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MIRADOR INDISCRET

Han infantat les muntanyes: i eixí un
minúscu4 general. Però tot i escarransit corn
m'és el fruit, aquest part ha fet molt de bé
a la República. I, en primer torme, a
l'iEstatut, que és un corollari de la Repú-
blica . Feia temps que notàvem un embús ;
un enemic subterrani conspirava, a través
nostre, contra el règim; volien «embotellar))
el port de la República, fent naufragar a
la seva boca la nau de l'iEstatut. L'odi
contra la Constitució no sabia millor ma-
nera de corromprè el non ordre de coses.

Per això, quan Amadru Hurtado va de-

nunciar dig•re, el-seu&IisGÜPs-de la
de l'Estatut, i'e perit monàrquic quc era
corn l'ànima deis raonaments dels nostres
adversaris, aquests es regiraren, enverinats,
corn un home que rep una fiblada a la
haga que té oberta. Perquè, sota les cap-
ciositats metafísiques i jurídiques, hi havia
una cosa essencial : la lluita de l'esperit de
llibertat, contra l'autocràcia, fos d'un mo-
narca, fos d'uns oligarques, fos d'una re-
gió erigida en oligarca de les altres. I tots
aquests casos tendien, corn l'angle al seu
vèrtex, cap a la corocepció monàrquica, eris-
tallització i resum de totes les oligarquies
restants:

Es dar que, d'aquests esperits monàr-
quics i monarquitzants, m'hi havia de dues
menes : conscients i inconscients ; i els se-
gons eren fortament influïts pels primers
tota la tàctica deis monàrquics convençuts
era de fer passar endavant els monàrquics
latents, que en aquàll moment no tenien al-
tra consciència de llur monarquisme que
llur antipatia a9 plet de llibertat que defensa
Catalunya. I, corn a exèrcit de reserva, hi
havia el .partit radical, les pruïges del qual
vers •l'obtenció o escalada del poder eren
manipulades pels enemies nostres i de la
República. Mentre la situació no rebentés,
la maniobra era perfecta.

Però tot ha saltat enlaire. Ha nascut el
ratolf Sanjurjo, amb urna llodrigada d'afo-
Ilaments, corn és ara els generals Caval-
canti, God^ed, Pérez, etc., i han nascut al
crit de «Mori Catalunya ! Llavors, corn un
ventall que s'obre, ham canviat d'aspecte
el míting de la plaça de braus contra l'Es-
tatut i el discurs d'Alexandre Lerroux a
Saragossa. ÍEls mateixos piares d'aqudsts
monstres han renegat de liars fills desmatu-
ralitzats ; tothora ha vist il'abast insospitat
que prenien aquestes elucubracions de la
incons• iència, i, de sobte, Catalunya ha no-
tat que li treien un gran •pes de dawunt ;
ï era que tots els monàrquics havien aban-
donat llurs posicions, i tots els monarquit-
zants i monarquicoides eren nets i alleujats
del tel que els cobria els ulls. Des de h a-
vors, corn per art de màgia, el nostre LEs-
tatut, que jeia al poltre de les Corts, a
mans de saigs i de botxins, s'ha pogut
dreçar i caminar al pas que calia. Una ve-
gada niés, corn al d'abril, s'ha demostrat
que la sort de Catalu'nya era parella amb la
de la República.

*5*

Les discussions presents versen sobre l'a-
tribució de ]',administració de justícia . Ja
tenim l'ordre públic. Ara ens cal l'ordre
jurídic, mds essencial, més ,profund. La
diferència de l'un a d'altre és del transitori
al durable, de l'anecdòtic al categòric,

l,a importància d'aquestes atribucions és
enorme ; n'hi ha prou amb recordar que,
quan tot el nostre edifici .nacional va aterrar

-se, mamés subsistiren unes estructures de
dret civil, migrades, forçosament anquilosa

-des, no podent seguir ]'evolució que marca
-ven els temps novells.

Però tot i així, dintre aquest nucli èixar-
reit i escàs, hi havia tanta de vitalitat con-
densada, que fou suficient a conservar l'e-
xistència de Catailunya durant tots els segles
xvi[[ i xtx. L'oposició a l'assimiiisme, la
subsistència dintre de la nostra pròpia per-
sonalitat, es feren des d'aquest baluard es-
tant. Els nostres jurisconsults foren als
nostres únics catalanistes, en èpoques que
no n'hi havia d'altres ; amb l'estudi del
nostre dret aprenien l'enyorança de les nos-
tres institucions polítiques, tan liberals i
tan lligades amb l'esperit del nostre dret

civil. Es bo saber que .no es celebré cap
cort, a .partir de l'edicte de Nova Planta 

—i aquestes foren les de Caries III, on fou
donada la Pragmàtica Sanció causa de les
guerres civils ; i, les Corts de Càdiz -- on
els nostres juristes allí presents no procia-
messin les reivindicacions de \Catalunya.

Però ara la mostra terra •no es limita a
una defensiva, sinó que projecta endavant
la seva individualitat. No vol ésser la plan-
ta de l'erm que esmerça tota la saba a criar
punxes, sinó que, a la manera de la vege-
tació de les terres fecundes, ha de florir i

Scar ar PÇr, aiuá..nq:	 tsar d
atribucions a una r dhM ençà d'fusP `dret
foral, en procés de momificació, sinó cal
que doni naixença a un dret vivent i evo

-lutiu ; que sigui altre cop mestressa de les
seves institucions i que sigui ella qui les
apliqui i les resolgui en totes instàncies, en
el ram civil i en el penal i en l'adminis-
tratiu . •

•Només la convivència estatal ha de salvar
els casos de possible conflicte entre la juris

-di•cció nostra i la Constitució. Però això
davant d'un tribunal constitucional de ga-
ranties. Altrament l'un o l'altre serien jut-
ge i part.

*5 *

Recordemm, per acabar, que dins els mo-
ments de més depressió, nosaltres ens per-
mebérem discrepar de l'opinió d'e6timats
confrares, els quails ho veien tot en negre
diguérem aleshores que l'obstrucció era ar-
ma de vençuts, i que els nostres enemics
es batien en retirada, amb desesperança.
Els fets ens han donat la raó.

Diguérem també, en aquella avinentesa,
que per anar contra Catalunya caldria ex-
terminar la República, i que aquesta, per
sentit de conservació, ens havia de de{en-
sar ; car, parodiant aquell estreller de .Lluís
XI, el qual li preguntava «Quin dia nori-
rén, Catalunya hauria pogut dir : «Jo cauré
um dia abans que la República.»

Però, per ara, ambdues tenon salut per
temps.

De Dijous -
- aDijous

El bon badoc barceloní s'ha entretingut
algunes estones d'alguns dies veient corn el
propi senyor Jaume ydàchler, armat dun
xiulet, dirigia el trànsit en els moments i
els llocs de major intensitat de circulació.

El bon. badoc també ha contemplat les
faixes blanques I grogues i les fletxes que
yap envaint les cradles, els senyals Qer a
l'estacionament d'automòbils. Ho ha pogut
veure diverses vegades, perquè es despinten
de pressa i cal repintar-les una mica massa
soviet.

Naturalment, lo majoria deis que badaven
— no dissirnulem, hán badat tots els ciu-
tadans — han rigut una mica per seta el
nas i, per poc que hagin pogut, hauran pas
satper allà on els haurà donat la gana,
sense fer atenció a cap deis senyals.

I això no per disconformitat amb unes
prescripcions, la raó o conveniència de les
quals no s'hauran entretingut a examinar,
sinó simplement per un tarannà molt me-
ridional i molt nostre.

Doncs be, cal dir-ho, no trobem que es-
tigui gens malament tot això que es fa per
ordenar la circulacid urbana. Potser en el
copiós reglament elaborat hi ha algun detall
que l'experiència demostrará que cal corre

-gir. 1 diem potser perquè no l'hem llegit,
i perquè les coses es proven posant-les en
pràctica ; llavors se'n veuen els avantatges
i els defectes.

Algú hakdit que aquesta regla nentació de
les circulació urbana esqueia a una ciutat
on la densitat del trànsit fos unes quantes
vegades superior a la de Barcelona ; que,
fora de determinats llocs a determinades
bores, era així corn un deliri de grandeses,
desproporcionat a les necessitats de Barce-
lona.

Tani li fa. També va sortir qui creia que
els carre s ^ de l'Eixamble ern massa am les
i un aengor4úe prop,úa ¿$ixagàr el dlfutit
municipal edificant el vial central de les
Corts Catalanes. I després s'ha vist que els
carrers de l'Eixample no han resultat massa
amples i que cal sempre, en urbanisme, pen-
sar en gran, molt més en gran del que els
factors del moment exigeixen.

Si ara es pot trobar desproporcionada les
regulació del tràfic urbà que es porta a ter-
me, dies vindrà en qué no ho serà, i tot'
això tindrem guanyat d'haver educat els
ciutadans a sàber r̂ar pel carrer.

Però això comporta una condició, sense
la qugl aquesta reglamèntacid — i tota altra
que pugui venir — serà estèril: la conti

-núitat.
Aquesta és una ciutat de fer i desfer . Qui

ens garanteix que, dintre un cert temps,
amb un altre regidor al cap de la Comissió
de Circulació, no sigui capgirada la regla

-mentaeió actual i substituida per una altra,
i així successivament a mida que canviïn els
ajuntaments? Qui ens garanteix contra les
pensades i originalitats dels possibles suc

-cessors del senyor Vàchier, que, per demos-
trar que es preocupen de la seva feina, es-
tableixin una reglamentació totalment di-
ferent? — A.

Vetllanf el patrimoni
Fos coincidència, fos previsió, el fill del

duc de Medinaceli era a1 Part de la Selva
eil día g d'aquest mes. Feia catorze anys
que no havia estat .als seus domenys de
Sant Pene de Roda. Aquests, corn tothom
sap, cauen .prop de la frontera.

'Consequent amb el seu paper, va dispo-
sar-se a fer el tomb del propietari. A cavall
d'u'na mula, a tall dels antics abats, va pre-
sentar-se davant les venerables ruines. Una
reixa l'impedí de penetrar -ui. A la paret hi
havia un cartell que posava : uMonument
Nacional».

A is portalada, a més, hi havia un guar-
dià, el qual bagué de rebre les paraules
mahhumorades del personatge :

—¿Monumento Nacional? ¿Y quién lo ha
declarado?

1 el guardià, penetrant les seves inten-
cions i, d'altra part, no volent-se compro_
metre davant cl noi de l'amo, feu amb una
gran finesa rústica

—Ja fa temps : el generad Primo de Ri-
vera.

L'aristòcrata i la mula giraron cua, re-
sign ats.

Els plaers de la natació
Dalt d'un Ford atrotinat, ,els nedadors

del Club de Sabadell arribaven dilluns pas
sat, al matí, a Tarragona.

El Ford es deturà casualment davant la
Sucursal del Bane de Biscaia. IEIs excur-
sionistes, no .massa coneixedors de la ciu-
tat, feren, en baixar de l'auto, unes estra-
nyes evolucions...

Ah, però la policia vetllava!
Poc després, al garatge, els nedadors sa

-badellencs eren detinguts d'un a un, a mida
que anaven presentant -se.

Eis havien pres .per atracadors.
—El bonic del cas — explicarva després

un deis detinguts — és que, d'arribada a
Tarragona, vaig estar temptat, per ens mo-
ments, d'entrar al Banc a canviar un bitllet
de cent pessetes. La que s'hauria arm•ati

Falfava una bandera
Un del, grups de manifestants que, vic-

t , e;,t 4i. P'ptíii+ra.i 4enutnlrt ¶i) nps;
deis generals traldors, recorregueren el día
de la asanjurjadan els mostres carrers, exigí
a grans crits, en passar davant 1a Redacció
de La Vanguardia, que fos hissada allí la
bandera tricolor.

Gram contratemps! A La Vanguardia no
tenien bandera republicana. Mai no ha es-
tat hissada en aquella casa bandera de cap
mena. No es podia complaure els manides-
tants. I aquests seguien cridant,,, Qué fer?

A un redactor se ii ocorregué anar a cer-
car la bandera del Circulo Hispano Ameri-
cano de la Plaça de Catalunya. La situació
quedà salvada. Els crits es convertiren en
aplaudiments.

Les angúnies d'un conserge
E1 que acabem de contar de La Vanguar-

dia succeí a darrera •hora de la tarda.
AI vespre, havent sopat, els grups de ma-

nifestants continuaven desfilant pels carrers
cèntrics de la ciutat.

Un d'aquests grups, cap allà les onze,
es dirigia, venint del Colon i la Maisom
Dorée, on havia recollit la simpatia da'I pú-
blic de les terrasses, cap ad Restaurant Ca-
talunya, damunt del qual es troba installat
l'abans alludit Circulo Hispano-Americano.

--Aquests—digué un deis socis del C{rcu-
lo al conserge — us faran posar ara la

bandera al bailed.
—Ja 1'hi tindríem. Però a La Vanguardia

ano ens l'han tornada.

Angúnia. Cop de telèfon a La Vanguar-
dia

--La bandera! Torneu-nos la bandera!
Ve en aquests moments una manifestació
i ens abroncaran!

—Bé. Però, i si la manifestació trenca.
després cap al career Pe1ai?

La situació també fou salvada. Els ma-
q ifestants no s'adonaren del Circulo Hispe-
no-Americano.

No afluixi, senyora!
$ Inútil presentar la senyora Victòrïa Sales
ails nostres lectors. El nom d'aqueixa se-
nyora, barrejat amb diversos afers, ha estat
escrit abundantment, a mantes represes, als
diaris barcelonins.

La senyora Victòria Sales freqiienta ara,
les nits, el café Catalunya, on, feta exoep-
dó del governador civil senyor Moles, que
la fa objecte del més profund deis menys

-preus, ha reeixit a fer-se saludar per la
majoria delsolients de sempre, amb alguns
dels quals ha arribat àdhuc a entaular con-
versa en més d'una ocasió.

Això hi va permetre l'altra nit iniciar unes
confessions gairebé intimes.

--De mi se n'ha parlat molt, potser mas-
sa -- deia —. I se n'ha parlat de vegades
amb força injustícia. Volen saber qui sóc
jo? Preguntin al senyor Pérez Farràs, co-
mandant deis mossos de l'esquadra, per la
llata-Hari catalana...

Per què es sublevà Sanjur¡o
Corre per Madrid una versió, molt accep-

table, deis motius que impulsaren el gene-
ral traïdor Sanjurjo a rebellar-se contra la
República.

Fou, sembla, una qüestió d'amor propi.
Però una qiiestió d'amor propi provocada
per una dona de cabaret.

En efecte: abans, quasi Sanjurjo coma-
nava trapes al Marroc, o més tard, quan
fou director de la guardia civil, les horit-
zontals de preu el podien interrogar sobre
les seves gestes. Certa o apanyada, la res-
posta era fàcil — tant corn l'admiració fe-
menina.

Ara, en canvi.,.
--Oye, Pepe — Ii preguntava fa poc, al

.,( .de \Ladrid. una .amable tangdsta—
F,82 Director' de Carabineras, "¿`eon que
se come?

El general Sanjurpo no sabé, de moment,
qué contestar. Era una ironia? iEra una
burla franca? La pregunta l'havia deixat
sorprès, l'havia vexat.

—Ya sé, ya sé — afegí ]a tanguista, som
-rien.t — ; debes ser el jefe de esos que se

dedican a revisar los mecheros.
La sang li pujà a] cap. !Ell, el Suprem

Matamoros, general em cap d'inspectors
d'enoenedors?

Les propositions deis monàrquics, fins
aleshores desoïdes, foren escoltades.

La resta la sap tothom.

Diga=li (ref, diga=li cop de nava ha

Molts han censurat el nostre amic Brauli
Solsona, governador civil de Huelva, que en
tenir detingut el general Samjurjo al seu
despatx, no ihagués deixat oblidada discre-
tament damunt la taula uña pistola.

—Per qué? — contestà En Solsona a un
periodista baroeloní que el telefonà per fe-
iicitar-lo per 1a detenc ó i que, de pas, li
féu aqueix retret —. No li vaig donar per-
mís perquè s'afaités?

Üll amb els periodistes
Dimecres .passat el senyor Comes, corn a

president de la Comissió de Cultura de
1 Ajuntament, invita 'els repòrters munici-
pals a fer una visita al Grup Escolar de
Sarria, installat en l'edifici que havia estat 

-dels jesuïtes.
Acompanyava al senyar Comes l'inexpert

conseller senyor Vilalta, el qual en veure la

quantitat de .periodistes que es disposaven
a saborejar el dinar preparat, tingué la mala
pensada de dir' mig en broma mig seriosa-
ment : «Quina colla de farts b,, a la qual
cosa un repòrter contestà : «Es cert, però
cap d'aquests no ha arribat a conseller lo

Ai, senyor Bernafl
AI finíssim nas del senyor Bernat i Du-

ran, ajudat per la seva copiosíssima docu-
mentació, no se Ii escapa res.

