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Supersticîons ¡ realitais
	EI procés d'aprovació del primer article	 la tasca eficient, imprescindible d'estructu-

	

de l'Estatut ha consistit únicament en um	 rar el nostre pacte estatutari i harmonitzar-

	

tanteig per tal de trobar la manera d'evitar	 lo amb les realitats momentànies, només

	

i'ús de determinades paraules, les quals van	 amb :la recança d''haver de separar de la
	lligades a determinades teories polítiques.	 seva host aquell fugitiu, per bé que li fugís

	

De fet, calia reconèixer l'existència de Ca-	 endavant només fugitiu, 'ni menys perillós

	

talu'nya ; i d'aquest reconeixement brollen 	 per a la formació tàctica, sense la qual no
	els seus atributs d'una manera automàtica ;	hi ha victòria possible.

	

car mo és possible reconèixer, per un cantó,	 Hem esmentat aquest cas i el glossem,

	

l'existència d'una cosa i, per l'altre, fer-li	 perquè és molt convenient posar en guàr-

	

lla vida impossibh. Però, segons en quines	 dia més d'un català contra aquesta mena

Aspecte del Congrés

El parfif d'En Carrasco
Dissabte passat, cap al tard. Fa poca

Si hem de creure el calendari, ja som al estona que l'animador de 'la Bernat Metge

bon temfis. Es cert que plou quasi cada dia,	 ha arribat, en avió, de Madrid.
HCarrascovingut — u — am

però, ben mirat, per aquest detallet poc	
^e ing	 diu 	 ^En C

i altres companys del Parlament.
important no és pot arribar anegar que no	 —I què, IEn Carrasco? Molta gent, a re-
siguem de debò al bon tems, aquell pel bre'l?
qual tothom sospira en els dies d'hivern,	 Tot el partit era a l'aeròdrom...
disposat però a sospirar per l'hivern d'aquí	 I continua, aclariint-ho, l'Estelrich
unes quantes setmanes, quan l4 calor ens —Tres taxis!
recordi que, geogràficament, estem en una
latitud bastant baixa, i, cltimatològicanr^eut,
pertanyem a la zona temperada, encara que,
la veritat sigui dita, no s'ho cregui pràcti-
cament ningú al fort de l'hivern o al pic
de l'estiu.

Ara ve aquella època que la gent que pot
— per poc que pugui — lloga una caseta
d'una arquitectura esgarrifosa;, en qualsevol
poble no massa allunyat de Barcelona, a fi
que la familia faci salut — és un dir 

—duent una vida absurda de casino mediocre
i els marits estiuegin, fet i fet, al tren, fent
sovint de recaders.

Però entre el temps que som ara i aquest
altre que s'acosta de l'estiueig fora de Bar-
celona, hi ha una època intermèdia, de
preparació a les diversions estivals, consti-
tuida per les verbenes, lligades, les més
importants i autèntiques d'elles, amb festes
religioses, però celebrades sense cap vincle
amb el sant que més o menys commemo-
reu, d'una manera, ai!, molt sovint ben
poc santa, o ben poc austera.

Són uns dies que cal divertir-se — ho vol
el costum—; i la gent fa els possibles per
aconseguir-ho. Sobre aquest punt som per-
fectament escèptics. No podem creure en la
diversió a data fixa senyalada pel calendari,
la diversió obligatòria perquè la diada s'ho
porta.

Però, fet i fet, devem ésser ben pocs els
que pensem així, perquè el cert és que tot

-hom procura divertir-se, o almenys surt de
casa com si s'hagués de divertjr, àdhuc els
escèptics que abans alludi'em i entre ets
quals ens comptàvem.
I el pitjor és que no ho àconsegüeixen,

però cada any reincideixen. Què cada any!
Al cap de pocs dies, en ocasió d'una altra
verbena, torna a succeir el mateix.

L'home és un animal de costums, s'ha
dit, i potser caldria afegir un qualificatiu
poc agradable a la paraula costums. L'ho-
me, també, és un animal una mica de ra-
mat, és a dir, per atenuar-ho, un animal
sociable, quan la sociabilitat no compromet
a gran cosa.

El fet és que s'acosten unes quantes ver-
benes, que tothom sortirà de casa, que al-
gun diari publicarà un reportatge indicant
amb pretensions d'exactitud el diner que
haurà circulat en una nit com la de Sant
Joan, per exemple.

I algun es perit ho comentarà dient : I
després diran que hi ha crisi!»

Bé, entenem-nos'. D'això de la crisi, a
Barcelona se'n parla per no, ésser menys
que ningú, però en el fons del fons, ningú
no s'acaba de creure que sigui tan greu ni

e	 tan extensa. Almenys pel que fa a certs
t rams, això de la crisi és un mite que en
a	 certes ocasions és explotable.

I sobretot, cal tenir present una cosa, de
s la qual sembla que ningú no es vulgui
r adonar : que sofrir una crisi i gastar diners
p són dues coses tan contradictòries com vul-

gueu, però que ben poca gent s'està de
totes deies.

W

Començ d'esfiu

Gífaneríes
Convidats per la Comissió organitzadora

de l'homenatge a Santiago. Rossinyol, al-
guns periodistes i fotògrafs es traslladaren
diumenge a Sitges. El nen Utrillo fou l'en

-carregat, en nom de l'esmentada Comissió,
de facilitar-los, `.al baixador del Passeig de
Gràcia, el corresponent bitllet .per al trem.

El bitllet, només d'anada, era de segona
i valia tres pessetes i mitja.

—Signeu-me aquest rebut—pregava 1'Utri-
llo a mida que lliurava els bitllets.

E1 rebut era de set pessetes.
--IEp, maco ! — feren els repórters —.

Combinacions no!
—Es que .ara us domaré en metàllic les

tres cinquanta per a la tornada.
--Ah!!
—Així — afegí, fent l'ullet, el nen Utrillo

— si torneu en tercera us .pot quedar algu-
na cosa...

El per què d'un home pefif
A ]'estudi ele 1'Aurea de Sarrà s'ha con-

gregat l'aristocràcia de la sang i la de i'in-
te4lecte. Des de l'Ifbito Güe11 a En Farran
i Mayoral, passant ,per En Ramon Vinyes,
demanin !

L^lúeixen, en La penombra de l'estudi, la
seda de les solapes dels smokings i les
blanques petxeres emmidonades. Vetllada
d'art !

Tot d'una, gran silenci — el clàssic si-
lenci, el religiós silenci —.

Aurea de Sarró, majestuosa, enredada en
els set tradicionals vells i en set centes ane-
lles que dringuen ais seus braços, com els
platerets que repiquen entre els dits de les
cupletistes ,quan canten alié de Yo soy la
esclava mora, fa 'la seva aparició, saltant
com una cabra folla.

—1a! 1a!
A un dels concurrents se 1i ha escapat

una riallada sacrílega. Confós, avergonyit
sota les terribles mirades de tothom, el sa

-críleg, que per acabar-ho d'adobar no ves-
teix d'etiqueta, es sent tornar-se petit, petit,
com el protagonista d'aquells dibuixos que
ham fet famós el caricaturista anglès Bat-
teman.

I ara compendram els lectors per què el
diminut redactor de L'O^inió seny®r Lladó
i Figuer-es nio creix ni beneeix.

Francesc Macià i l'ínfanf
Les demostracions de simpatia .amb què

és acollit el President de la Generalitat en
els seus viatges por terres catailanes, són
pròdigues en episodis pintorescos.

Darrerament, a Calaf, el President no po-
dia donar un pas que .no es topés amb un
noi d'uns dotze anys que no cessava de cri-
dar:

--.Visca Em Macià! Visca l'Avi!
El senyar Macià, corresponent a l'entu-

siasme d'aquell vailet, l'abraçà.
E1 xicot no hi veia de content:

—Tingui, Avi ! Prengui la boina voluntat
— li digué trametent-li una llibreta —. IEs
tot el que tinc meu.

E.1 President de la Generalitat, somrient
d'aquest gest d'ingenuïtat, es guardà la iii-
breta a lla butxaca i, en ésser a Barcelona,
tingué curiositat per fullejar-la.

Era un dietari. Gairebé tots els fulls, per

LES DOTZE GESTES D'HÉRCULES
Arribarà Azaña a reduir e1 separatisme casfellà?
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Per les paraules raí,
no renyirem.
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Ela Dijous
Blanca MIRADOR INDISCRET

paraules fos reconeguda aquesta existència,
semblava que hom s'aliava amb un criteri
poiitic o amb un altre. I, als homes, els
fan més respecte les doctrim^es que les rea-
litats ; l'home és un animal supersticiós,
i creu, per exemple, que anomenant el di-
moni, el Maligne, s'estalvia grans desgrà-
cies. Catalunya serà el que sigui, ,perd la
paraula Estat hauria caigut a la Cambra
com el mut culebra em mig d'una reunió
d'andalusos.

Conjurada aquesta paraula nefasta, pot
dir-se que l'Estatut ha començat amb bon
peu, i ens fa l'efecte que no es lliuraran
grans batalles sinó al voltant dels tres punits
neuràlgies de l'ensenyament, les finamees
i ]'ordre púbi c. Però ja és alguna cosa,
i no poc, haver reduït l'oposició anticata-
lana a les posicions materials i tangibles,
i haver establert com un axioma 'la seva
essència doctrinal — salvant, és clar, qua-
tre o cinc mots que sonen a certes orelles
com a cosa malastruga, però que tonen
fàcil substitució dintre el vocabulari polític.
Vol dir això que els nostres adversaris ja
ayo es senten amb aquella força moral duel
que es pensa tenir tota la raó, i només
alleguen tenir «raons» parcials al voltant
d'algun extrem estatutari. Raons subjecti-
ves, a manera d'interessos. 1, encara que
sembli mentida, és més fàcil de reduir po-
sicions interessades, quan es té guanyada
la força moral, que heure-se-les amb famna-
tilsmes exacerbats . Ara, enfront de l'Es-
tatut, nio tenim cap teoria seriosa, i s'ha
pogut comprovar ja des del debat de la
totalitat 1'efecte escàs que produïen al Par-
lament les apellacioms a la pàtria una, in-
divisible, que tant emgrescavem les Corts
de la Monarquia. Les actuals Constituents
tenen prou fredor per adonar-se de tot el
grotesc d'un Royo Villanova o de la men-
talitat rònega del generad Fanjul. La su-
perstició política, que dèiem al comença

-ment, està reduïda all mínimum. Es a dir,
que les angúnies del plet del nostre Es-
tatut seran les estrictament indispensables
per a vèncer la inèrcia de cinc segles tre-
ballant en línia recta. Per al nóstre cor de
catalans hi haurà moments que semblaran
moltes, excessives; però un observador neu-
tral s'estranyaria que fossin tan poques.
I, si algú en dubta, no ha de fer sinó
fullejar la història.

Potser per una manca d'aquest sentit
històric, que no li ha permès veure prou
clarament la significamça dels actua'ls mo-
ments dinis la vida de Catalunya, el senyor
Carrasco va produir aquell minúscul imci-
dent sense pena ni glòria, que després, en-
debades, han volgut sobrevaloritzar els se-
nyors Maura i Royo i diaris com El Im-
parcial, La Nación, A B C, i que ni tan
sols esmentaríem, si no portés, per as-
sociació d'idees, a temes de més substància.
L'error històric del senyor Carrasco ha es-
tat, més que res, en una falla de fe en
Catalunya. S'ha cregut de bo de bo que el
Parlament tenia prou força per a faisonar-
la a caprici; i há incorregut dins el candor
de pensar-se que una llei pot tenir més
força de la que es mereix i unes paraules
més abast del que temen. Supersticiós per
la seva banda, la paraula «Regió» li ha
semblat un malefici suficient per a neulir
definitivament la personalitat de Catalunya.
I amb la seva ànima xardorosa, més amiga
d'obrir-se a les masses que de tancar-se
dins la reflexió, ha pres per una veu de la
conscièmci•a un crit iñtern que nio era més
que un alarit supersticiós:
+ Mentrestant, la resta de la representació
catalana, que no havia estat víctima d'a-
quest envoatement, prosseguia serenament

no dir tots, estaven em blanc. Només hi
havia anotacions, amb molt mala lletra i
pitjor ortografia, en dos d'ells. Sota el títol
de Dates cèlebres, es podien llegir, en l'un,
els noms dels familiars del ,petit entusiasta
i les dates de llurs aniversaris. L'altre deia
« 1 3 de juny. Es e1 meu ,Sant. Antoni Glosas.»

El senyor Macià, l'endemà de l'excursió,
diada de Sant Antoni, va cridar el seu se-
cretari senyor Alavedra

--Cursi un telegrama de felicitació, ien
nom meu, al nen Antoni Closas, de Calaf, i
doni ordre que, també en nom meu, com
a present, li sigui enviat un lot de llibres
aatalams escollits.

Vell pafriofísme
A la mateixa vila de Calaf, una veïna

ja d'edat, plorant d'emoció, va atançar-se
al President de la Generalitat, i, bo i be-
sant-1i les mans, exclamà

—Ai, senyor Macià ! Me n'he recordat
sempre, sempre, del que vàreu dir-me, fa
anys, en aquest poble!

--Deu fer-ne molts d'anys, veritat, bona
duna?

Més de trenta, senyor Macià ; potser
quaranta.

—d què us vaig dir, qué us vaig dir?
—Vàreu dir-me que estimés Catalunya.

I l'estimo; l'estimo molt !

Per quedar bé amb fothom
A Torelló, el diumenge abans, Francesc

Macià havia estat igualment objecte d'una
acollida cordialíssima.

Anava amb el President de la Generalitat
el cap de 1a minoria catalana al Parlament,
Lluís Companys.

Hi hagueren visques a desdir per al se-
nyor Macià i .n'hi hagueren, també, per al
senyor Companys.

En un dels visques, un entusiasta volgué
englobar els dos noms, però establint, a la
seva manera, una diguem-ne categoria.
--Visca el senyor Ma-cié — cridà — i el

senyor Companys i tot!

Bromes de redacció
Diumenge a la nit, entre l'element espor-

tiu, apartat boxa, de la nostra ciutat, era
tema obligat la reunid que s'havia d'haver
celebrat a Madrid aquella tarda, i en la qual
participaven elis catalans Gironès i Flix. Em
parlaven els aficionats, ien parlaven a les
redaccions, en parlava tothom.

A la redacció de La Rambla hi va compa-
rèixer el desconegut traïdor de pellíeules
Teodor Busquets, i, com tothom, preguintà
pels resultats de Madrid.

-Em Gironès ha perdut per k, o. i Em
Flix també.

El traïdor va quedar esmaperdut i ano s'ho
volia creure. Va agafar el telèfon i demanà
a la centraleta que ti posessin comunicació
amb El Mundo Deportivo, però el telefo-
nista comunicà amb un altre aparell de la
mateixa casa, i..•

—'Escolti, Mundo, aquí La Rambla. Que
saben els resultats de boxa de Madrid?

I l'Aymamí, que era dels organitzadors de
l'enredada, va contestar fent veure que era
del Mundo.

- En Gironès ha perdut per k. o. en sis
rounds i En Flix en dos.

Em veure tants detalls precisos, En Bus-
quets va donar les gràcies i fugí cap a la
seva penya per ,poder ésser ell primer de
donar la notícia sensacional. La reunió de
boxa no s'havia pogut celebrar per culpa de
la pluja.

Esporo i... oríografía

L'atzar ha posat a les nostres mans l'acta
d'un partit de water-polo jugat a la piscina
de Montjuïc, el passat diumenge. L'árbïtre
— que precisament no és de la nostra ciutat
— es va veure en la necessitat de fer algu-
nes objeccions que transcrivim literalment

uLes Illisencías diuen que noles tonent to-
tes a beure si nobament el Barcelona en
representació de en granados, madid que en
tenen de totes menes de noves y velles y
al atletic y gual.»

Es .podria oferir un premi .a9 qui em menys
paraules pogués escriure més disbarats. Ai,
amic Sunyol, aquests esportius com ens tan
quedar malament.

Afers ediforíals
En la conferència de l'ex-assembleista

de la dictadura Goicoechea, a Peña Blanca,
repartien uns fu-lis vermells amb el timbre
de la casa que diuen literalment

«Lea usted el libro del día 'E'l cardenal
Segura, prólogo del Excmo. Sr, D. Ra-
miro de Maeztu. Los productos de la venta
se destinan al sostenimiento del culta, de-
ro y enseñanza reiligiosa. En todos los ho-
gares españoles debe ser este el libro pre-
dilecto, que ha de conservarse como heme-
naje al insigne Purpurado, como ofrenda
a la Iglesia por el alto destino de sus pro-
ouctos y como recuerdo de tan emotivo
episodio de la Historia contemporánea. Ad-
quiera usted el libro y realizará una obra
meritísima de caridad.»

D'això se'n div aprofitar els «productos».
I els ))subproductos» i tot.

Confenfamen4 fàcil
Madrid. Tertúlia al bar Eslava. 'Entre

altres, En Sugrañes. Acaba d'estrenar una
revista i la cosa no ha anat gaire bé.

Solament direm que, comentant l'acollida
dispensada pel públic a l'intent de revista
presentat a Eslava, el sen «padrí)) — em
aquest cas nio n'és pare ni tan sols en col-
laboració — deia amb el seu castellà del Ps.
rallel

—Ha hobido risas, aplausos y protestas.
¿Qué má queremo?

de apànic cap endavant» que ha escomès
al senyor Carrasco. Les característiques del
fenomen són 1'eixorquia i la improcedància.
Alleugerits del pes de 1a realitat, els pa-
cients d'aquest mal tenen la sensació d'ha-
ver centuplicat ales forces. Però, en realitat,
són rodes que giren dintre el buit. Això ex-
plica que, llavors que volen concretar e1 seu
ponsament, les seves paraules no sabem és-
ser més radicals que les dols altres ; ham
confós l'agitació de la impaciència amb el
caminar de l'acció. 1, posant-se la mà al
pit, hauran die reconèixer que han trencat
la disciplina completament endebades.

