Miguel do
nar als catalans el consell que abandonem
la nostra parla si volem assolir el nivell que
ens pertoca, quan la nostra història lite-
rària. és una brillant demostració del con-
trari? Catalunya, o no serà res, o si ha d'és-
ser cap cosa, cal que sigui precisament en
català.

Tot l'error del senyor Unamuno procedeix
de considerar l'idioma, com un mer instru-
ment que pot canviar-se a voluntat .

Amb aquest concepte, pot fer l'apologia
de l'esperanto - 1 és curiós que defensi el punt
de vista esperantista més furiós don Miguel
de Unamuno, aquell don Miguel que ha dit
i ha escrit coses n olt justes contra els exces-
sos de l'esperanto i dels esperantistes i llur
literatura.

...Ilem 'tit passió i no volem escriure, com
d'altres fan, la paraula odi; tenim don Mi-
guel per un amorós apassionat d'unes quan-
tes coses que ell estima i que, per tant, les
veu a la vegada clares i fosques; sobretot
veu fosques totes aquelles coses que són
fora de1'hrrbi#pi,. de. lo, seas pasisió.-- . R. LL.

Ara ja l'hi haurà dio

En el míting dels esportius celebrat dijous
passat al Centre de Dependents, va parlar
un jovenet que representava la «Penya Co-
ratge» de Vilassar (grup d'aficionats als es-
caes). Els organitzadors van incloure'l en
el programa, tenint en compte que duia el
discurs escrit amb una calligrafia impeca-
ble, el qual discurs gairebé s'havia après de
memòria de tantes vegades de llegir-lo.

Va fer una sortida de cavall sicilià. Cada
vegada que feia una ,pausa, girava full, lle-
gia el començament de la nova pàgina i
tras-tras-tras, engegava com una traca. Al
final del seu discurs va avençar un parell
de passes i va dir

—Puc dir a l'Avi que els esportius accep-
teu liEstatut?

—Síííí ! ! ! 1 ! II
Aleshores, el noiet va retirar-se. Va mar-

xar de l'escenari i es va posar de guàrdia
a la porta del Centre, per tal de poder dir
a l'Avi — així que arribés — que ja podia
estar tranquil, que els esportius li havien
promès votar l'Estatut.

Quan el President va arribar, el jovenet
' de Vilassar no va poder complir l'encàrrec.

Amb les empentes de les persones, més grans
va anar a parar sota les faldilles d'una dona.

Les aparences enganyen
L'amic Pau Cirera va parlar .al públic

d'esportius recomanant-los l'Estatut. Aquest
Cirera, però, va resultar cirera sense pinyol
i el públic troba ensopits els discursos sen-
se pinyols. En parlar de l'entusiasme de la
gent d'esport, digué
--Estic molt content, molt content...
I ho deia amh una cara tan trista que

feia ganes de plorar.

«Aquesta sala em recorda...»
En Soler Bru, ex-directiu del Barcelona,

va començar així
—Aquesta sala em recorda...
Entre els socis del Barcelona que assis-

tien al míting, hi hagué un moment d'ex-
pectació. Hom recordà de seguida que en
aquella mateixa sala va celebrar-se una cè-
lebre assemblea del club blau-grana, en la
qual (no volem discutir si amb raó o sense)
el senyor Soler Bru fou destituït, amb gram
escàndol, de seeretáçj i expulsat del club.

No és pas que vulguem retreure fets pas-
sats, ni que vulguem molestar el senyor
Soler Bru. Però volem registrar el fet inne-
gable de l'expectació barcelonista, que no
deixa de tenir gràcia.

L'home de la nif
L ?heroi de la nit, l'orador que va fer po-

sar els cabolls de punta al ;públic, fou En
Pepito Torrents, Van dir que parlava en
nom d'El Mundo Deportivo i va resultar un
perfecte . ' representant del Sindicat Unic...
dels esportius. Va dir mal d'En Mauna i
dels senyors del Foment i es va enternir
davant la taverna — plena de provisions 

—bombardejada pel comandant , general d'An-
dalusia .

El to vibrant del discurs d'En Torrents
va sorpendre molta gent. Potser ho feia que
anava afaitat, però En Torrents no sem-
blava En Torrents.

Nosaltres sabem el secret d'aquesta me-
tamòrfosi. En Torrents viu a l'escala ma-
teixa on viuen el comandant Farràs i el co-
munista Maurín i tot ei que va dir ho havia
sentit pel celobert.

Vam quedar «a frabala*cs»

En nom dels homes de La Rambla va
parlar l'administrador, el senyor Abril. iEns
va estranyar que tractant-se d'un míting
d'esportius, no parlés en nom de La Raei-
bla el director esportiu, Aymamí i Baudina,
el qual porta escrits tres cents cinquanta
quatre articles parlant d'esport i ciutadania
i celebrats no sabem quantes conferències
i mítings del mateix caràcter. Més encara,
trobant-se 1'alludit entre els espectadors.

Vam preguntar.ho a l'interessat, 1 no ens
va treure de duibtes,

—No sabeu per què no he parlat?
—7
--«Doncs jo, tampoc.
Vàrem quedar ))atrabalatsn amb la res-

posta.

Una desil'lusió explicable
Després de parlar l'Abril on nom dels ho-

mes de La Rambla, el públic esperava un
orador del sexe femení que parlés en nom
de les dones.

No hi hagué tal orador i molts van sen-
tir-se defraudats.
- Un esportiu s'ho explicava així

Que no us feu càrnee que aquesta hora
les dones de la Rambla tenen feina?

Els regidors esportius
Durant la celobració del míting dels es-

portius pro-Estatut, els regidors esportius
van formar com un sol home i ocuparen
una de les llotges més properes a l'esce-
n ari.

Aquesta llotja, però, era en el teatre Cò-
mic.

En Pujols, profefa

En certa ocasió, Francesc Pujols, ,parant
amb l'alcalde de Martorell, li va dir

-Riera, ara vols cremar la bandera ca.
talana, però vindrà dia que sense adonar-
te'n te la trobaràs dintre la calaixera.

Efectivament, abans d'un any, el mateix
alcalde feia colocar la bandera a l'Ajunta-
ment . La profecia de Pujols s'havia com-
plert.

Fa pocs dies que també a l'alcalde 
—que continua essent-ne el senyor Riera —

va fer-li una altra profecia, la meitat de la
qual ja s'harealitzat. Riera, alcalde, pro-
hibeix unes ballades de sardanes. Pujols,
amb un gest d'home d'ampla visió, li re-
marca:

—No vols deixar aballar sardanes a la
plaça i acabaràs ballantanthi tu.

Riera no n'ha ballat encara, .però malgrat
prohibir-ho, els sardanistes hi dansaren com
si res, amb tota tranquiilitat, davant l'as-
torament dels partidaris del senyor batlle.
Però no cal dubtar que a no trigar hi
veurem ballar el propi Riera, perquè, om
feia observar un amic nostre, en cas con-
trari Pujols deixaria d'ésser profeta, i això
sí que no ens ho podem arribar a imaginar.

Piquiponia na

Als sumptuosos locals dels diaris piqu:po-
nians, van fer obres, per fer-los més sump-
tuosos encara i per donar un motiu d'es-
verament als redactors, que saben per ex-
pericia que, infalliblement, després de
cada reforma sumptuària en ve una altra
d'administrativa, encaminada a fer econo-
mies a base de retallar el sou dels redactors
i treure'n algun al carrer.

El senyor Pieh i Pon explicava a un
visitant — no cal dir que era una auto-
ritat — les reformes que s'anaven a ter

--Esto — va dir — será de mármol de
carraca.

Tòpic ;vell reformat
Es veu que aquella frase tan desacredi-

tada per ximple i poca-solta, de pobre pero
honrado, encara té un cert atractiu per al-
gunes mentalitats i no pas de burgès preci-
sament. Ara que, com que potser resulta
ja una mica gastada, hom la modifica ben
originalment.

L'altre dia la poguérem veure en un ma-
nifest dels vaguistes de la Telefònica, en
aquesta forma

«Nosotros, humildes, pero honrados tra-
bajadores...0

Ah, i a part! Allò d'hamildes, no s'ho cre-
guin, eh? Oferim una medalla a aquell que
tfobi el més petit rastre d'humilitat en tot
el manifest.
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BARCELONA

El major èxit de curiositat

La caravana. automobilista

li.tzava les màquines d'escriure. Els vidres 	 dill d'IEstat Català. La; :Triple Aliança, Ca-
de colors de 'les finestres ens enviaven una talunya lliure, els Segadors, la bandera amb
llum virolada. La sensació d'església• era	 l'estel.,. IEra tota l'anècdota d'uns dies pre-
completa. tèrits que retornava. Quan Macià, des del

La calma, però, fou ben curta. De se- balcó, pronuncià aquell «Ara ja som lliu-

guida començaren a arribar actes. Tota la reso, en el seu cor i en el cor de molts

casa tremola de xifres i de tant per cent, catalans, els mots ressonaren amb el driing

I al cap d'un moment arribaven fins als autèntic, el dring de Barcelona igao i de
salons gòtics els primers crits i aplaudiments	 Prats de Molló 1928,
de la vibració exterior.	 Estem tient història amb una tranquilli-

Cada nova personalitat que arribava a la tat exemplar. Després d'un 14 d'abril, un

casa tremolí« de xifres i de tants per cent. 28 de juny; ara un z d'agost.,. Si conti
-Els primers parlaments meresqueren l'aten- nuem per aquest camí, d'aquí un any i no-

ció dels periodistes. Però després la desfi- més que amb dates històriques podrem ba-
lada fou tan enorme que amb la confusió tejar tots els carrers d'un nou Eixampla.
i les empentes juraríem que adreçaren la	 ANDREU A. ARTI-S

Els arbres de la Rambla són els termà	 —Y para eso tantas '... !
metres que registren la temperatura ciuta- I No sabem per què en entrar a la Gene-
dana, Quan Barcelona arriba als quaranta ralitat el diumenge a la tarda, ens vingué
graus de febre, els troncs dels arbres esde- a la memoria el dijous sant. Una gentada
venen grocs, vermells, blaus, de tots colors.	 senzilla i admirada arrossegaven els peus
!Els cartells in:fiamats no respecten res. S'a-	 pels patis i els salons del Palau. S'emba-
treveixen amb les parets venerables dels pa- dallen davant les pintures del Saló de Sant
laus mobiliaris i apedacen les façanes de	 Jordi i treien el nas a la plaça pels balcons.
les esglésies. La noblesa i l'església callen.	 En els dies aquests és la Generalitat la ve-
Saben que i'hora actual no és la seva, ;	 ritable casa del poble,
rondinant per dins es prestare
a fer de suport de la pro-
paganda democràtica.

Possiblement la campanya
proÆstatut hagi batut el rè-
cord de propaganda política.
Hi hagué un parell de dies
en qué tots els rètols de la
ciutat s'esfumaren, i només
hi quedà un ((Sí(( fantàstic
flotant en l'aire.

Dijous, divendres i dissab-
te, al pati de la Generalitat,
crèiem trobar-nos a la sor-
tida d'un repartiment de pre-
mis escolar. Baixaven per
l'escala homes, dones i cria-
tures. Duien a les mans pa-
quets d'impresos i enrotllats
aquells banderins amb la lle-
genda «Voteu l'Estatut», La
vigília de la votació calgué
installar unes taules sota les
voltes de l'entrada.

Els taxistes excelliren amb
llur entusiasme. N'hi havia
que empaperaven: per com

-plet el cotxe. Entre els grups
de la Plaça de Sant Jaume
es comentava elogiosament
el fervor patriòtic dels xo-
fers. Veritablement, passat
e1 diumenge, la feina a nete-
jar els cotxes seria intensa.
El ciutadà esgarriacries ne
tardà a deixar sentir la seva
veu:

—No veieu que amb el co-
lor únic han de pintar-los de
nou...

Els diaris catalans han es-
tablert una competència afer

-rissada d'entrefilets. Als ca-
talans que no votessin hom
els ha dit de tot. L'Opinió
de dissabte potser s'endugué
el rècord. Només els deia desertors, traïdors 	 Penetràrem a les oficines .pro-Estatut.
i criminals... Fou potser per això que foren Acostumats a l'activitat dels dies anteriors,
moltíssims els que atravessaren el pafs de ens colpiren les dependències desertes. Tar-
cap a cap per a dipositar la papereta a les radellas, el generalíssim de l'Estatut, espe-
urnes. Fou també per això que molts grups raya els primers resultats de la batalla aclo-
excursionistes advertiren amb gasetilles a la fat en uin cadiral. Després d'una setmana
premsa que els inscrits en Ilurs sortides del febrosa, ara li havia entrat també aquélla
2 d'agost no tenien vot degut a la poca lassitud que emmudia els telèfons i para-
edat. I fou ,potser també per això que els
pocs ciutadans que a primera 'hora del mati
de diumenge anaven vestits de blanc a pas-
sar el dia a la platja, circulaven ,pels car

-rers arrambats a la paret, com si temessin
d'un moment a l'altre l'agressió ,personal.

Les votacions, a l'estiu, es descabdellen
amb un -ralentí desesperant. Diumenge al
matí l'esverament prengué a molts patrio-
tes. IEIs vèieu amb una cara llarga i ei pes-
simisme els vessava de les butxaques. Cap
al migdia la cosa s'animà, i a l'hora de
tancar els collegis les urnes sobreeixien de
paperetes.

Nosaltres, capacitats de l'altíssima mis-
sió del repórter, a les quatre i cinc minuts
de la tarda fèiem cap a un collegi electoral.
ta del collegi tancada i barrada. Aconseguí

-L'escala estava del tot desanimada i la por-
rem trobar el porter de l'escala i li férem
present la nostra estranyesa i el desig de
presenciar l'escrutini. L'home tat seguit féu
causa comú amb nosaltres.

—Pues tiene usted razón,—El ciudadano
tiene derecho a velar. por sus sacrosantos
intereses. Venga usted,

Seguírem a aquell home, tornàrem a pu-
jar les escales i al cap d'un moment el por-
ter descarregava uns cops de mà terribles
a la porta. Un guàrdia urbà obrí.

—Ahí va un ciudadano — féu el nostre
company.

Nosaltres ens acostàrem a la mesa. !El
president i els .adjunts restaren positivament
sorpresos davant la nostra presència. Des-
prés d'un moment de torbació, un d'ells
s'apuntalà les ulleres, i ens digué

—Encara no estem llestos.
Nosaltres
—Facin, facin,
L'adjunt insisteix:
—Es que si se n'anés, treballaríem amb

més llibertat, sap?
No podíem restar insensibles a l'ama-ble

invitació. Saludàvem gentilment :
—Per nosaltres, saben?, no estiguin. Bo-

nes tardes.
I en sortir a l'escala, el porter, que car

-golava, un cigarret amb Turba, no pogué
reprimir un comentari

paraula als radioients unes quantes falses
personalitats, les quals usurparen la veu de
regidors, diputats i fins i tot de consellers
de la Goneralitat.

Poques coses tan divertides com aquell
despatx en el qual s'installà el micròfon. En
un recé, de cara a la paret, Roc Boronat,
el speaker, modulant la veu i acariciant les
paraules. A la seva esquena, un grup com

-pacte de polítics i añcionats tiraven al blanc
amb els ulls damunt una damisella rossa,
embrumida pel sol, i vestida amb una deli-
cada roba verda que li donava aparences
de sirena.

Es la Generalitat la casa pairal de tots
els irredentismes. Diumenge a la tarda, en-
traven al despatx del president un grup de
bascos, la boina al cap ! arborant la ban

-dera verda creuada de vermell . Parlaren a
Macià amb paraules inflamades, i recorda

-ren aquella triple aliança del 1923, el dinar
del Continental,,, Els records .aquests po-
saren un punt de tremolor a la veu del
President, .que els acomiadà emocionat.

No havia passat un quart que arribà fins
a Macià l'altre membre d'aquella aliança.
Un grup de gallecs amb 'llur bandera, No
duien 1'arborament dels bascos, sinó ben ai
revés, una gaita planyívola i una xamosa
mena de pees anys. Macià els digué 'de qui

-na manera estimava Galicia, i que comp-
tessin amb Catalunya per tot. Aquella tri-
ple aliança de 1923, destruïda per la dic

-tadura, vetací com es retrobava simplement,
mentre ens arribaven apagats 'per la distàn-
cia els crits de joia amb qué el poble salu-
dava la Catalunya alliberada.

Quan la Plaça de Sant Jaume s'encenia
amb el rosa lluminós de la façana de l'Ajun-
tament, des del balcó de la Generalitat el
conseller Ventura Gassol feia reviure da-
munt la gentada els morts gloriosos de
Catalunya. IEn una cavalcada verbal, pas

-saren C'laris, Fivaller, Casanova, Llull, Au-
ziàs-Marc ; i els morts contempbranis : Fer-
rer, Layret, Seguí, Martí Vilanova, Miral-
peix, l'obrer desconegut... Algú trobà a fal-
tar Prat de la Riba.