A propòsit de la representació per la com-
panyia de Margarida Xirgu de La Serrana
de la Vera, de Vélez de Guevara, es queixa
que horn hagi triat una obra corn aquesta,
segons ell, mediocre i nulla en aí11ò que toca
a h valor representatiu que pugui tenir dins
el teatre d'aquella época. A més, diu, és
una equivocació, perquè jutja que l'obra tal

corn ha arribat a nosaltres no és tal corn
l'escriví el seu autor, sinó que va ésser
transformada per les impressions fraudulen-
tes que llavors era costum de fcr, que feien
que de d'obra original que n'era objecte no
en quedés quasi res.

Per recolzar la seva tesi, el senyor Ber-
net, fins cita uns versos de Calderón que es
den creure que hi van corn l'anell al dit

Como les escribió su autor,
n.o como la jmprimió el hurto

Dones bó, el bon senyor Bernat va ben
]luny d'osques. No li hauria pas costat gai-
re d'assabentar-se que l'única impressió que
s 'ha £et fins avui de La Serraria de les Vera
és la de Menéndez Pida!, l'any 1 9 16, esta

-blerta sobre un manuscrit •autògraf, signat
per l'autor, í que és de l'única que s'ha
pogut servir la eotppanyia de Margarida
Xirgu per a la sev,a represegtaci t.
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Sebasiiá Gasclh, pel liculer
Quina no va ésser 1a nostra sorpresa veu-

re l'altre dia En Gasoh fcnt una escena
davant una Pathé-Baby. IE•1 adraman tenia
hoc al Parc de Montjuïc, i pel que vàrem
poder veure a Ern Gasch li havien confiat
Un paper de gangster.

L'home s'ho prenia amb una bona fe ex-
traordinària, i seguint el que li marcava
l'argument, s'havia d'amagar darrera un
arbre per a fugir de les mirades diligents
d'un contrari, ,però, ai las!, tots els arbres
que hi havia pels voltants eren uns arbrets
de no res, i la cdrpora d'En Gasch sortia
pertot arreu, oferint un blanc magnífic a la
niquelada pistola del seu perseguidor, que
pel que es veu li va tenir llàstima !

Per una altra vegada recomanem a En
Gasch els formidables plàtans de la Devesa
de Girona 1

Peces d'anfologia
- A Sitges surt a la hum pública un set-
manari intitulat El Eco de Sitges que ex-
pressa la seva veritable significació amb un
subtítol que diu defensor de los intereses
morales y materiales de la villa i cada nú-
mero del qual constitueix una peça d'anto-
logia que ens forniria material per a una
]larga sèrie de umiradors indiscrets».

Les veritables perles d'aquest setmanari
són, indubtablcment, uns versos que publica
amb una encoratjadora insistència el poeta
José Castellnou.

Perqué el lector se'n pugui fer càrreaj
copiem a continuació els que sota el títol
de Chirigotas han estat publicats en un dels
darrers números d'El Eco de Sitges

Si yo fuera millonario,
ay I cuan dichoso sería,
comprarla muchos muebles,
pero.., no me casaría.

No sé como me gustas más,
si tintada o sin tintar.
Que lo averigüe si acaso
mti secretario particular.

Te quise con toda mi alma,
pero de nada me sirvió.
Tú buscabas otra cosa
y me largastes con un nó.

Soy un don Juan fracasado
de la cabeza a los piés.
¿Dónde estás, paloma mía ?,
mira que será tarde después.

Estuve loco, perdido
por una negra, allá, en Cuba,
ipero qué negra, amigo LerrouxI
¡ y cómo bailaba la rumba!

EI viaijan4=poeta
Vostès creuran, segurament, que l'autor

de des saboroses Chirigotas que acabem de
•transcriure és un jovenet de divuit .anys,
carregat de fantasia, admirador fervent de
l'Utriilo jr. i que trenca les primores llan-
ces en favor de l'art poètic.

Dones bé ; si els nostres lectors creuen
això estan en un petit error. L'eximi José
Castellnou és un respectable senyor que
passa de la k;uarantena i que es dedica al
poètic ofici de viatjant de sabates. No ac-
tua, però,independentment, sinó a compte
del seu superior jeràrquic senyor Barrachina,
el qual l'invità darrerament a visitar la vila
on estiueja.

Es veu .que aquesta deferència féu vibrar
intensament les cordes poètiques dol poeta
Castellnou i d'aquesta vibració n'eixiren
aquests versos definitius

Gracias a la munificencia
del señor Barrachina,
conocí a Torrellas 'de Foix
con sus aguas cristalinas,
sus idílicos paisajes
y sus fuentes cantarinas,
Pueblo la mar de pintoresco
donde está veraneando
el rey de los viajantes
con su respetable familia.

Níá de
Tuestes noies de la part baixa de Grà-

cia — quadricula delimitada pals dos Tor-
rents, la• Travessera i el carrer Cbrsega —,
són tendres i escarransides • Ara, a mitjans
d'agost, els ha desaparegut ja de damunt
de la pall aquell vermell agressiu deis pri-
mers dies de platja. Elsbraços i els clatells
tenen una -brunesa compacta i magnífica,
corn la que assoleixen les pells de les se-
nyoretes gracies a les pomades que els venen
en els Instituts de Bellesa. Però, aquí tot
és natural, excepte aquesta ditada de ver

-mell danmint dels llavis, que les noies s'han
posat una mica d'amagat de llurs mares.
La vella ha simulat inquina

—Nona!...
—Però, mama... Si avui és festa major!
I corn que la mare ha acabat per soan-

riure, la nena s'ha atrevit a for-se les pes
-tanyes.

Després ve el vestit, el vestit de festa
major. Una tela preciosa, cobejada molts
dies a través del vidre d'un aparador del
carrer Gran. Molts punts d'agulla i moltes
consultes amb les amigues. Un vestit de
festa major és sempre una obra de collabo-
ració, feta contra algú. El vestit de la noia
dcl segon pis ha estat ponsat contra la fila
de la botiga.

—Se'l fa de ageorgetten... Amb uns yo-
!ants.

—Semblarcá urna mona.
---Mira que aquell de l'any passat,,.
—Dones sa mare en feia unes bocades...
En la '.nit del primer ball, la noia surt de

la capsa. S'ha passat hora i mitja davant
del mirall, maldant per a aconseguir aquella
caiguda de cabells del seu estel cinemato-
gràfc predilecte. Encara no estava llesta,
que han trucat a la porta del pis, i els gor-
anamets menuts s'han posat en commoció.
Arribada del promès. Un pot de fixador
abocat d'amunt deis cabells, americana creua-
da, coil de camisa negligit, corbata de pes.
seta,.. Um «castigador» cent .per cent.

La familia descendeix per 1'escalcta t dés
-embarca al mig del carrer en festa. Branda

Un sostre de paper i cremòn 4es bombetes
poderoses. Els músics comencen a desen-
fundar els instruments i les botigues vomi-
ten carretades de cadires al carrer. Perd la
noia, el promès i la familia passen de llarg.
El seu carrer és poca cosa per a ells. A la
noia, aquelles cases tristes li recorden massa
el taller an treballa, un d'aquests talers en
els pisos alts de Gràcia, plens de taulells i
de mossetes desnarides. Avui que és fasta
major ca!l oblidar totes aquestes coses. La

L'amateur del barni

familia va carrer avail, saludant els veïns
en cos de samarreta, asseguts a les portes
de llurs botigues. Unes botigues especialís-
simes de Gràcia, parades amb una taula de
menjador i una làmpara. A les parets, un
quadro allegòric i una paperera virolada.
Us trenqueu el cap pensant què és allò que
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transversal, inunda t . per la
foscor immensa que inunda
els careers en , els quals no
es fa ball. Al final, creuen
els hums del carrer de Salmeron. Els tram-
vies i autàmnibus van curulls de gent que en
arribar a la Travessera posará el peu en
terra i començarà la inacabable desfilada
pels carrers adornats de Gràcia. Les torras-
ses deis bars del carrer Gran són plenes de
gom a gom. Els establiments ha:n deixat
encesos llurs aparadors. El carrer tot és un
formiguer, travessat de botzines d'automò-
bi] i altaveus de ràdio. Cada carrer traves-
ser és una boca encesa i guarnida, que en-
goleix la gentada.
uaxio a;e,s e!plurel eq c tox la 'e¿ou e7
a la multitud. Durant un parchl d'hores,
travessaran els corntr.astos de hum i ombra,
soroll i silenci, que és la festa major. Sor

-tint d'un carrer xop de suor i regalimant
de xotis, els pren la fresca d'un indret

solitari. Després d'uns cortinatges de glassa,
la tapia d'un jardí. Després de cinquanta
parelles frenètiques, una sola parella, que es
diu gentiileses al dar da lluna.

De vegades, els carrers de Gràcia conver-
geixen en una brasa resplendent. Places del
Sol, de Rius i Taulet, del .Diama^nt! Són els
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---- .-_	 ,.	 te-

lis-
ats
de
tc-
ión
re.
de
ret
-se
ts.
aès

sí
sta
tre
de

xa
ag-
an-
xo-
pc-
fue

més Ii toca el cor és l'alfombra. Qual-
sevol baila damunt l'empedrat del carrer I
E1 ((castigador)) somrïu triomfant. Les saves
pessetes ii costa portar-la en aquests hoes.
Li estreny d] braç ; a la boca de la noia
apunta un somriure que de seguida es glaça.
La Montserrat ha vist molts vestits millors
que el seu. A la hum crua de l'envelat, es
colltorcen les flors de la seva tela estam-
pada. En aquest precís moment, la festa
major comeinça ja a perdre per a ella el
color rosat del desig.

Als envelats hi vénen les noies de la part
alta de Gràcia. Són unes noies espigades
i desimboltes. Les cares tenen una capa
d'estuc i els vestits una elegància insultant.
Es llavis d'aquestes stoles coneixen les be-
sades furtives deis jardins llindants amb
Sant Gervasi i Sant Josep de la Muntanya.
Llurs mans s'han afinat en e] voni del piano
i saben collir lànguidament les flors. Quan
una noia d'aquestes entra a l'anvelat, atreu
al seu voltant tots els coils de planxa i tots
els pentinats Charles Farrell. La Montser-
rat, de la part baixa de Gracia, i el seu cas-
tigador es senten desplaçats. Sort que la
claror i í música els atordeixen.

En els envelats, dalt de la tarima dels
músics, s'exhibeixen encara aquelles• calbes
I barbes famoses, que cinquanta anys en-
rora felon saltar de join la joventut forana,
convertides en solos de clarinet. Avui, llurs
possessors viuen retirats durant els mesos
d'hivern. Però tan bon punt arriba l'estiu,
les barbes es desenteranyinen i les calbes
brillen de nou. Ells instruments prenen nova
vida gràcies a la pasta de netejar metalls, i
cap a les festes majors falta gent, lEl pú-
blic de l'envelat és fácil d'acontentar. No-
més alguna noia llepafils malparla de l'or

-questra. Ella porta enganxades a les orelles
les melodies de Jack Hylton. I que ara et
vinguin aquests veils amb el xotis de Las
Leandras, de color groc de llautó...

Perquè tota la música fabricada i llença.
da des deis escenaris de sarsuela i de re-
vista, troba un aitaveu formidable en els
carrers guarnits de Gracia. En aquesta nit,
setanta cinc orquestres a l'unisson toquen
èl Pichi i les innombrables boques rovella-
des deis balladors i les esmaltades de llurs
parches coregen la lletra del xotis.

Entre les estaques deis envelats i les fa-
çanes de les cases de la plaça, hi ha una
estesa de taules coronadès d'.ampolles i de
«croissants() de síndria . S'hi refugien els
nàufrags de l'envdlat i els que no gosen en-
trar-hi. Circula un exèrcit de venedors am-
bulants : gelats, pilotetcs lligades am,b una
goma, caramels, vanos.., Entre la remor
confusa d'aquesta gentada i la que fa l'or

-questra de l'envelat, s'entaula una pugna
a veure qui pot més. Guanya la música,
i on un minut horrible diríeu que les cria
tares que ploren, les mares que rondinen i
els homes que reneguen, tots ho fan al corn

-pits del Pichi...
L'endemà el mati, vera el migdia, la

Montserrat ha baixat a comprar. Ara, la
cadeneta del sostre del carrer rumoreja amb
melangia. Uns marrecs s'enfilen .al cadafal
de l'orquestra. El sol crema, sense les pessi-
golles de la llum artificial. IEl carrer esté
semibrat de taps d'ampolles de cervesa...

La noia, mig ensenyada, es repenja a
les galanteries que li diu el dependent de
l'adroguer. Es el darrer fil brillant on aga.
far-se. Després, la monotonia de cada din.

ANDREU A. ARTIS

LÄI'E RITIY
El somni accíieat. — L'estiu, malgrat

el seu excés de hum i de calor, ve a ésser
una mena de nit en la nostra vida morat.
Es l'estació del repòs i del somni. La gent'
creu que el mes d'agost és el de més esbart
jo i alegria, perú si ens arnalitum una mica
tots plegats, ens adonarem que aquesta ale-
gria i l'excentricitat que comporten les fa-
indias separadas pei camp i per les platges,
i tot el que fan els homes apartats de la
dona i els .falls, deixant-se amar pels tobo-
gans nocturns, té alguna cosa d'aquell des-
llorigament i d'aque'lla incoheróncia deis
somnis. De fat hi ha un cansament i una
relaxació en la nostra vida, i per dissimuilár-
ho, i per fingir una activitat, ens inventem
les facècies, els trencacolls i les orgies es-
tivals, de vegades d'una terrible o d'una
tristíssima innocència. I així corn a la nit,
mentre el somni, el repòs i la fosca es fan
senyors del ritme cardiac, tot el que sigui
conxórxa de crims o de bruixeries o tot el
que sigui disifressada traïció esté a l'aguait,
de la mateixa manera a l'estiu, mentre 1a
earn reposa entre els granisats, els arbres'
de seda i les platges corrosives, totes les
catàstrofes es posen a l'aguait, per enterbolir
el somni estival, per aprofitar-se d'aquest re-
ptis i per mirar de sortir-se amb la seva.

BARCELONA - SAINET

fesfa mai por
 a Grràcía

Aspectes de Grdcáa an f esta major

Les desgracies trucuilents, els lladres, els
incendis, acostumen a atrapar-nos sempre
de nit, amb el pijama a la pell i amb els
ulls entelats. Les grans commocions, l'im-
previst teatral i sanguinari acostuma també
a atrapar-nos a l'estiu, a l'època més dei-
xada amar, quan de les mostres dents penja
el tall de meló de la felicitat.

Recordeu que les erupcions volcàniques,
els terratrèmols, les proclamacions de guer-
ra, e1 cb:era, les cremes de convents, les
vagues inflades de trets de pistola, les der-
rotes africanes, tot ha vingut a l'estiu.

Aquest estiu, per no ésser menys que els
altres, mentre 1a gent vivia en el millor deis
mons, pensant en una vinant prosperitat
econòmica i contemplant la terra rejovenida
I repintada de verd per les pluges, se'ns
presenta de sobte aquest cop monàrquic fra-
cassat, i el somni dye l'estiu rep un trasbals
fantàstic, aquell trasbals que fa que tots els
veins d'gna casa es'trobin dalt del terrat
preguntant, vociferant o mirant amb unes
ulleres de llarga vista la fugida deis mons-
tres que han estripat e1 repòs.

Els diaris i les revistes grafiqúes van
plenas de ninots actualíssims, que la gent
menja amb dls ulls. Fotografies borro'ses de
generals que es tapen la cara, saldats:amb
el cap obert, o amb un fil de sang que els
raja de la boca, ocupant un primer terme
esgarrifós, tot de color vermell i de color
de pòlvora.

En una ocasió corn aquesta, els servidors
de la premsa, amb aquella ferocitat, només
prá'pia deis insectes, i a!l mateix temps amb
aquella gran inconsciència professional, mull _
tipliquen llur activitat per servir tota mena
d'anècdotes al públic. Corn més anécdotas,
corn més detalls millor ; que no s'escapi res
la cosa más vulgar, la cosa més insigni-
ficant, en una situació així, sembla que age-
fi únes proporcions còsmiques. Centenars
de mils diaris han explicat a totes les por-
teres d'Espanya que el general Sanjurjo
abans d'entrar a l'autonlòbi!l del director
general de Seguretat va demanar permís per
for una vulgaríssima i insignificant funció
fisiológica. Corn aquesta  anécdota, els dia

-ris en .porten a mils, tan vulgars i tan in-
significants, però que naturalment són ne.,
cessaries, i la premsa no té més remei que
servir, perquè la golafreria i la xafarderia
del públic són infinitos.

Un cop passat el perill enorme, un cop
apagada la deplorable conxorxa, la majoria
dcl públic ja no pensa en la gravetat del
cas, :ni pensa en 1'habili,tat i la pericia deis
que han esterilitzat el moviment. !El públic
viu només de les anècdotes, de les fotogra.
fies deis morts, de t',americana plena de
polls de tal -personatge o de les galtes d'im-
bècil de tal conspirador.