Es una barreja estranya d'optimisme i
pessimisme ; pessimisme, perquè irreflexiva-
ment llençarien enlaire el moment present,
l'únic real. Optimisme, perquè, mentalment,
descompten solucions apoteòsiques dins 1'es-
devenidor. Tots gels moments, envers tals
persones, són plens d'esperança, llevat del
present que s'escau no tenir sortida. Llen-
cem les armes davant de ]'avui i les pre-
nen, amenaçadors i altívols, contra l'ende-
mà. Però, de tot pilegat, en resulta això
que avui llencen les armes. Per això el
pànic cap endavant és tan perillós i denota
tant una depressió com el pànic cap endar-
rera. Tots només duen a la desbandada.

Per sort, mai com ara Catalunya no
s'havia allunyat instintivament d'ambdós
perills. No tenim a casa nostra, ni els vils
derrotistes i traïdors d'altres ocasions, ni els
folls baladrers inconsistents i histèrics d
més d'una vegada. Potser només observan
el contrast de la nostra premsa tan ferm
i tan tranquila i comparant-la amb el gar-
buix i la tabola que mouen alguns .paper
de fora de casa nostra, ja 'podríem predi
qui guanyarà i qui no pot guainvar de ca
de eles maneres. La República per a Ca-
talunya ha si gnificat la majoria d'edat, e
seny i el sentit polític.



noies fresques que tonen x)cot, que els
descarregadors del mall del Guadalquivir,
que els que es tro^bemn darrera les reixes
d'una presó. Tots, tots ensopeguen el ritme
just, i l'aire...

RovIRALTA. — Ben al contrari dels que
només les ham escoltat en una revista de
Moulin Rouge... Oh, 1"Otero!

Enric Granados

ANDREU. — Vestida amb !figurí de caixó de
panses.

LA COMTESSA DEL CASTELLÀ. — 1 què
més hi ha en projecte, Albéniz? Quin nom
durà aquest conjunt de Triana i el Corpus
en Sevilla i tot el que està en preparació?

ALn Niz. — L'anomenaré Ibèria. Hi tro
-barco Rondeña, El Albaicín, El Polo — que

ja està abocetat i té un gran fons de me-
langia —, Eritaña, Almería, El Puerto...
Coses del vell paradís moro creat per una
primavera sense fi... la ho veieu, sóc nat
a Camprodon, al Pireneu de Catalunya, i
recullo Andalusia per redimir-la de 1"anda-
iusisme.,. iCom a final, per rematar-ho,

Isaac Albèniz i la seva filla

2

Tranvías do Barce lona, S. A.
Es posa en coneixement dels se-

nyors posseïdors de les nostres A • -
cions Preferents 6 Vio , que des duel
dia 13 del mes que som i contra en-
trega del cupó núm. 13 de les ex-
pressades accions, es pagará el saldo
del dividend corresponent a l'exercici
de r93i, a raó de pessetes 2 '5o per
cupó, deduint pessetes o'165 pels im-
postos legals, en els següents esta-
bliments bancaris

A Barcelona : S. A. Aenús Garí i
Banca Marsans, S. A.

A Madrid : Banco Internacional de
Industria y Comercio i Banco de Viz-
caya.

A Bilbao : Banco de Vizcaya.
A València : Banco de Vizcaya.
Barcelona, 8 de juny de 1932.

El Director general,
ALFRED ARRUGA

Pitjor hauria estat que el públic hagués
reclamat el retorn de d'import de les lo-
calitats.

Mostres periodístiques

Ja hem dit que la revista d'En Sugrañes
no ha agradat. L'endemà de l'estrena apa

-regué a Heraldo de Madrid un article ti-
tulat : Bien venido, arquitecto de los planos
frlvolos.

En ell l'autor as pregunta : a¿Por qué
ha encanecido este hombre tan prematura-
mente?» Home d'idees, troba aviat una ex-
plicació : alEs para sus revistas tan pródigo
de color que cuando agotó todos los recursos
policromos se desprendió de la luz de su
cabellera.

Algú comenta
—Per nosaltres, podia consorear la ca-

belVera ben negra.
En un altre lloc del mateix article : aY so-

bre todo es un sibarita que ha escogido su
narcótico. Baudelaire prefería el alcohol;
Amado Nervo el éxtasis, la fe, Fa poesia
Manolo Sugrañes se emboba y nos emboba
a nosotros.»

Potser ell s'emboba ; ara, embobar els
altres — tret del redactor de 1"Heraldo ja
li costa més. Lra prova és que amb el pú-
blic de ]''Eslava no ho aconseguí.

Un poeta pobre

Un senyor que signa Frederic Planella
Guille ha publicat un intent de fascicle sota
el títol genòric de Poesies de, etc., amb un
pròleg del mateix autor.

E1 pròleg comença així:

^»Desiijós de donar a conèixer la meva
obra poètica i no podent, fer manca de
mitjans econòmics, publicar-la tota d'una
vegada, en un volum, he decidit que veiés
la llum de mica en mica, en modestos lli

-brets que aniran sortint cada dos o tres
mesos segons l'èxit econòmic de l'edició.»

Realment, e1 Moret és tan modest que
consta de vuit pàgines i conté el pròleg de
l'autor i tres composicions de ratlles curtes
de metres distúnts. El seu preu és o'qs ptes.
I consti que ho diem ben desiinteressada-
memt.

Més pobre que poeta

Una quantitat tan minsa hem cregut que
podia ésser compensada per la qualitat. Ja
ens ha produït un cert efecte aquesta a^fir=
mació que hi ha en el pròleg del «llibre» de
Frederic Planella Guille: «Sóc original per
naturalesa i per l'originalitat donaria la
vida.»

Realment, no hem quedat defraudats. Em
una composició hi ha ,aquesta estrofa col-
pidora:

Avui et vol llençar d"aquí un roser altívol
¡ o parra ! que't disputa la dolça soleddt,
i tú et vas arrapant a1 mur amable,
amable, sí, 15erò esquerdat..,

A la segona, descriptiva del Vallés, hi ha
aquests altres versos definitius

Més enllà dormen tranquiles d'altres viles,
Serdanyola, Mollet, Sant Fost i Caldes,
i moltes més que seria llarg enumerar-les.

Finalment, fino podem resistir la temptació
de reproduir una estrota que a bon segur
haurà enternit més d'urna peixatera

La gentada frisosa
que envaeix el moll,
s'agombola al vol de les paneres
que vessen peix fresquíssim,
f ormant nombrosos cercles,
menjant-se amo la vista
el relluent peixam
que llussos que sípies,
que gambes i nero,
que maira i sardina,
que calamarç i bròtules,
petxines i muscles,
que xanguet i congre...

Queden advertits els amants de la poesia.
Si amb rels tres ralets volen contribuir a
l'èxit econòmic d'aquest intent de fascicle,
segurament que tindran ocasió de veure reim-
cidéncies tan «poètiques, com les trans-
crites.

(Evocats en aquesta efemérides : Isaac Al-
béniz, Joaquim Malats i Enric Granados.

Altres que s'hi troben: la comtessa del
Castellà, Josep Maria Roviralta i l'esmal-
tador Marian Andreu.

Un altre que també hi era : jo.
'Lloc de l'acció : l'estudi del pis on vivia

Joaquim Malats, el principal de la casa del

Joaquim Malats

carrer de les Corts Catalanes, cantonada
al de Bailàn.

Data i hora : les cinc de la tarda del dia
i6 de juny de 1905, o sigui avui fa exac-
tament vint-i-set anys.

Distribució : Joaquim Matats seu davant
el seu magnífic piano de cua. A 1a seva
dreta, Isaac Albéniz, amb l'imprescindible
havà — un Bismarck — a la boca. A l'es-
quer ca de Malats, Enric Granados.

(Nota d'ara i que pot servir d'encoratja-
ment a molts. —Tant Albéniz, com Malats,
com Granados, catalans tots tres, són morts.
Cap d'ells no té el nom a cap carrer de
Barcelona, Josep Maria Roviralta, recor-
dant-se d'aquells tres inapreciables amics,
erigeix els tres bustos dels desapareguts en
els magmnífecs jardins de la seva Torre de
les 'Escales.)

I com que això 'Pavia d'escriure i ja
ho he fet, amb el vostre permís continuo
endavant l'evocació del que va succeir a les
cinc de la tanta del i6 de juny de egos
en l'estudi die Joaquim Malats.

Ile dit que aquest era al piano. Al fa-
ristol, hi havia un manuscrit de caràcters
menuts, •clars i enèrgics. Aquestes solfes,
amb esmenes i correccions arreu, conte-
nien la meravella pianística que ha donat
la volta al món, formant part de la suite
Ibèria, coneguda .amb el nom de Triana.

Malats, heroicament, llegeix enfollit l'obra
de l'amic. Perquè ens trobem assistint a
una primera audició d'Affbéniz.

Les notes — melodies i ritmes — evoquen
els mozos jaraneros de chaquetilla i calces
ajustades i les mocillas que pullulen pel
barri trianer, tan cantat on les cobles. Beu-
tats sevillanes amunt i avall del pont, ba-
nyades en l'or de la tarda. Sota els aros,
el riu calmós, de color brut groguenc.

MALATS (mirant-se l'Albéniz). — Isaac,
això és molt difícil... No has planyut difi-
cultats... Et dic que no sé pas si en podré
sortir.

ALRfNtz. — El que no pot sóc jo. I, ja
ho veus, Quimet, sóc el que ho ha escrit...

MALATS. — Perd si és impossible d'exe-
cutar...

LA COMTESSA DEL CASTELLÀ. — I qui, si
ano vostè i aquest Enriquillo Granados, han
de ser els que donin a conèixer aquesta

Triana? Res, res, Malats, a posar-se a 1a
feina..

GRANAbOS. — (Escolti, comtessa, i escolta
tu, Isaac. Qui ha d'interpretar això tan
gran que has compost, ets tu precisament.

ALtn.Ntz. -• Més tard... Quan em vagui
estudiar. Ara tinc moltes notes .per esoriure.

RovIRALTA. — Deixcsu en pau I'Albéniz,
que ell ja ha fet la música!

LA COMTESSA DEL CA5TELLÁ. — 1 quina
música !

MARIAN ANDREU (a duo amb mi). — Que
toquin ! Que toquin

MALATS (ràpid, deixant el piano i posant
-se dret). — Apa, aixó ja està decidit ! iEl

que ara mateix ens darà a conèixer Triana,
ets tu, Isaac...

ALBé'Niz (esparverat). — Jo!?...
MALATS i GRANADOS (imperiosos). — Sí,

tú. A seure al piano immediatament.
RovIRALTA, ANDREU 1 ]o (fent gatzara). 

—Visca la llibertat 1
RoviRALrA. — I abajo los consumos !

(Alegria general. Entre cls dos pianistes,
obliguen el compositor a asseure's al piano.
Albéniz implora perdó amb la mirada, però
com que comprèn, per la cara dels altres,
que no l'hi atorgarain, es posa a tocar. El
piano fa escoltar una bellesa que ara ja ens
és familiar. En aquestes pàgines de Triana
viuen S. M. la Cobla i la terra de la Mare
Canya. .

Alegrement, dauradament, arriba a tots
els presents, no el pintoresc reglamentari,
ni els dichos de les trianeres, ni el batalló
transhumant de toreros callipigis — toreros
fora de la plaça —, ni la mançanilla, ni
els boquerones ; sinó la interpretació gai

-rebé diríem pictòrica, en melodies de color,
i alguna cosa així com um embriagament
de llunyans jardimns morescos, plantats de
tarongers, roses i gessamins, dls jardins de
]'Alcàsser sevillà.)

ALBéNtz (sense acabar la seva obra, s'al-
ça del piano i protesta), — No, prou, això
jo no ho toco. No puc amh això qui he
escrit.

MALATS. — Continua.
ALBIiNtz. — No puc ; no vall. Jo no sé

tocar el piano com vosaltres.
GRANADOS. — Bola!

ALRéxtz. — Jo no sóc pianista, què dia-
ble!

MALAIS. — Mentider!
ANDREU. — Olé els embusteros !
AL.RéNlz. — Mai, peró mai, he tocat bé 1
ROVIRALTA. — Bòfia!
(I no hi ha forma ni mitjà d'aconseguir

que Albéniz enllesteixi de tocar Triana.)
LA COMTESSA DEL CASTELLÀ. -- Bé, dei-

xeu-lo, si 1 ' Isaac, pobre, no pot .amb la
seva obra... Ja ho esteu veient, no en sap
de tocar. I quan el! 'ho diu.,.

RovIRALTA. — La fama!... Ja veieu les
injustícies de la fama, que no tenen fona

-ment. L'Albéniz, ja ho heu sentit, abomina
del piano... Tant se val, que n'abomini
tant com vulgui, mentre segueixi, unda-
vant iens delecti amb Triana, com abans
amb Córdoba i amb Granada,

ALnílNiz. — I és clar que seguiré onda-
vant. No tot s'acaba amb Triana. Ara, a
París, estic donant els darrers tocs a un
altre aspecte de Sevilla. El Corpus ! Perd
un Corpus amb les seves notes singulars i
molt carregades de color local, amb la Gi-
ralda al fons i els seises dansant i els ors
de la custòdia passant davant dels balcons
plens de testos de flors . Ja ho tinc gairebé
llest. A Debussy li agrada molt i Paul
Dukas vol instrumentar-m'ho.

GàANADOS. — Vinga, doncs. Fes -nos-ho
escoltar.

ALUéNtz. — No, això si que no. Amb el
Corpus en. Sevilla no m'atreveixo.

UN (que fa l'ase i que molt bé podriu
ésser jo). — Ai, l'Isaac no pot con su Cor

-pus!
MALATS (mirant el darrer que ha parlat).

— A aquest, claveu -lo fora.
RovIRALTA t ANDREU (no diuen res, però

deixem caure els seus punys damunt la me-
va esquena).

Jo. — Ui ! !
ANDREU. — Url xisto més, i mars, mise-

rable !
GRANADOS. — Deixeu-lo estar... 1, què

més hi ha al Corpus?
ALBÉNtz. —' Res de oordmiál, ni d'íntim,

ni molt menys d'amable. 'fat gran, molt
gran i molt sumptuós... Tritlleig i carrilló
de campanes i, en mig del brogit, la veu
llarga i planyívola d'una saeta.

LA COMTESSA DEL CASTELLÀ. — La Cobla
i sempre la Cobla, Isaac...

ALB Ntz. — Sí, indubtablement ; la cobla
que és la saeta... Fa pocs dies, a París, Ru-
bén Darío em deia que les saetas ens con-
torben perquè són gemecs de l'altre món i
tonen sabor de cosa morta...

GRANADOS. —'Es veritat que en la saeta
sembla que el que la canta es va acabant,
acabant, i que ja s'ha acabat i tot.

MALATs. — I que n'és de difícil imnterpre-
tr una cobla al piano!... I, ja ho veieu,
de la mateixa manera canten les cobles les

LÄPE RITIY
Cuba. — Abans que el senyor Mauna (el

)are de l'actual) presentés un projecte d'au
-tomomia cubana a les Corts espanyoles,

nolt abans dels insurrectes, i d'aquells por-
Iuets que venien a la Rambla de Barce-
.ona amb la bandera nordamericana pm-
jada a la panxa, i encara molt més abans
que tornessin els repatriats, amb aquell
vestit que en deien de rayadillo i escopint
Fragments de pulmó a la Porta de la l'au,
ls mariners de la costa del nostre país

tankin un pecuii!ar entondriment per les
cançons cubanes. Aleshores, de totes aque-

!les cançons se'n deicu havaneres, i el més
curiós és que no eren fabricades a Cuba,
sinó que eren un producte de la costa ca-
talana. Es produïen a les sagristies — de
vegades era un vicari aficionat a la música
1"autor d'urna havanera —, o es produïen a
las tavernes i en algun piset trist d'un po-
ble de !'interior també hi havia professors
de piano que, quan estaven e?tragats de
fumar aquell tabac que amava dins d'uns
paquets cilíndrics, i quan la partida de dò-
mino no els havia estat del tot favorable,
per posar-se d'acord amb la consciència,
componien la seva havanera carregada de
melamcolia, que a1 cap d'un mes somicava
entre els vidres trempats de tots els pianos
de maneta.
Les havaneres d'aquella època encana les

canten els mariners d'avui dia ; són les
cançons que diuen més a gust, i quan les
deixen anar carreguen el cor de benzina i
es pinten eis ulls de blanc d'Espa mnya.

Les cançons d'aquella época es pot dir
que inomés es trobem a les tavernes de la
costa, i encara per sentir-les s'ha de tenir
una certa amistat amb els pescadors ; s''ha mn
d'haver perdut uns quants cèntims jugant
al burro i a la manilla i bevent un vermut
que té gust de cementiri i que probable-
ment el fabriquen a Badalona. Als pesca-
dors, el que els agrada anés dél món és
aquesta mena de vermut.