Fou una Pasqua de Resurrecció. A baix
a 1a plaça, ressuscitaren llegendes que ham
creia ja mortes: «Visca Catalunya lliure!»,
deien algunes pancartes. Diumenge ressus-
citaren també, cantats per la multitud, Els
Segadors aquells, que fa tres mesos prova-
rem d'enterrar una nit en el Palau de la
Música Catalana.

Feia uns moments Macià havia aebut uns
combatents d'Estat Català, que li pregaren
que els deixés enlairar una bandera catalana
amb l'estel solitari. Macià aconseguí dissua-
dir de 'la idea aquells xicots apassionats i
rebels. Perd diumenge la tarda en l'anima
de Macià devien lliurar una batalla silen-
ciosa el President de la Generalitat i el cab-
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L'APERITIU
València. — Vetaquí que els valencians

han tingut amb mi la delicadíssima atenció
de nomenar-me mantenedor dels Jocs Fl0-
rals del Rat Penat, atenció que jo els agra.
eixa moltíssim i que m'ha proporcional
l'avinentesa de fer un viatge ràpid a la
celestial ciutat mediterrània. Jo a València
hi he estat unes quantes vegades. Urna tou
en una final de campionat de futbol, i re-
cordo que vaig anar del camp al moll e
una mena de cupé desmarxat, guiat per
un cotxer que s'assemblava a En Francos
Rodríguez, i mestre corríem entre una gran
traca d'insults, anaven petant a la capota
del carruatge uns préssecs i uns melons pre.
ciosos que malaguanyats per l'ofici que
feien. Una altra vegada vaig anar a Valón.
cia a estrenar un drama, i això, natural.
ment, em va cargolar una mica els nervis.
Hi he anat també de turista, amb l'obliga.
ció de veure tota l'arqueologia de la ciutat
i menjar totes les paelles típiques més ano
menades. Això vol dir que si València altres
cops m'ha fet un gran efecte, sempre hi
ha hagut una mena de handicap físic o
moral que no m'ha deixat disfrutar del tot,

Ara no; he anat a Valéncia, només amb
1'obligacïó de pronunciar un discurs, i llevat
d'això, que a m1 ja m'agrada, tot han
estat convits i delicadeses. En lloc de veure
la catedral i la Llotja, he amat als toros,
que a València en diuen els bous. IEn lloc
de menjar paelles científiques, he menjat
el que m'ha donat la gana ; en lloc de veure
canonges truculents i arxivers de cera pin.
tada, he vist xicotes espeterrants, cuele-
tistes completament indòmites, i amics d'una
camaraderia i una gentilesa que s'hi pot
pujar de peus,

^La festa del Rat Penat és de les coses
més pomposes que es celebren al món; Els
macers de la Diputació de València van
una mica vestits de cardenals i una mica
d'agutzils dels toros i una mica de gegants
de la processó, tots de seda de primera, i
amb unes porres líquides i rutilants que
semblen taronjades fresques. A més a més
d'aquests grans macers, hi ha l'alcalde i
els regidors, que van plens de medalles, de
plaques d'or i de cordons penjats al coll
com una mena de seripetes tropicals. Tot
el teatre esté .ple de senyores de la millor
pell i músiques d'un metall intens i compri-
mit, carregat de camdndules i de notes
greus. Fer un discurs en un ambient així és
com entrar en el palau submarí d'un pirata
i demanar la mà d'una sirena impossible.
No us penseu, damunt de la roba millor
que tinc, també m'hi varen posar unes grans
medalles i uns grans cordons ;' vull dir que
també feia el meu efecte.

La cosa més bona de la festa va ésser
]'alcalde de València, r; que és apotecari i
es diu doctor Trigo i hom afirma que ha
inventat una magnésia de primera. Aquest
doctor Trigo té setanta anys, i ana còrpo-
ra aquàtica, fa pensar en la morsa polar
i en els senadors venecians de la bona
época. Va fer un discurs sobre el progrés
material, un discurs laic, impressionant, en
un valencià tendríssim, ple de floretes zor-
rillesques i caramels de processó de Corpus.

Després del doctor Trigo, lhe disfrutat
moitissim annb els cartells de focs artifi-
cials. A ]'Alameda, en mig dels pavellons
oficials i dels grans casinos de València,
cap allà a, la una de la nit, engeguen el
castell. Tat el que es digui és poc . El cas-
tell de focs dura dues hores; engeguen
uns coets que en diuen «carcasses», els quaïs
pesen deu o dotze quilos, els projecten cel
en l'aire amb un canó, i quan és a una
certa altura, els coets comencen a fer de
les seves. Una carcassa» porta dintre del
seu cos tots els ingredients de 1a fascina-
ció. Demaneu meduses, madrèpores, estre-
lles de mar, llonganisses, barrets 'de cape-
Irà, mantons de Manila, baldufes, tat plegat
dels colors més fins de les més translúcides
anilines, amb una mà de trons i espetecs
que fan tremolar el budell prim i acabeu
tenint la sensació que el món s'eni onsa,
D'aquests coets en tiren a mils, penqúé els
castells de focs valencians són generosos,
com ]'horta, com la cuina valenciana i com
els ulls de les xicotes, que no s'acaben mai
de tan negres i tan plens de melodrames
i d'alegria.,

Jo em penso que València és una de les
coses més suculentes del món ; ells sens
dubte estan molt satisfets de llur burgesia
i de llur aristocràcia que parlen un castdlú

remollit com ci pa de dos dies, i ara en-
cara es maregen amh debilitats monàrqui-
ques i reaccionaries. Dintre aquesta aristo-
cràcia hi ha de tant en tant una xicota
que té tota la consistència marina i tre-
ballada d'un bon caviar, però la cosa més
fina de València és el cantingent rural, les
noies i els xicots de l'horta, sobretot aques•
tes mosses de divuit anys que tenen una
pell torrada i ,plena de perfum com el mi
llor cafè de l'Aràbia.

Un altre punt importantíssim de València
es el .port. Jo ja sé que el Baedecker diu
que la Llotja és una gran cosa, jo no ho
nego, però si m'lle de perdre a València,
em trobareu al port . I tota la gràcia con-
sisteix per mi en què es tracta d'un port
de tràfec agrícola ; no hi ha ni el tuf, ni
la poesia metàllica i oliosa dels ports indus-
trials. Allí les coses són netes, precises, ben
retallades sobre un cel de laca. Els valen-
cians, traçudíssims, en tetes les coses de
l'agricultura posen aquell cop dé mà feme•
nf 1 .picant; e!s cistells de ceba, de taronja
i de tomàquet semblen per jugar a nines;
tot éspolit i murri.

No he estat mai a Cuba, però no sé per
qué València em fa pensar en les coses
que he sentit explicar de l'Havana; ós pos-
sible que aquestes dues ciutats no s'asseco

d d'	 'h• 1, f t unab11n gens, per	 antre meus III a iLL

associació moral que difícilment podré des•
truir. Les palmeretes de València em fa
venir unes ganes terribles de cantar una
havanera ben melosa, de beure quatre go'
tes d'aigua de coco i de deixar que em
plogui a l'orella, com un cant de grill, una
sonsònia de guitarra que fa el bot dintre
el ventre d'una barca solitària.

JosEP MARIA DE SAG^\RR`4
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un poeta inèdit
La vasta ignorància enciclopèdica dels dia-

ris gràfics, però no il•ustrats, de Barcelona,
és ja cosa proverbial. IEl pobre que vulgui
orientar-se mirant els seus sants, anirà ben
descaminat.

Llegint La Noche del dissabte passat tin-
guérem una, agradable sorpresa : un mou
poeta havia vingut al nostre món literari.
L'epígraf d'una de les fotografies que ens
serveix aquest diari ens assabentava que ha-
via guanyat els Jocs Florals de Santa Eulà-
lia d'Horta (suposem que la Flor Natural)
el poeta. Pedro Arnau, el qual figurava en
la fotografia al costat de la reina b de la festa
i voltat de la cort d'amor, però en anar a
veure la cara que feia aquest mou poeta, el
nom del qual llegíem per .primera vegada,
ens trobàrem anvb el rostre de Salvador Pe-
rannau.

Moréas porta monocle
Si per alguna cosa despunta l'ex-príncep

de la bohèmia barcelonina — volem dir l'in-
tellectualíssïm Lluís Capdevila —, no és pas
per la crítica pictòrica. L'altre dia, parlant
d'uns quadros que representaven uns pai-
satges, ens explicava que el feien .pensar
((en un Cézanne menys boirós, més clar,
més precís, més cantellut que el pintor fran-
cès».	 •

A part de la redacció — que és cosa ad-
mirable —, és digne de notar en aquesta
frase la clara visió i el profund coneixement
que té el nostre admirat Capdevila de les
qualitats i els 'defectes de l'obra de Gézanne.
Senzillament ; no sap pas de qüè va!

Un cas greu
Com a crític divertit, ino es pot pas negar

que Josop Maria de Sucre s'snlporta la pal-
ma. Els seus articles són sempre una de les
coses més refrigerants que trobareu en les
pàgines de L'Opinió.

En un dels darrers números d'aquest dia-
ri ens deixa el pobre Francesc Domingo ca-
polat sota una pluja infernal d'improperis
de la pitjor mena.

Entre altres coses, totes prou infamants,
d'una persoina tan amable i simpática com
En Domingo arriba a dir-ne que és un «alarb
neutralitzat pel laic modern », el qual ((no
concep la natura, per als seus elements de
pagana, arbres, muntanyes, cel blau : se
l'explica per l'esperit, no per les passatge-
res anècdotes dels seus vestits, per la pro-
funda vida metafísica dels seus personatges
quotidians».

Nosaltres ens oferim per padrins a rao-
mingo si vol desafiar Josep Maria de Sucre
per tots aquests penjaments que amb tanta
de tranqu111itat, sense com va ni com costa,
el senyar Sucre llança contra el bon nom
del nostre pintor.

MES DIES HISTORICS

ANECDOTES I FERVORS DE L'ESTATUT

Culíura rural
Sembla que no ha ,prosperat la pensada

de mudar el nom del poble de Sant Cugat
del Vallès per Ciutat de Pi i Margall del
Vallés. Però,, a proposta d'un regidor fede-
ral reconsagrat, molt interessat en la mi-
llora urbanística de Valldoreix, l'Ajuntament
de Sant Cugat va pendre l'acord de subs-
criure's a La Traca, per tal que, relligada
en volums, serveixi pera anar fent una bi-
blioteca popular.

Es segur que a l'entrada d'aquesta bi-
blioteca no s'hi gravarà la salutació llatina
Salve, com hi ha a la Biblioteca de Cata-
lunya. Res de coses que facin tuf de sagris-
tia ! Cal seguir l'exemple d'aquell federal
reconsagrat que en recomanar-li en les dar-
reres- eleccions la candidatura Baltà, Bas

-tardes i Serra Hunter, es féu explicar qui
eren aquells senyors que no coneixia. i en
dir-li que Serra Hunter era el rector de la
Universitat, va llençar la candidatura tot
dient :

—Jo sóc anticlerical ; jo no en voto de
rectors 1

1 va anar a votar e1 capità Sediles, tot
cofoi i satisfet.

Paciència per vuit dies
Teníem composta, a punt d'inserir, una

carta que 'hem rebut del senyor Josep Ca-
nudas respecte una noteta ,publicada en
aquesta -mateixa secció la setmana passada,
quan del senyor 'Francesc Serinyà hem re-
but una altra carta sobre el mateix assump-
te, massa tard per incloure-la en el número
d'avui.

En vista d'això, .preferim donar compte
d'aquestes cartes la setmana vinent i re-
fondre en una de sola la contesta que ja
teníem feta a la carta del senyar Canudas
i la que hem de fer a la carta del senyor
Serinyà, encara que totes dues cartes di-
guin el mateix en el fons.

Vda. de Josep Ribas
MOBLES 1 DECORACIÓ

CASA; FUNDADA L'ANY j185O
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Els ministres del govern que ha de presentar a les Corts, com a ponència seva,
l'Estatu,t de Catalunya, asseguts al banc blau el dia de la inauguració del

Parlament
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Cartes isobàriques—les de dalt—i de nuvolositat i precipitació—les de baix—del
Servei Meteorològic, en les quals es veu clarament la ofaixa serenan de què
frueix la península (per bé que en la part central d'aquesta sovintegin les boi-

res), que en fa la ruta aèria més afavorida atmosfèricament d'Europa.

Llobregat i de 1'iEbre i l'Albufera de Valén- I al mar—, situats dintre la zona d'influèn-
cia,	 on sovint són marts ocells procedents cia del Llobregat.
de regions molt allunyades de la nostra. La freqüència d'aquestes boires pot cons -

El fet que les aus emigrants, guiades per tituir un perill menor per als pilots locals,
l'experiè •cia	 atávica,	 escullin	 l'esmentada ja que aquests coneixen de sobres la topo-
ruta, ja és una demostració de la seva ex- grafia de la regió, perd no deixa mai d'ésser
cellència. IEn efecte, la ruta que passa per un perill per a l'establiment d'un aeroport
Barcelona és la millor per a les relacions destinat a línies aèries regulars,
intercontinentals,	 no	 sols	per	 tenir distàm- Aquest règim de bon temps és, de vega-
cies més curtes per als salts sobre l'Atlàn- des,	 interromput lier llebeigs i llevantades.
tic, sinó per les seves condicions atmosfè- Però són de curta durada.
riques. Així, doncs,	 a la favorable situació geo-

La .primera qüestió, la de reduir la lon- gràfica	 d'Espanya cal afegir l'altre factor
gitud dels salts	 sobre	 l'Oceà,	 serà	 arran- favorable de	 les condicions .atmosfèriques,
jable amb procediments ja en vies d'estudi; que fan que Catalunya i Andalusia es tro-
creació d'illes flotants, o aterratge sobre els birr cridades a ocupar un lloc preeminent
grans transatlàntics, com ja s'ha posat en en el futur tràfic aeri intercontinental. Tot
pràctica.	 Però les condicions atmosfèriques és qüestió de saber aprofitar aquesta •posi-
són immodificables. ció privilegiada, més tenint en compte que

Les dades exposades a continuació i el Portugal pot ésser un rival seriós i la seva
gràfic adjunt,	 aquelles i aquest del Servei competència	 temible,	 per	 la	 seva	 situació
Meteorològic de Catalunya, confirmen la tesi sobre l'Atlàntic, encara que calgui comptar
que Barcelona es troba situada en la millor en contra seu les condicions atmosfèriques,
ruta aèria intercontinental, que el posen per dessota de Catalunya com

Les cartes isobàriques i de nuvolositat i a favorables per al tràfic aeri intercontinen-
precipitació demostren que la major part de tal •per sobre de la península.
Catalunya, i sobretot la Costa, estan privi- Cal, doncs, que tots pensem en aquesta
legiades — massa i tot des del punt de vista situació privilegiada de trobar-nos en la mi-
agrícola — quant a condicions atmosfèriques llor ruta aèria d'Europa, i	 aprofitar-ho.
que faciliten la navegació aèria. Cal dibui- FRxocetc ARMAN'GUE
xar la «faixa serenan la major part de dies

de l'any damunt la .nostra terra.  _
Per exemple, el gràfic del zo de desembre

és el que correspon a un dia lleugerament

	

plujós, bastant rar en tal època de l'any ,	 p	 ,^

	

i no pertany pas a un any excepcional, sinó	 f)
al règim atmosfèric general de tots els anys.

	

La persistència d'un règim d'altes pres- 	 (	 Sui i a
sions baromètriques en el S.O. europeu té

	com a conseqüència les condicions atmosfè-	 Camionetes

	

riques favorables d'Espanya. La influéncia 	 ràpides 2 T
de l'anticicló de les Açores sobre la penín-

Coíseroi la pell saya, ilota, jove, fresca i gema^a
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LA TASCA DE LES CONSTITUENTS

L'actitud
LES LINIES AERIES INTERCONTINENTALS

La millor ruta natural
Hem vist funcionar les Corts Constituents

duramt aun nombre de dies suficient per a
poder tenir una idea de la futura actuació
d'aquesta Cambra. iEs pot ja assegurar .que
malgrat haver-hi en aquestes Corts, com en
tots els Parlaments de canvi de règim, un
gram nombre de descorreguts i àdhuc de me-
diocritats, hem tingut la sort que la dema-
gògia no sigui el lema d'aquest Congrés.
El Parlament sembla capacitat per cooperar
eficaçment a l'obra dels governs de la Repú-
blica. Ara s'ha demostrat que tenia raó el

senyar 'J. Ortega i Gasset abans de les
eleccions quan deia que havia estat superat
el penal que anés al Parlament el pitjor de
cada poble, i que tres setmanes abans de
les eleccions s'havia iniciat un campionat
d'emulació per veure qui portaria a les Corts
un equip millor de diputats.