En aquesta mena d'ensurt dintre el somni
estival, l'inconscient egoisme de tots s'apro-
fita deis esdeveniments per fer ben desllo-
rigada i ben absurda 1'estoneta de vetlla
tumultuosa, proporcionada per uns quants
generals monàrquics.

EIs noms de Sanjurjo i deis .principals
comip1icats que temen la sort ]ligada a la
sentència d'un tribunal, serveixen de con-
diment picant a totes les converses. San-
jurjo, per la seva posició més espectacular
dins de la trista militarada, és la principal
obsessió. Si el mataran o si no el mataran
si és miller que el matin o que no el matin ;
si és just o si és i:njust; si és prudent o-
imprudent. Tothom opina, i després de les
Opinions vénen les juguesques. Entre culle-
rades de fideus o entre peces de dòmino,
la gent fa les seves apostes i bes seves
baralles ; hi ha persona que s'ihi ha jugat
un dinar i persona que s'hi ha jugat mil'
pessetes.

El vidi de jugar és humanissim, i es pot
jugar sobre tot, sobre les carnes d'un cavall,
sobre un dècim de la rifa o sobre el cap •
d'un general.

!Es esdeveniments d'aquesta setmana .pas-
sada, a mesura que passen les hores, es
desinflen; als u41s del gran públic, tenon
derivacions d'un ordre moral completament
olla, i l'exoentricisme del somni estival re-
prèn la seva autoritat damunt d'aquestes
estones de vetlla d'una realitat anguniosa i
antipàtica.

^Es perd, àdhuc, aquella voracitat de lee-
tura dels primers dies ; si el que duen els
diaris sobre el cas particular no té una gran
novetat o una gran truculbncia, ja no s'ac-
cepta amb cap interé s.

L'egoisme de l'estiu es tornará a adormir
encara una bona estoneta entre el soroll deis
tobogans nocturns, deis arbres de seda, del
cant deis passerells i de les ,phatges corro-
sives.

Per moltíssims espectadors, aquesta cons-
piració fracassada contra la República no
seré res més que una broma pesada, fà-
cilment oblidabie sobre el coixí de les inú-
tils . i insignificants preocupacfions de ca-
dascú,

JOSEP MARIA DE SAGARRA

GRANS NOI ETATS EN
SUNBATES INARRUB^BLE8

Jaume I, 11
Telèf.11655
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L'endolcimení de lev penes
Reunió de personalitats polítiques a casaR^

del conegut advocat Moro-Giafferi. L'objec-i
ta de la reunió és d'examinar projectes pre-
selltats a la Cambia francesa i que caldrà
discutir en les pròximes sessions.

Un senador per una circumscripció del
centre senyalava una proposició modificadora
de certs articles del Codi penal, en el sentit
d'atQ"nuar-ne molts rigors,

—D'ençà que endolcim el Codi penal —
remarcà el cèlebre advocat — aviat l'haurem
de designar, corn les actrius divorciades, el
Codi ex-penal.

--I a vós, un advocat, us sad greu això?
—Sí que me'n sap, ti precisament perquè

sóc advocat. Desenganyeu -vos; coin menys
severa és la llei penal, més costa d'obtenir
absolucions.

Kufiepoff redivíu

NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIALS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera cómoda, ràpida ieficaç la
Neurastèñia, mm

p°faaeia (en fotes jet sevesmanifestacions),
ryl da cap, cansamen4 menfal, perdue de

memòria, verfigen s, fadiga corporal, fremolors, dispépsia nervio•
se, palpifacions, laiferisme i frasforns nerviosos en general de lea
dones i tots els 4rasfons orgànics que tinguin per causa o origen esgota.
ment nerviós.

Les Gragees potenclals del Dr. Soivré,
més que un medicament si,,, un element essencial del cervell, medulla i tot el sistema nerviós, regene-
rant cl vigor sexual propy . de l'edat, conservan£ la salut i prolongant la vida; indicades especialment als esgo•
fats en la seva joventut per fofa mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, fan£ fisícs corn morals
o intellectuals, esportistes, homes de ciències, financiers, artistes, comerciants, industrials, pensadors, etc.,
aconseguint sempre, amb les Grsgees potencials del Dr. Soiveé, tots els esforços o exercicis fàcilment
i disposant l'organisme per rependre is sovint i amb el màxin resultat, arribant a l'extrema vellesa i sense
violentar l'organisme smb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer=se'n

Venda a 5'50 pies, flascó, en totes les principals farmàcies d'Espanya, Portugal I América

NOTA. – Dlrrgbnt.se l lramefref O'25 pls. en segells de rorros per el franqueig o Oficines Laboraforio Sòka-
ferg, cerrar del Ter, 1, Barcelona. rebrea; gratis un llebre explicatiu sobre ¡'origen. desenrufllamen / f trací
ment d'aquester ma/altes•
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Lade^revolta	 la mandra9'

Litvinoff

Cada país té el seu gran vidi nacional.
El d'Espanya és la mandra. Totes les qua-
litats i tots els defectes deis espanyols típics
responen a aquesta disposició de l'esperit.
Per mandra són deixats, i per mamdra són
elegants ; l'hàbit de l'oci els encomana una
suibtiiesa d'enginy, i, alhora, els incapacita
per a la visió del fans de les coses. Tot
ho deixen per l'endemà, i, en canvi, no
guaiten més que ]'avui . La mandra duu
anexa una certa libido poc complicada i un
gust per la conversació, vicis que soleo
practicar-se en posició jacent o sedent. La
golafreria, en canvi, aquest apetit proce-
dent del desgast pel treball, els és comple-
tament externa. No us engamyés el meri-
dionail fardassisme : l'espanyol o l'espanyola
no mengen ; llur greix és la destillació de
la inactivitat més pura i total.

Es frase corrent catalana a11ò de la feina
de gandul, que consisteix a for el que horn
hagi de fer amb una esgarrapada, amb un
cop de coil, i surti corn surti. De taint en
tant, un espanyol • típic en poca estoma fa
una feina prodigiosa. Després torna a jeure,
convençut que allò no ho fa ningú. Els re-
sultats són prodigiosos i també ímútils d'una
manera prodigiosa.

Amb una d'aquestes estrebades, una ve-
gada Espanya s'apoderà de mig món, i no
en va treure res. La seva màxima extensió
coincidí amb la màxima miseria . Tot per
mandra.

En política, d'això se'n diu monarquisme
I militarisme. El ciutadà no n'ha de fer res
de la llibertat. La llibertat _és. una facultat
de fer i de bellugar-se ; ergb, dóna feina.
Mori la llibertat.

Més val Hogar un criat, i perquè estigui'
content, cobrir-10 de daurats, de bigotis,
de polaines, de sabres, de cascos, deixar-lo
que barroti el patrimoni de la nació ; que
faci;'el fatxenda; que es proclami salvador
de la p'àtria ; messlas ; déu.,. el que vulgui.
Però que no .passi res, Si compareu la his-
tòria d'Espanya des del segle xv al xix," an
les d'Anglaterra i Framça, veureu que d'allò
que el born burgès en diu ordre, n'hi hagué
molt més a 'Espanya que no pas als dos
Estats que hem dit. No hi ha res dins la
nostra història comparable amb les guerres
deis hugonots, la Fronda, la Revolució,
l'Imperi, la Commune, etc., , o bé amb les
gueres d'Irlanda, el reg!nat d'E4isabet, les
pertorbacions religioses, la revolució contra
Caries, etc. I, al capdavall, al segle xtx
tant França corn Anglaterra eren molt més
pròsperes, quq' Espanya. I és que llur des-
ordre aparenti' provenia d'una activitat i el
nostre ordre, de la mandra.

- Peeó • arriba gue tots els països troben el
eamí• de' llur bàriestar a base de la lluita
eantra llurs vicis característics.' E1 somni
democràtic vá agitar IEspanya' deal xtx, i
l realïtat de la democràcia l'ha feta alçar

-^e'de la jaça mandrosa, on el monarquisme
1 eb militarisme' feien de' matalassos. I,
a1Bshores, ham 'brollat els tradicionalis.t a;
és á dir, els partidaris de la presa.

La República no feia feina de gandul;
la seva tasca seriosa, segura, per això ma-
teix'avençava amb calma. Llavors, oh pa-
radoxa!, els peresosos han cridat que ningú
no treballava. I han cercat el redemptor que
ho havia d'arreglar tot amb quatre punta

-desde  peu.
- Un magnífic exemplar, aquest general
Sanjurjo', i, per si fos poc, un ramat de
generals darrera. La mandra mental junt
amb tina brutal barroeria són les condicions
del militar monàrquic espanyol. Qualitats
mésiresplendents en el sublevat de Sevilla
que en els seus companys de causa i de
passamaneria. Donat a la beguda, fembrer,
sarauista, arrauxat, era just per omplir de
confiança el pit deis dalerosos de becaines i
lestes ciutadanes a ]'ombra d'un sabre
bean revingut. No hi havia dubte que un
home així no s'embrancamia en obres de
justicia social o redreç moral, que tants de
disgustos solem donar a les .persones riques...
— o d'aquelles pobres, absurdament conser-

vadores ; perquè l'home éš un ésser enig-
màtic.

Perd la seva revólució ha resultat grotesca
I lamentable; gairebé s'ha limitat a un
mudar-se i desmudar-se ; cenyir-se un faixí
a una torreta deis voltants de Sevilla, i,
al cap d'unes bores, restar en calçotets
en um recó d'un .Rare, ;amb wn umiforme per
terra i u.ns pantalons matxucats als d'ts.
Entremig, una nota apoteósica, tronada,
calcada, a fragments (les semblance:, s'atu-
raran aquí ?) del manifest de Jaca.

Mentrestant, la República seguia fent fei-

Un diari d'emigrats russos ha parlat del
general Kutiepoff, misteriosament raptat en
ple París i del qual 9io s'ha pogut saber res
més. Segons aquell diari, Kutiehoff viu, i
viu empresonat a Moscú.

El cap de la policia judicial de Paris, Xa-
vier Guichard, al qual traduïren els pará-
g"rafs de la noticia, somrigué amb escep-
ticisme,

.—Ja veureu corn d'aquí cinquanta anys,
quan tots serem morts ja Jara temps, Ku-
tiefioff tornarà a viure de tant en tant.

Tim idesa
L'ex-ministre de Bulgària a Londres, Mad-

jarov, ha publicat, seguint el corrent, les se-
ves Memòries, en les quals abunden els docu-
ments sobre el període que precedo l'entrada
de Bulgaria a la guerra.

El llibre no deixa de contenir la seva tart
pintoresca. Així, Madjarov, home senzill, que
no tenia res del diplomatic mundà, passà una
mala estona quan va saber que per presen-
lar-se al palau de Buckingham havia de po-
sar-se calçó curta i mitges de seda. «Pen-
sara — escriu — en el que dirien els meus
amics de Bulgaria si em veiessin guarnit d'a-
quella manera. De debò, em costava molt de
posar-me la calça curta i les mitges blanques
de seda. Em semblava que tot Bulgaria es
riuria de mi i que els búlgars em 15endrien
her un home lleuger i hoc seriós,»

Ell mateix s'havia donat aquest títol, ja
que durant una cinquantena d'anys confec-
cionà el cèlbre Almainach de Gotha. Es deja
Wieh;nann i aquests darrers anys no li han
estat somrients. Fins es parlà' de cessar la
publicació del cèlebre almanac. Des de l'aca-
bament de la guerra, entre la desaparició
d'unes quantes cases regnants i els nous
costums, aquella mena d'anuari de la-noble-
sa no tenia prou mitjans de vida.

Per acabar d'erytristir el seu redactor, l'any
passat tingué una petita relliscada . Mentre
s'imprimia el Gotha, circulà el rumor que
a l'ambaixada de França a Londres, ocu-
pada per Fleuriau, seria nomenat Berthe-
lot. Potser per primera regada a la seva
vida, l'.escrupolós Wichmann acolli un ru-
mor, i canvià sobre les proves el nom de
l'ambaixador. Però Berthelot no fou desig

-nat per al càrrec, i Wichmann de poc no
mor del disgust.

Tins pacifistes desgraciats
Els mennonites no tenen sort. Però, què,

són els mennonites? Doncs, els afiliats a
una secta derivada del protestantisme, que
tenen prohibit de vessar sang, encaró que
sigui d'animals.
Després de rodar per Holanda, els men-

nonites van decidir emigrar, ja fa molts
anys, a un recó de Rússia que els va sem-
blár tranquil. En efecte, la tranquillitat hi
regnà fins que, el mes de maig darrer, se
n'hagueren d'anar, descontents deis tractes
de les autoritats bolxevistes.

Aleshores decidiren establir-se en un ter-
ritori de l'Amèrica del Sud, anomenat el
Gran Chaco, que els semblà segur perquè,
f ormat de planes inundades i envaïdes de
mosquits, no excitaria la cobdícia de ningú.
Però, tot just comentats els treballs de sa-
nejament, vetaquí que Bolivia i Paraguay
es disputen aquelles terres.

Les primeres bombes de l'aviació bolivia-

I

na les han rebudes els extremadament paci-
fistes mennonitas,

Conversa franco =au.sfríaca

El centenari del rei de Roma s'ha cele-
brat amb un àpat, entre altres actes com

-memoratius. El fogós polemista Henri Bé-
raud, que hi assistia, seia al costat d'una
comtessa austríaca.

Aquesta, parlant d'arquitectura, va posar
Schr nbri nn i els palaus vienesos per da-
munt de tota l'arquitectura francesa, antiga
i contemporània.

—Bé, però—insinuà Henri Béraud—Ver-
salles, Chenonceaux...

—Què, Versalles, Chenonceaux?,.. féu la
comtessa—. Tot plegat, res! A Viena tenim
millors fatxades, els balcons més rics.,. I de
més a més, totes les nostres escales són de
doble' revolució.,.

--Com la vostra monarquia—interrompé
Béraúd.

amb els de les altres nacions europees.
Poincaré, aleshores cap del govern i minis-
tre d'Afers estrangers de França, i que
comprenia cluiines conseqüències podia tenir
estendre la invitació a aquells dos governs,
els quals — i certament no sense raó 

—considerava oportú tenir encara en quaran-
tena, primerament s''oposà al desig del Fo-
reigm Office, i després proposà un ajorna

-mont de la conferència per a millor temps.
Però Lloyd George no va creure poder ad-
herir-se a la proposició de Poincaré, i la

conferéncia tingué lloc. França
no volgué abstenir-se de pen-
dreahi part ; però Poincaré no
es mogué de París, fent-se re-
presentar per una delegació amb
Louis Barthou de cap i l'am-
baixador Barrére.

Cap altra conferència no ha
estat mai convocada tan inútil

-ment. A despit deis esforços de
Lloyd George, secundats pel mi-
nistre de l'Exterior italià Sdhan-
zer, des de] primer moment es
'omprenguié que no era pas oca-
sió de discutir les qüestions ms
greus, !Els delegats russos i ale-
manys, que eren objecte de la
més viva curiositat, no manca-
ren de fer proposicions que fo-
ren rdbutjades per unanimitat.
Però aquest treball deis repre-
semtamts de Ber16n i de Moscú,
homes hàbils i astuts, en les
eunions de la conferència, no

tenia més abjecte sinó distreure
l'atenció general sobre les xar-
xes, que, en una radiant villa
de Rapallo, teixien en dany deis
altres paisos reunits allí.

La conferónçia es'clogué mf-
seramont. La seva fallida ino po-
gué ésser atenuada amb una de
tantes ordres del dia que no
diuen res, però salven les apa

-rences. Fou ni més ni menys
que ulna bancarrota.

D'entre totes aquelles rulines
sortí, en canvi, precisament allò
mateix que horn no volia i no
s'esperava, l'aliança russo-ger-
mànica, d'acusat carácter mili-
tar,

s	 evenrmen s
s'han succeït. La pau ha estat

Inés que mai amenaçada, però en el seu
favor també s'ha treballat de .ferm, espe-
cialment per part d'Aristide Briamd, que
hi dedicó totes les seves energies, finis al
darrer moment de la seva gloriosa axis-
tència.

Més que en les consuetudindries reunions
internacionals, el Quai d'Orsay ha obtingut
resultats pràctics i feliços en les negocia

-oions directes. Recordem que, no sense sor-
presa, fou el Quai d'Orsay qui 1'anrcy passat
estipula el pacte de ano agressió i arbitratge
amb Rússia, encara que la seva validesa
fos subordinada a les conclusions d''un d'a-
nàleg entre els governs de Varsòvia i de
Moscú. I consegüentment ha estat el Quai
d'Orsay qui ha recolzat l'habilíssim ministre
pa'lonès de l'Exterior — un deis puintals de
la Societat de les Nacions — Zaleski, en
els tractes amb Litvinoff,	 -'

Es evident que la cessació de l'aliança
russo-alemanya contribuiré a limitar, mal-
grat les fanfarronades hitlerianes, les espe-
rances alemanyes en una pròxima absurda
guerra de revenja, i, .per connexió de causa,
a reffredar tots els esperits bellicosos d'una
part d'aquell poble..També és fàcil de com

-pendre corn el canvi d'actitud de Moscú hagi
estat degut, en bona part, a la ràpida crei-
xença del partit social-nacionalista, de netes•
tendències anticomunistes, i per tant anemic
del règim existent a Rússia. Els social-
nacianalistes, ail contrari del govern polo-
nés, no primfilen tant en les distincions
entre política interior i política exterior d'un
país. IEIs seus aliats naturals són els fei-
xistes. No "n'hi spot haver d'altres.