D'aquestes cançons n'hi ha una que diu
Cuando en la playa la niña Lota — su
linda cola arrastrando va... Després n'hi
ha una altra que diu : Me voy a Ultramar
— que es tierra mejor — y allí están las
niñas — de medio color. Després n'hi ha
moltes més que diuen altres coses tan sug-
gestives com les que he citat, i que a mi
em semblen exce •lents, sobretot c tntades
amb accent empordanès i a quarts de qua-
tne de la matinada.
Però aquestes cançons són d'una època

en la qual molts de nosaltres encara te-
níem de venir a1 món. Després la melodia
cubana es va estroncar, i hem tingut de
passar quaranta anys perquè Cuba s'hagi
tornat a posar de moda en els cabarets i en
el •car de les ingènues.

Després de la música vienesa, de la mú-
sica americana, de la música argentina i
de la música negra, e1 pulmó dels barrilai-
res només viu per la rumba i pel danzón.
Es clar que la Chelito havia ballat rumbas
i tots ens en recordem, però allò era porno-
grafia esporàdica. Es cert que les rumbas de
la nostra adolescència no tenien res a veure
amb aquesta moda cubana del temps actual,
que es presenta amb tot el seu utillatge cien-
tífic i amb tota la malícia foik-lòrica. Avui
dia la música cubana triomfa entre el món
elegant i canalla, en el precís moment que
a Cuba li van malament gels negocis, i els
agricultors ultramarins cremen el café i el
sucre. Aquests contrastos són propis de la
història. Mentre els cubans pateixen, els
europeus s'empassen cire res gelades i arre-
bossades de somnis, contemplant una criolla,
amb una cua de volantets de seda, tota de

color ele carbassa o de color d'escata de Lluç,
que es posa un aparell de rellotgeria a les
anques i va cantant Ay, mamá Inés...

I jo no sé si ho fa la moda o què ho fa,
però aquestes cançons i músiques cubanes,
fins les més acamallades i les més fisiològi-
ques, tenen un perfum i una gràcia molt
superiores a tots els tangos i a tota la llepis

-sosa música ultramarina, que ens havia om
-plert les orelles d'aquella goma que es posa

els gigolos al cabell. Jo em penso que aques-
tes cançons, encara que naturalment la ma•
joria són trucades i són un producte tan

artificial com es vulgui, tenen però el pudor
de conservar alguna punta de sinceritat au-
tèntica ; són més esqueixades, més directes,
més populars que altres invencions que han
estat de moda aquests darrers anys.

L'èxit que té la música cubana entre nos-
altres, pot tenir per causa aquell mateix ins-
tint que obligava els vicaris i els mariners
a inventar havaneres fa quaranta anys. No
s'ha extingit entre la gent de la costa aque-
lla mena d'entendriment ultramarí; anys en-
nena Cuba havia estat un motiu d'explo-
tació i un motiu sentimental ; després, amb
la pèrdua de les colònies, va ésser un mo-
tiu negre i elegíac ; però Catalunya no va
perdre mai les seves simpaties cubanes. Ara
ja no ens recordem de les colònies ni de
res ; ara la música cubana ha vingut com
una moda estesa en tot el vell continent,
perd en arribar al port de Barcelona i als
cabarets i les tavernes que hi ha vora el
port, la música cubana ha despertat una

simpatia adormida ; les noies que ballem
la rumba i les orquestres negres que l'e-
xecuten, encara que es maquillin dels re-

flexos més moderns, a nosaltres ans porten
al cor aquelles niñas de medio color que
produïen esgarrifances en els bigotis pun-
xeguts dels nostres avis.

Josee MARIA DE SAGARRA

La collecció completa de
MIRADOR pot consultar-se
a l'Arxiu Històric de la Ciu-
tat, plaça de la Catedral i
carrer de Santa Llúcia, 1,
"Casa de I'Ardiacá", k ts els
dies feiners de 9'30 a 1'30.

Instítut de Gasoteràpía

FONTANELLA, 18, 1.E R - TEL.10351

UN ANIVERSARI ARTÍSTIC

La primera audició de la «Ibèria»

penso escriure Lavapiés, página de chis-
peros i manolas, a base de rumoreig i de
la tonadilla aquella de Señora casera. I els
procediments, vosaltres, Malats i Granados,
creureu que són complicats, i prou us con-
vencereu 'que són senzillíssims i transpa-
rents, i més que res molt allunyats de la
pirotéonica pianística que, si la deixeu fer,
acabarà amb el piano. Res de deslloriga-
ments, ni de desviacions de la forma...
Res de tat això en la meva Ibèria.

(Una pausa, que ningú no interromp.)
ALBÉNtz (canviant de to). — Sí, Malats

i Granados, vosaltres podeu arribar de so-
bres a compendre i interpretan Ibèria. Tu,
Malats, nodrit amb les millors ensenyances
del Conservatori de París, tu que ets Pre-
mi Diemer, tu que ets internacional, et será
tan impossible interpretar la meva Ibèria?
Seu, seu al piano, amic Quimet. Fes-ho per
mi... Així... M'assec al teu costat. Ataca
el primer compàs. Jo et marco el temps.
Comença.

Diríeu que ha bufat un alè de Sevilla a
i'hora del capvespre. Malats fa sentir ímnte•
gra la Triana.

Albéniz alterna el compàs proferint olés
i arras, i arriba un moment en què segueix
el ritme de la seva música amb palmas.

Després, Malats deixa el piano. Albéniz
es posa davant el teclat. Els que ens tro-
bem allí, escoltem Málaga i veiem, ein mig
de les seves notes, ]'embruixament de la
terra i la dolçor del sol.

RAFAEL MORAGAS



Henderson i la seva muller en un cafè
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Les ESMENES

Amb la discussió de la totalitat s'aca-
baren els discursos doctrinals. A •mb la dis-
cussió de l'articulat arriba el moment de
licat de concretar, l'hora de les esmenes i
dels vots particulars tendenciosos i de les
fórmules conciliadores i transigents .

Aquest article primer havia provocat una
brotada considerable d'esmenes. N'hi ha

Carrasco Formiguera

hagut per tots els gustos. Vots particuiiars
o esmenes dels senyors Iranzo, Abad Co^n-
de, Lluhí i Xirau, García Lozano, San
Andrés, Abilio Calderón, Royo Villanova,
Alvaro Figueroa, Gil Robles, Salazar Alon-
so, Ruiz Funes, Cid, Unamuno, García
Gallego i Martí Esteve. 'El senyor Martí
Esteve ha defensat amb bons arguments
l'expressió «el Poder de Catalunya emana
duel poble». Principi nacionalista? No. De-
claració democràtica d'acord amb les cons

-titucions modernes i la mateixa constitució
de la República. La mateixa declaració 

—contesta el senyor Iramzo de la Comissió 
—figura en l'article primer de la Constitució

de l'Estat i és valida per a totes les regions.
Cal repetir-la a cada !Estatut regional? IEl
senyor Martí (Esteve retira l'esmena.

De totes les presentades, la que tenia més
probabilitats d'èxit era la que ha defensat
em nom de la minoria radical el senyor
Salazar Alonso : «Cataluña es una región
de España que se acoge al régimen de auto-
nomfa establecido por la Constitución.))

Les simpaties que havia guanyat aques-
ta ésmena provenien del fet -que tergiver-
sava d'una manera ingènua, però molt
agradable a la susceptibilitat dels nacioina-
listes espanyols, els veritables termes en els
quals es planteja el problema de Catalunya
a ]'Estat. En l'esmena de Salazar Alonso,
sembla que l'Estat, um bon dia, un dia
feliç, un d'aquells dies en què un hom veu
les coses ciares, té la pensada d'organitzar
la nació em règim d'autonomies regionals.
Catalunya, que no hi havia caigut, se n'as-
sabenta i demana que li permetin amparar-
se en l'article del senyor Salazar Alonso
per tal de gaudir dels drets que l'Estat li
atorga.

Curiosa mentalitat! Una bona part dels
que han patrocinataquesta esmena i d'al-
tres d'equivalents, han aprofitat totes les
ocasions per plàmver-se que la Constitució
havia estat discutida amb 1a preocupació
de l'Estatut i àdhuc sota la coacció de la
voluntat de Catalunya, i .ara voldrien vio-
lentar en el paper la natura de bes coses!
La representació catalaina mai no ha volgut
coaccionar. Però ha esperat sempre l'accep-
tació de la realitat política catalana, com
l'acceptació de la realitat proletària, com
l'acceptació de la realitat democràtica. I ha
volgut i vol que l'Estat integral sigui inte-
gral en el sentit de reconéixer explícitament
aquestes realitats. Mentre l'IEstat no les
accepti o ailmenys no les endegui, no será
integral, porqué fora d'ell quedaran, desin-
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tegramt-lo, les realitats més intensament
creadores d'einergia.

LA INTERVENCIÓ DEL SENYOR
LLUHf VALLRSGA

Un discurs de gran visió política. Hauria
costat molt poc al senyor Lluhí i a la mi-
noria catalana de procurar-se un èxit sen-
timental a Cataluinva entestant-se a man-
tenir l'a•rticleprimer tal com figura redactat
en €11 vot particular del qual és signant
conjuntament amb el senyor Antoni Xirau.
Catalunya, però, aquesta actitud l'hauria
pagada cara. 'Entre e1 vot particular Lluhf-
Xirau i ]'esmena Salazar Alonso, la Carn

-bra s'hauria decantat a favor d'aquesta.
Renunciant hàbilment a mantenir el seu
puint de vista, el senyor Lluhí ha possibili-
tat 1 'adopció d'una fórmula çtnciliatóri:a
que implica el reconeixemont de l'acte vo-
luntari pe] mitjd del qual Catalunya es
constitueix — ella — en regió autònoma
dintre de ]'Estat espanyol. La fórmula vo-
tada : '«Cataluña se constituye en región
autónoma, dentro del Estado español, con
arreglo a la Constitución de la República
y al presente Estatuto. Su organismo re-
presentativo es la Generalidad y su territo-
rio el que forman las provincias de Bar-
celona, Gerona, Lérida y Tarragona», no
fereix cap susceptibilitat xovinista i respecta
els fets, la veritat dels quals alterava el
senyor Salazar Alonso.

EI senyor Lluhí ha produït molta impres-
sió a la Cambra quan ha afirmat que una
solució espanyola del problema de Catalu-
aya només seria possible si la República
atenia amplament les aspiracions catalanes.
Això, ha dit, és una política espanyola
constructiva, ambiciosa, de gram volada.
En front d'ella ningú no n'ha exposada
una altra de prou àmbit i en condicionis de
coordinar la voluntat de Catalunya amb la
d'iEspanya.

El senyor Lluhí ha anunciat que els al-
tres extrems del seu vot particular seran
reproduïts en la discussió dels ulteriors ar-
ticles en forma d'esmenes parcials.

L'ERROR DEL SENYOR CARRASCO FORMIGUERA

La discussió de 1'articJe primer ha tin-
gut un efecte desagradable en l'incident
que ha provocat la separació del senyor
Carrasco de la mimaria catalana.

Sense la intervenció del senyor Carrasco
l'article primer s'hauria aprovat en la ses-

Antoni Xirau

sió del dia Ics. El text que anava a votar-se
era aquest : « Cataluña se constituye en re-
gión autónoma dentro del Estado español
con arreglo a lla Constitución de la Repú-
blica y al presente Estatuto. Su órgano
representativo es la Generalidad y su terri

-torio el que formaban las provincias de liar-
celona, Gerona, Lérida y Tarragona.»

La diferència és petita, d'un mot, però
era preferible aquesta redacció que la que
s'imposà el dia següent.

El senyor Carrasco no va mesurar la
seva responsabilitat mi considerar els perills
que podien derivar-se i que es derivaren
de la seva actitud. Fou la seva una d'a-
quelles «corazonadas)) patriòtiques que el
mateix surten malament quan s'hi lliura un
polítie castellà que un polític català.

J. O.
Madrid, 12 de juny.

Miran

Un Esfat com els alfres
—No em prenia gaire seriosament el nou

Estat de Manxúria — deia Philippe Berthe-
lot, secretari general del ministeri francès
d'Afers estrangers —, però ara he quedat
convençut : és un Estat normalment cons-
tituït, un Estat com els altres.

—Què és — van preguntan-li — el que
us ha donat aquesta convicció?

—L'Estat manxurià acaba de sollicitar un
emprèstit francès.

Dades
Ilerriot s'ha encarregat, amb la presi-

dència del Consell, de la cartera d'Afers es-
trangers. Die 90 gabinets formats durant la
Tercera República, 31 han estat presidits pel
ministre d'Afers estrangers, rnentre que el
de l'Interior n'ha presidit 29 i els altres mi-
nistres vénen molt endarrera d'aquestes xi-
f res.

D'aquests 90 ministeris, només vuit han
durat més de dos anys (el govern Waldeck-
$ousseáu — que compta amb el récord de
durada —, Clemenceau — dues vegades —,
Combes, Dufaure, Jules Ferry, Méline, Poin-
caré); onze han durat d'un a dos anys, vint

-i-cinc de sis mesos a un any, trenta un d'un
a sis mesos i tretze menys d'un mes.

Cinc governs han caigut el dia mateix
que es presentaven al Parlament : Roche-
bouet (novembre de 1877), Ribot (juny de
1914), Marsal (juny de 1924), Herriot (ju-
liol de 1926) i Chautemps (febrer de Iggo).

La Copa Davis
Els jugadors americans estan molt espe-

rançats de poder quedar-se enguany amb la
Copa llavis.

—Tenim necessitat de guanyar — diuen;
— cal que fem entrar una mica d'or a Amè

-rica.
La Copa Davis és, en efecte, d'or massís.

un revolucionari
L'ànima de la junta revolucionària que

s'ha apoderat del govern de Xile, és Carlos
Dávila, advocat, periodista i diplomàtic que
representà llarg temps el seu país a Was-
hington.

Dávila treballava fins a les quatre del matí
i es llevava a migdia, tret del dia d'any nou,
que havia d'assistir a ta recepció del cos di-
plomàtic pel president dels Estats Units.

Ja llavors Dávila era revolucionari, al-
menys pel que fa a l'horari habitual del
treball.

El pitjor moment
L'aviadora Anny Earhart, que ha travessat

l'Atlàntic, està emparentada amb el fort edi-
tor londinenc Putnam. Serà aquest, potser,
qui publicarà el llibre de l'aviadora?

El cas és que un intervivador li ha pre-
guntat

—Digueu : quin ha estat el vostre pitjor
moment?

—El meu pitjor moment — ha dit rient
Anny Earhart — ha estat quan el rneu marit
m'ha fet seure a una taula, davant d'unes
quartilles, i m'ha dit : «Ara, a escriure la
història de la teva travessia.»

Té raó
Ja es pot pensar que l'anomenada adqui-

rida de cop per l'aviadora ha excitat la tima-
ginació dels empresaris de cinema. Un d'ells
es presentà a l'hotel on l'aviadora s'estatja
a Paris, a fer-li proposicions.

D'antuvi Anny Earhart va creure que es
tractava de rodar uns quants metres per un
film d'actualitats. Però quan s'adonà que
li proposaven de fer de protagonista d'un
film d'argument, contestà:

—Que se us acudiria d'anar a demanar a
la Mistinguett que travessés l'Atlàntic?

hm WaTne
Jira lf'alker, alcalde de Nova York, acusat

de corrupció i sotmès a enquesta judicial, és
un home prim, viu, amb els ulls full of
peper (plens de pebre), diuen els americans.

Li agraden els vestits virolats i s'ha de-
ctarat netament contra la prohibició. D'altra
banda, ja va provar-ho prou en el seu dar-
rer viatge a Europa, millor dit, als bars
d'Europa. Té més de cinquanta anys, però
només n'aparenta i en confessa quaranta.

Hoover l'ha definit així: «Un home que
pensa un minut més de pressa que el seu
adversari.))

fim Walker té els seus principis. Per exem-
ple

((Els pobles vells es prenen la vida pel
cantó tràgic. Cal no ésser un poble d'enter

-ramorts. Els enterramorts fan perdre con-
fiança als capitalistes. Jo sóc alegre per do-
nar-los confiança.»

)(Els governs, en l'època actual, són massa
impressionables.»

C(Els ga^ngsters? Històries de cinema!...
Es clar que de .tant en tant hi ha morts,
però és entre ells i la policia. Són coses de
l'ofici, doncs. Els gangsters són conserva-
dors. Suprimiu la prohibició i s'hauran aca-
bat els gangsters. Per això defensen el règim
actual.»

El que serà curiós de saber, és el que res-
pondrà James J. Walker, dit familiarment
1 i A/ilker, als seus jutges, si pensa un
minut més de pressa que ells.

La factura
Ja s'ha acabat la batalla de Xang-hai.

Ara queda la factura.
No són sabudes les despeses dels bellige-

rants, però el que es comença a saber és
que els perjudicis s'eleven a vuit mil mi-
lions, un 66 per cent dels quals és degut als
bombardeigs.

Els americans anuncien que han obtingut
contractes pler a la reconstrucció dels im-
mobles destruïts.

Vuit mil milions, i oficia-invent no hi ha
hagut cap guerra ! A quant hauria pujat la
factura si el Japó s'hagués batut de debò
amb la Xina?

Ja han ,passat quatre mesos d'ençà que
les tasques de la Conferència del Desarma-
ment s'han iniciat solemnement a Ginebra,
perd gels resultats obtinguts fins ara són
magres, i el seu èxit és més problemàtic
que mai i lligat amb els esdeveniments in-
ternacionals que s'han desenrotllat en el
transcurs d'aquestes setmanes.

^La Conferència del Desarmament ha tin-
gut la desgràcia d'iniciar-se en un moment

polític i psicològic poc propici, i creiem que
Henderson ha 'hagut de reconèixer que els
que li aconsellaven un oportú ajornament
tenie!n raó, com els fets han demostrat des-
prés.