;E1 Congrés ha donat proves suficients per
a poder dir que no cal témer la seva obra.
Quan el debat sobre els resultats de les elec-
cions de Sevilla, el Parlament va demostrar
que té un esperit civil i que no tolerarà les
facècies dels militars de pronunciamiento,
encara que aquests militars es decantin i
pronunciïn cap a l'esquerra. El comandant
Franco sortí molt disminuït d'aquest debat,
tan disminuït que no és gaire probable que
senti mai més el desig de solicitar l'aten-
ció del Parlament. Ha vingut després el de-
bat sabre els fets de Sevilla, i tot el Parla-
ment, menys una part de la minoria cata-
lana, ha estat al costat del Govern. E1 vot
de confiança fou adoptát per aclamació, amb

AIGUA
DE FŠOGALLAURÀ

DEU ME: RICA DEL Ma

Si vos4è pafeix d'Albuminúria,
Lifíasi úrica (mal de pedra),
Bronquifis parenquimafoses
Nefritis crònica, es curarà ra•

dicalmenE amb

AIGUA DE ROCALIAURA
S'expèn en ampolles de lífe i mig

i en garrafons de vuí1: lires

Dlstrlbuldors generala

FORTUNY, S. A.
Carrer Hospital, 32 1 Salmeron, 133

l'excepció, com ja hem dit, de l'Esquerra.
La majoria parlamentària no va dissimu-

lar la seva decepció per l'actitud dels cata-
lans. El senyor J. Ortega i Gasset va dir
que els catalanistes s'havien situat en un
«islote acantilado». Els visques a la Repú-
blica eren dirigits, com projectils, contra els
catalans. Com si els catalans no fóssim re-
publicans de tota la vida !

Les causes de divergència entre la majo-
ria i la minoria catalana són molt compren-
sibles, comprensibles per a' nosaltres. No

hi ha cap mena de sincronisme entre el mo-
ment i l'actuació del 'Govern de Madrid i del
Govern de la Generalitat. A Madrid estan
en plena època de govern: aquí encara no
tenim tota ]'autoritat i hem viscut fins ara
pensant només en l'Estatut, iEls ropubli-
cams de Madrid haurien de fer-se càrrec
que si en aquest moment es trobessin en
situació d'haver de fèr votar la Constitució
per mitjà d'un referéndum, l'obra de go-
vern quctiaria, per aquest sol fet, quasi .pa-
ralitzada, i de la manera més natural es
veurien obligats a fer vots. 1 com que no
hi ha altra manera de fer vots que transi-
gint, potser arribarien a pactar amb els reac-
cionaris, error que no ha pas comès la mi-
noria catalana.

Certament, per la múnoria catalana, la si-
tuació era molt més complicada que per als
grups governamentals . Seria deplorable que
d'un episodi transitori, d'una maniobra que
no podia perjudicar ni al règim ni al Go-
vern, es pretengués treure'n conseqüències.
No hi guanyaria res ningú . A més, seria
desproporcionat adoptar una actitud d'hos-
tilitat a ]'nora de discutir-se ]'Estatut. IEIs
resultats serien molt més greus que el fet
d'haver negat uns quants vots al Govenn.
Tot Catalunya diria que Espanya no ha
canviat, i s'arribaria a la conclusió que per
a resoldre un problema de llibertat cal re-
córrer a ressorts il•legals.

La República -no cometrà aquest.:»rror.
No volem ni admetre que la República rega

-tegi l'autonomia de Catalunya. Es mons-
truós pensar que la República pugui trobar
repugnancia a destruir l'obra de Felip V i
de tots els Borbons. I cal pensar que una
Catalunya descontenta seria el coreó del
règim.

GUTEMBERG, S. A.
Maquinària, Tipus, Filetatge de
bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques
Aguliers, 1 i Vía Laietana, 4
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Evidenfinent

Montagu Norman, governador del Banc
d'Anglaterra, és d'una elegància refinada.
Posseeix un guarda-roba remarcable, àdhuc
a Anglaterra, de ben proveit que està.

—Sempre canvieu de vestit—li va dir un
dia Snowden, que no és tan primmirat en el
vestir—. Quants vestits teniu en exercici?

—Una dotzena constantment — respongué
tMontagu Norman—. 1 vós?

—Jo? Dos... i trobo que ja n'hi ha prou,
tota vegada que tinc costum de només por-
tar-ne un a la vegada —respongué Snowden.

Simplicitat

El nou president de la República Fran-
cesa, Paul Dounaer, serà la desesperació del
cap del protocol, de Fouquières. A més a
més de l'afició que demostra a escapar-se
dels policies que no l'han de deixar de petja
per guardar-lo, Doumer entén alliberar-se
en tot el possible de l'aparell ostentatori a
què obliguen les minúcies del cerimonial.

Al capdavall, no hi ha res en la Constitu-
ció, ni en les lleis o decrets, que obligui el
President a seguir aquelles minúcies. Aques-
tes daten del temps de Félix Faure, que te-
nia el gust de les grandeses i pensava que
calia, per al prestigi exterior de França, vol-
tar la presidència de la República d'una
pompa digna de Lluis XIV. Ell mateix re-
dactà un quadern de prescripcions que han
restat en ús a l'Elisi i que, no essent fona

-mentals, cada President retalla una mique-
ta. Però això fa posar la cara llarga al cap
del protocol, i Doumer no s'està de pre-
guntar :

—Quan li toca jubilar-se, a M. de Fou:
quières? Estic segur que en tot el món no
hi ha un altre cap de protocol tan rigorós!

Fcnnrtivi{nt

Doumer ha quedat sorprès de l'emoció
causada per la seva abstenció al match de
dobles de la Copa Davis, i més essent, aquest
any un francès, Cochet, el vencedor. S'ha
dit que el President no era esportiu. Però
això encara ha augmentat la seva estra-
nyesa .

—Es veu—ha dit—que ésser esportiu és
mirar com els altres fan esport.

Nocíons de dref internacional

Les dóna, des de L'Européen, Georges-
Armand Masson. Heus-en ací algunes

El respecte de la fe jurada és una forma
d'idolatria que ja no és practicada en els
països civilitzats.

Rep el nom de tractat un conveni gràcies
al qual dos o tres Estats es comprometen
solernnernent a fer una cosa, amb el ben
entès que només la faran si en tenen ganes.

Es inexacte de 4; .4ue utta.4.onferència
ha fracassat. Una conferència reo fracassa
mai. Efectivament, almenys té sempre per
resultat la convocació d'una altra confe-
rència.	 .

S'anomena moneda sana una moneda que
encara no està malalta.

E1 dret dels pobles a disposar d'ells ma-
teixos no comporta jbas el dret a disposar
de llur diner.

Els particulars només presten als rics.
Els Estats només presten als que han fet
fallida.

Els capitals són d'una naturalesa covarda.
Un no-res els fa fugir. Diuen que el diner
no té olor, però segurament té olfacte.

El confort i la delinqüència

A Paint-Hope, nord d'Alaska, el capità
Marchal, de la policia dels Estats Units, es-
tava tot orgullós de la seva presó model,
inaugurada ara fa dos anys per uns esqui-
mals delinqüents. Però en tan poc temps
aquesta presó ja resulta petita. Els que hi
han estat detinguts han fet córrer entre tots
els esquimals que s'hi estava molt ben ali-
mentat i calentó, durant el terrible hivern
polar. 1 per això, a partir d'aquesta prima-
vera, s'han multiplicat tant els delictes, se-
guits de les detencions del cas, que el capità
Marchal ha hagut de demanar a Washing-
ton que aviat siguin votats nous crèdits per
a l'engrandiment de la presó.

Virtut

Es una història de crisi, que passa a Ber-
lín, si ens hem de creure el satíric Ulk.

—Jo—diu la noia—isc modestament en
una habitació moblada, jo mateixa em faig
la cuina i la roba... Oh, si volgués accep-
tar les ofertes que em fan! També podria
tenir un bon auto, un abric de pells i tants
diamants com volgués...

En aquest moment intervé l'humorista
Roda Rada:

—Senyoreta, em penso que exagereu la
situació del mercat...

La crisi de 1'habrfació

Text d'una circular d'un escultor mar-
brista que un amic ens tramet de Parts :
uAdquirir una concessió perpètua en un

cementiri de Paris, s'ha convertit en molt
dificil. El cementiri de Montmartre està
complet des de fa temps i el de Passy no
lliura concessions a menys de 56,000 francs.

AI Père-Lachaise, on existeixen terrenys de
11, 000 francs, preu minim dels grans ce-
nientiris, el sòl és fangós i sovint conté ai-
gua, la qual envaeix les tombes.

))Però al cementiri de Montparnasse, un
recent acondicionament, que serà el darrer
i que només comprèn concessions perpètues,
permet encara de trobar nous terrenys.

))El preu és el mateix que el del Père-
Lachaise, però amb l'enorme avantatge que
el sòl no conté aigua,

))Si la. proposta us interessés, a vós o a
persones de la vostra familia i relacions,
tingueu la bondat d'infornusr-me'n sense di-
Iaaió, ja qae aquests terrenys, a causa dels
avantatges que presenten sobre tots els al-
tres i de llur nombre restringit, sens dubte
seran esgotats dintre un o dos mesos.))

0 sigui que a París és tan difícil trobar
allotjament viu tom mort,

Per Espanya, i precisament per Barce-
lona i la Costa mediterrània, passa la mi-
llor ruta aèria natural que uneix Europa
amb Africa i Amèrica.

Les aus d'emigració que havent passat
l'estiu al Nard d'Europa i àdhuc a Sibèria,
es dirigeixen a hivernar a Africa o a Amè-
rica, segueixen aquesta ruta. 'Es un fet no
solament comprovat pels ornitòlegs, sinó
també pels caçadors que practiquen llur es-
port al llarg de l'esmentada Costa, parti-
cularment els que freqüenten els deltes del

sula engendra l'anticicló ibèric, amb bon
temps, vents fluixos i boires a les planes al-
tes i damunt dels deltes dels rius.

Aquestes boires són les que dificulten,
malgrat el bon temps general, la travessia
aèria per l'interior de la península. També
són un obstacle per a la installació d'aero-
ports proa de les desembocadures dels rius,
on a la boira s'afegeixen sovint les brumes
.^atinais, com es pot observar en els camps
d'aviació existents a Barcelona—menys en
el de la Volateria, per la seva proximitat



D'un film cavallístic de Vidor, que ha d'acabar bé per força

Stroheim i Betty Compson en ((Gabbo le ventriloque»
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" Le Million" de René Clair COMUNICAT DE LA UNIÓ D'ARTISTES A LES

Tota la crítica està d'acord a proclamar 1
PRODUCTORES AMERICANES

El nou mètode d'adaptar els films ian-
quis a diversos idiomes europeus, ha estat
rebt a França .amb una doble hostilitat.
La crítica sensata i independent assenyala
la falta d'emoció i d'equilibri que existeix
entre la imatge . visual i la imatge sonora,
i els artistes professionals es disposen a

acabar amb aquesta forma d'adaptacions,
per a la qual finalitat estan donant els pas-
sos inicials.

La Unió d'Artistes (Cambra Sindical dels
Artistes de llengua francesa, dramàtics, lí-
rics, cinematogràfics), ha dirigit un comu-
ni•at als - productors ianquis que han «em-
prat la veu dels actors ïralncesos per doblar
els rols intenpretats davant la càmara pels
artistes americans », en el qual considera
que una producció americana sobre aques-
tes bases constitueix

«Primer. Un compromís artístic tàcil-
ment assimilable a una presentació fraudu-
lenta de mercaricia ;
- ,Segon. Una usurpació caracteritzada de

la personalitat de l'artista en nom del qual
resta adherit a una sonorització en 1a qual
ell no 'ha participat;

«Tercer. IEl que un periodista indepen-
dent (Jean Fayand, en la crònica cinemato-
gràfica de Candide) .anomena les pràctiques
humiliants per a l'actor,

«Considera que en aquestes condicions,
la Unió d'Artistes ha estat fundada per
perdre les mides més rigoroses, per reac-
cionar contra ]'esmerç de semblants proc--
diments, incompatibles amb l'exercici nor-
mal de la ,professió d'actor i dels drèts ar-
tístics del comediaint

»Primer. Prohibeix formalment, .a tots
els seus membres, de participar o prestar
llur concurs, igualment a França que a 1'es-
tranger, a tota silncronitzaoió ; i

,!Segon. Decideix utilitzar tots els- mit-
jains amb qué compta per tal d'evitar-ho.»
Etc., etc.

La Unió d'Artistes és realment laprimera

A ntig camí entre la veritat i la 'mentilda,
com diu Paul Reverdy, tota obra d'art de
caràcter narratiu destinada a l'exposició d'un
fet divers, d'índole moral, és una mentida
que .no ho sembla, és a dir, una mentida
que es fa creure. Un born film és una ficció,
i per tant una mentida, ;però és una ficció
ideada a l'ombra de certes regles, diguem

-ne regles dramàtiques, les quals tracten
d'imitar les sinuositats d'aquelles altres re-
files que govennen la vida.

El film és una ficció que s'imposa amb
tot el dramatisme dels successos reals per-
què, encara que no real, és possible, i si
algú ha dit que el cinema era la manera
més real d'expressar l'irreal referint-se amb
seguretat a aquelles obres nascudes de la
més'.11iure imaginació, també sha dit que
ell és la manera més irreal d'exposar el
real, i cap altre mitjà d'expressió no pat

1 donar-nos ,amb tanta pènetració l'espectacle
de la vida més próxima. I el món marxa
i Alieluia, heus ací dos exemples típics.

La gent incapacitada per a una ampla
vida artística Insisteix molts caps en aquell
aspecte fictici, i com sigui que els autors
semblen preferir els casos insòlits, acaben
per considerar en globus les obres com un
món de convencionalisme, allunyat del món
en ells viuen, «Això només es veu en els
films», els sentim dir, i no cal dir com les
falòrnies i absurditats amb les quals els di-
rectors incapacitats omplen llurs films no
sembla sinó justificar un punt de vista que
sembla alimentar-se en una franca aecepta-
ció de la vida amb tot el seu prosaisme.

Tanmateix moltes vegades el que fa refu-
sar un film el mateix que una novella — i en
el cinema és on això succeeix més sovint,
per tal com afecta un públic més vast, i per
tant amb un nivell mitjà die cultura més
deficient — és una certa miopia intellectual,
que fa que hom cregui els límits del possi-
ble extremadament seduïts. Les (novelles de
Dostoievsky, quepoden semlblar inversem-
blants a un lector de George Ohnet, són
incontestablement d'una pregona evidència.
El mateix passa amb alguns films de C1a-
rence Brown, que el gros públic refusa per-
què es resisteix a acceptar-ne la lògica in-
trínseca, pretextant que la conducta de Ilurs
protagonistes es massa incoherent ,per in-
teressar-se per ells i per llurs actes.

Però si hi ha veritats que semblen men-
tides, és incontestable que no tot en el ci-
nema és veritat, altrament si això fos, el
cinema deixaria d'existir en tant que art.

Hi ha mentides expressament cinemato-
grd ffiques? Hi ha de moment les que afec-
ten la forma mateixa cinematogràfica. Su-
pressió del relleu i del color i reducció a
successions de molts esdeveniments cJue es
donen simultàniament, canvis constants de
distànEia focal que crea una escala de di-
mensions d'una gran puixança expressiva.
Però hi ha després les mentides que aáec-
ten al contingut mateix de l'obra, i és d'una
d'e'l1es que volem parlar ara d'urna manera
especial.

Naturalment que cada obra comporta les
seves mentides, però hi ha mentides que
reapareixen d'una manera persistent. Es in-
negable que quan parlem del cinema ame-
ricà, per exemple, tot seguit ens entenem
amb això signifiquem que atribuïm ,a tots
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Qaè és la neurastènia?

Els excessos de tota mena, els dis
gustos i contarietats donen lloc a
una debilitat del sistema nerviós, qu
es tradueix en insomnis, falta de
gana, vertígens, malestar, símptomes
tots de neurastènia, que són vençuts
amb tanta majar rapidesa com més
de pressa és atacat el seu origen amb
l'enèrgic reconstituent FOSFO-GLI-
Co KOLA DOMENECH, que en
pocs dies torna el benestar i els desigs
de viure

tant que aquell que podríem denominar la
mentida del triomf de la justícia.

Els films americans acaben bé, no ram
-porten en regla general sinó un final feliç,

afirmen imcansalalement la fe en él triomf
final de la justícia, i tot això amb tanta
insistència, mesclada a voltes de puerilitat,
que no sembla sinó que aquests finals no
siguirí tan sols un truc comercial, sinó una
pura exigència estética .del poble americà.

Un poble llençat de ple a l'acció que es
mou sota el signe de l'èxit, un poble ani-
mat d'una fe que és el secret de llur pro-
digiosa ascensió material. I els films diuen
a la seva manera aquella fe, desmentida
sempre pels fets, però renaixent sempre em n
l'ànim de la gent.

Aquesta mentida deliciosa dels films ens
apar d'una gran valor estética . No recor-
dem quin assagista grec deia que 'Eurípides
parlava dels homes tal com eren, però que
Sòfocles parlava d'ells tal com haurien d'és-
ser. L'artista, vexat per tot el que en el
món contradiu la norma moral, es revenja
en les seves obres, redreçant torts i satis-
fent la seva set de justícia.