Qualsevulla que siguin e1 factors que ;ha-
gin portat a il'acostamemt entre Polònia :i
Rússia — molts deis quals encara no són
coneguts, probablement — el fet cert és que
Pacostament constitueix un auténtic i no
efímer pas donat en l'aspre camí de la pau.

La humanitat ha de sentir gratitud a
aqudlls que m'han permès la realització, des
de Briand i Herr-iot a Zaleski.
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No ens sembla que hagi estat remarcada
tota la importància de ]'acostament ved

-ficat entre els governs de Varsòvia i de
Moscú, l'abast dels quals va més enllà que
la deis acostumats pactes d'arbitratge i de
no agressió que temen en substància un
valor .molt relatiu, gairebé tant corn aquell
compromís germànic de respéctar la neutra-
litat belga que existia abans de la gran
guerra i l'eficàcia del qual es va veure a
l'hora deis fets. No. Aqueixa entesa entre
aquells dos governs, que semblaven haver

UN GRAN PAS ENVERS LA PAU

L'acord russo-polonõs

Rosser LLATES

Humor i boI cevisme
. I.a propaganda a favor del pla quinquen-
nal prossegueix més activament que mai.
Cal sobretot convèncer els pagesos, i a
aquest fi els agents de Moscú no planyen
eloqüència ni enginy.

En un salting, .1 orarh'r que ,glossa ler e-e-
cellències del pla quinquennal, és tot d'una
interromput per un mugic veil :

—Sempre ens prometeu el paradís i no
sou bons ni per donar-nos sabates.

Aleshores' el propagandista replica, ' amb
Sanjurjo	 oportunitat

i —De quan ençà és moda portar sabates
na ; la repressió deis insurrectes no detu-	 al paradís?
raya el seu trebail. Diu que la cosa que va
torbar més a1 general Sanjurjo fou de saber, LI reí deis genealoqistes
per la ràdio, que el Parlament, després del j
breu discurs del senyor Azaña, donant comp-
te sumari deis fets, entrava a ]'ordre del
dia,

El .moment fou simbòlic ; la tasca fecun-
da, activa; ordenada, inexorable, havia es-
clafat l'agitació deis ganduls.

Creiem que serà per sempre ; a hores
d'ara .gairebé no resten a 'Espanya gene-
rals monàrquics per posar-se en calçotets a
l'aire lliure. A certa edat, i de nits, el mu-
disme" es veu que resulta perniciosíssim.

t ^t tf
•"t

Deu anys ham Passat des d'á-
-	 leshores Molt eso	 t

d'estar perpètuament separats per unes tra-
dicions seculars i unes diversitats de con-
cepciópolítica, és basada sobre la comunitat
d'interessos i sobre una reciproca vdluntat
d'eliminar qualsevu'lla motiu de conflicte.

La nostra opinió ds que la 'Rússia bolxe-
vista encara que posseeix un deis exèrcits
més formidables dei món, i malgrat els seus
rampells be1•lieosos, té on realitat intencions
pacifistes, i aixa per esperit de conservació,
ja qúe" una garra- baidament Pan sois
s'iniciés — trontollaria tot l'edifici erigit
sobre els fonaments de Lenin i deis seus
sequaços. Pel seu cantó, Polònia, que, des-
prés d'un .segle i mig de desmembrament
del seu territori i d'heroiques però infortu-
nades temptatives acomplides pels seus fills,
ha pogut finalment recompondre la saya
unitat nacional, exposada a l'odi feroç d'A-
Ie.manya, ino podia, en el seu comprensible
desig de seguretat i de .pau, deixar d'accep-
tar una conciliació amb Moscú, que, en tot
cas, li elimina tot perill envers 1a frontera
orienta'I, Amb l'estipulació deis recents
acords entre Polònia i Rússia s''ha constituït
un veritable coed, format per una faixa de
terreny d'una amplada de vint quilòmetres
al llarg de la frontera russo.polonesa, zona
que ha estat totalment evacuada deis seus
habitants. Aquest anomenat coixí, en cas
de conflagració, no permetria a Alemanya
de comptar amb un ajut rus, segons els
acords presos per Wirth i Txixerin al con-
veni de Rapallo, abans de la signatura del
tractat que porta el nom de la bella ciutat
ligur.

D'altra banda, la nova situació creada
amb l'acostament entre Polònia i Rússia
deu ésser lògicament considerada corn 1a fi,
i mo solamont en esperit, del famós pacte
de Rapa'llo.

No hi ha hagut cosa més sorprenent, i
al mateix temps més curiosa, que l'origen
d'aquest tractat, que al seu temps alçà força
soroll en la premsa europea.

Era en el període en qué les conferàn-
cies internacionals es subseguien l'una a
Palera a breus intervals, sense que d'altra
banda es pogués arribar a algun acord se-
riós per a un definitiu arranjament euro

-peu. En la primavera de x922 en tingué
hoc una a Gànova, per iniciativa dels go-
verns de Londres i de Roma ..Lloyd George
volia portar a ,aquesta conferència una nota
nova, i procuró que 'hi participessin Rússia
i Alemanya !Era la primera vegada que
aquests governs haurien tingut contacte
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, H EL. CINEMA
TEMPS DIFÍCILS

E1 cinema en relleu la situació als EE. UU.

ASPECTES HISTORICS

Efapes del cinema
Ed cinema és un art prou move1i, perqué

tota temptativa de judicis estètics amb pre-
ocupacions teoritzadores, a l'entorn d'ell,
tingui avui encara un carácter transitori ben
manifest. IEl cinema está en marxa dins un
moviment de progressió ascendent i aquest
moviment és prou perceptible perquè horn
Rviti l'estil categòric en parlar-ne.

Som en una época en la qual el progrés
tèrmic ho condiciona tot. L'instrument no
ha aconseguit la maduresa i per això tot
e] que en surt envelleix ràpidaanent. Semb2:a

corn si les meravelloses cintes que ahir ens
encantaven no fossin sinó realitzacions tran-
sitòries, , moments estimables d'una llarga
evolucïó vers . la constitució d'aquest lien-
guate ,expressiu que ha d'ésser —_ i cada
djá es •més — el cinema.

Potser,el cinema no ha assolit encara la
seva més pura ,condició, pergwé és obvi que
quan ür), art domina la técnica i s'afirma
essencialment, ja per això mateix viu més
enllà del progrés...El moment històric po-
drá marcar les condicions materials ; entorn
d'èlJes. :podrà parlar-se d'enriquiment succes.
stu ,d'aabilitat oreixemt •fruit de l'habitud
i de Í''estudi, però mireu corn Rafael, Sha

-kespeare, Mozart o Stendhal demostren que
hi ha una pila d'activitats artístiques que
a gá4á instant són, capaces de , realitzar mo-
ments definitius, Í • el cinemp •,deu ; mirar tot
això ,com. una fita,.. amb la ,persuasió que
aquesta merave lla que és , la perfecció, li
está ;també rese;vada.

Per a l'estgdiós del problema , de l'art, el
cinema presenta una particularitat única.
La seva història ks contempordnia. La re-
flexió crítica n''ha espiat totes les etapes, i
tot veient,el que ha succeït aquí, horn pot
reflexionar sobre les , condicions :de tota his-
tària artística. I, el que primer veiem és
que, horn ha arribat en el: cinema a uns
resultats que no eren pas çeroats pels seus
promotors,	 e

Es probable que ds primers que van fer
cinema tinguessin l'idea que feien molt ma-
lament e1 que pretenien far ; però encara
és més, probable que el que pretenien fer
era a mil llegues del que significa per a nos-
altres un film corn Albada o corn Ombres
blanques-

El cinema doncs ha estat corn en la in-
consciància del seu destí; neix corn un avort
i avança per un doblé moviment de crei-
xença i d'illumvnacions successives. Comen

-ça essent un.a pantomima que pateix de l'ab-
sència de la paraula per a constituir-se a la
llarga en un art, les excellències del qual

són precisament el silenci. Si el problema
de prescindir de la :paraula era ahir la domi

-namt, ara és el problema invers el que cons
dicioma la història del cinema. Cal accep-
tar la paraula i no deixar-se absorbir per
la seva prepanderáncia.

Corn que el cinema abans que res seas
presenta corn un llenguatge gràfic, corn al-
g um a cosa de visual, la seva afinitat late-
ral respecte les arts plàstiques ens condueix
involuntàriament a amar a cercar en aques-
tes la illustració del que avancem quant a

Després d'haver-lo dotat de la paraula,
horn vol dotar el cinema de la tercera di-
rrúensió, lá profunditat. Ja fa molt de temps
que la fotografia té resolt aquest problema
amb l'estereoscop, el principi del qual po-
dria ésser aplicat sense dificultats a la presa
de vistes cinematogràfiques ; la dificultat con-
sisteix solament en la projecció a la panta-
lla. Horn diu que aquesta dificultat, almenys
parcialment, ha estat resolta per ]'enginyer
americà Herbert J. Ives, deis Bell Telepiho-
ne Laiboratories, el qual ha presentat ja
la soya memòria a l'Acadèmia Nacional de
Ciències, de Washington.

Ives ha imaginat una pantalla constituida
per plaques de celluloide juxtaposades;
aquestes plaques són rectangulars, tenem.la
mateixa altura de la pantalla i una am-
piada d'un centímetre. Cada placa 'és cor

-bada i el radi de la corba és ,especialment
calculat per tal que, durant la projecció,
cada ull de cada espectador rebi una imat-
ge lleugerament diferent (aquest es el ma-
teix principi de 1'estereoscop). Les imatges
són projectades des de darrera la pantalla.
La presa de vistes es fa amb L'ajut d'un
gran mirall càncau : l'objecte a fotografiar
ha de trobar-se al focus òptic d'aquest mi-
rail.

El procediment per ara no permet 1'ex-
plotació comercial del nou invent, •però des
del punt de vista científic els resultats són
satisfactoris i la illusió de profunditat ob-
tinguda no deixa res a desitjar. Dintre
alguns anys, doncs, Cori sol succeir amb
les troballes tècniques, és probable que el
cinema en relleu sigui alguna cosa defini-
tivarcnent realitzada.

L'únic — i el més greu — a témer és
que ,aquest perfeccionament no afavoreixi
les possibilitats artístiques del cinema.

El "Quixof " a. la paníalla

Corn anu;nciávem, Pobra més 'celebre de
la literatura castellana seré duta a la pan-
talla. Pabst la dirigirá, Txahapn tmterpré,='
tarà el paper de Don Quixot i I ryille el,'
del seu escuder:

Preguntat sobre aquest projecte, d'tmme-
diata rèalització, Pabst ha dit al seu inter-
vivador :

ccScènario, intèrprets, décou áge, ara co-
mençarem a ocupar-nos de tot això, iEncara
hi ha molta feina a fer abans de donar
les primeres' voltes de maneta. Encara mq
puc dir res. Per què ha sorprès que jo fadï
aquest film? Txa^iapin és un gran ,artista
i Don- Quixot és um deis temes' més bells
que hi hagi, Hi he reflexionat moll; el Ca-
valier de la Trista Figura no és, en el fons,
molt més humà i emocionant que el mu
escuder, un personatge . força odiós aquest

T xaliapin

Samxo que interpretarà Dorville, corn ja
s'ha dit ?... Un altre detall curiós : heu .pen-
sat mai que la prig era part del Quixot és
contemporània del Hamlet de Shakespeare?
Aquesta lluita de l'ideal contra la realitat
és un tema suggestiu; hi veig malts pri-
mers plans, i alguna cosa més que l'art a
seques. Començarem aviat, car Txaliapin ha
de cantar a América la tardor vinent ; roda

-rein els exteriors a la Manxa i els inte-
riors a Niça i a Billancourt. Pel que fa a
la música, és qüestió de Gretxamimoff, 'de
Ravel, die Jacques Ibert. I... sobretot, es-
pero fer una cosa que estaré be. Després...
tinc projectes deis quals seria prematur de
parlar : Kreuger, potser, és un tema mag-
nífic, però ardu ; i després, no arribaré mas

-sa tard... o massa aviat? 'fine altres idees,
desgraciadament irrealitzables• Però um dia
ja veureu que faré un film corn voldré.»

Tot creient en el talent de Pabst, la idea
de filmar el Quixot suscita recel. 'Es com

-firmarà?	 ~

Rin =fi * in
Durant més de dotzé ,anys, aquest gos

flop ha estat una de ires estrelles més bri
-Ilants de Hollywood, el precursor de tantes

altres pobres bèsties que de tant en tant
roden films que volen ésser més o menys
còmics.

Rin- tin-tin, que ha mort en curs de fil
-mació de La mascota deis legionaris, tenia

quinze anys d'edat.
Havia arribat a cobrar — és a dir, el seu

amo se'ls embutxacava — roan setenta cinc
mil pessetes de setmanada.

Seràreemplaçat .pel seu fill, que moltes
vegades l'ha substituït en algunes . escenes.

Rin-tin-tin fou capturat a Metz'durant la
guerra. E4 mu amo, el capità Lee Duncan,
se l'endugué a Califòrnia. Poc de temps des-
prés, la dama del capità presentà instància
de divorci, allegant que el seu marit no-
ms s'ocupava del gos i no d'ella.

René Clair es queixava — amb tanta jus-
tesa que les seves paraules han estat reco

-Ilides i comentades arreu del món — de la
servitud que l'organització actual del cine

-ma, en mans d'una dictadura financiera, im-
pose a tothom que en ell i per cll treballa.
El resultat ha estat l'enviliment de la pro-
ducció. 1 el que és pitjor, els homes que
havien aportat alguna cosa de personal, els
directors que havien fet concebre esperan

-ces, s'han sotmès a aquella dictadura. Stern-
berg, Paul Fejos, Jacques Feyder, Robert

Wiene,.Clarence Brown i tents d'altres sem-
blen no seguir ja les directives del seu espe-
rit, situó les imposades pels magnats de la
indústria cimematogràfioa, que inunda el
món' de films •banails, calcats els uns sobre
els altres, d'un nivell artistic baixíssim.

Dones be, el sorprenent Cs que aquest re-
^baixament sistemàtic del cinema en .profit
de les rieeessitats comercials; en hoc d''aug-
mentar la seva puixança financiera l'ha min-
vada de tal forma que, actualment, el ci-
nema corn a negoci passa per un moment
crític del qual costarà de treure'l. I, corn
és fàciil de compendre, la crisi afecta més
intensament la indústria cinematogràfica
mordamericana, per tal corn Cs la que té
més capitals esmerçats.

Dos anys enrera, els banquers americans
no vacillaven a posar els milions que fos
a la disposició de les firmes ci,nematogràfi-
ques. Ara, mi volen sentir-ne parlar. Entre
les .moltes indústries que trontollen als IEs-
tats Units, hi ha la cinematográfica. No-
més call mirar la página de borsa de qual-
sevol diari nordamericà per veure a quia
preu yes cotitzen les accions cinematogràfi-
ques. N'hi ha que en un any han baixat de
roa dòlars a z i)8, de 64 r)a a I r)q...

S'ha acabat aquells temps en qué el nom
sol de la indústria cinematogràfica ameri-
cana evocava xecs de set xifres, i tot anava
em proporció semblant. Tal film havia costat
tants milions ; tal estrella cobrava tants mils
dòlars per setmana. Res no sorprenia ja en
aquest ram. Tothom estava disposat a em-
passar-se qualsevol enormitat i •quedar boca-
badat d'admiració davant eli geni comercial
i l'eficàcia deis mètodes ianquis .aplicats a
1a que semblava una de les branques més
importante de l'economia nordamericana.

Tot això'era realitat fins a un cert punt,
fins a un cent temps, millor dit.

Hi hagué, Cs cent, industrials del cinema
que en por temps guanyaren molts diners,
films costosíssims amortitzats ràpidament,
sous d'estrelles al costat deis quals les his-
tes civils deis governants semblaven magres.

Avui, però, a la hum de la crisi, horn
s'ha adonat que la luxosa fatxada de la
indústria cinematogràfica americana ama

-gava el desori més complet. Els balanços
de Iles companyies acusen uns déficits astro

-nòmics; moltes d'elles no troben crèdit a
les banques; d'altres estan ja intervingudes
judicialment.