Els precedemts d'aquesta gran reunió in-
ternaciomaljus tifiquen, d'altra banda, el pes-
simisme manifestat sobre el seu èxit per
homes de gens dubtosa fe democràtica i
de sentiments veritablement pacifistes, com
l'actual president del Consell de Ministres
de França, Edouard Herriot, que ha assu-
mit davant el món el compromís de seguir
les directives traçades pel seu gram prede-
cessor Briand.

Han calgut més de sis .anys d'esforços per
decidir els governs a acceptar aquesta Con-
ferència. Recordem que cada any, quan pel
setembre es reunia l'Assemblea de la So-
cietat de les Nacions, els homes més repre-
sentatius del móin pacifista havien de •cons

-tatar amargament que les tasques de la
tercera comissió, encarregada de preparar
la Conferència internacional del Desarma-
ment, es duien amb una lentitud extraor-
dinària. Qui les entrebancava? Nosaltres,
que havíem tingut ocasió de seguir la qües-
Ció molt de prop, podem dir ne alguna
cosa. La coalició existent entre el comte
Bennsdorff, delegat alemany, el general de
Marinis, dolegat feixista Italià, i pell vell
comte Appony, delegat hongarès — però que
seguia estretament les ordres de Mussolini,
— era més que evident, i aquest trio feia
obra obstruccionista, i amb propostes que
semblaven cops de teatre, com hagué de dir
un dia Briand, miraven de proloingar a l'in-
finit les discussions, i sovint reeixien en llur
intent.

* 5 *

Perd finalment la Conferència fou fixada
i convocada. Cap a la fi del passat gener,
sobre les ribes del llac Léman, començaren
d'arribar delegats de tots els governs del
món ; perd .arribaven també ais ecos poc
agradosos de 1''artilleria que a l'Extrem
Orient sembrava la mort.

Recordem la sessió inaugural de la Con-
feréncia, que tingué lloc ien l'enorme i trista
sala-barraca improvisada al costat del pa-
lau del Secretariat de la Societat de les
Nacions. La presència dels delegats xinesos
i japonesos constituïa urna irrisió i semblava
voler advertir que entre l'idealisme i la
realitat la distóncia no és curta. Amb tot,
els reunits havien de manifestar llur pen-
sament, i ho feren àdhuc amb massa elo-
qüència. Molts d'ells presentaren propostes
més o menys realitzables i més o menys
serioses.

Les divergé.ncies entre les grams potèincies
es manifestaren de sobte, i s'aguditzarein
fins al punt de no permetre cap acord pos-

sible.
Alemanya, sabent-se sostinguda pel fei-

xisme i pel bolx^evisme, intentà d'infiltrar
en el debat la qüestió del tractat de Ver-
sailles mitjançant una proposta d'iguala-
ment en els armaments, cosa que centras-
tava també amb el punt de vista francés
quant a la seguretàt abans del desarma-
ment.

Aquesta actitud ferma de la delegació ale-
manya, com era fàcil de preveure, compro-
meté, almenys de moment, la sort de la
Conferència. Par tal d'evitar que el des-
acord pogués tenir francament oomseqüèn-
cies catastròfiques, Henderson decidí ales-
hores que fossin diferides totes les qüestions
polítiques, peròdeixant en eficiència només
les quatre comissions tóoniques, a les quals
era confiat el comès nio gens »beu d'estudiar
tot el que revestia caràcter polític, ja en el
projecte bàsic, ja en les propostes presen-

tades per les delegacions.
Entre les innombrables propostes presen-

tades, només dues tingueren un ressò mun-
dial. Una emanava del pafs més fortament
armat duel món, i per tant no podia fer bon
so ; era lla del desarmament total i imme-
di.at, presentada clamorosament per Litvi-
noff, i que caigué de la manera més ridícula.
L'altra procedia d'un país que, avui més
que mai, després de recents i instructives
experiències, sap distingir an comença i on
acaba el possible, és a dir, França. Aquesta

nació, per mitjà de la seva delegació, pro-
posava ni més ni menys que la institució
d'un exèrcit internacional ,posat a la dispo-
sició de la Societat de les Nacions, fent
així un organisme complet de la institució
ginebrina i, segons també e1 pacte fona

-mental, donar-li aquella força que call per
garantir, àdhuc amb mitjans •coercitius, la
pau del món.

La proposta, que hauria resolt fácilmemt
la qüestió per la qual era convocada la
Conferéncia, trobà adversaris irreductibles.
Una sensació d'ango•ixosa desconfiança

s'apoderà aleshores dels delegats, i molts
d'aquests s'allunyaren de la Con£eréncia amb
el propòsit de no tornar-hi més, com per
exemple els delegats britànics. Avui, el cop
d'escena germànic ha vingut a augmentar
la desconfiança. El nau govern del Reich
no fa sinó agreujar la situació, i fa pesar
un terrible mal somni sobre els ànims.

Les paraules de von Papen s'assemblen
massa a les de Mussolini : «preparar la
nació a defensar la frontera».

Qui •amenaça les fronteres alemanyes?
Ham pujat al govern francés homes de-

mòcrates i provadament pacifistes ; a l'ale-
many 'han pujat, gairebé al mateix temps,
antics espies en temps de la guerra i ge-
nerals bellicosos.

Aviat, els homes d'aquests dos governs
es trobaran encarats a Lausana i a Gine-
bra ; els uns, serens i forts de llur paci-
fisme per continuar la tradicional política
de Briand ; gels mitres, per imposar, amb
mal dissimulada .arrogància, condicions im-
possibks. D'aquesta 'emtrevista —que ppt
ésser considerada una de les més impor-
tants i greus des de l'acabament de la guer-
ra fins .ara — dependran moltes coses, sense
excloure'n la sort de la Conferència del
Desarmament i la que li és tan estretament
lligada, que és la de la pau!

TIGGIS

Ja l'heu provat..?
- Es diferent de tots,

perquè és elaborat

4
r.

amb les AIGÜES
de LA GARRIGA

i

CREMA SABÓ /'

Demaneu-lo
-	 per tot arreu!

.	 ANONIMA BLANCAFORT - Le Oerriga

Tranvías de Barcelona, Sr A.
Es posa en coneixement dels se-

nyors posseïdors de les nostres Ac-
cions Preferents q%, que des del
dia 13 del mes que som i contra en-
trega del cupó núm. 13 de les ex-
pressades accions, es pagará e1 saldo
del dividend corresponent a l'exercici
de 1931, equivalent a '1'x °% anual, o
sigui pessetes 5 per cupó, deduint
pessetes o'2046 pels impostos legals,
en els següents establiments banca-
ris

A Barcelona : S. A. Arnús-Garí i
Banca M.arsans, S. A.

A Madrid : Banco Internacional de
Industria y Comercio i Banco de Viz-
caya.

A Bilbao : Banco de Vizcaya.
A València : Banco de Vizcaya.
Barcelona, 8 de juny de 1932•

El Director general,
ALFRED ARRUGA

L'ESTATUT AL PARLAMENT

E1 primer arfícle
QUIN EN SERA L'EPÍLEG?

la Conferència del Desarmament
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Viatges Marsans, . A. i
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es-
trangers - Passatges Marítims i aeris
Viatges a "Forfait" - Excursions acom-
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Agència exclusiva per a la venda de
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Evelyn Brent en u La madona del carrer»

«Berlin-Alexander^latz», film tret de la novella d'Alfred Dòblin

j%/À)]

EL. CINEMA
L'ACTUALITAT CINEMATOGRAFICA	 DES D'ALEMANYA

Finals de temporada "Berlín-Alexanderplatz"
Ja som a l'època en la qual Ves empre-

ses no ens donen sinó les escor•ia81es de
llurs stocks. No és qúe els magatzems es-
tiguin buits, però si en ells hi ha cintes
que poden ésser tresors, les empreses creuen
més prudr^nt reservar aquests tresors més
o menys problemàtics per a millors temps.
Millors temps vol dir la temporada vinent.
A París ja han vist la segona part de
Skippy, Shangai Exprés, Noies d'unifor-
me ; aquí haurem de tardar encara uns
quants mesos a veure-les.

Es inútil que la temperatura tingui aquest
any benignitats impròpies de l'època. El
públic no consulta el termòmetre, sinó el
calendari, es retreu dels cinemes i els cine-
mes es vengen exhïbimt davant l'escassa
concurrència cintes de rebuig. Som al temps
doncs en què el cronista que vol domar a
les seves cròniques una actualitat, no pot,
com havia fet fins avui, parlar del que
vol, d'allò que a ell li semblava impor-
tant, sinó que s'ha de reduir a parlar del
que pot.

Un dia valoràvem, refiant-nos de dades
facilitades per una oficina competent, en
quatre cents el nombre de films que passen
en una temporada per Barcelona. I, na-
turalment, no tots els que es realitzen a;
món vénen a Barcelona! Penseu doncs, da-
vant de xifra tan considerable, com és pos-
sible aconseguir ni tan sols un terme mitjà
de producció acceptable? No considerem
sinó els arguments. La invenció no és pas
cosa que s'improvisi ni que s'aconsegueixi

Dia de! Cinema
Dissabte, f
l8de úny U IVOLI

Tarda, a les 4

l e r NOTICIARI FOX (sonor)

p , on El film Fox (mut),

AMANECER
perJANET GAYNOR i E OBRIEN

3er La pel • lícula Metro Goldwyn Mayer,

EL COMPARSA
(sonora) per BUSTER KEATON

4, rt La producció M. G. M. (en espanyol),

EL PRESIDIO
per JOAN DE LANDA

Nit, a les 9 i mitja

1. e 1 ALFOMBRA MAGICA (Fox)
2, on La pel lícula UFA (muda),

ETÉ )ANINIdNGlVARI	 S

3. er l'obra de STAN LAUREL i OLIVER HARDY

VIDA NOCTURNA
(parlada en espanyol)

4. rt La producció

LA CANCIÓN DE PARÍS
film Paramount per MAURICE CHEVALIER

PREUS tarda o nit: Preferència, 2 ptes.
General, 1 pta.

NOTA: Donat l'excessiu metratge començarà l'espec-
tacle puntualment,

per encàrrec. Una vastfssima organització
collectiva assegura a Hollywood la conti

-nuïtat d'una producció quamtiosa. Però les
falles són tan evidents, tan momhroses, que
semblen justificar les invectivas dels detrac-
tors del cinema.

Naturalment que el cifiema realitza i ha
realitzat sempre quelcom d'excepcional en
la història de les arts. Va repetint, dupli-
cant a la seva manera, assumptes ja exis-
tents en el món de les 'lletres. Precisament
sempre ens hem queixat de la poca imvem-

tiva dels productors, que prefereixen, per
poc que puguin, recolzar-se en una novella
o comèdia que timguon un prestigi i una
solvència. Però fins t tot en aquests domi-
nis, hi ha restriccions inviolables. !El ci-
nema, efectivament, no pot adaptar-se sinó
assumptes capaços d'interessar la majoria
de la gent. Només allò que hi ha en nos-
altres de comú, de genèric, pot donar un
bell argument de pellfcula. Uma novella,
àdhuc (encara que ja no tant) una obra de
teatre, podem abordar temes específics, sos

-tenir-se per un anàlisi psicològic intrincat
o profund ; un film, de cap de les maneres.
I que consti que en parlar així abandonem
el terreny de la pura crítica per tenir en
compte tota la intrincada maquinària, ple-
na d'engranatges materials i socials, que
fabrica els films.

Per tot això fóra interessant am, al final
de la temporada, classificar els films que
hem arribat a veure, que no són pas pocs,
en unes quantes rúbriques generals, per
veure aleshores com els temes que el ci-
nema ens proposa són extremament reduïts.
Variacions innombrables sobre uns quants
temes fonamentals. Hi ha variacions super-
es i variacions insípides. A desgrat de tots

els ornaments que ho dissimulen, Aristò-
crates del crim és una variació trivial d'a-
quell mateix tema que Els carrers de la
ciutat ha ,presentat en una variació extra-
ordinàriament reeixida.

***

A la llarga, com dèiem en el número am.
tenor, els temes s'esgoten. Com també es
dilueixen els estels. Parlem dïEvelyn Brent?
Aquella star que Sternberg va fer fulgurar
amb rm esclat incomparable, ens ha estat
ara ben difícil de reconèixer .en aquella noia
discreta, que és l'heroüna de La madona
dels carrers. I què poca cosa és aquí, aque-
lla que havia estat lá protagonista de La
redada i La llei de la xurma! No parlo de
l'artista, àdhuc el prestigi físic és aquí del
tot absent. La qual cosa demostra que les
vedettes la majoria de les vegades són obra
del director. Si llur tasca artística és tan
satisfactòria, és perquè no fan sinó una
tasca al dictat. I si, tractant-se d'una dona,
lla seva bellesa ens sembla tan extraordi-
nória, encara això és també fruit de les
astúcies del director. Ell les maquilla, ell
les vesteix, cll les mou i, sobretot, ell té
la intuïció dels rols en els quals aquell llar
peculiar aspecte físic pot lluir en tot el seu
màxim rendiment. 1 el cameraman, expert
fotògraf, juga amb la fotogénia dels ros-
tres. Evelyn Brent, tan brillant en La re-
dada, apar en aquest film, La madona del
carrer, com una noia més aviat baixa, for-
ça discreta, en algunes escenes desproveïda
totalment d'atractiu i gesticulant e1 seu rol
amb una deplorable manca de personalitat.

EI cinema sotmet les coses a una trans-
figuració. Perquè divergeix de la realitat
prosaica, és perquè encanta les multituds.
Dfaz-P1aja vol que el cinema sigui docu-
ment, i per tant enemic del romanticisme.
Però ]'home no pot viure sense la passió
romàntica i les masses aplegades en un ci-
nema parlen de l'essència romántica del
cinema actua]. L'inconvenient no és que
el cinema sigui romóntic, sinó que sigui
d'un romamticisme de vegades tan insinoer.

J. PALAU

El Día del Cinema
El dia del cinema tindré lloc por primera

vegada a Barcelona el propvinent dissabte.
La idea d'establir aquesta diada ha nascut
a l'objecte d'aplegar a l'entorn de diversos
actes, alguns de públics, altres de privats,
tots els elements professionals que s'ocu-
pen del cinema.

Aquells dels mostres lectors que s'inte-
ressin per aquests actes trobaran en la
premsa diària tota classe d'informes. Hi
haurl dues sessions excepcionals de cinema
i a la nit un sopar al Casino de Sant Se-
bastià.

Augurem un brillant èxit a aquesta festa
que bé caldrà instituir d'una manera fixa
i donar-li, cada cop més, un caire eminent-
ment cultural, sense renunciar a fer-la po-
pular. Exposicions tècniques, literàries, con-
ferències, projeccions especialment culturals,
heus ací quelcom que caldrà afegir un .altre
any al programa que per aquest hi ha
am un dat.

Tenim entès que s'ha sollicitat el concurs
de la Banda Municipal i podem assegurar
que la festa s'a• abarà amb un ball de gala,
com és de consuetud en semblants circums-
táncies.

Creiem que en una ciutat en la qual en-
cara no es fa cinema la diada del cinema
no pot ésser sinó alió que serà el dia r8.

Possible
Actualment es rertlitza, a Joinville, um

film l'acció del qual transcorre en els me-
dis políties. Però alguna de les escenes
s'havia de rodar fora dels estudis, entre
elles una a 1•a porta del ministeri de la
Justícia. Per tal de fer-Mo, un matí re-
eent, actors i operadors es traslladaren a
la plaça Vendóme. Quatre actors impo-
sants, amh barba, ben vestits i condecorats
amb la roseta de la Legió d'Honor, en-
tren sota el porxo i es disposen a treballar
en llur paper d'homes polítics, quan apa

-reix, esverat, un secretari del miinisteri
—Un film? Rodeu un film? Ja teniu auto-

rització?... I, encara que en tinguéssiu,
aquest matí és impossible. Ja us en podeu
anar. Aquest matí hi ha la transmissió de
poders. Hi haurà ex-personatges i els nous
personatges. Si, per afegidura, s'hi barre-
gen actors, com voleu que no fem planxes?

Què vol el públic?
Els americans no tenen diners, i van

poc al •cinema. El pressupost de les cases
productores es va reduint, reduint. Fa un
parell d'anys que, aquestes vam de reorga•
nitzacib en reorganització, per tal de sal-
var-se com a negoci.

La producció mateixa sofreix canvis : es
redacten d'altra manera els arguments, a
fi que en muntar els films s'aprofitin més
els metres rodats ; es destinen menys di-
ners a decoracions i vestuari, es rebaixen
sous.. .

Però fio n'hi ha prou. No és possible de
reduir el preu de cost d'un film més d'un
cert límit sota del qual, si no es perden
diners, no se m'hi guanyen.

El que cal, diuen els entesos, és atraure
més gent a lees sales de projecció, que s'han
vist obligades a abaixar llurs preus.

Wf^ll Hays, l'anomenat tsar del cinema
americà, ha pensat que si él públic deser-
tava del cinema, la culpa devia ésser dels
films. Per això ha pensat preguntar què
voldria veure el públic.

I ha emprès una vasta enquesta, en curs
de realització actualment. Mitjançant but-
üetims de vot repartits en les sales de ci-
nema, qüestionaris adreçats per correu a
periodistes, escriptors i artistes, i altres
mitjans d'investigació, Hays vol saber els
gustos i preferències del públic.

Fins ara s'han recollit cent cinquanta
mil opinions . L'intelleotua'l vota pels di-
buixos animats ; el gran públic, pel drama,
les pellícules que tractem problemes socials
o sexuals i sobre la vida de l'alta societat.