Potser aquesta mentida dels films ameri-
cans és una mentida covadda; moltes vega-
des és tan poc assenyada, que podem pen-

sar-ho ; però en els grans films, en els que
són bells de debò, i en primera fila, ami-
nentment representatius, els films de Dou-
glas, no ; .aquesta mentida no és una covar

-dia, sinó una afirmació d'una gran valor
moral, una protesta contra el món elevada
en nom dels més enlairats ünteressos de
l'home i qui sap si en el fons quelcom més
i tot, la confiança que el triomf de la injus-
tícia, que la multitud té per la gran veritat,
no és sinó una enganyosa aparença.

L'art, deia Oscar Wilde, és la .protesta
de l'home enfront de la Natura.

Josap PALAU

J a ho sabeu...
—que Mary Pickford ha ewpressat el de-

sig .que quan es mori els seus films siguin
destruïts?

--que Matrimoni de príncep, de von Stro-
heim, és una continuació de a marxa, nu-

-cial, del mateix director? Hi retrobem els
mateixos intèrprets ; l'autor Fay Wray, Za-
su Pitts en els mateixos (papers.

—que corre el rumor que la Radio Cor
-poration of America està a punt de cons

-truir dues estacions d'assaig por a televisió?
--que el film en el qual apareixerà prò-

ximament Nima Mae Mac Kimney, la indbli-
dable protagonista d'A lteluia, és The lady
from New-Orleans?

-,que Monte Blue, el d'Ombres blanques,
seduït ,pel parlant, pren lliçons de cant i de
dicció?

--que el decorador i cartóllista Paul Col-
li n escriu l'argument d'un film?

—que a Nova York Le million no ha
agradat tant com Sous les toits de Paris?

—que ha mort Harry Reichenbach, agent
de publicitat al qual es deuen els descobri-
ments de Douglas Fairbanka, alarguerite
Clark, Rudolph Valentino i altres moltes
estrelles?

—que la versió alemanya d'El presidi ha
estat obra de Fejos, i que la crítica ha
trobat aquest film inferior a .M, de Fritz
Lang, sobre un tema semblant?

--que el nou film de Pabst tindrà per es-
cenari dues mines, una de francesa I una
altra d'alemanya?

—que el pròxim film de Clareare Brmvn
és Emma? Marie Dressler és la protago-
nista.

—que Henry Bernstein treballa en la con-
fecció d'un scéne rio destinat a Joan Craty

-ford?
—que la pròxima temporada tornarem a

tenir films de Janet' Gaynor? Dos d'ells amb
Charles Farre!L Potser la parella comen-
çarà a ésser monòtona.

«GARBO LE vENTRIIAQUEIr, FILM
DE JAMES CRUZE, INTERPRETAT

PER ERICH voN STROHEIM

Per refermar élsnostres co
mentaris anteriors, heus ací
unes notes sobre un film ian-
qui que es projecta actualment
en un cinema dels boulevards
en la seva versió francesa. Es
tracta d'una obra genialment
concebuda, amb materials va-
luosos per al film parlant.
Está basada en una novella
de Ben Hecht, realitzada per
James Cruze, i és el primer
film parlat de von Stroheim I

Betty Compsgn,
Degut a la seva gran quan-

titat de diàleg i a com hauria
estat costosa una versió inte•
gral en francès, s'ha recor-
regut al trucatge dels actors,
s'han suprimit uns quants
centenars de metres del dià-
kg i s'ha aconseguit un film,
parlat en francès, aparentment
bo. ^

No obstant, quan s'està en
el secret d'aquestes coses,
quan se sap que els actors de

1a versió original 1110 parlen francès i que
el francès que sentim ha estat pronunciat
posteriorment en una cambra reduïda i da- 1

vant una projecció silenciosa, aquesta sin-
cronització tan perfecta en un principi co-
mença a semblar-nos menys justa i a des-
cobrir-nos detallls que palesen la impostura
realitzada.

Però, amb tot, en Gabbo le ventriloque-
repetim^hi ha una idea cinematogràfica
essencialment sonora : un ventríloc. En el	 i
cinema parlant és una troballa que ofereix
grans possibilitats per a més endavant.
Stroheim, en el seu rol die ventrí l oc, es di-
videix en dues meitats. IEn l'una és l'ar-
tista bufat, convençut de 1.a seva vàlua i
inflexible i esquerp per als altres. En l'al-
tra és el seu subconscient qui (parla apro-
fitant-se dels seus ninots, qui discuteix amb
e'll mateix i qui es raprotxa les excessives
dureses que té envers tothom qui el tracta.
Strobeim, bon actor decinema sempre que
no pretén incorporar galans, s'ajusta ex.
cellentment al seu ipaper. En el rol hi ha
quelcom d'aquella cosa encarcarada i una
mica filosófica que tant agrada a; Stroheim,
i aixà li ajuda, li abona la sena tasca.

Sense aquesta cosa falsa del «dobleu en
els diàlegs i sense els salts que contínua

-ment dóna el so ((cada vegada que passa del
Western Electric de les escenes que resten
de la versió original al Gaumont-Petersen-
Poulsen dels diàlegs posteriors), com idea
i com realitzacio cmegràfica, Gabbo le ven-
triloque erts hauria entusiasmat. Així, sola-
ment aconseguí indignarnos urna mica.

JUAN PIQUERAS
París, juliol de 1931.

el nou film de René Clair, Le Miltion, -un
film excellent, i el que és més, un autèn-
tic film sonor.

Una (partitura cómica acompanya i ex:
plica , l'acció • Tota mena de ,personatges hi
tenen els seus recitátius lírics reveladors de
llurs ànimes. Amés, un chor invisible co-
monta ,l'acció, resumeix les intencions i
aporta tota classe de xafarderies picants,
constituint tot plegat una bella concepció
de l'opereta cinematogràfica, més cinema
que tot el que ha fet fins .ara Lubitsch a des-
grat del seu gram talent,

The Observer, de Londres, escriu, a pro-
pòsit d'aquest film :

((La tècnica de René Clair és precisa i
mesurada, fonamentada damunt la técnica
americana, la més madura de totes les exis-
tents ; (però aquesta tècnica la veiem tra-
duïda en una illengua personal i original.

»Deixeble, en un principi, de Chaplin, Re-
mé Clair ha deixat al mestre amb la seva
peculiar manera d'acceptar i treure partit
del nou instrument sonor i d'interessar-se
al caràcter de les coses més que a l'indi

-vidu.
»Hi ha en el director francès qualitats

d'esperit i de judici que donen a les seves
acrobàcies, als seus gags, una valor supe-
rior a Un valor singularment tècnic.

».La sonorització és la veritable star d'a-
quest film. De totes maneres, cada ,perso-
natge, àdhuc el més insignificant, és trac

-tat amb tanta intelligència del génere có-
mic, cada episodi és conduït amb tanta ha-
bilitat, que és amb urna joia sense mescla
que ens abandonem a l'espectacle de la fa-
ràndula de tants gais comparses evolucio-
nant en un món a la inversa on no hi ha
lloc ni pel seny ni per la reflexió crítica.»

"La mà que esfreny"

Del cinema que vèiem en la nostra in-
fáncia o adolescència, tots recordem Els
misteris de Nova York. Aquest títol re-
sumia tot l'atractiu dels misteris apassio-
nants i feia creure en una Amèrica país de
grans crims i de detectives tan miraculosos
com els criminals.

Dos anys enrera, Epstein fabricà una
versió reduïda d'aquest film (600 metres
només, mentre que la versió original en
tenia 7,000), que provocó protestes perquè
duia uns títols tendint a ridiculitzar el film.

Hom salp que el gust pels films policíacs
segueix tan viu com sempre, però no era
possible de trobar una ,còpia dels famosos
Misteris, que segurament hauria tingut un
gran èxit en una de tantes sessions retros-
pectives.

Llegim que la Cooperativa Internacional
del Film Independent ha mdescobert una
còpia dels Misteris, probablement ''la úinica
existent a França, i ha decidit de compon-
dre'n una nová versió, el muntatge de la
qual ha confiat al jove cineasta René Em-
salem. De - totes maneres, el metratge de
la cinta ha , quedat reduït a 2,500 metres
en comptes deis 7,000 de la versió primi-
tiva. Cal dir que molts rètols han estat
suprimits ; ja què el públic d'ara està més
entrenat que el d'aquells temps i l'acció
del film no necessita abundants explicacions.
D'altra banda, calia rompre taln poc com
fos possible el diinamisme del film.

Sembla que René Emsalem ha fet una
reducció del film sense mutilar=lo; i alhora
deixant-lo més a prop dels gustos de l'es-
pectador d'avui.

Com algú recordarà, Els misteris de Novo
York és un film diferent del que acostu-
men a ésser els films policíacs. La intriga
es desentén de la versemblança, la qual
només és conñicionada per les extraordi-
nàries invencions científiques dels dos ene-
mics : el detective Clarel i «la Mà que es-
treny».

Al Vieux C'olombier de París serà pas-
sada aquesta exhumació d'Els misteris de
Nova York.
Trobem que fóra interessant de passar

aquest film a Barcelona, en les sessions es-
pecialitzades de Studio Cinaes, per exemple,

Abraham Lincoln
Walter Huston ha tingut al seu càrrec

el paper d'Abraham Lincoln en el film que
sobre la vida del famós president ha estat
pmrojectat als lEstats Units amb gran èxit.
L'actor corita que un dia, on una reunió
d'amics, una noia li ¡preguntà qui era Lin-
coln.

—No ho sabeu, de debò ?—preguntà Hus-
ton.

—No—va dir la noia, i va creure conve-
nient afegir : —La meva germana tampoc
no ho sap.

La germana ya confirmar aquesta igno-
rància. Huston, breument, explicà que Lin-
coln era un gran home que havia alliberat
els esclaus i salvat 1a unió dels (Estats Ulnits
en una època en què corria (perill,

—Oh !—va fer la noia, com a excusa—.
Fa tant de temps que no llegeixo el diari!

Abel Gance a Rússia
Abel G_ánce és a Rússia. Entre altres co-

ses dignes de menció, el director francès ha
gestionat amb èxit l'entrada de films euro-
peus en els dominis de la U. R. S. S. Na-
turalment, no s'ha oblidat, en introduir allí
les produccions europees, del treball, i ha
donat a conèixer al públic moscovita el seu
gran film La Roda en una versió sonora
que ara acaba de rodar el propi autor.

Actualment pensa continuar damunt del
terreny el seu film Napoleó, amb una se-
gona part titulada La ca-manya de Rússia,
El film serà parlat, però per respectar la
realitat històrica els francesos parlaran fran-
cès i els russos el rus. No passarà el que
fins ara hem vist en tots els films, en què,
passi allí on passi l'acció, els personatges
parlen en anglès si el film és d'origen ame-
ricà o en francès si é's Fet a França. Albel
Grane, home de novetats, sempre en té a
punt. Podria filmar després La confusió
de Ilengiies o El drama de la torre de Babel.

M. Walter Ruttmann, l'autor ben co-
negut de La Melodia del món, el film que
MIRADOR presentà en una de les sessions .
del darrer curs, és avui un dels productors
més independents. La seva producció resta
al marge de la gran producció comercial.
Potser .aquesta circumstància augmenta'
l'interès que poden tenir les seves opinions
sobre la producció independent i el cinema
amateur.

((El film amateur, diu Ruttmann, exis-
teix, el mateix que existeix la foto d'ama

-teurs i existeixen .aficionats en totes les
altres arts practicades per no professionals.

oLa major part dels films amateurs són
dolents. Molts d'ells no cansisteixen sinó
en una demostració que el golf és una cosa
ben important, que és una cosa encisadora

pendre el te en el jardí de la tieta o bé
ens illustren sobre la creixença d'un bebé.

,)Què és un film amateur? 1 abans que
tot, què és un amateur? L'amateur és un
personatge el qual és considerat amb in-
dulgència. Cal convenir que moltes vega-
des és una mena d'home convençut que
ha de brodar un mal poema d'amor en un
dia de primavera. Però també hem de con-
venir que moltes vegades és un home a la
recerca d'un objectiu seriós, i sobretot d'un
objectiu situat lluny de les rutes freqüen-
tades d'una faisó rutinària pels professio-
nals.

»L'art exigeix tres coses essencials :
mor, el talent i el treball, tres elements que
es combinen en el resultat final,

»L'amor i el talent si no s'apuntalen en
una tècnica consumada, no poden conduir
sinó a un d?letantisme indisciplinat . Però
el talent i la técnica sense l'amor, sedse
poesia, sense nervis, no produiran altra
cosa que un decoratiu inanimat. Car, qui
és capaç d'establir matem^ticament la be-
Ilesa d'una flor?n

Per illustrar els seus punts .de vista sobre
el cinema parlat, Walter Ruttmann es re-
fereix a un film amateur de M. M. Winter

els films d'origen netament americà una
idiosincràsia determinada. Busquem-hi les
mentides.

Característiques tècniques i al mateix
temps característiques ideològiques. Ara,
amb l'aiguabarreig d'influències estrangeres,
el cinema americà esdevé una mica tèrbol,
però tanmateix són encara nombroses les
cintes que traeixen amb netedat els símp-
tomes genuïnament racials del poble ianqui,
i entre aquests símptomes cap de més cons-

poténcia francesa—i creiem que europea-.
que lea sortit a 'l'encontre—amlb una oposi-
ció ferma i eficaç—d'un mètode basat en
principis absolutament comercials que ame.
naçaven seriosament el cinema europeu. La
traducció de films ja és ,per ella mateixa
un gran perill i una desracionalitzaciá del
propi cinema. Però aquest mètode dels do-
bles és encara més ,penniciós i més mandat
de realitat, d'equilibri conematogràfic. Per

això aplaudim els mitjans em
-prats per combat• e'l i reprot-

xem la passivitat espanyola
davant tots els atropells que
quotidianament es cometen
amb els nostres artistes, .amb
els nostres ambients i amb les
mostres possibilitats • cinemato-
gràfiques,

Ruffmann i el film amafeur
i Rilbon titulat J'avais un amant fidèle.
Com que hi ha poques ,probabilitats que
els nostres lectors vegin aquest film, ens
abstenim de transcriure les observacions que

entorn d'ell fa l'illustre cineasta. Les pa-
raules que n'hem transcrit ja tenen un caire
prou abstracte per convenir a qualsevulla
obra que sigui.
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Teatre modern rus : «L'orageu, d'Ostrowsky, decoracions de Stenbèrg i Medunetzky

EL TEATRE
Del "rejoveniment dels clàssîcs" Muñoz-Seca Edicions de Música

Xavier Gois, Suife pour piano (Ed. M. Sénarf, París)
No es pot pas .negar que estem atraves-

sant en el teatre, com en totes les altes arts,
una època de grans pensades. . ' Ens trobem
ja molt lluny d'aquell temps d'abans de la
guerra en què l'heroica troupe.de Jacques
Copeau donava a1 teatre del Vieux Colom-
bier aquell Amor metge del qual pogué dir
André Suarés que arno havia vist Molière
més ben servits, aquell.a Nit dels Reis de
la qual un dels qui amb més autoritat po-

den parlar de S'hakespeare i de tot el que
a ell es refereix, escriptor, postor en es-
cena i actor e91 mateix, Granville Barker,
escrivia a The Observer que era una repre-
sentació molt millor que les que es feien a
Anglaterra ; en aquelles representacions del
Vieux Colombier es feien tots els possibles
per interpretar fidelment i servir amb la
més gran idoneïtat l'esperit de cada obra
que s'executava.

Déu meu, no ens en donaríeu poca de
feina ! Si aquest nostre temps tots estem
d'acord a reconèixer que és vertiginós, di-
nàmic i trepidant, per què ens hem d'amoï-
nar cercant tot de coses que només ens
haurien de servir ,per perdre aquestes feli-
ces hores de cada dia que necessitem per
vibrar i trepidar al ritme que marquen la cla-
xon i l'avió? Aquestes hores que malver-
saríem estudiant i treballant, tot plegat per
arribar a posar-nos a la disposició del ta-
lent aliè, per anar a servir la inspiració de
l'autor de 1'olbra que anem a representar,
perdent així la nostra .pròpia, rica i precio-
sa personalitat, les necessitem per a nos-
altres, per cultivar el nostre jo.

Jo cree que deu ésser una cosa per aquest
estil el pensament d'un grapat de senyors
que actualmeint fan d'a91ò més forrolla ,pels
escenaris d'Europa amb gran contentament
i admiració dels esnobs de tots pelatges.