T ao manc "çalrs rle nrniecció la malcria

poc cap negoci. No ho havien estat mal.
Però s'havia cregut que eren el millor mitjà
per 'llançar un film. Horn havia cregut que
fonent els tres organismes : producció, dis-
tribució i explotació, tot aniria millor . Així,
entre cinc cases americanes controlaven
3,200 cinemes, alguns corn el Roxy de Nova
York, d'aquell luxe americà tam insolent,
que s'empassaven els milions corn aigua.
Així es creia assegurar un mercat als films
naturalment, trobant-se els millors cinemes
ésser de propietat de les cases productores,

la qualitat deis films tenia poca importàm-
cia. Però el públic ha acabat per adonar-
se'n, i àdhuc el babbitt del Middle West ja
comença a mostrar-se cansat de les pellícu-
les que Ii ofereixen; troba que a Hollywood
tothom, productors, directors, escenaristes,
estrelles, sihan amquiilosat en uns motllos
massa coneguts. Horn no sap sortir de la
monotonia més aclaparadora, de les trepes

-més gastades • Des del punt de vista artís'"'
tic, el cinema s`ha parat em un punt del
qual no es mou. I e1 públic s'ha cansat,
una tercera part deis cinemes ha hagut de
tancar les portes, un film ja no s'amortitza
de pressa (de vegades, de cap manera), les
companyies han començat uroa política de
reducció brutal de despeses.

Uma de Iles mesures ha estat desempa-
llegar-se deis cinemes, però això no ha estat
del tot possible. Per això molts han estat
tancats, i els que han passat a mans d'un
propietari independent han agneujat el mal,
ja que el nau explotador de la salla ha hagut
de mirar més prim en la qualitat .

Adí s'escau el mal principal. La qualitat
Cs inferior. El parlant, que al principi havia
donat obres mostres que demostraven els
grans recursos de què podia disposar an
bon director, s'ha dedicat a saquejar no-
velles i obres de teatre, sense triar ni tenir
em compte llurs possibilitats cinematogràfi-
ques . I ja Cs sabut que el cinema sonor
resulta caríssim de producció.

Es comptava que el consum americà pa-
gava les despeses de producció ; l'exporta-
ció a 1'estrainger proporcionava els beneficis.
Però aquell s'iha reduït i aquesta també.
Molts paisos estrangers, per tal d'afavorir
as producció nacional respectiva, han limi-
tat l'admissió de films americans.

Qué fer ?, es pregunten els magnats de
la indústria cinematográfica americana,
molts d'ells jueus que, amb l'adaptabilitat
pròpia de la raça, produïen americà cent
per cent. En casos eixí, corn Cs natural, es
parla de reorganitïació; però per a reorga-
nitzar fan falta diners; i la indústria cine-
matogràfica no troba crèdit en um país pro-
fundament tocat per la crisi més gran de
la seva història.

Però el cinema és massa important, en
tots els aspectes, per no superar aquesta
crisi. Actualment, Cs una neoessitat d'un
públic vastíssim i, corn a indústria, té massa
capital compromès perquè no s'intenti de
salvarlo.

EN ESPANYOL

per CARMEN LARRABEITI

INTROMISION
per CLIvE BROOK

la imprevisió en els destins d'un art. Sig-
nificació originària equívoca, de la quail, per
una lenta evolució, surt la significació real
i darrera.

Vegeu la pintura péixer d'urna doble ten-
dèrncia ; comença l'home a dibuixar obeint
la_doble preocupació de constituir-se un llèn-
guatge gràfic i d imitar un objecte real.
Per 1"home .primari, l'activitatpictòrica de
cap de les maneres no pot significar eel que
significa per un Picasso i la majoria deis
seis contemporanis. La pintura, tal corn
nosaltres 1'entendrem, sobrevindrà doncs per
la voluntat de superar aquella etapa equf-
voca i constituir-se en una activitat autò-
noma. E1 mateix que en el cinema, el qual,
per tal de eompendre'l corn a art, rail estu-
diar lo en les seves més darreres manifes-
tacioms i no pas en les manifestacions pri-
mitives, amb el pretext que les coses rudi-
mentàries són més clares de veure que no
pas les coses complexes. Vegeu-lo eliminant
successivament una sèrie de .preocupacions
que li vénen del veïnatge amb les altres
arts per a viure de l'enrobustiment d'un
germen que veiem apuntar tímidament ja
en els seus orígens. Qüestió d'aconseguir
um equilibri que ha de portar el cinema a
la seva perfecta autonomia. La història s'ha
repetit amb el sonor, amb el qual hem vist
reaparèixer la temptació de teatre i la reac-
ció que n'ha seguit per eliminar-la compne-
tament, reacció, però, que encara no es ma-
nifesta prou en la producció.

Durant molt temps veiem un Griffith con-
cebre els seus films a la manera d'unes su-
Perbes illustracions animades d'un llibre
d'història. I la mania deis films històrics
atapeïts d'expli acions literàries ens sembla
perfectament acceptable en aquell temps. No
veiem quina servitud no representa pel ci-
nema aquesta faisó de subjectar les imat-
ges a uns .paràgrafs de mediocre literatura.
I Griffith fa obra revolucionària, perquè
dóna al cinema una importància que fins
aleshores tothom hauria considerat corn una
atribució excessiva. Però la força de les co-
ses vol que els films de Griffith tinguin
raó contra ell• mateix. Les imatges sán tan
belles, tan persuasives corn a llenguatge gra

-fic,.com a exponents d'emocïó i de psicolo-
gia, que es defensaran soles i s'emancipa

-ram de les paraules escrites i de les parau-
les que encara que no dites no per això dei

-xen d'ésser diàleg. I així a la llarga seré
possible el cinema mut, el qual, no devem
oblid¡r ho, si de fet ha desaparegut, de dret

' continua subsistint i subsistirá sempre.
Aquesta coexistència del cinema mut i del

cinema parlat ens porta precisament a re-
marcar quina mena d'influència pot haver
tingut aquest sobre aquell, perquè les arts
entre elles semblen influir-se de diverses
maneres i una d'aquestes maneres és la que
es manifesta en la voluntat que anima cada
art de delimitar amb la màxima puresa els
seus límits enfrost les altres arts circum-
dants. I aquest és el cas aquí. El cinema
parlat, Ilúny d'haver estat fatal al cinema
mut, ha vingut al contrari a definir-lo amb
més relleu, i això per les raons amb qué
anem a acabar aquest article.

El cinema parlat ha vingut a solucionar
urna sèrie de problemes de técnica dramá-
tica contra els quals el cinema mut es reve-
lava impotent. 'E1 cinema mut, incompetent
per tractar aquells temes, tot i això no sa-
bia renunciar-hi. La situació de pintar mi

-niatures amb un pinzell gruixut, corn deia
Jacques Feyder, Per això tants films muts
no eren muts situó per necessitat. Heus adí
doncs que el parlat automaticaçnent s'apo-
dera d'aquells dominis i el cinema mut,
emancipat d'unes preocupacions que de cap
de eles maneres no li esqueien, es troba avui
en condicions de compendre's millor, corn
un pur joc d'imatges traduint aquelles ad-
dons dramàtiques, l'explanació de les quals
es troba més enllà de la paraula. Es una
qüestió de forma i també de contingut. Al
cinema mut el que li pertoca i al cinema
parlat, així mateix, el que és del seu do.
mini.

JosF,r PALAU

PARA AMAR
per CONSTANCE BENNET

su HOMBRE
per HELEN TWELVETRESS
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LLANTERNA I

ESCENOGRAFIA. —'En Oa darrera pre-
sentació de Margarida Xirgu, al Goya, es
posà en escena una obra de Luis Vélez de

Levara — La Serrana de là Vera — que es
còmenta en un .altre lloc. Luis Vélez de
Guevara, autor del xvt7 espanyol, deixeble
de Lope de Vega, dóna a la seva obra 1
mobilitat d'un film ; és ulna successió rapi

-díssima de quadros i d'escenes... L'esoemo-
grafia, però, no és gens complicada. Un
teló de fons ; uns bastidors senzillíssims...

^Contemporàmiament a la naixença de il''obra
1'eseenografia ho era molt de senzilla. No
hi havia teló de 'boca — per això els perso-
natges quan l'obra s'acaba han d'explicar

zac ons
hc

mo t e barroe es, decoracions c molt
simples...

Perquè tot en el teatre classic és una crea-
ció de les paraules dels .personatges. Es el
verb qui crea l'acció. A diferènc a del tea-
tre romàntic que s'ha de valer d'una es-
ceno^grafia carregada de trons i de ]lamps
per a suggerir emocions .a l'espectador,

Verb, creador. <Em. el principi, diu l'Es-
criptura, era el Verb.» En el principi, diuen
els romàntics, era l'esoenografia. De manera
que quan els teatristes d'avantguarda volen
prescindir de l'esoenografia, s'enfonsen anés
que ells no s'ho pensen en el teatre olássic.
Entre un actor que recita una ària d''aipi-
nisme líric davant d'una decoració realista,
i u.n altre que reciti allò mateix enfilat dalt
d'una cadira, és molt més clàssic —. i an-
tic — aquest darrer. Cosa segurament insos-
pitada per a l'entusi^ast^a subv^ertidor de les
coses «corruptes»,

SOBRE Ú.N TEATRIE particularment
orientat ens caldria sentir-nos una mica pes

-simistes acasa nostra, No pot pas dir-se
que la mostra Renaixença estigui desproveï-
da de teatre ; els pilanys que, referits a la
novella, estaven de moda fa alguns anys,
no podrien pas aplicar-se a aquest aspecte
particularment nodrit. El que no sabríem
veure és si — salvant dues o tres excepcions
— actua sobre el teatre la força depuradora
i enlairadora que presideix per exemple, en-
tre nosaltres, els treball poètic. Hom podrà
dir-nos que la matèria és diversa i que
pesa immediatament, el sentit popular so-
bre el filó dramàtic. Però caldria contestar
aleshores que tot i tenint eu compte aques-
ta observació, les direccions són excessiva-
ment divergents.

Es evident que el nostre teatre no ha tro
-bat — seria molt difícil — el seu Carles

Riba, el seu Lòpez-Picó. Ni tan sols el seu
Josep Carrier o el seu Josep Maria de Sa-
gas-ra. (Ben entès que no ha estat el teatre
que ha trobat aquests poetes, sinó que han
estat els poetes que, a canvi de qui sap les
concessions, han trobat um teatre.) Teatre
que tampoc ha sabut . trobar - ni en som

-nis — el seu J. V. Foix, per exemple...

CRIOLLISME... Quin esforç més terri
-^ble i grotesc el d'aquests sarsuelers cubans

del teatre Nou per a semblar_ blangst just
al moment que'Eurppa arriaba a cotitzar es-
piritualmenti ^prácticament el negre.

EL FET DIFERENCIAL? Mentre les.
girls de les revistes madrilenyes aixequin , la
cama cadascuna ail seu caprici no hi ha res
a fer,; arnics. Act — orïeons, cobles, sarda

-nes—, rt collectivistes, i les. girls barce-
lonines caben, que retardar una dècima de
segon el moviment és no solament un acte
antiestètic, sinó un afer de sabotatge;

D.-P.
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EL TEATRE
AL GOYA

^La Serrana de la Vera»
Aquesta interessant figura de 1a serrana tots els homés que se li posessin al davant

formosa i ben plantada, ferotge i traïdora, fins a poder fer-ho amb el seu seductor,
saltejadora de caminants, matèria de tradi- s'havia trdbat amb el rei inerme i a la seva
ció popular i assumpte d''un grapat de poe- mercè, però no el va matar perquè el rei
sies cultes ja des dels començaments de la no és un home, el rei és com Déu,
literatura castellana, fou presa per diversos I com que la justicia cal que sigui feta,
autors del segle xvtt coma motiu per a les i el rei no pot pas desautoritzar la Santa
seves obres teatrals. Hermandad, recent. creació seva, el matri-

Vélez de Guevara (1578-1645) fou,	 però, moni	 reial	 arriba	 al	 lloc del	 suplici	 just
el	 que es féu càrrec d'aquella suggestiva quan Gilda acaba de morir assagetada pels
creació popular amb tota la seva força i tota quadrillers.
la	 seva	 magnitud	 trágica.	 Partint de	 la Es clar que aquest conjunt de punts de
cançó popular estremenva que
li dóna el personatge damunt
un fons viu i palpitant, endega
l'acció . del drama i la condueix
fins al seu desenllaç, implaca-
blement, sense pietat ni pene-
dïment de cap mena. Iniciada. '
l'acció,	 els	 esdeveniments es
traven i es descabdellen rigo-
rosos tal com necessàriament
tenien	 de	 descabdellar-se	 em
la	 lògica	 dramàtica	 del	 seu
temps.

La Serrana de la Vera de
Vélez de Guevara és una de
les obres més caraeteristiques
del que era el teatre castellà
llavors.	 Com	 a	 tal,	 dubtem
que Margarida Xirgu hagués
pogut trobar cap .altra comèdia
o drama que ens posés d'una
manera tan (intima en presèn-
cia d'aquell	 feix d'idees,	 pas-
sions i sentiments que 'xarbo-
taven	 en	 l'ànima	 d'aquella
Castella dels comemçòs del se-
gle xvtt, primitiva i violenta,
desmesurada i èpica, tota far-

^ï;cida	 de	 l'orgull	 de	 la	 recon-	 I^^i"^r!(;t)I,^
quista i de les flamants imsti-
tucions que es creaven, l'una
darrera	 l'altra,	 després	 d'a-
conseguida, •la unidad nacional
i la	 uniformitat confessionail,
i de la' supèrbia d'aquell im-
peri	 que	tot	 just	 creat	 ja
comença 'à`:esquerdar-se sen- Margarida'Xirgu
se que nïngú se'n volgués ado-
nar.

Tot	 el	 repertori	 idead	 i	 sentimental	 de I vista,	 idees	 i	 sentiments,	 tan	 particulars	 i
l'època	 que,	 amb	 una	 generositat	 sovint característics del teatre clàssic castellà — el
esplèndidament recompensada i força vega- més particularista que h•i hagi —, tan di-
des obligada i menyspreada per aquells a ferents d'allò que pot lligar .amb la	 sensi-
qui afavoria, els dramaturgs i comediògrafs bilitat i els gustos del públic actual de tot
del temps abocaven en les seves produccions, arreu del món,	 combinat	 amb el mateix
floreix i s'expandeix en el drama que ca llenguatge	 de	 l'obra,	 el	 seu	 noparltiment
mentem. d'escenes,	 la	 successió d'aquestes,	 ràpida	 i

De totes	 aquestes idees, es parteixen	 el diversa, la seva manca de logicitat per a
domini	 de	 l'obra	 dues	 de	 les tres	 que un temperament actual, són coses més prb-
dvr.ant aquell període foren els impresoripti- pies -per desorientar<:l ;espectador quotidià del
bles i indeclinables !loos comuns del teatre nostre temps — i fins algun critic docu-
caetella.	 El venjament de 1'honor ultratjat, mentat i tot — que no ,per	 engrescar-lo
là submissió al rei	 i	 el	 sosteniment de la exçessivament.
fe católica. Però	 Margarida	 Xirgu,	 presentant-no

D'aquests	 tres temes damunt	 els quals aquesta Serrana de la Vera, i amb les seves
tenia de jugar el talent i la imaginació de actuacions d'altres vegades a la ,nostza ciu-
tots els dramaturgs castellans d'aquell segle, tat, s'ha fet creditora al nostre agraïment
Vélez de Guevara deixa de hand.a — val perpetu. No serà la primera vegada que es
a dir que l'assumpte no li'n donava gaire digui des	 d'aquestes mateixes planes que
avinentesa — la defensa de la fe. L'ihonor les seves curtes temporades al Goya es pot
ultratjat troba •la seva venjança — de ma- dir que són l''única cosa que d'un cap de
nera ben original i inopinada — en la reso- l'any a l'altre ens	 permet de	 veure una
lució que pren la mateixa mossa que ha mica de bon teatre. Les seves resurreccions
estat víctima	 de l'ultratge,	 I	 la	 submissió dels clàssics castellans — en les obres més
inframgibie	 al rei,	 tant a la seva	 persona oblidades —,	amb tota dignitat i amb uí'í
com a la seva autoritat, que s'estenia a tot ban gust segur,	 es fan creditores de tota
e1 que d'ell dimanava,	 la justificació	 dels 'lloança.
seus punts de vista i la glorificació de la Tot el traçat de La Serrana de la Vera
seva justícia, apunta en diversos 'indrets de sembla	 indicar-mos que	 està	 feta	 pensant
l'obra	 i té el seu coronament en l'escena amb	 el lluïment del	 personatge principal,
final, cosa que ve corroborada pel mateix Vélez

Es a dir, Gilda, amb el seu jurament — de 'Guevara, que	 dedicó	 l'obra	 a	l'actriu
inspirat en el del marquès de Màntua (so- Jusepa Vaca (que lo hará muy bien, com
nor ressò de Romancero) —, obra d'acord ens fa saber en alguna acotació). I aquest
amb la consciència i amb el sentir del seu personatge	 central,	 pel	 llulment del	 qual
públic i	troba	 en	 aquest tota la simpatia esta escrita l'obra, troba en Margarida Xir-
siecessària per arribar a ésser als seus ulls gu una magnífica realització.
ulna heroïna, Quant a la presentació, acurada i simpli-