Els arfistes estrangers
als EE. UU.

S'havia dit que els americans, en ple pro-
teccionisme, volien expulsar dels Estats
Units totes les stars estrangeres. Es a dir,
que e) bo i millor de la pantalla deixaria
de formar en els quadros de les cases pro-
dueto res

B. P. Schulberg, vice-president responsa-
ble de la producció Paramount, ha dit so-
bree això:

((Tota acció legislativa que volgués ex-
cloure de Hollywood els artistes estran-
gers, seria injusta àdhuc envers el públic
nordamericá, el qual reivindica el dret que
té a escollir els seus favorits al pafs que
vulgui. No és la preferència d'una casa el
que explica 1a popularitat de Mauriee Che-
valier, de Marlene Dietrich o de Greta Gar-
bo, situó l'aclamació dels milions d'ameri-
cams que volen pagar per veure'ls. No és
possible passar-se dels artistes estrangers,
com és impossible privar de llegir Wells
o d'escoltar Strauss. Qui fóra capaç de ne-
gar a ningú el dret de llegir Shakespeare
t Tolstoi, o d'admirar etls pintors del Re-
naixement ?»

«No man's land»
No man's land, la terra de ningú, el tros

de terra comprès entre dues trinxeres ene-
migues, és el títol d'un film.

Es tracta d'un altre film de guerra, de-
gut a un ex-colla,borador de Pabst, Victor
Trivaz. 'Es doncs un fiilm alemany. Diuen,
crítics de 1a sinceritat i independència dels
quals no dubtem, que es tracta d'una obra
d'una realització i d'un estil admirables.

Es un film de guerra, però d'un aspecte
particular. Sense renunciar al realisme pu-
nyent que sembla indispensable a un film
de tendència pacifista, l'autor ha adoptat
un punt de vista prou elevat perquè la
seva obra tingui un abast general.

^El cinema alemamy ,no produeix de temps
ençà més que films d'una marcada ato-
fija. Vèncer dificultats tècniques ha estat
la característica principal del cinema ale-
many i, avui dia, la bona fotografia, la
bena sincronització, la bona direcció, han
deixat d'ésser un mèrit per a convertir-se
en convingudes exigències.

Hi ha encara unes grans possibilitats die
laboratori en el tonfilm i en elles el .pitjor
són les experiències. !El cinema alemany
està vivint, fa molt de temps, exclusiva-

ment d'experiències aconseguides. Diuen
que insistir no és mai cap vici i els ale-
manys en deuen estar convençuts. (El pe-
rill d'intoxicar-se phi és : René Clair afir-
mava a Berlín, fa uns mesos, la seva for-
mació experimentalista alemanya.)

v**
En mig dels sorolls de carrer, de les

emocions dels tràfic urbà del Berlín més
popular — i americanitzat —, en mig d'una
seguretat tècnica dissimulada té lloc l'ac-
ció de Berlin-Alexanderplatz segons la no-
vella del mateix títol d'Alfred Doblin.

Denunciem d'ara per sempre més, el gust
de portar tan repetidament al cinema la
vida dels baixos fons socials, molt més si
respon a un prejudici estètic de quadro de
costums i pintoresquisme. (El que la gent
anomena ((colom.) Tota l'emoció una mica
infantívola de veure lluitarbons i dolents
i de viure un ambient que ens és descone-
gut i misteriós queda malmesa amb la re-
petició de «caràcters» massa teatrals i massa
pictòrics. El cinema actual no pot viure de
caràcters. La decadència del cinema rus no
serà aquesta?

L'adaptació al film d'un llibre tan extra-
ordinari i tan original com el d'Alfred Dó-
blin ens planteja de beli nou tots els pro-
blemes de l'autor — i si intervé directament
en la redacció del manuscrit, encara més 

—obligat a escenificar-se. El cinema té una
tan gram capacitat lògica i ordenadora que

fa desaparèixer estils i personalitats. Tots
els defectes contra la unitat de l'obra que
el cinema encara conserva, 1i han vingut
de les altres arts que una teorització exces-
siva obliga a posar en relació amb ell. Ber-
lin-ullexanderf latz n'és un born exemple.

Alfred Doblin i jo estem conformes que
Franz Biberkopf, l'heroi de la historia de
Berlin-Alexanderplatz, és un petit burgès,
que la seva vida és vulgar. Biberkopf té
por quan surt de la presó, quan arriba a
la ciutat, quan ha de tornar a ésser delin-
qüent, quan roba, quan és honrat i quan
estima. Biberkopf és um sentimental : el seu
paradís ideal, uns nuvis entrant en una es-
glésia i un bosc en primavera. Quan es veu

AVUI

FÉMINA
Un doble programa

inigualable

la Madonna
de las callas

Un drama de la
«Columbia Picfures»

Hermanas de farándula

Una fina comedía FOX

sense braç i inútil, Franz Biberkopf ven la
seva honradesa per uns vestits nous, unes
copes de xampany i una habitació modesta.
Les alegries i els sentiments de Biberkopf
quan és venedor de carrer i quan és lladre
són d'una tendresa grollera; les seves reac-
cions, brutals ; les seves móximes, deliqües-
cents. Si fio fa més, honrat o lladre, aquest
petit burgès de Franz Biberkopf és perquè
no pot.
D'ací ve que el públic francés hagi que-

dat sorprès que aquest home gran, massís

i poc atraient tingui grans èxits femenins.
Caldrà creure que la força i la timidesa
són les úniques coses que poden salvar
]'honradesa i elsencants de tots els petits
burgesos que com Franz Biberkopf viuen
entre el brogit berlinès que Phil Jutzi ha
sabut disposar tan bé com a fons de Ber-
lin-Alexanderplatz.

CARLES M. CLAVERIA
Marburg, juny.

J a ho,abiu.0.
— que la medalla d'or que cada any

atorga al millor film l'Acadèmia de Belles
Arts de Londres, ha escaigut a Carbó, de
Pabst?

— que Peter Lorre, conegut d'ençà de
M, de Fritz Lang, vol rodar un film sobre
la misteriosa història de Caspar Hauser?

— que Caligari serà objecte d'una versió
parlant?

—que ell cineasta belga Queeckers pre-
para una expedició a (Espanya, amb con-
feréncies sobre el cinema 1 la literatura
belgues?

— que a Joimville es prepara la filmació
de Topaze, de Pagnol?

—que Jean Boyer i Antoime Rosimi yo-
len realitzar una sèrie de films curts sobre
Les faules de La Fontaine modernitzades ?'

— que la M. G. M. prepara un film tret
del llibre Educació d'una princesa, de 1a
gran duquessa Maria de Rússia?

—que a Berlín ha sortit un metge que
es diu Frankenstein i vol processar el pro-
ductor del film del mateix nom?

— que a Portugal ha tingut lloc darre-
rament, amb gran èxit, una Setmana del
Film Mut?

— que la novella de Paul Morand, Lewis
ea Irène, será filmada? IEls protagonistes
seran Jean Murat i Dorothea Wieck, la ins-
titutriu de Noies d'uniforme.

-- que Alberto Cavalcamti fa dos films
amb els chansonniers de Montmartre?
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EL TEATRE
L'escena casfíssa Mirador teatral

Un cop d'ull a les ca^rtelleres dels espec-
tacles barcelonins refreda automàticament
els entusiasmes d'aquells que pugnen per la
catalanització de la nostra vida social. No
volem ja referir-mos a la penúria del teatre
català ; prou comentaristes té la seva crisi.
La nostra imtemció abasta l'es• ena en la
seva totalitat, ]'espectacle escènic en tots
els seus gèneres.

Sense necessitat de fer cap exposició, po-
dem sentar l'afirmació inicial que Barcelo
na, teatralment, és tributària dols altres
països. A Catalunya, que fa-
briquem tantes coses, no hem
aconseguit orear, no un tea-
tre nostre, sinó simplement
inspirar qualsevol espectacle•.,
teatral. Quan diem inspirar,
volem dir inodrir d'escena amb
la saba autòctona, extreure
la matèria artística de les pe-
dreres mostres i no pas acudir
al folk-lore més o menys fal-
sificat de les altres terres.

Són balders els exemples.
Pels escenaris barcelonins des-
fila vertiginosament el tipisme
internacional: la cobla anda-
lusa, el xotis madrileny, el
tango argentí, la dansa ame-
ricana, les contorsions negres,
els valsos vienesos... Si espo-
ràdicament gosa sortir una
barretina davant de la bate-
ria, tots posem el crit al cel
i 'invoquem el patriotisme i un
segrút de coses .per fer-la ama-
gar. t no ens fa4ta la raó.
Si la barretina en si no és
recusable, ho és la intenció
que la mou, car la majoria
de vegades no es tracta sinó
d'explotar estats sentimentals
al contrari de les exhibicions
del tipisme foraster, que no
obeeixen a altra cosa que a
la diversió del púb'lio, desig
legítim quan d'espectacles frí-
vols es tracta.

A Barcelona estem condem-
nats al popularisme estrany.
De les orquestres del teatres,
dels manubris dels carrers,
dels altaveus de la ràdio, no
cal esperar-ne altra cosa que
tonades i lletres forasteres.
Qualsevol noia catalana cent
per cent us embadalirà amb la gràcia que
posa a imitar les «chulas» die La Latina,
o bé les «pebetas» de La Boca. Es aquest
el menjar que ordinàriament serveixen en el
teatre. El poble, involuntàriament, és dòcil
a aquest procés de desnacionalització.

Com combatre aquest estat de coses?
Nosaltres no hi veiem altra solució que la
de crear un popularisme nostre enfront del
popularisme foraster; davant del tipisme
d'ells, dreçar el tipisme nostre. Que els nos-
tres autors girin els ulls al nostre dramatis-
me, als nostres costums i a la nostra ma-
nera d'ésser.

Comprenem les dificultats d'una obra
semblant. Per desgràcia, la vida social de
Catalunya — i més cancretameint de Bar-
celona—, ha perdut personalitat degut a les
injeccions forasteres. La immigració espa-
nyola ha produït uin aiguabarreig de cos

-tums i de llenguatge. El barri baix barce-
loní té ben poca cosa de català... Cal, però,
esforçar-se a salves-ne les essències. Repen-
dre el fil trencat després dels sainets d'Emi-
li Vilanova, posar en l'anècdota genuïna

-ment barcelonina tot allò susceptible d'és-
ser revestit de color escènic.

Està molt bé que recorreguem al reper-
tori foraster quan d'obres mestres es trac-
ta. Però és deplorable que no puguem ai-
xecar el teló d'un teatre de revista sense
necessitat d'apellar al castís madrileny o
andalús, quan, sense moure's de Barcelo-
na, un home enginyós trobaria ambients i
trames que el públic rebria amb idèntica
complaença que ara.

El barcelo^nisme és en aquest sentit una
mina inexplotada. Hem fugit dels exemples,
però no volem acabar sense .posar-ne u1.
Recordem la voga immensa que durant un
temps assoli el cuplet català. Barcelona no
cantava ailtra cosa. No se'ns digui que aque-
lles composicions, en esperit, ens eren tan
forasteres com un tango argentf. Quan da-
munt de l'escena es deia

Cada diumenge a la nit
jo vaig amb la mare al Foment a ballar

Pilar Alonso

era tot una época i un ambient barcelonins
que havien trobat l'expressió més encerta

-da. IEn aquests versos canten totes les nos-
tres Randes i l'esquerra de l'Eixampla amb
les seves sales de ball, les seves noies avant

-cinematogràfiques, els dependents galants,
e' refresc de la mitja hora, les mares que
perdien la nit per a casar llurs filles... Tot
un moment de Barcelona que ha mort ban

-dejat per les sales de te, els mallots de les
platges i els urroadsters» a bon preu!

El cuplet català visqué i morí vinculat a
una sola intèrpret: Pilar Alonso. No cal pas
ressuscitar aquell. Però nosaltres sentim,
ja, el nou cuplet barceloní, bastit .amb ele-
ments actuals, participant de tota la gràcia
moderna i sense perdre ni una jota d'aquell
perfum de barcelonisme.

I, com el cuplet, el sainet, i la revista, i
la sarsuela. Seria un error preocupas-nos
només de les empreses de l'alta cultura i
abandonar el poble a l'enginy foraster.

ANDREU A. ARTÍS

El nostre festival Boethe
Per tal de donar al festival MIRADOR per

a la commemoració del centenari de Goethe,
una absoluta seguretat d'èxit, i per a donar
lloc que siguin vençudes algunes dificul-
tats d'organització, ha estat ajornat fins a
la tardor el festival-homenatge que vàrem
anunciar en el nostre darrer número.

"Pnacleto se divorcia", de Muñoz Seca
i Pérez Fernández (Teatre Barcelona)

Es tanmateix una obra excellent, de les
més reeixides d'aquests dos autors. De les
menys desllorigades. S'hi acusa la pericia
teatral dels dos antics collaboradors. I des-
prés, de L. Oca — això pel que es refereix
a Muñoz Seca =, fa l'efecte que la seva
exaltació, la seva pruïja antirepublieana
s'hagi asserenat i que tot i que oo:ntinua
essent un fervorós partidari de les antiguas
glorias españolas personificadas en su ma-
jestad, etc., etc., ara, tot i que continua
posant, ma'iciosament, peles al carro del
nou règim, hi predomina molt més l'autor
que no el sectari.

Muñoz Seca fa servir el tema del divorci
com a pretext per a satiritzar la Repú-
blica. Com que la sútira és de bona llei,
ano hi ha res a dir; al contrari. La Repú-
blh a ano en patir:l gens, i ell, de passada,
hi sortirà guanyant.

El tema, que és el del divorci contra
dues persones que, tot i el seu geni res-
pectiu s'estimen, és ben enfocat. Una ve-
gada divorciats, gròcies a la llei votada per
les Corts republicane§, s'enyoren i pateixen.
1 després d'una colla de peripècies, curosa

-ment dosificades, i evitant — la cura dels
autors és vistont — el grotesc balder, tor-
nen a ajuntar-se.

El que no hi queda clar és el següent,
que és una reflexió de sentit comú. 1 és
que si teniu en compte que .éls dos per-
sonatges s'estimen, és fatal que tard o d'ho-
ra tornaran a ajuntar-se, En .aquest cas
el divorci els haurà servit per adonar-se
que s'estimaven i que la vera estimació
havia de pesar més en el seu tracte o en
la seva relació quotidiana que no el ecu
geni. 'EI divorci els ho ha fet veune clar.
Possiblement, no hauria estat així abans.
Això és el que esquitllen els autors, els
quals pretenen dir que sense el divorci to-
tes les trifulgues patides peos seus perso-
natges no haurien ,pogut evitar-se.

Aquest és l'inconvenient que té barrejar
les conviccions amb la pruïja partidista.

La visió, i la concepció, al teatre, ha
d'ésser sempre una feina objectiva, serena.
Si .no, tot i i'habiiitat teatral dels autors,
sempre traspua. De totes maneres, entre
aquesta obra i moltes d'altres dels seus
autors, hi ha urna diferència considerable i,
precisament, a favor d'aquesta darrera. —P.

L'Argentina, nou -nada
André Levinson ha publicat a Commdia

un article de rectificació sobre la ballari-
na espanyola Antònia Mercè, anomenada i
prestigiada a tot el món sota el pseudònim
de l'Argentina.

Hom no pot pas titllar d'indocumentat
un home com André Levinson. Levinson
és l'autor del llibre més complet sobre co-
reografia que es coneix. La danse és un
llibre 1a grandària del qual no n'exclou
una arquitectura perfecta. 1 bé. Per a Le-
vinson la darrera presentació de l'Argen-
tina ha servit per a destarotar tots els seus
postulats de crític, tots els conceptes que,
llargament elaborats, havien servit per a
establir críticament el panorama de l'art de
l'Argentina.

De tal manera, arriba a dir Levinson,
que l'Argentina «ha debutat, amb vuit com-
posicions inèdites».

Es interessant el cas de l'artista que un
cap arribat al cim de la seva glòria, i un
cop que aquest cim s'ha solidificat i ha
esdevingut persistent i immutable, es sent
temptat pel risc dels camins inèdits. (tEl
cas d"Azorín recollint fracassos del gran
públic al teatre ; ell gran públic que li havia
atorgat ja d'una manera definitiva la .pal-
ma del mestratge en la novella i en l'as-
saig.)

I, e que encara és més curiós, Levinson
remarca la frescor de des noves fórmules
de l'art d'Antònia Mercè, fins a l'extrem
que arriba un moment que sembla que im-
provisi la dansa.

Segons Levinson, hi ha tres espècies en
la dama de l'Argentina : escenes de gènere,
a base del que s'anomena color local ; fmg-
ments de virtuosisme, de tipus veritable

-ment teatrals. I, finalment, la dansa pura,
que sense pretext anecdòtic, i fins i tot ate-
nuant el pintoresc, tradueix la més íntima
de 'les emocions.

No cal dir on vam a parar les predilec-
cions del crític.—D.

Es^anf en vies de reorga=
nifzacíó 1'Adminisfració
del nosfre peri®díc, els
1ec4ors són pregats de
comunicar=nos qualsevol
deí ciència o retard que
faci anormal la difusió de

MIRADOR.