Si per un costat hi ha qui treballa de
debò cercant nous camins al teatre, maldant,
per la coinsecució de noves fórmules dins la
tècnica teatral, tant en allò que es refereix
al fet estricte de l'escriptura d'una obra
com a tot allò que toca a la sevá presen-
tació i .a la seva execució—coses de les quals
ens hem ocupat repetides vegades des d'a-
questes mateixes columnes—, per altres ban-
des hi ha el cabotin incorregible que ahir
es disfressava amb tots els guarniments més
insubstancials i poca-soltes del simbolisme,
avui se'ns ,presenta abillat amb tot el que,
tenen de més fals les actuals teories de re-
novació teatral, i demà qui sap amb quins
nous parracs tindrà l'acudit de presentar- i
se'ns,

Com que el teatre ha d'ésser una sínte-
si (!), no hi ha d'haver més que un sol
autor per cada representació (!!). Així s'ex-
pressa Meyerhold, el dictador actual del tea-
tre a Rússia. Per tant, amb una teoria tan
clara, l'evidència de la qual no hem d'asse-
nyalar, no cal dir que ja ho tenim tot fet.
Els adeptes han .anat creixent com a• bolets.
D'ara endavant, l'única autoritat en matè-
ria teatral és el postor en escena. Hom fa
de les obres tat allò que ]i dóna la gana
hom retalla d'ací i d'allà qualsevol ,peça
clàssica ; hom substitueix personatges ; hom
n'elimina ; hom n'hi afegeix. De l'estruc-
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tuca d'un drama, d'una comèdia, i fins de
la intenció de l'autor se'n prescindeix abso-
lutame.nt, car el postor en escena no els fa
morir per altra cosa que per çrear la seva
dbra personal. Val a dir, però, que, en allò
que toca a Meyerlhold, els autors quasi sem-
pre són ja morts i enterrats o bé són estran-
gers,, i ja sabem que la U. R. S. S. no re-
conelx els drets d'autor dels països capita-
listes. I quan són russos i viuen a Rússia,

no cal pas pensar que se'ls ocorri protestar
per les llibertats que hom es prengui amb
les seves obres en favar del teatre anomenat
proletari.

A París, no fa gaire, un altre rus, Miquel
Txècov, ha donat al teatre de 1'Atelier una
sèrie de representacions, entre les qualsvtk'a
ofert al públic La nit dels Reis i Hàmlet
amb una concepció i una interpretació com

-pletament originals, amb absoluta renúncia
a seguir les tradicionals que estem acostu-
mats a veureu.	 •

Són tan originals aquesta concepció i
aquesta interpretació que Txècov d6na al
llàmlet, per exemple, que el text de Sha-
kespeare s'ha quedat quasi a la meitat. Hàm.
let, per a'Txècov, no és altra cosa que el
sentiment desfermat. Amb aquesta conside-
ració, tot allò que s'acostuma a dir-ne la
filosofia d'aquesta tragèdia, ha estat supri-
mit i hom ha anat només a cercar allò que
és sentiment.

I, és clar, per expressar els sentiments
les paraules serveixen ben poc o gens. Així
Txècov interpreta cada frase, cada senti-
ment, amb un gest, una acció, una ganyota,
una contorsió o una actitud. L'espectre del
pare de Hàmlet no cal pas que surti a es-
cena ; hom sentirà només les seves parau-
les, que Hàmlet anirà repetint, tot plegat
acompanyat per una musiqueta lúgubre, et-
cètera, etc,

Aquesta musiqueta, combinada .amb les
retallades en el text i el que els actors es
presentin en escena vestits de smoking, sen-
se perruques, gairebé sense maquillar i amb
unes capes de colors diferents tirades da-
munt les espatlles, és l'accent just de no-
vetat que Txècov ha donat a la tragèdia de
Shakespeare.

Això del smoking i la capa de color, els
nostres lectors ja hauran endevinat que és
eper tal que l'atenció de - l'espectador no es
decanti cap al costat del pintoresc i deixi de
banda al1Ò que és essencial:. Ja sabem que
en aquestes coses no són pas les teories allò
que fa falta.

Txècov—i no és pas el] l'únic-yes proposa
«rejovenir els clàssics», perd ens sembla que
tot aquest rejoveniment a base de cirurgia
i cosmética no és pas massa Frràctic, car
aquests maquillatges s'han de renovar tan
sovint com van succeint-se les modes, a
part que la pretensió és ben ociosa, car els
clàssics ja són prou joves sempre, amb totes
llurs arrugues i tota la seva vellesa, i no
necessiten—ens sembla —cap adob per poder
durar.

I, tornant a Meyerhold, és bo de recen.
dar que en i o6 es dedicava de tat cor a
l'allegoria i a l'abstracció, a allò que se'n
deia id'art pur, ; una mostra de les seves
concepcions de llavors és aquesta nota ex-
plicant la presentació de la Hedda Gabler,
d'Ibsen

«L'escena es presenta embolcallada d'una
boira argentada verd-blau. La • cortina del
fons és blava. A l'esquerra, una vidriera
substitueix tota una paret, deixant passar
una llum verd-blava. AI costat, un gran ta-
pis blau. Mobles blancs. Un piano de cua,
també blanc. Per sobre dels mobles, de for-
ma estranya, tot de pells blanques. La roba
de Hedda, color d'aigua marina, sembla les
escates d'una serpent de mar.»

Avui, aquest senyor és el ,pontffex del
teatre proletari. ''Es comunista militant. Els
seus espectacles són combinats amb mítings,
el públic : paisans, soldats i mariners, puja
a l'escenari i intervé en les representacions
exigeix que els seus actors tinguin una bona
doctrina marxista, i ha repudiat tota l'he-
rència del teatre burgès.

I tot això és evident que té ben poc a
veure amb allò de la Hedda Gabler • Què
haurà estat el que ha fet evolucionar d'a-
questa manera Meyerhold? Qui sap si la
pressió dels caps comunistes per un cantó
i per l'altre la del públic que li exigien fer
del teatre d'instrument de la lluita social».
Qui sap si ha estat un sincer revirament
sobre les seves idees anteriors. Però també
nodria ésser que, totplegat, les teories d'ahir
i les d'avui de Vsevolod Meverhold—i les
de tants d'altres-ano siguin en el fons altra
cosa que allò qué Se'n diu : ballar al so que
toquen.

JoÁN CORTES

Evidentment, Muñoz-Seca és una figura
important en el . teatre. Ha agabellat durant
anys i anys eis cartells i l'interès dels pú-
blics: Darrerament, però, l'interès que ins-
pirava ha descendit i sembla que de mica
en mica es situa al lloc que li pertoca.

Anotem un fet simptomàtic. La coincidèn-
cia d'aquestes puges i baixes, entre el tea-
tre de Linares-Rivas, de Benavente i de
Muñoz-Seca. Al seu temps, aquells també
agabellaren l'interès del públic. Benavente
arribà a 'encegar els intellectualsf i tat. Li-
nares-Rivas, ja no. Era 1'agabellador d'un
públic que fvn general és constituït per
aquesta mena de classe mitja castellana —
de la qual a Barcelona mi ha una repre-
sentació abundant —, i que es caracteritza
per tenir les tardes desvagades i assisteix
assíduament a1 Poliorama. Aquesta mateixa
classe mitja és la que, cansada del teatre
problemàtic de Linares-Rivas i Benavente,
ha suportat i mantingut fins ara el prestigi
del de Muñoz-Seca. A què obeeixen aquests
canvis del públic? IEs molt senzill d'expli-
car. Generalment, a la repetició constant
d'un tema, o duna modalitat única. Amb
Benavente, per exemple, l'agudesa. Amb Li-
nares-Rivas, la mateixa agudesa, però ja
una mica esmussada de les puntes. Amb
Muñoz-Seca, el xisto recargolat fins a l'in-
finit. Fora d'això no conté res més. Tots
aquests elements, no ja un de sol, no bas-
ten per a bastir un teatre. I majorment en
el de Muñoz-Seca, en el qual, tant l'as-
sumpte com les seves derivacions, van a re-
mole d'aquell, arrossegats .per la rivada
d'acudits amb què l'autor, potser conscient
de la seva falla en el sector de la visió o de
la construcció dels tipus, les sol farcir.

Es un cas de malabarismo veribal aplicat
a les taules. Tot el que li sobra de vèrbola,
més o menys enginyosa, li momea, en Can-
vi, d'essència humana.

Una comparació entre el seu teatre i el
d'Arniches ens daria la clau exacta • de la
falsedat del teatre de Muñoz-Seca. Veuríeut
que d Arniches en té el dolent, i en canvi,
no conserva res del que és bo. Les carica-
tures grotesques d Arniches, atapeïdes d'es-
sències humanes, queden convertides en uns
ninots de drap a les mans de Muñoz-Seca;
si es belluguen és porqué l'aa.tor estira els
cordills des de darrera del bastidor. Aquest
fet explica que el públic, després d'atipar

-se de riure.hi veient-les representar, surti
cansat del teatre i digui: «Quina bestiesa!

No passa així amb les obres d'Arnioh•es.
Tot al contrari, duren i perduren als car

-tells, i la major part d'ales queden de re-

Muñoz-Seca

pertori. I és perquè contenen substància
humana, per bé que explicada d'una forma
grotesca. Por això és sainet i per això té,
sempre, punts i ribets de farsa. JEl que re-
cordi Las Estrellas em sabrà donar raó de
com queden servides aquestes bones noies,
i els familiars i amics que somien fer
grans viatges i viure com uns marajàs a les
seves costelles. La fallera de tenir cu?le-
tista pròpia a la família va ésser moda fa
uns anys. Tots els problemes eren resolts
mitjançant cupletistes de propietat a casa.
Arnidhes, en aquell temps, ja es cuidà de
donar el crit d'alerta posant en ridícul — i
de quina manera ! — aquella fallera ximple,
dessota la qual s'amagava, vergonyant, un
pòsit de droperia familiar.

He citat, d'entre totes, l'obra de menys
envergadura. Doncs bé, tot el repertori de
Muñoz-Seca no fa aquesta. Aquell contingut
és el que s'hi troba a mancar.

Les crítiques — certa mena de crítiques,
val a dir-ho — han atriibuït un valor con-
siderable a aques+ teatre. I al seu autor, un
formidable enginy. Evidentment exageren.
Confonen l'enginy —que és tota una altra
cosa — amb l'acudit o amb la vèrbola pi-
cada i recargolada, que tampoc no hi té res
a veure. Els deu semblar que l'enginy con-
sisteix a parlar durant hores i hores per les
butxaques, empedrant la xerrameca d'acu-
dits. Tenen un pobre concepte de l'enginy,
qualitat dels déus, amarat de profunditat i
de subtilesa.

Jo, veient una obra de Muñoz-Seca, tinc
la sensació segiient. La de trobar-me en-
front d'un barrilaire professional, que s'ha
proposat fer-me riure de totes passades. I la
primera condició de l'enginy és que no es
proposa res d'això. Es una manera d'ex-
pressar-se. 'E1 resultat és independent del
propòsit. En el cas concret de l'enginy no
hi entra per res la premeditació.

Tampoc és Muñoz-Seca un home agut,
ni té una visió profunda i humana de
les coses del món, com té Arniches. La
prova, que mirant l'obra seva en perspec-
tiva, hom hi troba una desesperadora repe-
tició de protagoristes, tots els quals, encara
que abillats amb vestimentes diverses, en
fan un de sol. El vividor, més o menys
simpàtic, que fa caps i mànegues per tal
de no morir-se de gana. E1 vividor va d'una
capa social a l'altra, saltant com una lla-
gosta de rostoll, i així s'eternitza en el re-
pertori de Muñoz-Seca. Aquesta manifesta
pobresa de visió vol ésser compensada amb
una abundància enorme de xistos.

¡ Mi Padre ! és una com&lia com les al-
tres del mateix autor i la repetició de gai

-rebé totes les anteriors.
JAUME .PASSARELL

Aquesta .Suite de Xavier Gols, impresa
chez Maurice Sénart, rue du Dragon, zo,
París, és la primera mostra que jo he
pogut conèixer de la música que escriu el
jove compositor tarragoní. No és prou,
evidentment, per deixar entreveure la fe-
somia , espiritual d'un músic en plena for-
mació, en el qual la influencia dels mo-
dels admirats i el vocabulari de manlleu

Xavier Gols

oculten encara la ]finia genuïna del ,propi
pensament.

Però a1 nostre país, l'aparició d'un com
-positor que amb la primera obra que dóna

a la llum se'ns 'presenta com un home de
bon gust, amb visible preocupació de l'ofici
i propòsit noble i desinteressat, és un fet
prou rar 'per ésser senyalat amb un toc
d'atenció.

La música de Xavier Gols dóna la idea
d'un esperit contemplatiu, somiador, per a
qui l'hora actual no té agulló ni neguit.
El to de «fulla d'àllbumn que té sovint, la
impressió que deixa de viure més del re-
coed que de .cara a un present i a un esde-
venidor ple d'interrogants, són alió que us
dóna aquesta idea de quietisme curiós i
desconcertant. Té un aire d'inactualitat
sorprenent en un músic jove, Entenem

-nos : inactualitat, no en el sentit banal de
no estar à la page, de no saber el que ara
es porta, sinó en el sentit d'eludir l'íntim
acarament amb els problemes que l'evolució
musical enormement accelerada de la nostra
época planteja al compositor d'urna manera
imperiosa, gairebé agressiva.

Es incomprensible que avui hi hagi un
músic jove que pugui compondre com si
la nostra situació musical fos encara la si-
tuació Debussy o Ricard Strauss. I Els úl-
tims vint-i-cinc anys han transformat radi-
calment la fesomia i la fisiologia del nostre
art. L'aparició d'Arnold Sóh&nberg en el
món de la música—finalment, tothom s'ha
adonat ja d'això—no és un fenomen par-
ticular de la música austríaca, sinó que té

La literatura ha estat en tots moments
classificada en motilos marcats .per les ten-
dències que han. existit. Així es parla del
classicisme i del romanticisme, del post-
romanticismo i del realisme. També s'hain
classificat nacionalment. Castella arribà a
plasmar un teatre nacional; Rússia creà la
literatura humana pessimista ; França asso-
lí, a base de triangle i d'estil, una escola
pròpia. Dins d'aquest raonament, colloca-
ríem Molnar dins d'escola francesa, que
culmina a últims del segle xtx.

França ha creat aquesta literatura que
avui té tants imitadors, millor : seguidors,
arreu. A Alemanya hi posaríem l'eaperït
inquiet, àvid de modernisme en la idea, vell
en el procediment, que caracteriza el teatre
de Molnar.

Molnar és l'estilista depurat. Entre la li-
teratura clàssica francesa i l'alemanya hi
ha un abisme. Es impossible igualar el
IVerther, posem per cas, amb l'Epistolari
de Ninon o les Memòries de Riohelieu. I ci-
tem aquests noms porqué són la personi-
ficació de l'escola nacional abans dita.

Molnar s'ha sabut alliberar absolutament
de •les seves influències nacionals, per asso-
lir les del pol oposat. Avui Molnar és un
francès.

Com en tota la ,producció francesa actual,
hi ha un ;punt fals en l'obra de Molnar.
Es l'anàlisi massa superficial. Sembla que
Molnar caricaturitza els seus homes, mo pas
a la manera d'un Molière o d'un Ostrovski,
sinó a la faisó d'un Rostand, per exemple.
I és que l'escola francesa es perd en detalls
que per nosaltres resulten accessoris i que
per ells resulten base exclusiva d'èxit. El
teatre de Tristan Bernard n'és una prova.

Molnar no solament no profunditza (fran-
cès), sinó que és un mestre en l'expressió.
Els seus homes parlen amb una finor tota
alada. La paraula gruixuda, talment aspra,
típica en la nostra literatura i en totes les
pròpiament nacionals, completament eman-
cipades de la influència francesa (alemanya,
anglesa), no apareix en el teatre de Molnar.
Estilista perfecte, de les belles formes, no
descendeix mai cap a la brutalitat. Adhuc
davant del somni de la dona en busca de
«d'home», o del sopar galant i del contacte
amb la «professional,, o del cinisme d'«ell»
per aconseguir la dona preada, la passió no
enterboleix ]'ànima dels personatges. El gest

una transcendència universal. !Els problemes
que ell ha plantejat ens afecten a tots. Cal
acarar-s'hi, per treure'n les conseqüències
que hom vulgui, les conseqüències que hom
pugui. Però cal acarar-s'hi. Música indife-
rent a aquest ordre d'idees, música truit
d'un culte laxe de la sensibilitat privadís-
sima, i insensible als problemes més apas-
sionants de l'evolució musical contemporà-
nia, és una cosa incomprensible avui, so-
bretot tractant-se d'un compositor jove.
Aquesta és l'objecció principal que cal fer
a la música de Xavier Gols.

He citat abans els noms de Debussy i
de Ricard Strauss. No vu11 insinuar amb
això, precisament, una mena de filiació es-
piritual del nostre músic, bé que una nota
francesa, impressionista—que fa pensar,
però, més aviat en un Séverac que en un
Debussy—, i una nota més vienesa que
straussiana—però d'aquell to vienès que els
Strauss han popularitzat—són, pel meu sen-
timent, les influències més visibles, els in-
gredients més poc elaborats, encara, del
llenguatge musical de Xavier Gols.