Les fetes que es segueixen d'aquell jura- císsrma. Tots	 els altres personatges troben
ment,	 però, esdevenen	 urna veritable mal- una	 interpretació correcta.	 Trobem,	 però,
vestat per al poble i el mateix públic que una certa irregularitat en la dicció dels ver-
simpatitza amb Gilda comprèn que no po- sos,	 que caldria esmentar.	 Els bells versos
den quedar impunides.	 La justícia del rei I de Vélez de Guevara, en la seva riqufssima
hi ha d'intervenir, representada per la Santa 1 diversitat de metres, amb la seva pompa i
Hermandad, i la culpable en serà castigada, la	 seva punta d'abarrocament,	 si no han
Però això no arriba fins que Giilda ha pogut d'ésser cantats, precisament, cal que siguin
venjar el seu honor matant l'home que la ben dits, ben tallats on cal, ben accentuats
va enganyar. i,	 sobretot,	 ben	 entesos per aquell que els

Llavors, la justícia del rei pot executar el I	 diu.
seu	 comés.	 Gilda,	 que havia jurat matar JoAN CORTES

LA MÚSICA

C. a Viena
«concertant», l'obra abunda en problemes
genuïnament pianístics de solució 9lúïda per
a un concertista de talla. Oibté un èxit bri

-Ilant.
Mirosla:v Ponc, un deixeble d'Alois Hàba,

representa l'escola txecoeslovaca de compo-
sició basada en el sistema de quarts de to.
E1 seu Preludi per a una tragèdia grega
antiga causa una certa perplexitat. IEIs co-
mentaristes es posen mútuament en situació
apurada amb la pregunta que va de iboca

en boca : uHeu percebut els
quarts de to?» La majoria
L en;lssa em confiança, que no,

ï	 1 no és estrany, ^^olm serà
possible, em demanareu, pro-
duir intervals de quart de to
amb els instruments normals
de la nostra orquestra? I lé
Ponc ha trobat una solució
que té, almonys, el rÀrit de
la simplicitat, La corda està
dividida en dos grups; un dills
quals adopta prèviament iaia
scordatura més alta d'un quart
de to que l'altra, la normal.
Em el grup d'instruments de
vent la mateixa relació és ob-
tinguda gràcies a un harmà
nium Fórsted que pot produir
tota :l'escala dividida en z4
quarts de to. Ara bé : cada un
d'aquests grups només està en-
carregat de produir sucoes-
sions d'intervals normals, de
to i semitò, o múltiples d'a-
quests, i unicamemt la cort

-frontació d'un grup amb l'al-
tre dóna relacions inferiors o
superiors d'un quart de to als
intervals normals. 0 sigui que
el bicromatisme actua, gairebé
exclusivament, en l'ordre ver

-tica:l, en la simultaneïtat d'in-
tervals harmònics. I a l'oïda,
acostumada a certa «labiditat»
d'entonació en l'harmonia, a
l'orquestra, no li ve, es veu;

-. d'un quart de to. instintiva:`
mant redreça les alteracions
bicromàtiques, interpretant els
acords en el sentit que li és
més familiar. La solució Ponc
és, doncs, bon tros illusòria,
Musicalment, però, l.a compo-
sidó té qualitat i és rica d'in-
vemtiva.

Karel Haba; en canvi, de-
cepciona amb un concert per a vio'í i or-
questra, en dos moviments de la més in-
trincada disposició formal i escassa origina

-litat d'idees. L'estil atemàtio es tradueix
pràcticament em un mena da prosa espessa
i invertebrada.

De l'obra meva, que figurava a comti-
nuació en el progràma, no sóc jo, evident-
ment, indicat per a apariar-ne. Abusant de
l'ocasió i de ?les columnes de MIRADOR, em
permeto, no obstant, de donar al lector
una notícia totalment interessada (!). Les
meves composicions fins ara manuscrites, i
les que escriuré — si Déu vol — en els cinc
anys pròxims, podran ésser adquirides a la
Universal-Edition, de Viena, que n'és edi-
tora i propietària, (Perdoneu l'anunci,)

I acabem amib el primer concert : C laude
Delvimaourt (París) té el finial del programa
amb ulna suite d'orquestra titulada Bat vé-
nitien, d'una enginyositat robusta i poc se-
lectiva. Roger Desormière da dirigeix amb
nervi i elegancia, sense vèncer, però, 1a
indiferència ,de la sala.

ROBERT GERHAR'D
(Seguirà)

del concert. La sala tributa una ovació im-
ponent a la cantatriu i demana' repeticions.

Un detall donarà idea de la forta im-
pressió que causa : a.l dia següent un petit	 MOB I	 ^r	 ^
públic de personalitats destacades es reunia
a la sala Bdsendorfer, expressament per a
manar a sentir la nostra cantatde em uns	 BUS UETSmoments em què l'abumdámcia de ma,nifes-
tacions musicals posa a prova de resistència
la curiositat, 1'apetància i els nervis dels
congressistes. Vull retenir només els noms	 Decorador, mestre ebenista f tapis-
d'A1ban Berg, Anton Webern, Erwin Stein, 	 it. Objectes d'art i de fantasia per
Ansermet, Dent, Clark, Rufer, Pruniéres, 	 a obxegetle, Sales d'Bz-Casella, 'Egon Wellesz, Alois Haba i Kre-
nek, per a indicar la «qualitat» del públic	 PoAiC40ite da sents Atta.
que ratifica amb entusiasme el triomf de	 A	 ---
Concepcib Badia d'Agustí. El .professor Gui-
do Adler, patriarca de l'escola moderna de	

pam iA Qràe9a, ^. 7e1^8o>a Ymusicologia a la Universitat de Viena, fou
l'organitzador espontani i improvisat de la	 BARCEL®NA
sessió. Si ella volgués aooeptar, aquest hi-
vern cantaria a qualsevol capital.	 -^_

I ara, tornem al concert, Conrad Beck,
el jove compositor suls- alemany, pròxim al
grup d'Honegger i afí a la manera de Hin-	 S'adquireixen exemplars
demith, presentava una composició simfb-	 dels númerosnica que porta el tftol evasiu d'Innominata
vi justificat pel caràcter de rapsòdica nçàro-	

ç^' 120 ï 1visació que preambula una mica ença o
una mica enllà dels límits conorets de di-
versos patrons formals tradicionals, Música	 DE
de sólida factura i vigor contrapuntístic, en
]a qual s'expressa un temperament auster,	 I R A D O IZcantellut, .adust a estones.

El concert de Nikolai Lopatmikoff inte-
ressa per la seva gran vitalitat rítmica i el
color nacional accentuat d'alguns temips, an-	 Adreçar-se a 1'Adminisfroei n
tfdot eficaç d'una tendència linear entesa en	 Pelai, 62. =Telèfon 15300un sentit essencialment figuratiu i fàcilment
formulista. Animat d'una autèntica vena
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La . I. M.
(Continuació)

La iinauguració oficial del desè festival de
la S. I. M. "C. tingué lloc a la gran sala
de festes del Palau de la Municipalitat de
Viena, el dia i6 de juny.

A la nit, concert inaugural, de gran or-
questra, a la sala principal del Konzerthaus.
Tenen la paraula sis compositors, en re-
preesentació de cinc nacions : Suïssa, Rússia,
Txecoeslovàquia, Catalunya i França.

Gran parada de directors: 'Ernest Anser-

Viena. — Schtinbrünn

met (Ginebra), Ottokar Jeremias i Karel
Ancerl (Praga), Anton Weber« (Viena) i
Roger Desormière (Paris). Solistes: Walter
Frey (Zurich), pianista magnífic que de-
fensa bravament el concert per a piano de
Lopatnikoff ; Stanislaw Novak, el magistral
concertino de la Philharmonia de Praga té
confiada la interpretació del concert .per a
violí de Karel Hàba, germà d'Alois Haba,
el famós campió txec de la .música bi- i
policromàtica, basada en diversos graus de
fraccionament de l'interval normal de se-
mitò del nostre sistema temperat. I, per fi,
saludada amb la més espontània simpatia
de la sala, la mostra admirable Concepció
Badia d'Agustí.
Sigui'm permès, abans que tot, de donar

compte del triomf esclatant de la nostra
artista. Aquell timbre .meravellós de la seva
veu, la gran simplicitat i naturalitat del seu
fraseig — un art que revela la genealogia
d"una .artista de la raça d'IEn Casals — i,
sobretot, aquella tendresa indescriptible, in-
tensa i emotiva, que sap donar a les me-
lodies de la nostra terra, són, a unanimitat
de parer, la sensació i el punt culminant
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una obra mallorquina

Si no haguéssim tingu.t uas: bons amics I "1'urisme faria bé de divulgar-la en castellà,
mallorquins i si ni fos l'amic Miquel Ferrà, en francés, en alemany, en anglès : creiem
que s'ha complicat en u^iao:èmica	 von- que	 tindria	 un	 èxit literari	 i,	 al	 mateix
tablement	 estrident	 en	 torn. de	 Mort	 de temps,	 despertaria	 l'interès deis	 estrangers
Dama, la «novella,; de Joaquin Villalonga, envers Mallorca i el parlar mallorquí... Per-
que usa el pseudánim de Dhey, nosaltres, qué, qué sabem els estrangers de Mallorca,
que anem tafanejant les produccions, de la abans	 d'anar-hi?	 Res	 o poc,	poqulssim.
literatura catalana, no hauríem tingut cap Sabem el que en sap miss Carlota Nell, no-
noticia d'aquest	 llibre	 tan deliciós	 que	 és vellista	 anglesa,	 creació de	 l'embruixadora
cm	 molt	 pintoresc	 quadto	 de	 género	 de fantasia de	 Llorenç	 Villalomga :	 «Oh,	 old
l'illa de Mallorca	 i urna- thra d''indubtable Spain !...	 Goya !	 Passion	 and	 mysticism...
valor literari. Spanish duennas... Lady's death...» Em re-

A Palma s'han esgotat ja dues edicions cordo que fa uns quants mesos,	 un	 estu-
de Mort de Dama, i el llibre és intrabable. diant de Madrid om va demanar si és ve-
I és en realitat un llibre que tothom hauria citat que a Mallorca les dones van pe] carrer
de conèixer,	 tothom que s'interessi per les vestides corn les turques, sense deixar veure
coses hispàniques en general, no solament més que els ulls...	 I	 si és	 veritat que els
mallorquines o catalanes.	 Mort de Dama mallorquins són uns musulmans i jueus..,
és un tall	 vertical,	 és	 urna	 Querschnitt de Dones, publicitat a Q'obra de Dhey, publioi-
una petita ciutat : de Palma (95,000 habi- tat .a 'Espanya i a l'estranger ! Acabem amb
tants); podria ésser, però, de qualsevol altra el	 silenci	 que	 no	 sé per què s'ha	 fet en
ciutat peninsular. Qui no ha presenciat mai torn d'aquesta preciosa obreta mallorquina
una	 lluita	 entre ateneu-istes	 i ateneo-istes i — potser sense que ho vulgui l'autor 
a una ciutat catailana que té vida . intellec- tan catalana per la soya llengua exquisida
tual? (I totes la tenon, cal çonstataraho tot que	 altres que jo	 sabran	 jutjar millor.
seguit, per bé que ;algunes podrien tenir-la. Amb Mort de Dama, Dhey s'ha collocat
encara més	 intensa, encara més europea.) entre els millors escriptors peninsulars i en-
Qui no eo:neix uns quants famosos caudillos tre els millors humoristes europeus, al ma-
politics de gran nom històric, corn el mar- teia temps que	 inicia una	 campanya	 per
quès de Collera en el llibre die Dhey? Qui una nova societat, per una nova literatura
no coneix els poetes i les poetesses que glo- mallorquines.	 'Els	 títols dels	 capítols	 inspi-
rifiquen els ametllers en flor, la camperola ron ja interés que no es cansa funs a' l'aca-
eixorivida i el pastoret que canta les mum- bamemt,	 Heus .ací	 unes mostres de ]'estil
tanyes? Perd detenim -nos un moment per a. d'aquest	 nou	 escriptor	 català	 «malgrat ell
donar a!lguns detalls de Mort de Dama.. mateix»

Si més amunt hem posat la paraula no-
vella entre cometes, és perquè per nosaltres «El venerable marqués de Collera acaba-
Mort de Dama no pertany més a aquest va de morir ropentinament a. una casa de
gènere literari que la majoria de les pseudo- mala anomenada, i en els salons de danya
novelles franceses dels nostres dies. No és el. Obdúlia,	 on arribé	 la	 noticia entrada	 de
tamany que fa la novella, sinó, el fet que fose, tothom estava horroritzat. E1 let, tan-
ens dóna una imatge completa del món, mateix,	 no er^d' insòlit,	 i	 es recordava que
D'un món. D'un món en el qual s'esdevé el	 pare del difunt marquès	 també	 havia
alguna cosa. I en Mort de Dama s'esdeve- mort a ca una pecadora que Ii deien «la
men,	 en	 veritat,	 volt,	 poques (coses ;	 no Cu•banaa. Els Colleres, corn totes les famf-
obstant,	 Mort de Dama no és menys la lies	 importants,	 fins	 amb aixà eren tradi-
imatge de tot un món. D'un món petit, cionalistes. Les senyores no trobaven eufe-
naturalment, d'un món que dorm, d'un món mismes per comentar el cas,	 i els gaseti-
reduït, minúscul: del món mallorquí i anés Llers de la ciutat cercaven una fórmula per
especialment	 palmesà.	 I	 que podria ésser harmonitzar aquell fet amb les frases aes-
exactament el món de qualsevol ciutat ca- pejo de virtudes»,	 aaavaller cristià	 i exem-
talana, si no veiéssim en la persona de la piar» ialtres. Perquè el marquès descendia
novellista	 anglesa	 ,miss	 Carlota	 Nell	 la d'un company d'armes de Jaume I, era cap
irrupció d'un segon món en el tradicional del	 partir	 conservador,	 president	 de	 l'As-
món mallorquí : dl de la •colònia estrangera _sociació ArqueolÒgica, de ((La Gota de Le-,
que Dhey ha sabut collocar ien el segon pla che»,	 de úE1	 Delantal Benéfico», .i, 	 sobre-
de la soya obra, corn una amenaça sorda tot, porqué és. fatal que la ploma d'un ga-
contra el tradicionalismemallorquí que s'a- setiller no espugui sostreure, sense desea-
dorm i que, potser, ja és : mort. Tam mort cadenar	 catàstrofes	 còsmiques,	 a l'atracció
corn N'Obdúlia Monteada, vídua de Beam, dels tòpics, A Palma existien diaris de les
la mort de la qual és el tema d'aquest ]libre tendencies més oposades, però qui mo cone-
tan deliciós i dun humorisme tan discret girés llurs filiacions podria confondre'ls fá-
que podria ésser anglès si no fos més dolç, cilmemt, de tal manera es region per la llei
molt més dolç ; si no fos precisament tan comú	 de	 les	 frases	 fetes.	 I	 així,	 mentre
deliciosament mallorquí •	 No es pot referir El Clamor,.òrgan de les esquerres, mai no
tot él que passa en Mort de Dama. N'Ob- deixava de dir el distinguido aristócrata si
dúlia es mor, es mor, però molt lentament. es	 tractava	 d'u'n	 Orlandis,	 El Adalid,	 de
I	 aquesta mort de la gran senyora feudal l'extrema dreta, no tenia inconvenient can de-
dóna ocasió a l'autor de diibuixar, amb um fensar	 una	 democràcia	 ben	 entesa,	 si	 es
pinzell refinadíssim, un retrat de la vida de presentava	 el	 cas.	 Concessions que	 a res
l'alta societat mallorquina. Hi Rya details que no obligaven,	 per altra part, porqué uns i
per	 mi	 seran	 seguramont	 inoblidables :	 la altres no es proposaven em realitat sinó sub-
família que es conquista una posició social sistir.))	 ..
mitjançant la tisi i la mort del 	 soul fills

No caldrà pas fer gaires esforços per a
convèncer el públic català que en Domànec
Guansé hi ha, latent, una autèntica vocació
de novellista. •La 'seva tasca discreta i ab-
sorbent de critic literari i teatral en diversos
diaris i revistes pot haver-lo desviat alguns
anys del camí triat per la seva ín tima pre-
ferència; però és segur que 1'insti'nt del
novellista '(recordo que Guansé, periodista
tarragoní, es revelava fa uns deu anys amb
una novella curta) trïomfarà sempre per
damunt de 'totes les serr es ocupacions i
l'empenyerà; després d'agt:esta primera no-
vel1a llarga, a éscriure'n d'altres. Confes-
so que 1a lectura de Les Cadenes d'Eva
m'ha sorprès de cop : m'havia avesat a la
idea d'esperar veure sorgir en Guansé un
novellista eròtic, a la manera una mica
corrompuda de Raohilde, Jean Lorrain o
Pedro Mata, tal corn la seva producció an-
terior, i singularalent La Venus de la Ca-
reta, semblava ,presagiar — i ara ve a tomb
recordar que Esclásans ja dedicà tot un
article a la Revista de 'Catalunya a parlar
d'aquesta classificació de Guansé, i de 1a
necessitat que tenia la literatura catalana
de la creació d'un gènere parch, i resulta
que Guansé ens ha ofert una novella que
no vacillaria a qualificar' de moralista. Es
clac que aquest qualificatiu no comporta el
retret tam justament aplicat afs que con-
fonen les planes d'una abra de ficció a-mb
una trona, però' tanmateix la intenció de
Güansé sembla ho haver estat altra que
reflectir, a través del lent procés de la da-
vallada d'Eva,'tots els problemes que l'ac-
tual situació de les Noies burgeses compor-
ta,' amb una sèrie ''d'observacions assenya-
des ' sobre els in'comvbniemts de la vanitat
I e1 desenfeimament nociu 'que esdevenen
l'dlnicá missió de' les ñoies solteres a les pe-
tites ciutats (tot °llegint l'obra sentiu que si
Guarnsé no hagués situat l'acció a Tarrago-
na, còm sembla" traslluir-se del text, sin6 a
Barteláná; tot' l'aigument fóra impossible),
1 qué ales fa' obsessionar se°;amb la dèria del
bon cásameint o"desfer se en somnis d'irreal
erotisme.