Ho confessom ingènuament. No conei-
xíem la senyora Aurea de Sarrà. Una mena
de recel inexplicable i invencible ens havia
tret sempre les ganes d'anar-la a veure.
Però a l'últim ens hem decidit. Hem anat
al teatre Barcelona on fa uns quants dies
va donar una gala de danses i recitació.
I hem tingut una sorpresa considerable
Molta gent, fins i tot persones d'una certa
solvbnoia, ens havien parlat d'Aurea dC

Leila Bederkhan

Sarrà com , si fos una dansarina, ens havien
dit que la badalonina ballava . I ara resulta
que la famosa Aurea no baila. Tots aquells
que li han dit ballarina no saben pas el
que vol dir aquest mot. Dansarí, dansarina,
segons el diccionari, és aquell o aquella que
dansa, que estima dansar, que fa professió
de dansar. I, evidentment, això no podrà
ésser mai aplicat a l'Aurea de Sarrà. Car
aquesta senyora — repetim-ho — no dansa.
1 afegir al nom de dansarina l'adjectiu
clàssica — com han fet alguins indocumen-
tats — és una sinistra broma que voreja
l'heretgia.
El seu vocabulari coreogràfic, en efecte,

és d'una pobresa que esgarrifa. L'Aurea
es limita a caminar, a córrer, a girar eter-
nament sobre la mitja-punta, a fer unes
estiradetes de cama que ano arriben ni tan
sals a ésser un développé i a moure arbi-
trariament uns braços inexpressius i morts.
Això és tot. Millor dit, adornat amb unes
posturetes facials, que atenyen fàcilment
el grotesc més pur. Aquesta penúria de
passos, que voreja la inexistència, és dis-
simulada per Aurea amb una abundància
d'accessoris que árriba a marejar : enfarfec
esgarrifós de draps — amb els quals enso-
pega i s'enreda —, Creus, lires, guiriandes,
varetes màgiques i altres excessos. Però
mentre que en una veritable dansarina,
l'accessori té sempre um valor constructiu
— l'arc, en la ballarina javanesa, no és

 ratuit sinó una forma	 o-un ornament eg	 g
mètrica que es conjuga amb les Sínies dels
braços —, a Aurea els copiosos accessoris
li ser-veixon per a escamotejar la dansa.
Les seves evolucions són un veritable

atemptat a la coreografia. Té el mateix re-
pertori restringit de moviments de la ba-
llarina rítmica. Però els adeptes de la dansa
rítmica o plástica supediten estretament la
dansa a la música. Traïció, evidentment.
La dansa és fi en si, no ha d'ésser subor-
dinada a carp altra activitat. La veritable
dansa, la dansa clàssica, no reprodueix rit-
mes, sinó que en crea, afegeix alguna cosa
a la música, l'augmenta. Por a la dansa
clàssica, la música és un subordinat. Però
no volem desenrotllar aquest tema. Direm
únicament que la ballarina rítmica, mal-
grat la seva insuficiència tècnica, es sot

-met absolutament al ritme musical. Aurea
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—Per quin diari és aquesta foto?
—Per ca,p... sóc un aficionat.
—Indecent ! Que s'ha cregut que es pot

retratar així com així una noia en vestit
de bany?

(Candide, París;

yw

i

—No siguis rebec. No et deixaré ficar a
]'aigua fins que sàpigues nedar.

(Ric et Rac, París)

Origen de la tuberculosi

Aquesta terrible malaltia és produï-
da generalment per contagi, i són més
propenses a adquirir-la les persones
dèbils. El microbi és a l'aire, i en res-
pirar passa als puilmoins, on, si es
tracta d'una persona feble, es des-
emrotlla i reprodueix, donant lloc a la
malaltia. Per això recomanen els met-
ges a totes aquelles persones dèbils,
als anèmics i convalescents, que pren-
guin el FOSFO-GLICO-COLA-DO-
M,ENtECH, puix aquest enèrgic re-
constituent de grat sabor, dóna a l'or

-ganisme els elements neoessaris per a
defensar-se contra el microbi. —Deu anys? E1 jutge Dickson no en

dóna mai més de cinc pel mateix delicte 1

(New-York American)

.:
.& ' a

--Que si hi ha distraccions en aquest po-
ble? Ahir mateix vàrem tenir un eclipsi de
lluna.

(Dimanche illustré, París)



irador"pregunta als escriptoi
Quín fou el primer símptoma de la vostra vocació
líferària?
Us fou difícil d'encarrilar aquesta vocació?

"M
1.

2.

Dibuix d'A. Cgrrons per a (:Un Llibre Verd,

Aquesta semana es posa a la venda

La República de Treballadors

1	 1 s t%11

LE/ • LNLETRE/
rsUna visió de ManresaRWTATS

Allò que nosaltres fem per obra i gràcia
d'una vocació ha tingut el seu origen en
un moment de la vila nostra, que de ve-
gades ve fixat per una anècdota trivial.

Com va desvetllar-se en la consciència
de cada escritor la seguretat que el seu
camí era marcat vers la literatura?

Mtanuou, en fer aquesta pregunta als
nostres éscriptors, pretén, ultra la curio-
sitat habitual en tota enquesta, posar en
evidència algunes dades que poden servir
ter al panorama crític de cada escriptor.

J. M. Lòpez=Pícó
Adolescent tot just, cinquc any de bat-

xillerat, la lectura de Shakespeare i el
fulleig incessant dels
valgms de la Biblio-
teca Rivadeneira de
Autores españoles a

^^	 t	 gla llar del poeta Isi-
dre Reventós, pare

s. "m® de Manuel Reventós,
amie i company de
tota la vida.

Ei màxim encoeat-
 jament literari i la

fixació de la meva
t	 r.,	 vocació per vies mor-
 ala

llar de Narcís Ver-
d.agucr i Calli,, dins la qual .aprenguí les
virtuts de lleialtat p !riòtica i de fervor
dantesc.

Els primers exemple — no em fa por
dir les primeres lliçons d'alt mestratge 

—els he rebut del poeta Josep Carner.

J. M. de Sagarra
Q ua^n cm vaig adonar que la meva vo-

cacR era la literatura, i que podria servir
per escriure vers o

v „	 prosa? No ho sé, ni
m'he plantejat mai
el meu ofici en

 aquesta forma ; és a
dir, no m'he dit
mai : tu en aques

 món faràs tal cosa o
^r	 tail altra, o el teu

destí és fer •això. La
literatura ve natural-
ment i sense que un

'^	 se n'adoni• Com la
majoria d'escriptors
d'aquest país, primer

vaig ésser un aficionat i després l'afició es
convertí en ofici i en manera de viure.

El que se'n diu escriure coses de fantasia
i d'imaginació, en la meva activitat o la
meva mandra, és un pecat remotíssim. Tan
remot com allò que la gent anomena co-
mençar a tenir ús de raó. Als set anys,
recordo perfectameint que vaig escriure una
tragèdia que es deia Ayax furioso. Aquesta
tragèdia, que probablement devia ésser
d'un futurisme agut, tenia per herois els
emperadors romans, els policies de Barce-
dona i alguns noms que figuraven a la
guerra de Cuba. He perdut l'original, però
em penso que és la primera obra amb
jretensions literàries de la meva vida; més
tard (entre els vuít i els onze anys), vaig
continuar escrivint obres teatrals de tema
pastoral o de tema històric. La meva pri-
mera poesia publicada va sortir a la Re-
vista Popular : era dedicada a um bisbe de
Xile; aleshores jo anava vestit de mariner
i estudiava el tercer anys del batxillerat.

Als quinze anys havia escrit molts versos
en català, especialment sonets ; un d'a-
quests, titulat Ofèlia, que més tard sortí
a la Ilustració Catalana, em va valer la
coneixença i l'amistat de Josep Carner.

Carner, Alcover, Maragall i Costa i Lla
bera varen ésser els que m'ensenyaren a
fer versos ; les dues poesies que mercaren
la meva trajectòria fins al dia d'avui es
deien La dona d'aigua i L'Hostalera ; no
hagin estat mai publicades. Ais divuit anys
i tornant d"Ità'ia vaig escriure, dins l'o-
rientació d'aquelles dues poesies, un poema
titulat Joan de l'Os que figura en el meu
primer llibre i va tenir un premi ordinari
als Jocs Florals de l'any 1913. !En Joan de
l'Os em penso que hi ha apuntat tot el
poc aprofitable que després s'ha .anat veient
en la meva obra.

Quan vaig publicar El mal caçador, em
vaig pensar que potser serviria prr fer
alguna cosa de teatre. El teatre el tenia

abandonat des dels deu anys. Ignasi Iglé-
sies va ésser el qui em va decidir a escriure
una obra dramàtica ; en en una setmana
vaig enllestir Rondalla d'esparvers, en tres
actes i en vers, la vaig lliurar a l'Ig-
nasi Iglésies, i pocs mesos després (desem-
bre de 1913) s'estrenava al teatre Romea.

Rossend Llates
Recordo exactament on i quan vaig sen-

tir per primer cop la vocació llterària. Te-
nia divuit anys i era el mes de febrer. Cap
a mitja tarda jo em dirigia, carrer de Claris
avall per la mà dreta, de casa meva a la
del doctor Cosme Parpal i Marquès, on,
amb atenció per sota de la mediocre, repas-
sava algunes assignatures de Dret, que és
la meva carrera, encara que no el meu
ofici. De sobte, travessant el carrer de Ma-
Horca, em va sobreprendre una metàfora,
bastant insípida, per cert, i un desig im-
periós d'ésser poeta. La metàfora era de
sentiment i paisatge, com gairebé han estat
després tots els meus poemes lírics. Fins
aleshores, la meva ambició havia estat d'ar-
ribar a gran compositor, i em lliurava a
pacients estudis musicals.

Val a dir que, vagament, sobretot lle-
gint històries de la literatura, havia sentit
la necessitat de superar la meva cultura

musica] i associar el
pensament al senti-
ment. Però, no gens
menys, la meva vo-
caci ó fou explosiva.

Immediatament
k

4 vaig compondre la

	

.tf . 	 dificultat que tenia
davant ; mancava to-

1
r talment de tècnica

^t
p id2 els meus estudis de

Preceptiva havien es-
t	 1	 tat d'allò més super-

ficials. Però aquell
vespre mateix vaig

rellegir un manual de Coll i Vehí, i tota
la anit, en semi-vigília, percebia una obses-
sió rítmica. Durant diversos dies vaig viure
dintre una mena d'embadali•mont.

Ni cal dir que els primers assaigs foren
grotescos. Però una dèria m'empenyia;
pressentia que darrera de la meva inep-
titud hi havia ((alguna cosa,. Sinó que em
mancava la traça, ]'execució. I, qui sap si
precisament a causa de l'educació musical
tan completa que havia rebut des de la
primera infància, veia tan clar una cosa
que la majoria dels que es posen a escriure
ni ho sospiten : la insuficiència de l'emoció
si no s'educa l'instint, si no s'aprèn l'ofici.

Per altra banda, l'any 1918, encara no
havia .arribat la moda de conservar els
retalls de les ungles i les dents de llet, i
encara sentíem 1a voluptat de ]'esforç i el
gust de proposar-nos coses que sabíem llu-
nyanes.

*5*

Continuarem, en números pròxinis, aques-
ta enquesta. Avancem els noms de Joan
Puig i Ferreter i de Carles Soldevila entre-
mig dels primers escriptors sotmesos a la
nostra pregunta, que continuarem dirigint
a les persones Inés representatives de casa
nostra.

No sé si sóc el més o el menys indicat
per a parlar d'aquest Llibre Verd que dos
cstimats .amics meus i colnpatricis, Vicens
Prat i Anselm Corrons, han publicat a Man-
resa. El primer il'ha escrit i el segon l'ha
illustrat. I no dic que l'un l'ha .escrit molt
bé 'i ]'altre l'ha illustrat encara millor, per-
qué no vull que de bon començament el
lector imparcial tingui la sensació que el
patriotisme local em cega. Amb aquestes
coses, :els manresans hi som molt mirats.

Si alguna característica pròpia tenim, és
una mena de pudor, que no té res a veure
amb lla modèstia, que ens priva de lliurar

-nos a oertes expansions d'eufòria comarcal.
Per exemple : els meus amics Prat i Corrons
no m'han enviat cap exemplar del seu lli

-bre, com jo tampoc els en vaig 'enviar cap
quan, potser fa dos anys, també en vaig
publicar un de llibre.

S'erraria el que considerés aquest tret del
carácter local com runa possible tendència a
la mala educació. No. La mala educació ens
la reservem per ocasions més importants.
El que passa és que, en general, creiem
que els amics en som massa d'amics per-
qué, sense més ni més, els obliguem, en
certa manera, a compartir les inostres feble-
ses literàries.

Si els barcelonins hi reflexionen una mica,
s'adonaran que en mig del brillant assalt
de les comarques catalanes sobre Barcelona,
cl nom de Manresa i del Pla de Bages sona
amb una grisor particuilar. Els emporda-
fosos, els vigatains, ells del Vallès, els tar-
ragonins, els 'lleidatans, tenen un prestigi
sòlid, colorit, que els destaca sense com

-pliments. En canvi, els manresans — per
culpa, potser, del nostre paisatge, tan mo-
dest — fem la viu-viu, sense piafar poc ni
molt. Mancats de pintors que passegessin
les gràcies del nostre país per les expo-
sicions, faltats de 'literats que en contessin
els seus mèrits i — si el meu amic Farrees
i Duran no s'ha d'ofendre — diré que sense

polítics que fessin brillar el nom de Manresa
amb una resplendor siñgular, ans trobem,
vulgues que ano, obligats a traginar d'ama

-gatotis el nostre orgull local.
Potser, aprofundint les qüestions, troba

-ríem en aquest peu forçat de discreció en
què es mouen els manresans per Catalunya,
l'explicació que un cert humor, la ironia i
una por desesperada al ridícul siguin el re-
fugi més planer, el tret més destacat del
caràcter deis meus conciutadans.

Ens guardarem prou de dir si això és un
mèrit o un defecte. 'En el pitjor deis casos
es pot afirmar amb el cap len alt que,
potser, és una comoditat. Una de les po-
ques comoditats que ens permetem els
natius de la comarca més inconfortable de
Catalunya,

*5*

El lector ans perdonarà, segurament,
aquesta petita excursió pel camp de la psi-

cologia manresana. Però és que aquest Lli-

bre Verd que motiva sed present article, mal-
grat les seves aparences de •banalitat, és
un llibre tan profundament, tan sentidament
manresà; hi 'batega d'una manera tan viva
l'esperit de la Manresa dell meu temps, que
no hi hauria pas hagut manera — lectors
parcials com som d'aquest llibre també par-
cial, segons confessió de l'autor — de separar
la pura emoció ciutadana que el perfuma
dels mèrits literaris que canté. El llibre,
escrit amb una prosa que, si els qualificatius
no estiguessin tan desacreditats, diríem que
és ágil i nerviosa, no pretén altra cosa que
explicar, sense cap mena de pretensió, la
historia de Manresa d'aquests darrers anys.
Per eles seves pàgines desfila 'tota la vida
local — política, cultura, esport, indiferèn-
cia — descrita d'una manera gens objectiva
una preocupació d excepticisme humorístic
per part de l'autor no arriba a treure del
llibre un autècèntic sabor racial. Sota la prosa
seca, tallant, a estaves agressiva, de Vicens
Prat, batega una tendresa insubornable. Fet
i fet, aquest llibre, que als ulls d'algun be-
neit pot semblar un pamflet, és escrit per
un gran enamorat die la seva ciutat.

Altrament, el Llibre Verd té, al meu en-
tendre, un positiu valor de document ; anys
a venir, els manresans amics de les recer

-ques trobaran en aquesta obra un testimoni
vivent de la Manresa de ]'avant i post-dic-
tadura, çue inótilment cercarien em els do-
cuments freds i exactíssims de l'Arxiu mu-
nicipal.

EI que ja no sé és si per apreciar totes
lees gràcies del llibre, és indispensable el re-
quisit que el lector sigui manre.sà. 'Em el
prlïleg, el mateix autor apunta aquesta te-
mença.lEl que puc assegurar és que si els
lectors no mamresans trobessin en Un llibre
Verd sols 1a meitat del plaer que jo he expe-
rimontat en llegir-lo, Vicens Prat podria
sentir-se orgullós de la seva obra.

Jo'seP MARIA PLANES

POSTAL DE CARLES SOLDEVILA.
— Cada din baixa de la muntanya, dalt
del seu elefant, dòcil, que és l'imperial del

Drassanes-Bonanovan. Amb un observato-
ri així, Carles Soldevila ha d'ésser neces-
sàriament el vigia de la ciutat, aquell que
li pren el pols el matí i la tarda. (La sen-
sibilitat li fa de termòmetre, el Full de
dietari de recepta.)

Després, polit, nerviós, inquiet, tafaner,
àgil, chic, delícia d'oïdes femenines, home
de saló, ingenu i irònic alhora, flexible, ti-
vant, gràcil, acerat i cristallí.

DEMANARIEM A UN POLITIC que
comentés en funció de les coses nostres
aquesta triple coincidència de fets. A Itàlia
els bambini celebren un homenatge a Ed-
mond d'Amicis, aquell que unificà les cons-
ciències escoiars quant .a la noció d'una
pàtria superior. (El Cuore té um petit per-
sonatge heroic a cada terra d'Itàlia.) Des-
prés, a Itàlia mateix, la commemoració
de I'arrodonidor de la pàtria : Garibaldi,
exaltat fins a l'apoteosi. 'Pots dos esdeveni-
ments tenen una marcada .empremta oficial
— feixista, naturalment.

Afegim ara, però, en un altre pla, l'as
-saig del qual hom parla, obra de Julien

Beoda : Esbós d'una història dels france-
sos quant a llur voluntat d'esdevenir una
nació.

I tornem a demanar un comentarista de
seny.

SISTEMA. — Acabo de llegir el divertit
Primer llibre del Sistema d':Agustí Escla-
sans, 'Es un llibre del qual jo en diria bé,
si es tractés d'un llibre de recopilació de
treballs —en té, tortes les laparenoes. Es
suggercnt, i diu coses interessants .