E1 Preludi és, pel meu gust, la compo-
sició més resolta de la suite. Es la que
revela una idea constructiva més clarament
formada i més feliçment realitzada. En
]'ordre harmònic hi ha un principi d'evasió
del control tonal—pel que fa a l'acord i
àdhuc a la cadència—que sense arribar a
alterar la solidesa formal incommovible del
mi major-menor, matisa el to d'una manera
imprevista i Ii dóna tot d'aeoents i de
flexions insoapitades.

EI Menuet i el Scherzo, clar de forma
el primer, incoherent i bigarrat 'el segon,
tenen dos moments molt fins des del punt
de vista de la tècnica de connexió d'idees
contrastants. Són moments isolats, i hom
no veu bé si són troballes del subconscient
o fruit d'una lúcida reflexió del compositor.
E1 fet és que hi són i que es poden pendre
com una Ipromosa que Gols és capaç d'ar-
ribar a una excel•ont qualitat d'ofici.

Altrament, el formulisme ingenu de l'es-
tructura de les frases, la banalitat de les
cadències previstes, estereotipades, i la poca
seguretat de 1a composició general, que
semblà més aviat realitzada per tanteig que
partint d'una clara visió total, fan decaure
l'interès del Scherzo i de L'.ir à danser,
formalment l es peces menys reeixides de
la suite. E1 recitat potètic de la Sarabanda
sembla inspirat per un sentiment molt in-
tens, però musicalment és dit .amb un aban-
dó i un penchant declamatori que n'afe-
bleixen la impressió.

L'escriptura pianística—cosa curiosa, trae-
tant-se d'un bon pianista—és de poca qua-
litat. Té una forta obesitat que li lleva
nervi i mordent. La marcada predilecció
pels acords plens, els passatges d'octaves i
una pseudo-polifonia enfas-fegada, li donen
l'aspecte touffu de reducció de partitura
d'orquestra al piano.

Malgrat tots els defectes senyalats en
aquesta primera dbra ele Xavier Gols, cal
veure en cii indubtablement, un artista
naturalment dotat, en l'evolució del qual
hom pot posar les millors esperances, so-
bretot si en l'aspecte ideològic arriba a des-
eixir-se del seu quietisme actual, que el
fa semblar un músic d'un altre temps.

ROBERT GERHARD

no els despentina mai, no s'exalten mai prou
per desfer les arrugues gracioses fetes al
llarg de la corbata.

***

Com tots els seguidors de l'escola fran-
cesa pura, Molnar és un ironista. Fa som-
riure sempre, davant de cada frase prèvia-
ment marcada en la intelligència de l'autor.
La paraula és joc d'intelligència. La ironia
suau, delicada, és la seva arma d'èxit.

.5 **

Molnar, oi més, és un moralista. Sempre
persegueix el fi moral. La casada que re-
nincta al contacte de l'amant, l'home que
lassat de crápula torna a la família, el desig
de «moralitzar» la burgesia.

Sembla que Molnar ha estudiat molt el
teatre de Savoir. Aquesta moralitat de Mol-
nar costa a voltes de veure. Cal reflexionar.
No és pas moralitat de Llos i dos fan quatre,
ni de novella de Folch i Torres ; és morali-
tat que neix a conseqüència de la immora-
litat (blanc' sobre blanc no ressaltaria). Per
això molts veuen el teatre de l'alemany
com expressió d'immoralitat. Sols els selec-
tes pcd_en deduir l'expressió finíssima, de sà-
tira b rgesa, i .per tant moral, de Molnar.

Molnar ha estat traduït a tot arreu. !El
cinema s'ha encarregat, també, d'augmentar_
li la fama i les pessetes. Potser avui que el
nostre teatre viu més que res d'importacions,
fóra hora que s'incorporés — amb tots els
honors — Moinar a Catalunya.

ENRIC LAPORTA

TRAJOS PER A BANY
BARNUÇOS

CAMISES - PAIAMES
SUETERS

CINTURONS - ELÀSTICS
MOCADORS

MITJONS - MITGES

PREUS BARATISSIMS

E. VEUIIS VIDAL
32•Avingude Por-a1 de 1'Angel34

7, Plaça Universitat, 7
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ELS LLIBRES
Joan Mínguez, Magda, la generosa (Llíbrería CaLalònía)

No haver fet mai cap elogi insincer d'un
llibre i haver preferit callar oncara que es
tractés d'un llibre d'un amic, em dóna dret,
abans de parlar de l'obra de Joan Mínguez,
a repetir el que vaig dir una vegada, que
no es publiquen cada any a 'Catalwnya
més d'una dotaena de llibres d'imaginació
normals, una dotzena de llibres en prosa
novella, contes, viatges. Vaig dir això per
primera vegada davant d'una penya d'afi-
cionats i va semblar que deia una mons-
truositat. Repassant la bibliografia de l'any,
vaig comprovar que, des dels meus punts
de vista, l'afirmació era exacta. 1 encara
ara és exacta. La meva afirmació resisteix
les èpoques de màxima inflació literària i
editorial. Més tard vaig dir això en un ar-
ticle i estava decidit a acceptar un debat
sobre el cas i a sortir a la recerca dels
dotze llibres d'imaginació dignes d'ésser lle-
gits, dotze llibres de literatura pura, dotze
obres d'art. Caiguda la Dictadura, durant
la qual comprar un llibre era un acte de
protesta, la desinfiació ha estat ràpida. No
es veu res. Sóc dels que opinen que aquell
per{ode d'inflació fou catastròfic i va servir
per posar en evidència la misèria de la
nostra literatura. Pagarem cara aquella dis-
bauxa editorial i aquelles Diades del Llibre
que servien de pretext a tots els analfa-
bets. I ara el públic català està cansat i
escamat. Però s no compra llibres d'ima-
ginació caldria, almenys, que seguís pro-
tegint l'obra de l'Editoriai Barcino i de
l'Editorial Proa.

He dit que, anant bé, sortien deu o dotze
llibres d'imaginació normals cada any. Però,
a Catalunya, dir illibre normaba no vol
pas dir llibre bo. De llibres bons en surten
ben pocs : potser dos, potser tres cada any,
i probablement hi ha anys que no en surt
cap. Dintre cinquanta .anys, la feina de tria
de les brigades literàries deurà ésser sen-
zill{ssima. Si poguéssim tenir 1'esperainça
de salvar un llibre cada any 1 S'imposa re-
dactar aviat un catàleg que es tituli «Què
cal llegir i qué cal no llegirn . S'imposa
oferir al ,públic una mica de sinceritat i
descoratjar les arts. Si fos poss'vble criticar
durament un llibre d'un amic sense ter-li
mal ! La insinceritat de la crítica és el pri-
mer mal de la literatura catalana. Però
si tot ens coneixem !

Per aquest camí faria un article sense
parlar del llibre d'En Mínguez. Tot el que
he dit tandeix a recomanar la lectura de
Magda, la generosa. Volia dir, en resum,
que de llibres com aquest no en surten
gaires. Per arribar a aquesta conclusió, he

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre cbcnista f tapis-
sa. Objectes d'art f de fantasia per

a obsequis. Sales d'Bx-
po:icíons de Belles Arts.

hneil . dràda, !b. Tellf•a IUU
òAIICELONA

fet un panorama tètric de la literatura ca-
talana, però és tan cert això del panorama,
com el que he dit del llibre d'En Mínguez.

Quan va sortir Vida i mort dels barce-
lonins, de Joan Sacs, vaig aplaudir com
avui. Vaig dir que era el millor llibre de
l'any, que ja és dir. Això fa dos anys, i
encara hi ha gent que tot sovint em re-
corda aquell article i reconeix que no exa-
gerava.

Magda, la generosa també és un llibre de
cantes. El fet comença a ésser curiós : te-
nim més contistes que novellistes. Tenim
molts llibres bons de contes. Una antologia
de contes catalans faria un exoel•ent paper
a tot arreu. Si em voleu creure, teu-vos
una biblioteca de contistes catalans. Es una
feina senzilla.

Entre els contistes més bons, cal posar-
hi Joan Mínguez. Té un estrany parentiu
amb Joan Sacs, Em aquest llibre hi ha un
conte titulat Vida i mort d'un home do-
lent, que si haguéssiu d'atribuir-lo a un
dels nostres autors, vacillaríeu entre aquests
dos. Adhuc de procediment hi ha una certa
semblança.

M'és una mica difícil analitzar el darrer
llibre de Joan Mínguez, perquè tot el llibre,
l'estil, el llenguatge, les idees, la filosofia,
s'assemblen massa amb el seu autor. I par-
lar del llibre seria parlar de Joan Mínguez,
i això ja no estaria bé, encara que En
Mínguez sigui tan agradable com és. Diré,
només, que la intelligdncia és la caracterís-
tica de la literatura d'aquest autor. Es inú-
til que cerqueu una innocentada en tot el
llibre : IEn Mínguez no caurà mai per aquest
carcitó. Bs inútil que hi cerqueu un detall de
mal gust: cada frase sembla que hagi pas-
sat per una autocrítica molt severa. Una
irania agra traspua pertot arreu. Però ara
faria la psicologia de l'autor...

Quan Joan Mínguez va publicar la novel-
la Dies verges, els seus amics dèiem que
era un llibre cru. IEl llenguatge era tan ti-
vant, cada frase tan plena de sentit i de
malícia, que la lectura, malgrat la correc-
ció sempre impecable de l'estil, era fatigant.
Ara, la prosa d'En Mínguez és més encoi-
xinada, i no obstant és tain densa com en
el seu primer llibre en prosa. Dels textos
d'En Mínguez, se n'hauria de donar mostra
de frases, com es fa en ets llibres de versos
sovint l'autor de Magda, la generosa arriba
a prodigis de cercreció i suggereix o insinua
en una frase tres o quatre idees. Aquesta
excessiva habilitat, aquest control cons

-tant de la intel.ligència el trobareu igual-
ment en el segon com en el primer llibre.
Però segurament el procediment elimina-
tori ha clarificat l'estil. I aquest llibre s'em-
passa com bresques.

Abans d'acabar, vull fer remarcar que el
català d'En Mínguez és exeellent. Dic això
pensant en molts altres llibres recentíssims,
que han tingut bona premsa i que, no
obstant, són dolentíssims i fan més mal a
l'idioma que una pedregada. Hem codificat
i civilitzat el català, però hi ha molts es-
criptors que iot escrivint correctament no
escriuen en català: escriuen un idioma sen-
se caràcter, sense gust d'idioma. Trenta
gramàtics com En Fabra no hi trobarien
res, i, no obstant, escriuen un català sense
substància d'idioma, amb una sintaxi que
no té suc ni bruc i que ignora el geni del
llenguatge. No és pas una qüestió de lèxic:
ja ho he dit : és un práblema de sintaxi,
EI català de Joan Mínguez és molt bar
raçat. Adhue en Dies verges, quan 1'autoi
feia un esforç per donar mil sentits a un
frase, el llenguatge era límpid i tenia tot:
els ressorts d'un gran idioma,

MANUEL BRUNEI'
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Representació simbòlica de la doctrina. lulliana (miniatura d'un manuscrit de
la Biblioteca de Karlsruhe sobre la vida de Lull)

ltUna tradició ecu ura VARIETATS
No pas un estudi crític, que jo no sabria talunya medieval devia ésser 'molt difícil

escriure, sinó una atenció marginal, no sols delimitar les respectives zones d'influxcia.
a l'autèntica qualitat del llibre, sinó a la I el proselitisme devia emplenar l'ambient
qüestió sempre viva de la tradició nacional intellectual de ressonámcies dramàtiques. I no
dins la història de la cultura. 'E1 llibre és solament en la cultura. En els costums, cn
obra del prof. Tomàs Carreras i Artau ; in- 1'abi'lament, en la llengua, la lluita entre
clou una Introducció a la història del pen- les dues concepcions de la vida, devia ésser
sament filosòfic a Catalunya, i cinc assaigs formidable. A Mallorca, per exemple, en
sobre l'actitud filosòfica (Catalònia, 193r). l'actualitat és possible de ressegu r, punt
Precisament acaba de publicar-se el primer per punt, la formidable batalla que ha pres
volum de l'important Assaig d'Història de a41à un dramatisme molt viu entre el Sud

La fi d'un bluff
Els babaus s'embadalien sovint amb les

xifres astronòmiques que, segons els editors
en 91urs propagandes i en les faixes dels
llibres, assolien gairebé tots els autors fran-
cesos. Però sota veu es parlava de milers
que només eren de cinc cents i de vegades
de dos cents cinquanta exemplars.

Finalment, la Société des Gens de Lettres
s'ha preocupat de la qüestió, i la Société
des 'Ecrivains de province ha amenaçat de
perseguir els bluffistes per «engany sobre la
mercaderia» i «perjudici als escriptors sin.
cersn.

Però Inés eficaç que res haurà estat la
intervenció del fisc: Per al càlcul de 1'im.
post sobre els guanys, alguns inspectors
feien servir aquesta dada:
—Anuncieu una venda de 300,000 exem-

plars. Molt bé ; això representa un benefici
de més de mig milió . He d'estimar l'impost
a base d'aquesta xifra, si no em demostreu
que és exagerada.

La por de la succió de la «pompe à phy-
nances», que inventà aquell grotesc Ubu.
Rai del gran Jarry, ha fet desaparèixer com
per art d'encantament els cartells anunciant
que tal novella que encara no feia quinze
dies que havia sortit es venia iper centenars
de milers d'exemplars.

L'obligació
de la li4eratura proletària
«La literatura proletària ha d'eixamplar

el camp de les seves conquistes. Té l'obli-
gació de no oblidar que la seva finalitat és
de sobr assar no solament els Pilniak, sinó
els Tolstoi i els Shakespeare.n

Així almenys ho diu la Gaseta Literària
de Moscú.

Les dones

i la literatura escandalosa

Aquí mateix reproduíem, la setmana pas-
sada, unes opinions aparegudes en la re-
vista Variety, de 'Nova York, sobre l'afició
de les dones a la literatura escandalosa.

Gairobé simultàniament, el diari parisenc
Comcedia anuncia una enquesta — el gran
recurs periodístic estival — sobre aquesta
qüestió : La doina és responsable de la im-
moralitat en els llibres?

L'actualitat literària ha proporcionat una
dada que caldrà tenir en compte en l'en-
questa, ara que encara no s'ha començat:
l'aparició d'un llibre retolat, com qui no diu
res, Les femmes préfèrent les femmes, del
qual és autor la senyora o senyoreta Blan-
che Saulieu, doctora en dret i 4licenciada en
lletres.

Aquest llibre, des del punt de vista biblio=
gràfic conté um ,parell d'innovacions, La jus-
tifioació del tiratge fa així: «D'aquesta no-
vella de Blanche Saulieu, ipublicada en ju-
liol de 1935, pel les IEditions du Tambou-

personificat n el ,paisatge e t cançons 'ai- rin n'ha estat tirada una edició única, fora
l aments, danses i menjars tiples, a 1' en de comerç. Comprèn tres cents exemplars
ció als cavalls i a les curses de braus, en exclusivament reservats a la crítica literà-
e1 sentit policrom i en la tradicional indo- ria i numerats d'i a 350.»
lència dels mallorquins—i el Nord perso- Una innovació, i ben curiosa, és aquesta
nificat em aquel] rei barba-rossa, d'ulls clars, de numerar 3 ci exemplars d'un tiratge que
els homes del qual ,portaven versos de ics només en comprèn 300. L'altra innovació
sal s imprecises i records de palaus gòtics és la carta amb la qual l'editor comple-
sobre terres el verds i el us de boira. La menta alguna cosa del que avança en la
lluita entre el Nord i el Sud, aferrissada,	 Justificació del .tiratge. Aquesta carta diu que
ex deixat mostres ça i lla ; e oblidem, per l'editor espera e'. judici de la crítica «per
exemple, que ]es columnes de l e Llotja

forma e
d
d
e 

tal de saber si pot empendre, sense incon-

pal
a
mer 

la ciutat de Mallorca tenen	 venient per al nom de la seva firma així
palmera..,	

-ropledre]libledartpprimerapalTotaT	
com ,per al de l'autora, una edició desti-

fessor Carreras Artau nada, o sigui la que ta al gran 
públic».

Indubtablement, si més no, el procedí
roferència a la història del ;pensament filo- ment és mou i hàbil i digne d l Brocedi
sòfic a Catalunya, està escrita amib mà de ment é, si aquest

hàbil, i dign
 editor no ard

mestre, I dic mestre, en un sentit total ;	 gués un concepte més elevat de la seva proa
no sols per la categoria 'inielligència su-	 fessió.
perior que se'm destria, sinó també per l'es-
tructuració neta, precisa i pedagògica amb
què está construït.

Pot .aquest llibre té el to d'un gran tema
universitari descabdellat per un gran pro-
fessor.

IEIs cinc assaigs sobre l'actitud filosòfica,
que segueixen, poden distribuir-se en grups.