Tot eí que' l^é'studi' psicològic del perso-
iiatge céntrale té' de real 1 ajustat, tenen
d'imprecisos i poc fonamentats els carac-
terS deis homes que teixeixen al volt d''Eva
Tés; Cadenes' deis seus' somnis de varoitat
b' d'éncís sensual. Cardes, Ernest, Eduard,
Max, són éssers sense gaire personalitat,
només entrevistos a través deis contactes
fúgáços i diversos que maintemen amb l'he

-roïina. 'En canvi, la tia abúlica' i' impotent,
l'esbó's de l'àvia' tolida, i' sobretot Teresina,
la miàyorla, tenon • prou relleu per a jugar
amb • tota lógica el ,paper' que' els adjudica
el novellista.	 •

L 'estil, en aquesta novella de Guansé,
•C2nvi ' també cis viaranys qué seguia en
les sexes an •eriors' producclons, lEsdevé
tendre, poètic ;a estones, i s'embadaleix da-
varSt dels espectacles del mani •de la vida
sana i rústega; lliscant en canvi molt lleu-
gerameüt per damunt de' les descripcions
realistes que ábáns domaven el to de moltes
de les seves narracions. La prosa és seguida
i elegant; sense •'altar assament excessius,
encárz que potser de vegades'amb un punt
de' barroquisnïé.

SI Guansé d'èsorientavx' unia mica amb
el canvi de to' deis seus' arguments, J. M.
Francés ha"ségult, amb lléuger'es desvia

-cions; fidel a' lá iécmica movel;lfstica que
demostr.ava'eit'La Rossa de mal pèl la seva
revelació corn a escriptor català La soya
nova obra, La "Gvtierra deis Sants, ha vingut
a confirmar els averanys que la publicació
de la primera novella suscitava. No cal
negar que en Francès hi ha un veritable

GUTEMBERG, S. A.
Maquinària, Tipus, Filetatge de

bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Agullers, 1 i Vía Laletana, 4
Tel. 15524 • BARCELONA

tromp de novellista : ,potser la seva traça
extraordinària a complicar els arguments,
a fer-hi intervenir dotzenes de personatges
i a establir simbolismes una mica gratuits
el farà qua-lificar més aviat de -fulletonista,
però tanmateix ja és alguna cosa que les
condicions alludides hi siguin• La fantasia
és una de les dots principals que necessita
un creador de ficció literària, i no és exces-
siu recordar que amb qualitats corn les que
he nomenat, posades al servei d'un gran

Domènec Guansé

talent i d'un estil de mestre, Balzac cons-
truf La Comèdia Humana, i que, en un
pla inferior, Dumas pare bastí un rengle
respectable de novelles que encara — i per
molts anys — fan les deacies d'un públic
vastíssim. Ara, que potser a J. M. Francès
la seva facilitat creadora l'entrebanca de
vegades anub un excés de ,personatges i
d 'episodis. Si comptéssiu el nombre de su-
cesos (i empro la paraula castellana, d'una
suggestió més directa, i que evocará _per
molta gent aquell famós setmanari de Ma-
dridue té ara el seu aril convenient-q P c znnt-
ment modernitzat, en el francès Detective
d'André Gide) que s'estalonen en les pà-
gimes de les dues novelles de Francès, penso
que e1 resultat fóra respectable i impres-
sionant. Així, en La Guerra deis Sants
compteu un cas de vampirisme, l'explosió
d'una fàbrica de pirotècnia, um atracament
amb assassinat i penes de mort, 1'arrosse-
gament d'uin cotxe amb els seus ocupants
per una rierada, ultra algun detall més
que també fa el seu goig. Quant al sim-
bo.isme de l'obra, la coberta ja vol donar

-ne raó : Sant Francesc, Sant Jordi, Sant
Ignasi de Loiola, Lenin. Una sèrie de
contraposicions que de tant en taint l'autor
vol esfórçar-se a justificar, cosa que de
vegades arriba a migaconseguir. L'estil de
J. M. Francés, malgrat l'evident incorrec-
ció de la seva prosa,' plagada de barba

-rismes i construccions defectuoses, i àdhuc
amb l'em,pitjorament duna mala compagi-
nació, és prou pintoresc i animat i sap
mostrar-nos i escamotejar-nos personatges
i situacions amb prou destresa ,per a fer
empassar fàcilment la novella. Aquesta té
alguns fragments episòdics — l'epopeia de
la vida de les abolles, molt influida per
Maeterlinck, però que queda be les des-
cripoioms del Refectòrium i del Café Es-
panyol ; i algun moment deis amors de
Pere — que afermen les esperances que
J. M.. Francés, corn a novellista d'ambient
i realitat, sap inspirar. Peró en canvi la
part de novella die tesi, amb els seus jesuïtes
maquiavèlics i els seus anarquistes pintores

-cos, falla i arriba a desconcertar el lector.
Cal esperar que, una altra vegada, l'es-

perit autoerític de Francés ajudarà les seves
dots reals de narrador ï les farà triomfar
per damunt de les imperfeccions que mal

-meten el seu esforç.
RAFAEL TASIS I MARCA

curats a l'estranger i .per' uns professors
suïssos cridats a Mallorca amb tota urgémcia,
encara que sense efecte. L'aventura amorosa
de N'Obdúlia amb el seu cotxer jove i be-
meit que no va compendre les ,intencions de
tan illustre senyora : aquesta descripció tan
curta, tarn sonzilla, podria ésser digna de
qualsevol novellista gran. Cal dir e1 mateix
quaint als noms propis d'aquesta narració,
els moms que foren atacats iprecisament, ja
que a Mallorca «no hi havia mai cap
Beams, ni marquesos de Collera, ni poetes-
ses de nom jueu corn Aina Cohen». A nos-
altres ens agraden molt, moltíssim, els noms
com n'Obdúlia Montcada, marqués de Co-
llera, Na Remei Huguet, Na Maria de Gm-
doll, el el nom del setmanari Bé Hem Dinat,
del periòdic El Adalid... Els discursos i
cartes més o menys polítiques del marqués
són una delicia, i les poesies de l'altíssima
poetessa xueta Aima Cohen sóc: una verita-
ble obra mestra. No podem estar nos de
reproduir algunes estrofes d'aquestes parb-
dies que són un mirall per a poetes de jocs
florals, de poetos locals i regionals

LA CAMPEROLA

Camperoia, camperola,
quan et miro els dematins
sota els núvols de satins,
baix l'alba blanca i vermella,

camperola eixorivida
no sé qué seat dins lo cor,
cdmperola, camperola,
dóna'm bàlsam de consol!

0 aquests versos de Lo poema humil
d'Anna Maria, la bella masovera :

Els ametllers floreixen talment una nevada!
I al lluny es sent l'Ave Maria.
Silenci per lc plana. S'acosta la vesprada.
La gent de f eina retorna a la masia...

Sentim molt no poder copiar totes les'
poesies d'Aina Cohen, d'aquesta brillant
figura de Pautar. En altres països existeï-I
xen escriptors especialitzats en parodies,
autors de deliciosos llibres A la manière
de..., Amb plumes estrangeres (a Alemanya),
Aixt escriviu vosaltres... (a Hongria). Dhey
podria publicar un dia una antologia «a la
manera d'.., els poetes catalans» ; té talent
per a això.

El llibre de Dhey té molt més Interés que
cl d'una mera descripció más o menys pin-
toresca d'una classe social mallorquina. Ja
el mateix let és interessant que un escrip-
tor anticatalanista — i Dhey ho ha dit sem-
pre molt francament, i Alomar ho va suib-
ratllar també en el seu pròleg a Mort de
Dama — i escriu en mallorquí que qualrn
sovol lector cataR•à (i qualsevol estranger que
sap català) pot entendre sense cap dificultat.

Però Mort de Dama té tant d'interès per
alsestrangers que el Patronat Nacional de

0 les poques ,paraules de tota una ascen-
sió social d'una familia

((Una familia enriquida, de llinatge vul-
gar, aconseguia en quatre anys situar-se en-
tre les més conegudes a causa que tots els
hiverns se'ls mona un fill tuberculós. El
procés, sempre idèntic, era espectacular.
Primer l'enviaven a Suïssa, i els periòdics
publicaven una ampla ressenya. IEl malalt
tornava als sis mesos, empitjorat, amb els
análisis i medicacions a que estigué sotmès
escrits on alemany. Els doctors indígenes
s'admiraven, un poc cohibits, corn una mo-
dista barata davant un vestit firmat per Pa-
quin. Tot duna de desam^barcat s'agreujava.
Els doctors suïssos, consultats per telègraf,
'indicaven una intervenció quirúrgica. Sor-
tia un professor cap a Mallorca. La ciutat
estava pendent del procés. Al dia següent
ode la intervenció, el malalt mona. I així
tots els anys. La consideració que aquesta
familia de trégics destins arribé a adquirir
es patentitzava en el nombre i la quallitat,
cada vegada major i més escollida, de les
persones que anaven als funerals. Les niñas
bien, les mamás majestuoses, creiem elegant
posar-se un vel negro i assistir, amb actitud
modesta, a unes exequies solemnes. Donya
Obdúlia no hi mancava mai...»

Cal llegir Mort de Dama, de Dihey. Es
més que. un llibre, és més que una novella
regional: és un fet, una bona acció. I així
ajuntem la mostra veu a aquesta de l'Ala
mar per á cridar : d'obra de Llorenç Villa-
longa no hem de considerar-la corn um re-
baixament paròdic de l'alta novella psicoló-
gica, compresa en la forta dinastia literària
que va de Stendhal a Proust ; sinó corn una
superació de la factura tradicional i regia
nat del quadro de costums. I en aqueix
concepte, ]'esforç és ben remarcab'.e».

OuvoR BRACHTCLD
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ACABA DE PUBLICARSE

=	 FLANDES,

la Catalunya del Nord
PER

RAMON FABREGAT

Preu: 4 pesse tes

- Llibreria Cafalónia
3, Ronda de Sani Pere, 3 E
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TOTA REVISTA crea un públic. Es ab-
surd de creure, per exemple, que una re-
vista nova pot perjudicar una de valla . Ca
la revista afermada ja ha arribat a la segu-

retat en qué es troba per un seguit d'ele-
ments imponderables — que vam de les sig-
natures grates a la tipografia simpática —,
que no es poden donar, conjunta• ent,' nués
que en una sola publicació. Són aquests
misteriosos subcorrents els que exalten, o
tiren per terra, una obra. Quan passa això
darner és que 'la revista s'és suïcidada.
I, corn a les cartes deis suicides al senyor
jutge, «que no es culpi a mimgú de la soya
mort((. I que no hi hagi ni°ngó tam vanitós
que, displicentmont, vulgui atribuir-se'n la
causa.

LA CR'EACIO D'UN PUBLIC exigeix
um sentit de continuïtat. Justament iperquè
el seu oaptenimont és una obra, delicadís-
sima, d'imponderables; que cal mantonir em
una trajectòria única. Por això hi ha una
manera tradicional en la presència, àdhuc
externa, de les millors publicacions del món.
Tan sagrada és, en general, la matèria lite-
rària, com la tipografia. L'esperit com la
forma. I si horn fa un esforç per a'mante-
nir aquesta, més encaro caldrà 21uc el faci
per a dotar d'un equip uin'ifiçat d'escriptors,
que si bé nó donaran sorpreses extraordi-
^nàries, podran, en canvi,, rimamtomir urna unja
espiritual perfecta dins la qual el lector -
esdevingut amic — sap exactament fins 'a
quin punt Ii ' és possible de .portar' la soya
exigència.

CONTINUITAT. — Es un esforç repeti-
dament exaltat aquest de la continúïtat, o
dit d'aquella manera que fou . clàssica, la
santa insistència. Insistència i continuïtat
signes d'artesania, en contraposició a les
rauxes nerviosos deis Inspirats, dels genials
improvisadors, deis ïinfants prodigi — tots
ells tan porillosos 1

Ara he llegit la darrera novella dé- • 1'osép
Lleonart — El sobrevingut . ' --- que acaba de
publicar Proa. Allò que triés ens imtoressa
d'aquesta novella és el rastre de d'esforç de
continuïtat que l'autor hi ha deixat damunt
de cada capítol, damunt de cada pàgiina, da-
munt de cada adjectiu. Quin gran artesà de
la novella — de la poesia, de la crítica 

—que és En Josep Lleonart! S'hi endevina
la silenciosa tasca d'amuntegament i despu-
llament, de barroquisme i depuració a, cada
paràgraf, fins assolir el resultat fimal;el ca-
^pftol ben deixat.. 	 i,

Per cada minut esmerçat en aquéstà feina
guanya Josep Lleonart moltes homes de per-
vvvència entre la gent.

DISCIPLINA? pensem després de llegir
l'article que Sebastià Gasch firmava dijous
passat establint-no la necessitat;, , Discipli-
na? Sí• Disciplina. Pierò sempre que aques-
ta disciplina tingui, en corta manera, un
sentit militar ; és a dir, violent. Que sigui
una torsió per a la força viva ; una obliga-
ció que l'esperit imposa, però, amb un es-
forç, si és possible titanic. Una altra dis-
ciplina — una disciplina, diríem, passiva.^
no interessa, perquè en últim tormo tots
els cadàvers són ésscrs disciplinats,

I !ENCARA MES, disciplina la . yWèn-
cia de la qual neixi de dintre, i no pas
corn una imposició exterior. Que no sigui,
caricaturalment, coal aquell poeta que feiFa
versos, retallant amb unes tisores urns frag-
ments de prosa que tenien el mateix ta-
many.

Disciplina. Perd tan graciosament, íntima
-ment disposada des de dintre que no es

yogi la tramoia o la tisora o la regla o el
comptis.

Disciplina, sí, pera 'no — per exemple 
—cubisme.

D.-P,
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ALS SUBSCRIPTORS
I COMPRADORS DE

MIRADOR

- SUBSCRIPCIÓ -
DE VACANCES -

Els subscriptors que
vulguin rebre MIRADOR =_
al hoc on estiuegin, no
han de fer més que comu=
vicar a aquesta Adminis=
tració llur nova residèn= E
cia, on eh será adreça4 el E
setmanari sense augment

de preu.
E Igualment comuniquem ._

als compradors al núme=
_ ro que el vulguin rebre en E

la seva residència d'estiu,
s que hem obert un serveí

de subscripcions de va=
._ canees, per un mínimum

de 4 números, al preu __

corrent de 0`30 pesse4es

el número.

Administració de
MIRADOR, Pelai, 62, 4.

Telèfon 15300
ill III llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli:.

Domènec Guans4 : Les cadene S d'Eva (Llibreria Espanyola).
J. M. Francès : La guerra c !els Sants (Col'lecció Lluita)

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

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Estrangers

Passatges Marítims i Aeris - Viatges a "Forfait"

Excursions acompanyades - Peregrinacions, etc.