Però aquest llibre té una condició di-
fícil. Es presentat com a clau estètica d'una
obra que té un gruix respectable : dotze
volums de poesia, conte, novella, teatre i
assaig. Obra el judici de la qual ha estat
sovint refusat per l'autor, per tal com el
pobre crític desconeixia les dades precioses
del sistema que — secret professional 

—vertebrava l'obra conjunta.
I bé. Des d'aquest punt de vista el I1ibre

no pot ésser més desencisador. No valia
la pena de fer gravitar tota una obra —
que té cantons ben apreciables, que jo ma-
teix he exaltat — en un conjunt d'articles
que, on forma de dietari inte•lectual, cons

-titueixen un tot imprecís i contradictori,
absolutament mancat de sentit ordenador.

Hi ha una interessant constatació a fer
aquest Primer llibre del Sistema és asis-
temàtic. Ja fa temps que ens estem tement
que Agustí iEsclasans cregui que una cosa
sistemàtica és una cosa les parts de la
qual tenen un mateix tamainy. Des dels
versos — isosillàbics — fins als articles de
crítica, l'Esclasans esta sotmès a una ob-
sessió ridícula pel número vint-i-cinc, per
tal que cada llibre contingui vint-i-cinc pe-
ces, aproximadament iguals de tamainy.
Ací, el número està ordenat en funció dels
dies de l'any : hi ha 365 capítols, torturats
per tal que un no sigui més llarg que
l'altre. Text, dones, adequadíssim per a
un almanac.

Perú darrera aquesta ordenació sistemà-
tica, quin bullit d'idees contradictòries, quin
verbalisme desenfrenat, quina seguretat
narcisista, quina pedanteria illuminada,
quina desorientació!

Caldria que Agustí Esclasans no es dei-
xés emportar per la fúria del pensament.
Que iintentés de controlar els mots ; donar-
los un santit exacte. Caldria que es fixés
bé què vol dir, per exemple, ((sento un pur
amor greco-romà envers el període siste-
màticament simètrica. Un teoritzador de
literatura no pot pas escriure això seriosa-
ment. I menys, encara, amb una persis-
tent obsessió sumptuària de provincià, vo-
ler definir ((el bon estil imtellectualistan amb
aquestes paraules inefables : :(Voldria que
el meu estil fos un aplec de medalles de
bronze (fons) embolcallades amb seda i ve-
llut (forma).: Tot això — tot el llibre 

—és d'un verbalisme delirant i duna dis-
persió absoluta, justament a l'hora en què
calia exigir una obra esetructurada, que
servís realment de clau estètica. Obra que
havia d'ésser, més que cap altra, fixadís-
sima de forma i molt concreta de fans.

LLIBRES NOUS. — I-Ie rebut el dotzè
llibre de les Obres Completes de Joan Ma-
ragall, edició dels seus fills, pròleg d'A-
gustí Eselasans. Himnes homèricis. — Ai-
gües vives de Simona Gay, prologat ,por
Tomás Garcés. (Edicions Occitània, París.)
Poesia lleugera i àg il]. Aigua viva.

D. P.

Per J, TERPASA

Un repor^a^ge dírec^e, i1'lusf raï
amb fotografíes de primera mà.

C^
PREU: 3 PESSETES

	
EDICIONS "MIRADOR"

BANYERES •• LAVABOS
ESCALFADORS

WATERS ••	 BIDETS
CAMBRES DE BANY

JAUME SAURET
7 PELAYO • 7

ESPECIALITAT

EN LA MIDA

Jaume I, 11
Telèf.11655

:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111.

Ja La sorii4 en la
seva nova forma:

D'Ací i D'AII 1
Número de primavera

La reviso de més
luxosa presentació

PREU: 5 PTES.

Admínisfració i venda:

- Llíbrería Cafalónia =

3, Ronda de Sanf Pere, 3

%At111111111111111111111111111111IIIIIII111111111111lIIIBI'v 1 1"



Una còpia de l'eOdaliscan de Fortuny

Una obra original de l'autor de la có^ia de Fortuny

MIRAR

LES ARTS I ELS ARTISTES
La tristesa_de Degas Sobre la còpia

L'agror de 'carácter de Degas esta jus-
tificada per les dificultats que timgué per

j
a triomfar, per la penúria a què el sub-
ectà el marxant Durand-Ruel fins a l'hora
dels grans èxits, per la seva malaltia de
la vista, per raó de l'estultícia ambient,
més molestosa en esperits subtils com el
seu. Però sembla que la raó principal d'a-
quella mena d'irritabilitat era una tristesa
fintima i innata, una malencania que satu-
rava totes Ves seves accions, totes les seves
paraules, i que traspua àdhuc en la seva
pintura. Diríeu que en la vida de Degas
hi ha subjacent un desconhort que 1a co-
Ioreix i l'harmonitza de cap a peus, des
de la naixença fns a la mort, en les hores
bones i en les hores amargues,, La seva
desesperació no esclata mai : el que pel
comú de la gent és dolor tràgic, en el cor
de Degas és tristesa pregona ; i ]'alegria
és en ell tristesa vedada o que s'esmuny a
segon terme. Sovint dóna proves d'un bon
humor fi i cruel, a la Jules Renard. Una
prova : quan el seu quadret Danseuses à
la barre, que cll vengué per cinc cents
francs, fa mig milió en una venda pública,
un amic 1i demana sobre aquest èxit la
seva opinió.

Oh ! Moi — respon amb displicència 
—je suis un cheval qui court les grandes

épreuves, et qui se contente de sa val ion
d'avoine.

Més delicada, més humana, gairebé so-
brehuniana, és la seva alegrieta quan es-
criu a De Valernes, en 1893, bo i expli-
cant-li com es precipita la seva ceguesa, i
tot conc9oent : «amb tot, estic oontent>.
També es sent content d'enyorar el seu
taller de París quan Pestiueig o la cura
d'aigües s'allarga, i de ,pensar en el re-
torn. Vegeu també quina espècie de bea-
titud terrenal hi ha en aquest final de carta
sense data dirigida a Rouart : II est 6 heu-
res. Je suis trop éreinté par mon rhume
et courbaturé pour aller díner avee vous,
comete je le voulais. Je reste done au
chaud et grimpe à ma chambre manger
une soupe, regarder mes lithographies et
me coucher en pensant à elles et à vous.
Encara més beat i més terrenal en aquest
altre final de carta del i5 de novembre
de 1897, dirigida a 1a senyora L. Halévy
Adhérences de la plèvre au poumon, voilà
ma fragilité, et je ne Luis pas partir daus
la rue ni m'arréter, et le soir, à peu près
tous les soirs, j'écoute Zoé (la vella i fide-
líssima criada) qui s'endort en me lisant
et le coton iodé més grátte... Però allí on
l'alegrieta de Degas es fa més explícita
és en els mots tanmateixambigus que es
traben en una carta dirigida a L. Halévy,
el dia j i d'agost de 1897: Je sois triste
quoique gai, ou tout le contraire.

D'on ve a Degas aquesta ,persistent boira
de malenconia que l'embolcalla i que, com
una aura fatídica, passeja arreu on el porta
la seva mania deambulatòria, en els seus
viatges, en Ics seves visites, en les seves
ocioses excursions en tramvia quan no té
altre pretext de locomoció? Per què uin
artista que no té ambicions, odis ni con-
cupiscéncies (Des gassions fe n'en ai pas
— i6 d'agost de 1892 — ), que treballa de
gust, que reïx i que té assegurada la vida
senzilla que li cal, per què un artista .així
de complet i satisfet es troba, adhuc en
les alegries, amarat de tristesa? Jo creu-
ria que per raons de viduïtat innata. Degas
no degué haver de trobar mai la seva pa-
rella, el complement sexual. IEl seu amor
immens i poderós no pogué tal vegada
conjugar-se o potser es consumés tan rara-
ment que Degas no gosés comprometre'l
en la vida conjugal ni tan sols en l'amis

-tançament.
Sentia i anhelava la famólia, perd no

podia fundar-ne una. Es trobava tan sol
en aquest místic impuls de la sincrònica
donació i possessió bestial, que àdhuc creia
sentir el divorci de la natura allí on Jus-
tament el connubi li era més notori i de-
litós. Així es podrïa despendre d'urna frase
que comunica l'any 1887 : En aimant lo
nature nous ne pouvons jamais savoir si
elle nous le rend — que gagnerais-je à
m'exprimer 251us clairement?

Per això sera que Degas es fa una fa-
mília amb les seves amistats més segures
i s'hi confia com un infant; i aquestes
amistats, homes i dones, alguns matrimo-
nis, l'accepten també com un afillat, l'a-
manyaguen, li faciliten el contacte estret
i cast amb les mullers ; i en les cartes es
trasllueix que ningú no en tem res, com
si tothom hagués experimentat la incom-
bustibilitat d'aquestes promiscuïtats. I deu
ésser per raó de la seva precària virilitat
que Degas es complau sovint a exteriorit-
zar una brutalitat que, com hem vist en
1'arti•cie anterior sobre la malignitat del
pintor de les ba'Ilar.ines, degué ésser pura
i escarrassada ficció, coartada molt freqüent
en els homes de poca empenta eròtica. De
vegades Degas brutalitza àdhuc les domes
més amades, però aleshores la brutalitat
pren un caient humorístic ; en talc avi-
nenteses la brutalitat de Degas és urna for-
ma de manyagueria fammiéiar, una valor
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entesa de facècia. La veritable, la cruel bru-
talitat, Degas la reserva per a na gent de
fora la familia. Totes les persones alienes
a aquesta relativament extensa, vaga i ar-
tificiosa família que Degas s'ha amat ava-
rament faisonant són per a ell, patriota i
dreyfusard, com uns éssers intermedis en-
tre el connacional desconegut i 1'enemic de
la pútria; són per a Degas éssers imperti-
nents, repulsius, estults, inferiors, estrafo-

Dibuix de Degas

•aris, molt exòtics i completament inneces-
saris.

Hi ha en la preferència pels temes
femenins, pels més íntimament fem^enúns
que pinta i dibuixa llegas ; hi ha en el
seu gust pal collotge i 1a companyia ma-
nyaga però platònica de les dones una altra
possible prova de la seva anafrodísia, i la
malenconia i la manca de passions en són
també manifestacions enregistrades per la
ciència. La correspondència de Degas amb
les dones us comunica aquesta impressió
de puresa i de candor fisiològic. Més que
enlloc, perú, ens sembla constatar la im-
pertorbabilitat eròtica del pintor en la pm-
tura de ballarines i de dones joves, sobretot
en la pintura de nus femenins a la toa-
leta, aquests nus de composició, d'actitud
insòlites que hom ha considerat obscens i
que en les primeres exhibicions atorgaren
a l'artista mala fama de pintor de la llet-
jor, també anomenada de pintor de balla

-rines lletges. Avui dia que d'obra total de
Degas ens és coneguda, àdhuc en el procés
de gestació de la major part de's seus pas-
tetis, témperes, olis i dibuixos ; avui que
el ,peculiar propòsit plasticista del pintor
ens és del tot explanat; avui, en fi, que
l'universal concepte realista de l'art ens

és més consubstancial amb e1 sentiment
i amb el conoepte de vida, avui per fi el
món de les belles arts es traba més capa-
citat per a compendie Degas i por a com

-pendre +la desorientació á aquells contempe-
ranis deis seus debuts que el titllaven de
lletgista, si el neologisme és permès. I amb
la pauta de l'anafrodísia de l'home, si ho
voleu meditar, el realisme del pintor ens
és més intelligible i saborejable. L'anafro-
dísia donava a Degas la impassibilitat que
calia per a pintar e1 nu femení en tota
altra composició i postura que les admeses
com a nobles i decents per l'escola ; i això
amb una objectivitat que la virilitat tumu'-
tuosa dels ,pintors no pot haver sinó ente-
lada per la passió, i que els pintors se-
nectes no coneixen perquè a l'hora de co-
nèixer-la tenien la bena als ulls, i després,
pel que fa a tals temes, els ulls restaren
adherits a la bona. Ara veiem prou nítida-
ment com aquells atrevits nus degasians
no són pas obsoens, ailhora que remarquem
que aquells nus femenins que a imitació
de Degas volgueren fer posteriorment els
pintors joves ens apareixen no tan sols
obseeins, sinó calculadament obscens, im-
plícitament i explícitament obscens. També
per raó de l'impassible objectivisme de De-
gas avui hem de constatar que si bé les
seves ballarines de vegades són lletges de
cara o d'anatomia, d'altres vegades són
belles del tot o bé ho són fragmentària-
ment, tal com són en realitat les bailarines
i les dones que no ballen. I també cons

-tatem que totes eles dones pintades per De-
gas, les deformes i les perfectes, totes cris
apareixen indiciblement gracioses i encisa-
res, totes posseeixen unes infinitud i pre-
gonesa de meravellosament que, si no és
la bellesa ideal i canónica •empescada pells
humans, és segurameint la bellesa real crea-
da par Déu, la bellesa plàstica. Per raó
d'aquesta per molta gent incomprensible
bellesa, jo proposava dos anys enrera la
desqualificació del concepte tracional de be-
llesa estètica : la Bellesa no pot existir des
del moment que en reailitat no existeix la
lletjor. La persona dotada per a l'entani-
mentació del món ho troba tot bell. La per-
sana negada tot ho troba lleig. Degas tot
ho trobava bell, però una petita deficiència
fisiològica de molta transcendència li'n pri-
vava l'aprehensió ainimal; i amb la divina
intuïció aquell gran pintor no en tenia
prou. Com el nostre Benet Mercadé, com
Miquel Angel, com Delacroix probable-
ment, com Baudelaire i com malts altres
grans artistes, Degas no podia perpetuar-se
sinó en una descendència espiritual ; i això
per a un geni de les arts plàstiques, per
a l'àngel terrenal, és una tortura com la
que el místic pateix amb el refús de la
Gràcia, o com la que aquest imagina en
el foc de la damnació : una atrició sen-
sualista...

V oidà ta postérité qui se remet à mar-
cher, escriu Degas, el dia 25 de maig de
i896 a H. Rouart en ocasió de veure aquest
multiplicar-se-li la família. Tu seras béni,
homme juste, dans tes enfants et les en-
fants de tes enfants. Je fais, daus mon rhu-
me, des réflexions sur le célibat, et il y a
les trois quarts de triste daus ce que je
nae dis.

La crifíca d'arf

La Humanitat, des de la seva Pàgina
Artística, ha preguntat a pintors i escul-
tors : Qqè opineu de la crítica? iEncara que
els crítics no hagin estat consultats, ja per-
metran a un d'ells de dir-hi també la seva.

No som partidaris de la crítica d'exposi-
cions que es fa des dels diaris. Repòrters
artístics, la tasca d'aquests crítics, ultra
ineficaç, és tasca molt desagraïda. La crí-
tica .periodística feta en fred, tan objectiva
i indiferent com la ressenya d'un fet di-
vers, exhibeix impúdicament una manca de
passió que a nosaltres, apassionats, ens pro-
dueix una instintiva repugnància. A l'altre
pol, si e1 crítie periodístic té passió, doncs
si és parcial, les seves preferéncies treuran
sempre el nas per entre les ratlles de les
seves ressenyes. 1 els seus judicis partidis-
tes de les obres exposades motivaran — i
amb raó — les protestes dels expositors,
tindran la virtut de no acantentas ningú i
d'irritar tothom.

Resumim : com que l'eclecticisme abso-
lut no és -possible, creiem inoperant gla crí-
tica periodística d'exposicions. I ens de-
cantem francament o bé vers la crítica del
poeta o vers la crítica parcial, apassionada
amb excés. André Salmen, en 1920, ja ma-
tava la vella crítica en el seu llibre L'art
vivant. 1, damunt les seves cendres, erigia
la crítica del poeta. I deia : «Hem matat
la crítica vella. Ja no ressuscitarà. La crí-
tica lliurada a les mans dels poetes fa im-
possible la dels crítics, magistrats impro-
visats, condemnant o indultant.» 'Exacte. La
crítica dci poeta, la que realitza una crea-
ció damunt una altra creació, ens satisfà.
Però ens satisfà encara més, ,per tempera-
ment, la crítica parcial, la crítica apassio-
nada .a ultrança.

Es a dir, el crític que té una doctrina
estètica, que creu la millor i 1a veritable,
i que la defensa a peu i a cavall. Que de-
fensa a peu i a cavall la tendència que par-
ticipa de la seva teoria, l'artista que fa una
obra d'acord amb la seva teoria. I que,
francament exclusivista, no s'ocupa de les
altres tendències ni dels altres artistes.
Aquesta crítica, equivocada o no, és la més
eficaç. La santa insistència, la tossuderia,
la lluita desesperada, la passió, en un mot,
aconsegueixen, tard o d'hora, de fer triom-
far una tendència, de fer triomfar un home.
Quants artistes no han pujat, quantes ten-
dències no s'han imposat gràcies a l'enèr-
gica tossuderia d'un crític!