Dos pertanyen a la categoria de treballs
sentimentals : són peces dictades per l'afec-
te o la veneració. (Estan dedicats, l'un, a la
interessant figura de Xavier Llorens i Bar-
ba. L'altre a rememorar la càtedra de Sal-
merón. E1 cinquè assaig té un interès polè-
mic, que no hem pas de ressuscitar ací. Els
dos primers tenen, potser, dins del llibre,
la màxima personalitat. En el primer es
cerca de precisar la importància del diàleg
en l'art de filosofar. Ací pot situar-se l'au-
tor en un terreny que li és particularment
grat : el folklore i la paremiología, ori el
professor Carreras Artau pot demostrar la
vastedat dels seus coneixements . Ens falta
per anotar, en aquesta brevíssima disquisi-

ció marginal, l'assaig : L'actitud personal

i lee història de la filosofia, on el catedrà-
tic de la nostra Universitat assaja una tipo-
logia filosòfica. Es curiós que aquest estudi

coincideix amb mantes provatures que, en
el camp de la literatura, es fan per a crear

una tipologia de mites, àdhuc sabre bases
científiques, sens dubte sense tenir en comp-
te allò que a aquell amic meu li plaïa de
dir : que els mites no tenen seorecions inter-
nes. Aquest capítol és un dels més atraients
del llibre del prof. Tomàs Carreras Artau,
i a la vegada és ple d'una agradable origi-
nalitat.

Hem parlat més amunt d'una tradició de
cultura. Més que no pas els exclusivismes
d'un nacionalisme narcrssista, ha de crear
una tradició 'de cultura, a casa nostra, una
persistència en la producció de llibres uni-
versitaris com aquest que ens ocupa. Te-
nim, escrits en llengua catalana, poemes

—sobretot poemes—, novelles, contes, tragè-
dies i redolins. Cal—ara que la Oniversitat
és autonomitzada—crear una bibliografia de
tipus universitaris. Això és la manera més
autèntica de servir una tradició de cultura.
Parlar de medicina catalana, per exemple,
no és pas servir-la.

GUILLEM DIAZ PLAJA

RECEPTOR RADIO

«LLIMO»

DIRECTE A LA CORRENT SENSE ANTENA
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RAMON CLIMENT

les idees físiques  matemàtiques aCatalu-
nya durant l'Edat Mitjana, amb el qual el
prof. Miilás i Vallicrosa veu coronada una
llarga etapa de tréball apassionant, lEl tema
doncs es planteja sota el signe d'urna vivís-
sima actualitat.

Penso que cal destriar, com una exigèn-
cia preliminar inexcusable, els conceptes de
tradició cultural, activitat filosòfica a casa
nostra, etc., de tots aquells altres que, sota
els epLgrafs de filosofía catalana o de cièn-
cia catalana han constituït un dels tòpics
més perdedors i més irresponsables del nos-
tre nacionalisme cofoi. Crec que val 'la pena
de repetir una vegada més, sense necessitar
situar-se dins d'un unitar sme escolàstic,
que la ciéncia o 1a filosofia no poden ésser
catalanes; i si ho són, pitjor.

Altrament, la catalanitat dels nostres pen-
sadors és una cosa ben difícil de precisar;
si, concretament, Ribera anomena Ramon
Llull un «súfi cristiano» situant-lo dins l'òr-
bita de l'esperit aràbic, Joan Lluís Vives
no pot pas vanas'-se d'un valencianisme ex-
cessiu davant dels seus contactes amb la
Mitteleuro¢a. Aquests exemples poden mul

-tiplicar-se.
EI professor Carreras Artau no pot pas

situar-se en un terreny tan dificultós ; altra
-ment la tradició filosòfica de Catalunya no

el fa pas assenyalar un tipus català de filo-
sofia, sinó que, com a aspiració màxima,
estima que pot arribar-se, després d'auna
tasca de selecció i repensamant,,, a un «pri-
mer tràmit per a assolir un resultat... que
es sintetitza en un triple mot que un rigo-
risme científic, més fort que totes les incon-
tiinéncies patriòtiques, m'ha obligat a estal-
viar fins ara una «Filosofia nostradan. Sub-
ratllem la consciència i la veritat que presi-
deixen les nobles paraules d'aquest univer-
sitari català .

Presenta aquest llibre, en capítols diver-
sos, el caire cristià i el caire semdtic de la
mostra tradició filosòfica, per bé que asse-
nyala per exemple la influència aràbiga dins
el pensament lullià. Possiblement, a la Ca-
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El monòleg inferior

No cal explicar qué es designa, d'un

temps ençà, per ) (monòleg interior». Fa prop
d'un parall d'anys, en ocasió de Panny, de

Carles Soldevila, en la premsa catalana, hi
hagué una mica de discussió, completament
negligible, sobre aquest procediment lite-
rari que la gran voga de James Joyce posà
a un primer pla d'actualitat. Ja rés sabut
que l'autor irlandès declarà al seu cornac
Valéry Larbaud que no l'havia inventat ell,
sinó IEdouard Dujardin en Les lauriers soní
coupés, publicat en 1887, en plena època
simbolista. També és sabut que Sehnítzler,
l'autor de La senyoreta Elsa, l'emprà en
El lloctvnent Gustl sense coneixença de l'obra
de Dujardin.

Ara aquest ha publicat un petit llibre,
Le monologue intérieur (Messein, ed.), on
amb molta dignitat i discreció reivindica la
seva troballa i reconeix que Joyce no sola-
ment l'ha desenrotllada, sinó que li ha donat
una amplitud i una significació que no te-
rija. I, a propòsit, Dujardin es pregunta si
el monòleg interior no està cridat a pene

-trar en el teatre, i renovar-lo, ara que tant
es parla de la seva decadència.
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La Clàxon i El Camí
(Humorisme 1931)

o	 per Carles Sindreu i Pons

Preu: 5 pessetes

Quo Vadis, Sànchez?
•	 per Francesc Trabal

Preu: 5 pessetes
En venda a la

È Llibreria Cafalònía
17, Plaça de Catalunya, 17
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ESCUDERO. — Dansa espanyola

—?Els diners o la vida!
--.Home.., ja és la tercera vegada que

m'atraqueu aqueit any...
-Sí que esteu de pega!

(The Humorist, Londres)

—Que no hi és el senyor Joan?
—Es mort.
—Tant que em convenia veure'l! A quin

cementiri l han dut?

(Le Rire, París)

-El teu marit abraçant la cambrera! Això
ja és massa!

—Ai pobret, és tan distret que es pensa
que m'abraça a mi.

(Il Travasso dele Idee, Roma)

Ella.—En qué penses?
Ell.—En el mateix que tu.
Ella.—Doncs no provis de fer-ho, que em

posaré a cridar,

(London 0¢inion, Londres)

¡Å1MDDR

LE/ ART/ -' DIðCOð
Vicente Escudero,' intor	 Ap

EI mateix procés d'eliminació que segueix	 Montparnasse és un dels recons de París nua normalment. Segueix després la rda-(karcía Lorca en el seu darrer llibre, Poema	 I dels quals no cal parlar perquè ja és prou ció d'un cas fisiològic extranatural : Ernstdel Cante Jondo : polir el cante jondo, alli-	 conegut. Les novetats que van aparei- explica que s'ha fet una intervenció quirúr-berar-lo de la seva recargolada ornamenta-	 xent en aquesta Meca de la gatzara ar- gica a una noia que tenia un bany al costat,ció i de la seva excessiva fullaraca, fins a	 tística no val la pena d'anotar-les perquè per mitjà de la qual ha donat 11um al seureduir-lo a l'essencial, fins a deixar-lo com-	 el tema sempre és el mateix. Les genera- germà bessó que fins aleshores el tenia ins-pietament nu, és a dir : fins arribar a	 tions de suecs, danesos, polonesos i altres tallat (sense saber-ho) en el bony esmentat.l'entranya de l'emoció pura, l'emoció nítida	 espècies es van succeint amb la correspo- I, naturalment, com que la noia ja és majori diàfana, transparent, gairebé invisible,	 nent persistència. Si en altre temps només d'edat, el seu germà-fetus ha sortit amb
1; 1L c to r furor-vos,' avui podeu comp-

tar amb dues dotzenes de ca-
barets i demà, probablement,
n'hi haurà cinquanta ; i per
cada smoking d'abans, ara
se'm veuen un centenar. Pe-
re tot això, tant se val ; per-
què la mania de «fer l'ar-
tista» es conserva intacta i
pura malgrat les infiltracions
de l'esnobisme internacional.

Sembla que l'època 'heroi-
ca de Montparnasse es va
acabar en iniciar-se la guer-
ra, i sembla també que tot
artista que, s'estimi ha de
manifestar, ara com ara, un
cert menyspreu quan es par-
la del famós indret. Ja em
perdonareu, doncs, si he Un-
gut la feblesa de beure algu-
nes cerveses a la terrassa del
Dome. La meva intenció no
era (pas de «fer d'artista»,
sinó la de situar-me en un
lloc a propòsit per trobar-hi
coneixences.

I en efecte, al cap de poca
estona ja parlava amb el
nostre pintor Pere Pruna.

—Ha estat una veritable
casualitat de trobar-me per
aquests cafés, perquè no
acostuma a venir-hi.

—Sí, jo tampoc...
—I què fas de nou?
—Estic treballant en unes

decoracions ,per a una ópera
de Milhaud que s'estrenarà	 MAX ERNST
la pròxima temporada.

L'endemà vaig trobar-me
amb el pintor Joan Junyer i l'escultor Er-
nest Maragall.

—Ha estat una veritable. casualitat de tro-
bar-nos per aquests cafès.. :

Etc., etc.
1 un altre dia, aibans d'encaixar amb eI.

ceramista Josep Llorens Artigues (amb el
qual també ens havíem trobat en la ter-
rassa del Dome per una veritable casuali-

emoció pura que Lorca, per tal de donar- 	 teníeu que mitja dotzana de caus per enta- barba i bigoti.

és un ofici perfecte, a l'abast de tothom, un
ofici perfecte, adquirit a còpia d'un labo-
riós entrenament, sinó el do, el talent.
I quan un home té talent, encara que no
tingui ofici, el demostra tant si escriu covo
si pinta, tant si 'balla com si esculpeix, tant
si fa ocellets de paper com si crida el cam-
brer. !El poeta tot el que toca ho transforma
en poesia.

Es el que Ii passa a l'Escuderoy artista,
U u	 on nos p eclsos, per-
fila amb un estilet damunt
la superfície d'un cristall
dur, aquest mateix procés
d'eliminació segueix Vicente
Escudero em els seus balls.

Es a dir : reduir a l'essen-
cial l'ardor animal del balla

-dor d'Utrera o de Motril.
Reduir aquesta ,passió sal-
vatge i desbocada, prenyada
de complicats i obscurs ata-
vismes, a una emoció de cla-
redat cristallina. I reduir 'a
contorsió frenètica del balla-
dor popular a puresa linial-
la pura verticalitat — fins a
arribar a la pura immobili-
tat. Oh, aquelles immobili-
tats terribles de l'Escudero !
Reduir el ritme al seu esque-
let o essència logarítmica,
com ha dit algú. Deshuma-
nitzar la dansa.

Aquest mateix procés d'eli-
minació — que podríem ano-
menar cubista—segueix tam-
bé (Escudero en la seva pin-
tura. Perquè Escudero tam-
bé pinta. No •amb l'assiduï

-tat d'un professional, sinó
quan, entre ball i ba!11, en
sent la mecessi.tat, quan en
té ganes, cuando le da la ga-
na, per dir-ho amb aquell to
—tan andalús — de bravata.
Es a dir, quan esta inspirat,
Inspiració. Cal rehabilitar
aquest mot, 'Cal restablir tot
el prestigi d'aquest mot, que
una generació de cerebrals
ha pretès en va enderrocar.

I cal també rehabilitar el pintor de diu
-menge. Rousseau, el genial, m'era un. Cal

restablir tot el prestigi del Qintor de diu-
menge, que el professional titlla despecti-
vament d'aficionat. Però l'esport, més que
'res, ja ens ha demostrat la infinita supe-
rioritat de l'amateur sobre el professional.
I és que, en definitiva, el que compta no

"'- ((	 NOVETATS
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s !NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIALS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera cómoda, ràpida i eficaç la

Neurastenia Impotencia (en totes les seves manifestacions),
r mal de cap, cansament mental, perdua de

memòria, vertígens, fadiga corporal, tremolors, dlepepsia nerviosa,
V pa ast histerisme i trastorns nerviosos en general de les dones 1

tots 
els

s els trastorns orgànics que tinguin per causa o origen esgotament
nerviós.

Les Gragees potencíais del Dr. Soívré,
més que un medicament són un element essencial del eerveil, meduliaitot elsistema nerviós, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut 1 protongant la vida; Indicades especialment als
esgotats en ta seva loventut per toia mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
com morals o Intel lectuals, esportistes, homes de ciència, financien, artistes, comerciants, Industrials,
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Grageas potencials del Dr. Soivré, tots els eslourços o
exeercicis fàcilment i disposant l'organisme per rependre']s sovint i amb el màxim resultat, arribant a l'ex-
trema vellesa 1 sense violentar l'organisme amb energies pròpies de la Joventut.

Basta gendre un flascó per convèncer-se'n

Venda a 5'50 pies, flasoó, en fofes les principais farmàcies d'Espaoya, Portugal 1 America

artista mat, artista genial, tant si balla com
si pinta.

La creació de les seves pintures obeeix,
també, com hem dit, a un procés d'elimina-
ció. Com els seus balls. Es a dir : alleuge-
rir el fet pictòric de la pesada càrrega d'ein-
farfecs que generalment se Ii fa suportar,
i mostrar-lo nu i pur, desposseït de supér-
flu.a ornamentació. Es a dir : eliminar del
fet pictòric tot ]'embalum extra-plàstic que
moltes generacions, am!b vocació de simi,
havien amuntegat damuint d'ell, fins a es-
camotejar-lo definitivament. IEs a dir : des-
enterrar el fet pictòric, que molts anys de
febre imitativa havian enterrat sota una
densa estratificació de naturalisme, i mos

-trar-lo, net i pelat, reduït a l'essencial. Re-
duït a una harmonia de formes i colors abs-
tractes, orfes de figuració, deslligats de tota
obligació representativa.

Això són les teles de l'Escudero. La veri-
tat pictòrica descarnada i crua,

SEBASTIÀ GASCH

ERNSTDZBCOS

La conversa—com podeu veure—comença
a; sobrerealistejar. La cosa s'anima. Però la
senyora Ernst torna amb un capell exquisit,
i ens demana la mostra opinió. El seu ma-
rit aprova la compra i nosaltres li dediquem
el millor . repertori de frases en lloança del
seu bon gust. IEl fet ha estat comentat d'una
manera normal. Decepció! Al meu enten-
dre (tractant-se d'uns sobrerealistes tan im-
portants) es feia necessari dir alguna incon-
veniència 'a la senyora lErnst, però com que
Max no ho iniciava, vaig creure que jo no
havia d'ésser més papista que el papa.

El matrimoni ens invita anar a casa seva.
Abains d'entrar la senyora ha volgut fer urna
inspecció •prèvia per arranjar algun possi-
ble desordre en les habitacions. Aquesta pre-
caució augmenta la meva decepció. La pa-
rella sobrerealista es comporta amb una
correcció agradabilíssima. Hom diu i hom
fa tot el que s'ha de dir i fer en aquests
casos, com si fóssim uns <cputrefactesn.

Passa el temps i no es presenta cap símp-
toma ajarmant de sobrerealisme, Max IErnst
parla d'una manera coordinada i intelligent.
La seva dona té un charme exquisit de col-
legiala. La nieva situació esdevé angunio-
sa : fa mitja hora que sóc a la casa, trac-
tat amb les més delicades atencions, i en-
cara no m'he decidit a donar la correspo-
nent bufetada a la senyora d'Ernst. Què
pensaran de mi!

.L'obra de Max IErnst és de les més carac-
terístiques i, sense cap dubte, més interes-
sants que ous spot oferir el sobrerealisme.
En la inquietud de la seva obra múltiple es
poden trobar els orígens d'altres pintors de
la mateixa escola. Els mostres Miró i Dalí
han rebut, en certes èpoques, aquestes in-
fluències. Miró, d'una manera gairebé in-
conscient, i Dalí, més imte•lectualment.

L'obra d'Ernst no solament és justificada
per l'obra literària dels seus amics, per les
especulacions de Freud, el psicoanàlisi, el
metapsiquisme..., etc., situó, amés aviat, pel
que em podríem dir l'exponent racial del seu
germanisme.

Deixant les teories de .banda — que sem-
pre fan de bon deixar —, cal reconèixer que
algunes pintures de Max Ernst són impres-
sionants i que, malgrat les seves teories,
sempre hi ha el pintor. Es per això que
l'obra d'Ernst és desigual. De vegades, no-
més assoleix aquell .punt, excessivament di-
vulgat, de l'agradable troballa decorativa
però, en altres, arriba a manifestar, profun-
dament, les possibilitats de què és capaç el
sobrerealisme.

Màulus GIFRED!4

— Monument als ocells

MAX ERNST. — L'enfant de Marie

tat), vaig proposar-li, tot seguit, de canviar
de llac, per evitar, així, les corresponents
excuses.

—Anem al café Aux z Magots i et pre-
sentaré a Max Ernst,

Ja 'hi som ; i ja s'han celebrat les presen-
tacions amb el famós sobrerealista i amb
la seva distingida senyora. Ha estat una
presentació molt correcta i, ara com ara
(penso), no passa res de sobrereal. La se-
nyora d'Ernst s'absenta uns moments per
anar a comprar-se un nou 'barret. La con-
versa — molt interessant, per cert — conti-

Música exótica i ballables
D'ençà que el cinema sonor va començar

a oferir escenes de ,països exòtics, abun-
den també els discos de melodies d'aquests,
que les orquestres modifiquen per amotllar-
les dintre dels ritmes de dansa, sovint a
la de vals, perquè el moviment lent d'a-
quest ball s'avé més al ritme melangiós
d'aquests temes. Així són els dos valsos
que ofereix l'Orquestra Hilo H.awaiian,
formada amb predomini de guitarres ha-
waianes i d'altres instruments locals. L'un
d'ells, En un carrer d'Honolulú, ]',havíem
sentit ja a les orquestres americanes ; però
aquí amb aquests instruments, el tema és
més en el seu ambient i es desenrotlla mi-
l lor. Cal remarcar 1'excellent cantor d'una
veu fonda i viril que no té semblança amb
les veus migrades que sovintegen en el
jazz. En l'altre vals, Tota una nit, pren ja
l'orquestra el caràcter de jazz per la seva
instrumentació, feta sense comptar massa
amb els instruments característics.

De cançons i ritmes de la illa de Cuba,
abans no se'n recordava més que algun ex-
cèntric o d'altres artistes de varietés. De
la clàssica «rumban, que amb lletra pica-
resca servia per actuacions coreogràfiques
de mal gust i de to pujat, als ballables d'a-
questa orquestra Azpiazu de l'Havana, en
la qual, encara que, conservant aquell ritme
sensual (propi de l'ambient tropical, hi ha
una certa diferència a ,,favor d'aquesta or-
questra que ha estilitzat aquelles melodies,
conservant els instruments de percussió I
fusta exòtics, agrupant-los amb els altres
de les; orquestres de hall. Dels ballables
que interpreta, el millor sembla ki vendedor
de cacahuetes, amb refrà d'una ironia de
bon gust i la melodia de la qual, iniciada
per 1a trompeta i continuada a tota orques

-tra amb un ritme sorprenent, al qual ajuda
la sincopa dels instruments de percussió.

Les cançons de l'Amèrica central i de
la del nord semblen haver acabat amb els
ritmes del Plata, en els quals no es veu
revi^faila, i per a seguir tota aquesta geo-
grafia musical, no hi ha com el disc, iHono-
lulú, Monterrey, Havana, etc., .són avui
noms més evocatius que no el Plata. Les
orquestres de tangos que abans eren des
preferides per la frivolitat internacional, que
s'onternia amb les desventures de la mu-
chachada, avui ja no interessen a ningú.
Per a obtenir certa varietat, la manera de
fer de les orquestres 'ha canviat totalment:
la melodia sentimental, estirada •amb cadèn-
cies extremades, s'ha estilitzat totalment i
no en queda més que el ritme violent en
què es donen els contrastos que s'accentuen
més en els discos, en els quals no hi ha for-
ma de comprimir una mica la sonoritat d'a-
questes orquestres. El mateix refró cantat
deixa sovint la nota sentimental per la irò-
nica . D'entre els artistes de tangos, espe-
ciaiment dels que canten, n'hi ha que es
salven del mal gust, i un d'ells és Julio
Vega, que canta amb ]'Orquestra Flores dos
tangos ; el millor dels dos és Yira, Yira, de
melodia ben agradable.

La Banda de l'Hotel Nacional de Madrid
és un conjunt de poc nombre d'executants,
com és natural, per estar destinada a actuar
dintre d'un local, ha arribat a fer-ho amb
perfecció, i a l'igual que d'altres agrupa-
cions estrangeres, com és la. del Savoy, de
Londres, és un exceilent element per als
ritmes ;propis del país. EIs paso dobles que
interpreta no tenen aquell regust de sangre
y arena que abans s'estilava i en els quals
amb la forma anés divertida alternaven la
nota alegre de l'esipectacle i la tràgica.
Aquest ritme en aquesta agrupació potser
té un caràcter més fred, però més interna-
cional i més de dansa. El que titula Do-
mingo Ortega, té també la intervenció del
chor i resulta ben animat.

Adés els valsos de Johan Strauss varia-
ven de tema gairebé a cada compàs. En
aquest Bombons de Viena, que interpreta
l'Orquestra Merek Weber, hi ha potser sis
o set temes. Ara, en canvi, amb un tema
n'hi ha prou per a bastir tota una dansa,
i això per la complicació instrumental de
les orquestres modenncs. Al compàs de tres
per quatre, la película d'ambient vienès, no-
més podia ésser recollida per aquesta or-
questra vienesa de la qual els valsos són
la seva especialitat.

Aquest disc que recull el popular frag-
ment de Sous les toits de Paris, potser arri-
ba una mica tard per a oferir-nos aquella
música plena de frivolitat i sentimentalisme
de Casino de París, que augmenta el chan-
sonnier Raoul Moretti amb una dicció ex-
tremada. Aquest disc porta al dors un fox
que interpreta admirablement J'O4rquestra
Dajos Vela.

Per als amateurs de jazz streit, heus ací
un bon disc : Talons de punta, en el qual
l'Orquestra Hanshaw multiplica les dificul-
tats amb el ritme accelerat amb què el •porta
i en el qual l'instrumentista de la trompeta
troba ocasió de lluïment. Al dors hi ha
CuidÅt la casa per tu, melodia agradable,
que canta Annette Hanshaw amb una na-
turalitat que sembla una improvisació,

J. G.

En un carrer d'Honolulu. — Orquestra
Hawaiian.—C. a del Gramòfon. AE 3,571.
— Tota una nit. — Idem íd.

Amor sincero. — Fox. — Orquestra Az-
1 iazu del Casino Havana. — C. e del Gra-
mòfon. — AE 3,642. — El vendedor de ca-
cahuetes. — Rumba fox. — Idem íd.

Melenita de oro. — Tango. — Orquestra
Flores. — C. del Gramòfon, — AE 3,6 17.-
Yira, Yira. — Idem íd.

El último brindis. — Oropesa i Ledes-
lira. — Pas-doble. — Banda Hotel Nacional
de Madrid. — AE 3,&n 2 . — Domingo Or-
tega. — Idear,

Al compás de tres per quatre. — Stolz. —
Orquestra Marelz Weber. — C. e del Gra -
mòfon. — AE 3, 270. — Bombons de Viena.
— Straus.

Sous les tolts de Paris. — Orquestra Da-
jos Vela. — Odeon, 183,133• — Faci tocar
el seu violí. — Idem íd.

Cuidant M casa per tu. — Orquestrq An-
nette Hmrshaw. — Odson, 183,149. — Ta-
cons amb puma. — Idem Id.



L'aeroport, al final del carrer de les Corts, i urbanització circumdant

poc en una exposició d'arquitectura moder.
na, la riba esquerra del Llobregat.

Sense prejutjar fies sobre aquest emplaça-
ment — en la consideració dels avantatges i
inconvenients del qual entren factors altres que
la simple situació topogràfica —, reproduïm avui
el projecte d'aeroportestablert pels esmentats
arquitectes.

Ja hem dit que l'emplaçament escollit per
aquests és el de !a banda de Barcelona de la
vora del Llobregat, punt que amb el temps
fruirà de grans facilitats de comunicació. Efec-
tivament, podran unir aquest aeroport amb la
ciutat, mitjans de comunicació ja previstos i
projectats i que hem de suposar .d'una realit-
zació més o menys immediata: la prolongació
del Metro Transversal '(que és senyalada en el

L___. Balneari
 ðe=

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 arsenicals d'Espanya. Malal-
ties dels bronquis, pell, budells,

neurosis i diabetes.

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

completa des de 15 pessetes.
Nabltaclons dss de 4 pessetes

Xalets per a famirles

Tots els dies auto a Cardó a l'arri-
bada a Mora la Nova, del ràpid
sortida de Barcelona a les 8.27 matí.

Referències: 8. SAMSÓ, Pòrtic Mercat
St. Josep, 4 - Telét.18235 - De 4 a 8 tarda
Farmicla Garreta, Rambla Catalunya, 81
"La Ideal Samaritana", Arcs, núm. 10

A MONTSERRAT EN AUTOMOBIL
Servei diari i sense transbordaments. Sortida Plaça Uní-	 7
versitat. SERVEI POPULAR. Sortida de Barcelona; 6`30 mat(.

Anada i tornada, inclòs Timbre de l'Estat . ... . . . ......	 Pfes.

SERVEI REGULAR, Sortida de Barcelona a les 8 del mat(, bitllet d'anada i tornada, 12'30 ptes.

NOTA: Les tornades són valedores per al dia que es desitgi. - Per encàrrecs i bitllets: Rambla
de Cataluña, 52, pral., Telèfon 10232.

VIATGES BAIXAS
La primera Oficina tècnlca de Turisme a Catalunya

Agència en totes les grans capitals

del món. - Especialitzada en Borfaits,

Viatges de nuvis, Organització d'ex-

cursions en autocars, Venda de

passatges marítims i aeris, Visites de

Catalunya i Mallorca a preus

reduïts, etc.

Representant a Espanya de les Companyies:

Cosulich Line, Lloyd Triestino, Marittíma Italiana,
Gerolhnicñ & C.', Polia-Marco u Martinolich,

S. 1. S., Steua Romana, Aero Expreso Italiana.

Rambla del Centre, 33 (Pte•Bacard • Tel. 12492

Hispano

Autòmnibus
! Camions

—'Faci el favor de no pujar amb l'autòm-
nibus corrent. Si es trenca el cap, el que
hi sortirà perdent seré jo.

(London Opinion, Londres)

Pz

—Molt bé! Ara ja sé qui se'm fuma els

cigars !
—El senyor s'equivoca. En regalo molts

als meus amics.

(Ric et Rac, París)

Ell. — No, aquí sí que no!

(Ric et Rac, Paris)

L'estudiant de lleidelberg, -- Podríeu fer
-me un bon tall per un marc?

(]uáge, Nova York)

LA GENTADA A LES PLATGFES

—Guia, senyor? Un guia per trobar el

mar?
(judge, Nova Yak)
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MIRADOR TUR!STIC

Una	 de les	 raons	 per	 les	 quals	 cal	 cercar gràfic	 amb	 el	 signe	 —.—.);	 el	 ferrocarril	 de edifici	 el	 constituirien	 àmplies	 terrases,	 que	 1 _

un altre lloc que	 Prat per a emplaçament I	 A.,	 que	 creuaria el carrer	 de	 les Corts servissin de tribuna per ales festes d'Emoció TRASME DITE RRAINEA^O^ADAA'I^AB
die	 I'aerapiort	 de	 Barcelona,	 és	 la	 dvfucultat II Catalanes i en aquest Punt, mitjançant una es-

Ca	 la
que es celebressin o	 per	 a	 restaurant.	 Els	 al- rrflr	 ' V

de	 comunicacions	 amb	 l'esmentat	 poble.	 Te. tació	 subterrània,	 s'enllaçaria	 amb	 el Metro,	 i tres edificis que es veuen en el projecte,	 són
nint	 en compte	 aquest	 factor és	 que	 els	 ar- el carrer de les Corts Catalanes, com a via prin• els hangars,	 l'hotel	 de	 mecànics i clínica d'ur- MADRID: PLAÇA DE LAS CORTES, 6.—BARCELONA: V1A LAIETANA, 2

quitectes senyors	 Bofill	 i	 Lòpez	 han	 triat per cipal	 per	 als	 automòbils,	 autòmnibus	 i	 tram. gència,	 central	 tèrmica,	 habitacions	 del guarda, I Serveis regulars de vapors comercials i correus entre la
Península, Baleare, Norn d ` Africa, Canàries, Guinea Espanyola

a emplaçament	 del seu	 projecte,	 presentat	 fa vies. 1	 tallers,	 garatges,	 etc. LINIA RÁPIDA DE GRAN LUXE	 LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BAR-
BARCELONA•CÁDIZ•CANARIES CELONAiVALENCIA

Sortides setmanals els dissabtes, a les 12 hores. Efec- Sortides de Barcelona: dilluns i dijous, a les 20 hores.
tuaran els serveis les modernes motonaus Sortides de València: dimecres i dissabtes a les 19 hores

CIUDAD DE SEVILLAi CIUDAD DE CÁDIZ Servei prestat per Ie motonau
Línia comercial amb escales ea fofa els poxfs "CIUDAD DE VALENCIA"
de la Mediferrània, Nord d'Afríca i Canàries. Primera, 1250 pessetes; Segona: 2r`5o peasetes;'Ter-

Sorfides quinzenals el dijous. cera: io oo pessetes.
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCE• Servei	 ràpid sefineelal

LONA=PALMA DE MALLORCA Mediterrània-Canfàbrica
Sortides tots els dies (llevat els diumenges) de Barcelo- Amb escales a tots els ports. Sortides tots els dimarts,
na i Palma, a les 24 hores per les modernes motonaus
'CIUDAD DE BARCELONA i "CIUDAD' LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA,

ALACANT, ORAN, MELILLA, CEUTA,DE PALMA" MALAGAiVICEVERSA
Serveis regulars enfre Tarragona, Valencia,

Sortfdea de Barcelona tots els diumenges a les 8 hocesAlacanf i Palma de Mallorca i entre Berce•
lona i Mabó Servei comercial enfre la Península, Nord

LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ES. d'A4rica i Canàries, amb escales a fofa els
PANYA i TERRITORIS DE GUINEA ES. porfsdela Mediterrània

PANYOLA (Fernando Poo) Sortides quinzenals
Sortides el dia 15 de cada mes amb escales a València, SERVEIS DIARIS ENTRE
Alacant, Cartagena, Càdiz, Las Palmas, Santa Cruz M A L A G A i M E L 1 L L A
de Tenerife, Rio de Oro, Monròvia, Santa Isabel,
(Fernando Pou), Baja Kugui Rio Benito, pels vapors DELEGACIO DE LA COMPANYIA

"TEIDE" i "LEGAZPI" A TOTS ELS PORTS

•_^nnuuululmnmuulnnlumwmmluluuumuuuuulluuuuminnuminuullluuuununul

1 Viatges Marsans, S. A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

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

panyades - Peregrinacions, etc.
El projecte, segons i'altre gravat que re-

produïm, va acompanyat d'un estudi d'orba'
nització. Els edificis que s'hi preveuen són
cases de pisos construïdes segons la tendència
moderna de l'edificació lineal o ciutat jardí,
suprimint els patis interiors. Els edificis queden
orientats radialment al voltant del camp, su-
bordinats a la circumferència de L'aeroport, i

Emplaçament de l'aeroport projectat pels senyors Bofill y López

Com pot veure's, l'aeroport projectat pels	 perden aquesta aliniació a mida que s'allunyen

arquitectes senyors Bofill i López té la forma	 de l'aeroport,

circular, jutjant que és aquesta la millor per	 Sense entrar massa endins en consideracions

aprofitar el terreny. El diàmetre de l'aeroport	 tècniques arquitectòniques o de constrnurió

seria d'un quilòmetre. La superfície del eírcol	 d'aeroports, el simple profà es fa càrrec que

està dividida en tres pistes, orientades segons	el projecte dels joves arquitectes senyor Bofill

la direcció dels vents dominants, i que cony i López està fet a la mida del que ha d'ésser

flueixen en l'edifici principal de l'aeroport, i l'aeroport d'una ciutat com Barcelona, amb la

Cada pista té 600 metres de longitud per qo i previsió de la intensificació cada any major del

d'amplada i estarà asfaltada.	 I tràfic aeri que ha de fer pensar a evitar de

El carrer de les Corts quedaria tancat per	 fer un aeroport que resulti esquifit, dintre uns

l'edifici central de l'aeroport, que vindria a quants anys.	

LLUÍS MUNTANYOLA
ésser l'estació aèria. El pis superior d'aquest

En l'orientació d'aquest aereport. els ar-
quitectes projectistes fan que els avions pren-
guin vol de cara a1 Llobregat, i per tant, sen-
se el perill que un dia quedés tancat l'aeroport
amb edificacions fabrils o urbanes.

A més a més, compten amb les obres del
port franc, que podria fer del Llobregat una
estació d'hidroavions.

INFORMES
1 PRESSUPOSTOS GRATIS

,!I

hl 'x it'\sl 

—De pressa, afluixeu mil 9liures !

.—.Com les necessiteu, en bitllets grans o

petits?

(Punch, Londres)

IMPRESOS COSTA
Asalto, 45—Barcelona
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