Hi ha precedents. A totes les èpoques, la
tendència, l'artista, han tingut dl seu crí-
tic. Limitemanos a la nostra època. El cu-
bisme tingué uin defensor heroic: Apolli-
naire. El purisme, un altre; o millor dit,
dos en un : Ozenfant i Jeanneret. I el so-
brerealisme ha tingut André Breton. A casa
nostra, Joan Sacs ha estat el crític oficial
de l'impressionisme. 1 Rafael Bonet el del
post-impressionisme. 1 Joan Cortès i Vidal
el de l'evolucionisme. L'anomenat avant

-guardisme tingué també els seus crítics
els escriptors que redactàvem L'Amic de les
Arts. I ara mateix, el car Cassanyes, de-
fensor apassionat de l'art alemany, mata
cada setmana un teutó per a convertir-lo
ien matèria opinable i d'actualitat. La san-
ta perseverància ! Però ací, després de
l'avantguardisme, s'ha acabat. Per qué no
ha sortit encara el defensor dels artistes
vinguts després del grup de Sitges? Per què

no ha sortit el crític dels que s'anomenen
Independents? Grau-Sala, Comeleran, Prim,
Opisso, Montserrat Casanoves — cito a l'at-
zar i de memòria -1 tants d'altres... Pla

-nyem-los. Tots . als seus antecessors puja-
ran gràcies a l'esforç d'un crític. A ells,
sense aquesta ajuda, els serà més difícil
arribar.

Les tendéncies han tingut el seu crític.
I també l'ha tingut L'home, l'artista. Am-
broise Vollard era un fanàtic de Cézanne.
Jean Cocteau ha idolatrat Picasso. I ací,
hi ha exemples també. Josep Maria Junoy
s'ha dedicat a elogiar Joaquim Sunyer. El
crític oficial dei pintor Marquès-Puig és Cu

-melles. IEl .prestigi internacional (?) del pin-
ter Biosca l'ha bastit frági.lment en l'aire
Alfons Maseres. I un servidor s'ha esgar-
gamellat, s'esgargamella i s'èsgargamellarà
a l'entorn de l'obra de Joan Miró.

SEBASTIÀ GASCH

PROTECTOR
NOTA A LA FIRA DEL DIBUIX. 

—XAVIER GOS1E. — A un stand de la Fira
del Dibuix he vist un dibuix de Xavier
Gosé ; coneixia, per llargues estades delec-
tables, l'obra de Xavier Gosé exposada ai
Museu de Lleida. (Paisatges normands de
Carles Haes, escultures mutilades die la
Seu.) Xavier Gosé, ara que e1 t9oo es posa
de moda — Mora^nd, valsos vienesos, films
fi-de-segle, rehabilitació del caro-can i de
1a música criolla — pren un aire de sím-
bol. Xavier Gosé és el primer dibuixant
de l'ambient que després s'anomenarà ecos-
mopolita)). Les dones afinades, pàl• ides ; ulls
somiadors de pupilla verda, carregades de
plomes i de luxúria. Xavier Gosé és el
primer dibuixant d'un món que després
ha de produir — en un to superficial — tol
un moment madrileny del dibuix — Ribas,
Penagos — i de la novella morbosa-- Ho-
yos y Vinent —, ple de perversions mun-
danes i d'espionatge complicat.

AVANTGUARDISME COM A HISTO-
RIA. — Semblen coiñcidir els signes. Men-
tre a Barcelona ix a la llum un resum
crític ddls moviments dits d'avantguarda a
Catalunya, a Paris hom organitza, a la
Galeria Bonjean, una exposició de caràcter
retrospectiu per a reunir obres de l'època
del cubisme heroic (1910-19 1 4). IEn tots dos
casos aílò que era anti=història : perquè era
actual i perquè volia barallar-s'hi, esdevé
cosa catalogada, en mans ja dels historia-
dors. Això hauria de fer nos meditar molt
sobre l'alegria — sincera — amb qué cada
escola suposa posseir — per damunt de les
altres — el secret. — D. P.

Alguna ailtra vegada hem parlat d'aquells
tàpies o idees fetes que, sense cap contingut
real, fills d'un raonament equivocat, d'una
observació insuficient o, simplement, d'un
excés de petuláncia, són posats en circu-
lació i vam corrent pel món, passen d'un
individu a l'altre com si fossin bons i hom
els accepta i se'ls empassa com si respon

-guessin a un raonament ben portat o tin-
guessin algun fonament efectiu, sense amoï-

nar-se gens ni mica a examinar-los, car la
peresa menta' del comú dels humans és
molt gran i és molt més càmode pensar a
base d'idees donades i acceptar allò que
se'ns ofereix que no pas entretenir-se a ana-
litzar-ho, més i més quan ja ve de lluny i
ho ha donat per bo malta gent abans que
arribés a nosaltres.

I posats a viure d'idees fetes i de llocs

comuns, taint 1i fa que sigueu un aferrissat
revolucionari com un reaccionari notable.
La tendència al mínim esforç és la caracte-
rística de totes dues actituds i els seus se-
guidors, girats d'esquena a l'especulació in-
telligont, es troben d'adló més bé estal-
viant-sc de pensar pe] seu compte.

Un d'aquells tàpies de què parlàvem és
el que pretén que ha pintura realista copia
la realitat. Aquesta tarambanada fa ja força
temps que va sortir de les cavernes del
pompierisme, i avui la veiem usada amb
gran profusió pels profetes d'això que se'n
diu l'art modern, des del més gran fins
al més petit, els quals la fan servir com
el motiu més important de blasme contra
aquellapintura.

No ens referim, és clar, al concepte re-
latiu que, expressat amb aquesta mateixa
paraula de còpia, exposava no fa gaire un
excellent crític i pintor català, sinó a la
valor absoluta que li és donada equivoca-
dament per molta gent .

Aquella actitud, si es basés en alguna
cosa més sòlida que un raonament fals de
cap a peus, no estaria pas gens descami-
nada, car allò que no és res més que habi-
litat—com ho és la còpia—, .artísticament
considerat no mereix pas massa atenció.
Però la llàstima és que 1a pintura realista
és ben diferent del que es pensen, o fan
veure que es pensen, aquests predicadors.

Deixant de banda tot allò que podríem
dir de Pestiilització, de la deformació, de la
interpretació, de la personalitat de cada ar-
tista, etc., etc., que no serveix pel nostre
cas, puix que aquest és molt més senzill,
ens limitarem a exposar el que nosaltres
bonament hem pogut observar.

La còpia d'un objecte, senyors, no és res
més ni serà mai res més que un altre ob-
jecte que li sigui .absolutament igual. La
còpia és la reproducció, més e menys apro-
ximada segons l'habilitat del copista, d'allò
que ha estat el seu model.

I si estem d'acord sobre això, que al-
menys a nosailtres ens sembla evident, nin-
gú no ens podrà dir que la representació,
la interpretació, o e1 que sigui, d'una rea-
litat de tres dimensions damunt una super-
ffcie--que només en té dues—tingui rés a
veure amb allò que se'n podria dir la seva
còpia.

Per això Pescultura s'ha limitat sempre,
com a art pur, a la interpretació i a la re-
presentació del cos humo i dels animals.
Per això els escultors no s'han posat mai
—s i no en un cas de patent desorientació-- -

a fer bodegons, paisatges o arquitectures
més que incidentalment i de manera limi-
tadíssima, car la representació d'aquella
realitat de tres dimensions per mitjà d'un
art que disposa d'elles, no podria mai ésser

més que gla seva reproducció ; una repro-
ducció mancada totalment d'interès artístic.
Una cb /,ia. Sempre que l'escultura ha vol-
gut sortir d'aquest seu camp, gloriosament
limitat, ha fracassat lamentablement.

La diferència entre la còpia i la inter-
pretació, hem tingut bona ocasió de veure-la
en una recent exposició de pintures celle-
brada en una important galeria d'art °barce-
lonina.

Albí hem pogut veure la capia perfecta
d'algunes obres d'un mestre famós, en la
qual no hi faltava res. Salva la qualitat
pictòrica—que no s'hi veia per enlloc—, la
forma, el clarobscur, el color, els matisos,
les qualitats, les transparències, etc., hi
estaven tan bé com en d'original.

I al bell costat d'aquelles excellents cò-
pies, ens eren ofertes algunes obres originals

del mateix pintor, fetes de cara al natural.
Pintures d'una infelicitat immensa, de les
quals totes aquelles qualitats que trobàvem
en les còpies eren completament absents,
tot i l'afany realista que inspirava el seu
autor.

1 és perquè hi ha alguna diferència entre
la cápia i la representació. Al copista, dl
seu model li ho dóna ja tot fet. I el pintor
realista, en la seva pretesa còpia de la rea-
litat, s'ho ha de fer tot ell. Damunt d'a-
questa realitat, el coneixement de la qual
és força més dífíeil del que molts es creuen,
l'artista està obligat a fer un esforç d'abs-
tracció, de transposició i d'ordenació, al
qual, certament, no està pas obligat el que
és u:n pur copista.

Per això aquells que són incapaços d'a-
questa abstracció, d'aquesta transposició i
d'aquesta ordenació, als quals la realitat els
fa nosa, i els seus parents, amics i co-
neguts sostanen amb tanta fermesa i amb
tant fervor que e1 seu menyspreu per la
pintura realista prové del fet que aquesta
es limita a copiar lla realitat, i ells el que
volen és crear, crear-ne una de nova.
1 menyspreant ésser paràsits dels objectes,
com ells diuen, es dediquen .a fer de pa-
ràsits de l'etnografia, de la psiquiatria i de
la poca-solta.

JOAN CORTES i VIDAL
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NOVES RADIOTELEFONIQUES D'ACTUALITATL'HORA RADIADA
Ahir fou Aurora Bertrana qui honrà el.

micròfon amb què MIRADOR saluda els seus
amics tots els dimecres. Aurora Bertran,
collaboradora de MIRADOR i escriptora de
rata, ocupà ben dignament la nostra Hora
radiada. Parlà d'un terna : Records oceá-
nics, Brai a la seva ploma i al seu esperit,
viatger pels mars del Sud, coneixedora per-
f ecta dels secrets i de la poesia de les illes,
la meravella de les quals ens arribà, com
una revelació, a través dels films de Vari
Dyke.

Aurora Bertran, que ïUuslyd la seva con-
1erència amb discos, s'estengué en interes-
sants evocacions de les illes, del seu ai-
satge i dels seus costums. Fou una conver-
sa molt agradable.

Dimecres que ve, Jaume Passaren, secre-
tari de redacció de MIRADOR, ens parlad
de La sarsuela espanyola.

Suècia protesta contra la radio'
propaganda russa

EI Govern suec acaba de transmetre al
Govern dels Soviets una protesta contra la
propaganda revolucioanária feta en suec per
la potent estació de Stchelkovo.

Ham ano diu quina sort s'ha reservat a
les protestes del mateix gènere transmeses
fa poc a Moscú, per Romania, Polònia, Fin-
làndia, etc.

Mor en escoltar la seva obra
El compositor francfortés Emil Sulzbach,

greument malalt des de fa uns quants me-
sos, estava allitat en un sanatori d'Ham-
burg. Es distreia escoltant els concerts de
ràdio.

EI 25 de maig passat, escoltà, amb onda
de Francfort, algunes de les seves obres,

i entre altres el seu famós Liebesnacht. La
seva emoció i la seva joia foren tares fortes
que va . morir abans de la fi dl concert.

Els programes misteriosos
al Canadà

Cada divendres, les disset estacions de la
xarxa transcanadenca <<irradiem, (com els
diu allà) un misteriós programa : locutor
anònim, artistes anònims, trossos descane-
guts. Cada emissió conté una cançó reve-
ladora, un mot de la qual fa descobrir el
nom de la casa que ofereix aquest conoert.
Els radioescoltes que trameten la solució
del misteri, dintre un termúni breu, prèvia

-ment senyalat, reben un .premi de 5o dò-
lars.

La publicitat busca cada dia combina-
cions més enginyoses.

La inauguració de l'Emissora
Nacional Irlandesa

Els assaigs c€1ebrats des d'algunes set-
manes ençà per la gran emissora d'Irlanda
han donat un resultat satisfactori. Per tant,
la seva inauguració oficial ha estat fixada
pel zo de juny.

Recordem que questa nova emissora tre-
ballarà amb 6o kw. amb l'onda de 413.8
metres (725 lcc.).

Els sonsfi;listes irlaindesos estaran oLli-
gats a treure una Ilicbncia de ro xílings
l'any. !El total de les quotes sera lliurat a
d'emissora. Però aquesta compta, sobretot,
amb el rendiment de la publicitat, de la
qual farà un gran ús.

Un Congrés dels "Invisibles"
L'any passat, els locutors de les estacions

del nord de França havien provat de cons
-tituir una Unió Internacional d'Anuncia-

dors al Miorófon. Aquest projecte no ha
donat resultat.

S'anuncia ara des d'Amèrica que es va
a organitzar un Congrés Internacional de
Locutors i Locutores. Tindrà per títol:
Congrés dels Invisib'es, i no sabem ben bé
què s'hi tractaré.

No veiem quins beneficis els locutors re-
portaran d'aquest Congrés, puix ancas-a
que units internacionalment, no podran te-
nir cap autoritat sobre les emissions i la
seva composició.

l:l Corà per T. S. F.
A "Turquia, com arreu, la ràdio va gua-

nyant molt de terreny. A despit d'una se-
riosa resistència dels elements conserva-
dors, l'estació d'Estambul ha traduït re-
centment al turc uns versets del Cora que
ham estat cantats a la mesquita Aya Sofia.

L'edifici que ocupa el Pahlament d'An-
gora está també proveït d'una important
installació amplificadora ; gràcies a ella, no
solament són escoltats tots els discursos
pronunciats a la sala d'actes, sinó també
els que puguin celebrar-se als diferents de-
partaments administratius que rodegen el
palau.

EI Derby d'Epsom a la pantalla
Uin públic escollit ha estat convidat a

ma sala de Londres a assistir al célebre
I erby d'Epsom. L'espectacle, televisat, apa

-reixia en una pantalla uina mica més pe-
tita que la de les sales de cinema. La de-
mostració fou, en conjunt, molt notable.
Les imatges tenien bes qualitats de les del
cinema ara fa una vintena d'anys.

Però és d'esperar que, com ha ocorregut
en el cinema, el procediment es perfeccioni
i assolirà aleshores difusió.

Una amenaça de vaga
Fals radioesooltes ucra^niams d Polònia

amenacen fer vaga i :no pagar la llicència,
amb motiu de da sòrie de conferències anti-
uoranianes retransmeses per l'estació de
Lwow.

No hi ha indulgències per T. S. F.
Msr. Georges Bruley des Varannes, ar-

quebisbe titular de Claudibpolis, preguntà
a la Sagrada Penitenciaria del Vaticà :
(Quan el Pontífex dóna la seva benedicció
en una festa religiosa, la incLulgència que
acompanya aquesta benedicció, la guanyem
només els assistents, o també els fidels que,
mitjançant la radiodifusió, senten les seves
paraules i la fórmula de la benedicció pa-
pal?»

Els casuistes de Roma ham respost rse-
gativament a aquesta pregunta.

RECEPTOR

Radio CLIMO
enxufable al	 corrent

sense antena

Preu; 400 pessetes

RAMON CLIMENT
Consell de Cent, núm. 266

Telèfon 28058

PERIODISME RADIOFONIC
Llegim que a Benlín — a Alemanya ha-via d'ésser — s'acaba d'obrir u'n curs deperiodisme radiofònie, sota un programacompletíssim i complexíssim. Abans d'as -sistir al curs, el pretendcmt a alumne éssotmès a un examen d'admissió  : Davantseu es projecta un film d'actualitats,  queno coneix per endavant, i tot veient-lo, had'explicar  les escenes projectades  i fer-hiles seves reflexions personals. Aquest re-portatge és registrat  en disc i jutjat, nosols pel jurat d'admissió,  sinópels matei-xos convidats. Molts ('ells, sentint -se en eldisc, ja renuncien per endavant a fer derepòrter mierofànic.Al costat d'aquesta notícia podem  posarels comentaris dels fraineesos perquè,  perexemple, en la difusió dels funerals  delpresident Doumer, no hi ha hagut  comen-taris  die cap uràdio- repòrter»,  sinó que s'hadeixat la paraula estrictament als fets, alssorolls de la multitud, a la música, a lescampanes.Em un cas així, l'opinió de la gent sen-sata és que més val parlar poc. Caldriauna gran força d'improvisació,  acompanya-da d'una discreció que no se 1i sol ajuntargaire, per no caure en el mésespantósmal gust per part del «ràdio-repòrter»  en-carregat de fer frases patètiques  i emocio-nants. Sembla que això va succeir quanl'enterrament del mariscal Foch, i no hanquedat  ganes de repetir l'experiència.E1 «ràd jo-repórter» tem com la pitjor des-gràcia quedar-se etallat», i abans que aixòprefereix parlar, passi el que passi i diguiel que digui.Però sembla que si el que cal és impro-visar — perquè ningu no parla de dur-seescrit el «ràdio-reportatge)),  que fóra la so-lució millor — no hi ha cap escóla, perben muntada que sigui, que ,pugui dotar aningú de les condicions naturals  que calenpeer ésser periodista i, el que és més, pe-riodista parlant.En això, com en tot, hi ha una cosaindefinible que no s'ensenya  ni s'aprèn.

—Hem fet una aposta amb una altracambrera.  Quaintes vegades  ha cridat el se-nyor, quinze o setze?
(Dublín Opinion)

ANUNCIANTS...!
Una formidable organització completa en publicitat
IE.l mitjà de propagar amb èxit els vostres articles per tota
Catalunya e Illes Balears, és el ue us ofereix constantment

"AGENCIA GENERAL DE ANUNCIOS"
(Nom i marca registrats)

Les campanyes de propaganda que se'ns confien pel sistema de
diapositíus-projecció, són ideades i vísionades amb tota pulcri-
tud, essent per tant, llegides mensualment per milions d'es-
pectadors, probables consumidors dels gèneres que s'anuncien

200 cinemes en ciutats i poblacions de categoria
C
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