Excursions en Autocar

Poblet i Santes Creus - S'Agaró - Nord d'Espanya
Solliciti opuscles explicatius



TORNANT DE LONDRES

La pintura anglesa
Després de visitar la National Gallery, la I William Gandy: cELa pintura ha de 'tenir

collecció Wallace, la Tate Gallery, Victoria una rica contextura, corn si els colors esti-
and Albert Museum, Keenwood Mouse i l'ex- guessin compostos .d'urna pasta de crema
posició anual dels pintors contemporanis a la o de formatge.»
Royal Academy, horn pot formar un coin- Amb tot i la importància que els angle-
cepte bastant aproximat sobre la pintura an- sos han donat a Reynolds, considerem
glesa. I dic aproximat, perquè totes les pin- Gaimsboroúgh corn eQ principal iniciador de
tures d'aquests museus londinencs estan l'escola anglesa. En es pa satges d'aquest
emmarcades amb vidres, i el visitant ha de exquisit pintor hi 'ha tota la substancialitat

La «Tate Gallery»; de, Londres

Feia temps que no vèiem el nostre aanic.
I. ara, en retrobar-lo, el primer que ems ha
dit ha estat això : uVull fer un article sobre
Picasso. Em podríeu deixar qna fotografia?
Però res d''abstracte. , Assabentat i sensible.
Cl nostre amic és um home amb el qual es
pot parlar, sense por, de .pintura moderna.
Podeu estar segurs que la incomprensió no
impossibilitarà mai eldiàleg entre ell i vós.
Perd no podlem sospitar que ara se'ns des-
pengés amb aquesta enormitat. Perqué enor-
mitat és la preferència per les obres realistes

■ 

Picasso. — Retrat de Massin

—Quina magni fica posta de sol!
—Sí, no està malament per un , poble de

malla mart corn aquest.
(Tit Bits, Londres)

—No m'agrada que contradigueu ail papà.
Hauríeu de tenir present, fills meus, que té
més anys que vosaltres.

(Punch, Londres)

-- Dóna'm el 4olarit, et dic ! Has begut
m'asssa per conduir tu !

(Judge, Nova York)

LES NOCES

El cornandant, padrí.—El tercer, aliniar-
se bé !

(Ric et Rac, París)

L'actriu, que se'n surt sense gaires perju-

í dictis ..—Em sap greu, però al carp i a la fi,
aixó,_!S un bon reclam.

(National Graphic, Nova York)

', UL

LES ARTS I ELS ARTISTES
FO r o G RAF i a El verí able Picasso

sofrir, en contemplar-lies, els , conseqüents
reflexos. Aquesta protecció vidriada de les
teles hi ha qui diu que fou motivada per
preservar-les de les lees de les sufragistes,
quan aimelnaçarein destruir els museus si no
se'ls concedia el vot. I per això els angle-
sos es decidiren; segons diuen, a protegit
les teles de possibles ganivetades. Em sem-
bla, però, que la causa d'aquesta protecció'
és per evitar 1'aeció perniciosa de la boira.
Sigui corn sigui, hem de censurar la ins-
tallació dels museus anglesos ; perquè tot i
que ells vidres siguin imprescindibles a Lon-
dres, podrien, almenys, imcliinar els quadros
per així aminorar es reflexos.

s i Sense voler descobrir la pintura anglesa,
permeteu-me uns breus comentaris després
daver visitat els museus londinencs .

D`antuvi, ems trobem que en la pintura
anglesa hi ha una manca gaïrebé absoluta
tie primitius. Aquest fet insòlit, em una 'his-
thria cam l'anglesa, determina la principal
característica del seu art : 1a influència cons-
tant del segle xvnt. D'aquesta època són
I eynolds, Gainsborough i Romney, i abans
de deixar acabar aquest segle, apareix la
segona generació, la dels Lawrence, Tur-
ner i Constable. I si a aquesta 'mitja dot-
zena de noms hi afegiu els de Crome, Rae-
burn, Jongki:nd i Sisley, tindreu, tot seguit,
dl bo i millor de la pintura anglesa. Dels
anteriors a Reynolds mamés recordo Hogarth
corn a pintor d'un cert interés.

Si bé la pintura anglesa no pot presentar
cap geni extraordinari, pel sol fet d'haver
produït Turner ja s'ha guanyat la glòria
del cel. I a cada banda d'aquesta estrella
solitària, collocariem Gainsborough i Cons-
table. No totes les teles de Turner són, però,
de la mateixa qualitat. IEl veritable Turner
apareix després d'haver sofert i superat la
influència de Claude Lorrain, L'obra de
Turner no s'explica, ni hi ha necessitat de
raonar-la ; entra pels ulls i prou.

En canvi, en el cas de Reynolds el procés
és ben ciar. La seva admiració, admiració
per Correggio i els altres venecians tras-
pua en cada pinzellada fans arribar a mal

-metre la seva personalitat. En algunes teles,
Reynolds només es podria classificar corn
um •aprofitat deixe'b'le de Ticià. La pintura
de Reynolds queda clarament explicada amb
squestes paraules del seu mestre i conseller,

NOVETATS
'	 EN CAMISES

Janme I, 11
Telèf.11655

ie1 paisatge anglès. Gainsborough és molt
méá aflinat, elegant i sensible que Reynolds,
i"sobretot molt més personal. En alguns mo-
ments Gainsborough arriba a pressentir
Q'imipressionisme, i ano sois per la soya fac-
tura divisionista, sinó pdl color i l'aireja

-ment de l'atmosfera.
De Romney cal anotar el sintetisme del

seu estil i la contencïó colorística, però hi
ha, d'altra banda, una certa fredor en la
paleta i una visible sequedat em l'expressió
dell model.

En canvi, Lawrence falla per l'altre ex-
trem : les seves subtils delicadeses es desin

-flen com urna bombolla de sabó.
De la mateixa manera que els venecians

acaben el que Reynolds comença, a ixf tam-
b  podríem dir que Manet i Goya han anon-
seguit el que :Rominey i Lawrence es propo-
saver. I Raeburn, comparat amb els seus
companys, resulta un pintor de to menor.

La pintura anglesa amb l'aparició de
Constable inicia una renovació realista per
deslliurar-se de 1'ensucrament del segle xvut.
Constable és el primer •pintor pròpiament
realista. 'El mu lema : asno he vist mai res
lleig en la natura», in'és una mostra.

El Iiteraturisme pictòric que s'observa en
les teles de Crome, en les obres de Consta

-bQe ha desaiparegut del tot. Per T'escola an-
glesa, la seva obra té una importàmaia capi-
ta'. Sense la seva •aportació la pintura pro-
bablement s''hauria amanerat i saturat de
delicadeses de ebon gust)). Constable equi-
val a Courbet. I la benefactora acció de
Constable no es limità sois al seu país. Fin
les escotes de Barbizon i Batignolles s'es•
coltà la veu_ de Constable. Després d'ell,
Jongkind i ;Sisley són una natural conse-
qüéncia.

*5*

Sobre la pintura contemporània exhibida
a la Royal Academy, .amb peques paraules
ens entendrem. Diram, tot seguit, que és
molt agradable, que hi ha malta traça — es-
pecialment per pintar retrats i interiors —
i que la majoria de pintors anglesos mos-
tren un gust plc de distinció, perd al oapda-
vall rarament hi trobareu la veritable con-
sisténcia de la gran pintura.

Deis actuals pintors anglesos, L. Camp-
bell Taylor i Frederick W. Elwell són rè-
marcables en la plasmació d'interiors.

A. Stuart-Hill segueix les petjades d'un
fauvisme aclimatat. Reginald G. Brundrit
se'ns presenta corn una mena d'olotl.

I cal no oblidar,, d'aquesta exposició, les
obres de Brown, W. G. de Glehn, Alger-
mon Talmage, Elizabeth M. Aitken, Cèlia
Bedford, Harry Watson, Dod Procter i
L. Delissa Joseph, les quals .aconsegueixen
alliberar-se de la distingida unormalitab» de
d'actual pintura anglesa.

MARros GIFRiEDA

Eels organitzadors de l'Exposició Inter-
nacional de Fotografia, que ha tingut hoc
darrerament a Brusselles, havien repartit
les diverses matèries en dotze classes : foto-
grafia d'art ; rayografia i fotograma ; foto

-^muntatge ; fotografia publicitària ; r^eportat-
go fotogràfic ; fotografia cinematográfica;
illustració fotográfica ; fotografia aèria ; fo-
tografia científica ; ïotografia floral ; URSS
material fotogràfic.

En et catàleg, Charles Bernard ha es-
crit : «Fenomen 'estrany 1 'Els fotògrafs, en-
duts per un sentiment de vanitat bastant
ihumà, declararen un dia que la' fotografia
era un art, i es oposaren a fear pintura en'
fotografia, Avui dia fan somriure els testi

-monis vergonyosos d'una época ja estigma
-titzada en la història sota el signe de la

impotencia. Desviada de la soya finalitat,
la' fotogràfa ens proposà urna falsifiicació.
Calgué que els fotògrafs, reconeixent l'error
dells 'pseudo-artistes, la tornessin als .seus
camins naturals i cureasi.n cromés de vetllar
pdl seu desenrotllament tècnic, per fer-nos
descobrir, i això corn una revelació inaudi-
ta, que la fotografia era no solament digna
de rivalitzar amb qualsevulla altre mit^jl
d'expressió plástica, sinó que era també
l'expressió suprema de la veritat.»

Ha estat remarcat que aquesta darrera
frase planteja tot el problema de la foto

-grafia. Aquesta, als seus començos, no podia
fer res més que cenyir-se a la veritat. Per
momea de mitjans, no erapossible de dis-
fressar-la. Els progresses de laboratori la
posaren un moment en peril!. Nasqué ales-
hores una mena de fotografia d'art que avui
ja és abandonada •els millors esperits.

De totes maneres ; l'art fotogràfic actual
deixa d'ésser a estones l'expressió suprema
de la veritat. Hi ha tota una sèrie de realit-
zacions fotogràfiques que, prenent llurs ele

-ments de la reailitat, els disposen de ma-
nera que donin una sensació d'irrealitat.
EIs noms de Man Ray i de Max Ernst,
corn amés coneguts, acuden tot seguit a
la ploma corn a cultivadors d'un gènere
fotogràfic ad què, a part l'habilitat técnica,
la imaginació exerceix el paper més im-
portant. En aquesta categoria d'obres d'ima-
gimacib caldria encabir certs fotomuntatges,
genere perillós si no és manejat amb un
tacte que dissortadament no abunda gaire.

Però poter no cal lliurar-se a aquests jocs
de la ima.ginac^ó per obtenir fotografies d'au

-téntic valor artistic i alhora d'un realisme
absolut. S'ha tornat a descobrir que la rea-
litat ofereix elements bells de sobres; la
tasca de l'ar.tista fotògraf és de copsar-los
i de saber-los pesar en valor.

On es comprova això és en les fotografies
de reportatge que, d'uin temps ençà, temen
un carácter different del que abans tenia el
reportatge fotogràfic, .El gust actual es de-
canta per les fotografies sorpresa, no pre-
parades, o que almenys no en donin la im-
pressió. En aquest ram, a l'estranger més
que ad, s'han obtingut resuiltats remarca-
bles que de taint en taint trobem a les re-
vistes gràfiques. , Aquest gènere , comporta el
perill de deixar-se seduir pel pimntoresc fàcil.

Un aspecte cada dio més cultivat de la
fotografia, és el de les aplicacions publici-
tàries. En vista deis resultats obtinguts i
tenint pneseints encara els innombrables hor-
rors carte'llístics que encara és possible de
veure, no cant més que felicitar-se'n. La
fotografia publicitària, tot i 'basar-se en Lele-
ment real fornit pier l'objecte a anunciar,
permet de donar curs a la fantasia amb els
trucs del fotomuntatge. Ací a Barcelona ma-
teix podem contemplar a les vitrines del
Publi Cinema unes quantes mostres reeixi-
des d'aquesta aplicació fotográfica cridada
a un gram esdevenidor.

Horn podria discutir, tornant a la frase
de Charles Bernard, l'exactitud de la seva
afirmació. La ïotografia pot emancipar-se
d'ésser l'expressió suprema de la veritat.
Pot seguir les dues direccions ja senyalades,
la realista i la imaginativa. Però, i aixa és
l'essencial, pot fer obra d'art tant en l'una
corn en l'altra.

X.

Pasta de Cera
EL MILLOR FANG
PER A ESCULTORS

Olivera, 25 - Telèf. 31816

corn ningó, cl lirisrne de tots aquells es-
guerrats i de tots aquells arlequins esllan-
guits. A més, aquelles obres ®ren molt.poe
personals. Les influéncics s'hi descobrien en
abu^ndància. Tot a11ò no hauria pas tramès
el nona de Picasso a la posteritat. A la pos-
teritat no hi passen els- plagiaris. Només
hi passen els talents originals. PerÒ, en igo9,
Picasso comença a trobar-se. Fou em rgo9,
quan Picassso va començar a dir quelcom
de non. I aixa' és el que compta. Car, repe-
tir allá que els altres ja han dit admirable-

meet, ano té cap valor. IEl
que cal .rés dir alguna cosa
nova, I Picasso no ha cessat
le diran..

	

1	 En 1909, Picasso es 'Hura
a un anàlisi inflexible de la
realitat, no, corn els impres-
sionistes, per a fixar-me e!s
fugissers efectes (lluminosos,

l4	 sinó amb 1'afa:ny de preci-s.
saran la forma. Acceptarc^t
encara el punt de partida
real, Picasso ,analitza impla-
cabrlement la natura amb
l'abjecte de constatar els va-
lums, de posar-los en evi-
dència, d'accentuar -los, de
reduir -los — el tot és esferes.

,ì i cilindres de Cézanne co-
mençava a estar de moda --.
a formes geomètriques pri-
màries, conjugades harmò-
nïcament. !En :aquelles obres
de Picasso, la natura no era
encara violentada, era sem-
pre respectada. (i9o8: Bols
et flacons ; 1909 : La brio-
che ; r909 : sèrie de paisat-
ges d'Horta d''E'bre.) Arriba'
un moment, peró (tgo9: Cap
de dona i Arlequí), en qué

1 aquell anàlïsi de la formal
portat a 4es darreres copse-''
qüències; aquell desig de des-
compondre els volums, d'es-
tudiar 11urs parts constituti-
ves; de reduir-los a prismas
i cilindres, coins i es&eres, dei

	

:-	situar-los . ordenadament cn
l'espai, no pogué desenrot-

e	 Ilan'-so Iliuremea^t i de ma-
nera absoluta, subjectant -se
totalment a la realitat. Pi-'

de Picasso i el menyspreu de les seves teles
dites cubistes. (Estranyats, hem demanat ex-
plicacions al nostre amic. Aquest ens ha
contestat : ))Si Picasso hagués començat
ara, fent cubisme, hauria estat um de tants.
Hauria tingut la mateixa categoria d'un
Marcoussis, per exemple . El seu renom ac-
tval noexistiria sense el seu passat gloriós.»

Dissortadament, aquesta opiinió és corn-
partida per molta gent d'ací i de fora d'ací.
Ací, no es tolera altre Picasso que el de
d'època blava. IEl de l'època rosa, a tot es-
tirar. Fora d'ací, la crítica periodística aca-
ba de demostrar la soya incomprensió amb
motiu de la gran exposició Picasso, cele-
^brada"à les Galanes Georges Petit de París.
Els crítics deis titulats grans rotatius ham
rebentat amb convicció les obres abstractes
del pintor andalús i només han acceptat,
amb reserves, les pintures que ells deuen

i a^nome^nar entenedores,
Han passat moltes coses de Cézanne ençà.

I sembla mentida que encara existeixin
aquells que necessiten un punt de referèn-
cta real en una pintura per a donar-li bel-
ligerància. Incapaços de copsar el fans de
bes coses, aquests insensibles ho veuen tot
negre en una tela abstracta. Per a molts,
tan bo o tan dolent és urn Picasso 1920 corn
un Severini, tan sublim o tan abominable
és un Picasso 1 932 corn un Gaston-Louis
Roux. Avantguardistes i reraguardistes es
dogen la má en aquestes circumstàncies.
Els primers, accepten en bloc el cubisme o
el sobrerealisme. EIs segons, els rebutgen
sense contemplacions. Ambdós, avantposen
la tendòncia a l'home. I ignoren que, per
damunt de les tendències, hi ha la qualitat

de l'obra. Ignoren que un pintor no ha d'és-
ser necessàriament ho perquè fa cubisme i
dolent perquè. fa realisme. I viceversa.

Tornant a Picasso, nosaltres creiem que
el veritable Picasso no és pas l'anterior a
1909. E1 Picasso de l'època blava, el de
l'època rosa, is bo evidentment. No volem
dubtar-ne. Tot a11ò porta l'empremta del
geni, fou ïaisonat per una grapa genial.
Però aquellas obres, podrides de literatura
malaltissa i decadent, plenes a vessar de
qualitats extra-pilàstiques, eren bones per a
enternir poetes i literats. Salmon ha cantat,

a.

1
r

—De pressa, dóna'm el cistell del be.
cenar!

(Ric et Rac, Parísl

—Però si aquest no és el nostre nen !
—Però el cotxe és més bonic.

(Ii Travasso, Roma)

L'aficionat a la jardineria. — La meva
doni va,''veure un llimac,aquf, ahir, ,i en^,
cara no, l'he trobàt.

(The Humorist, Londres)
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LA RADIO I LA PREMSA NNote radi ©Pò fga 	 ctaaHijtat
En una de bes nostres darreres cròniques

vàrem tocar el tema de les relacions de la
ràdio i la premsa, i les nostres observacions
varen motivar algun comentani periodístic,
fins i tot un d'escrit per un deis directius
d'una emissora local, que aparegué en aques-
ts mateixes pagines. A aquest ens concre-
tarem.

El fet que el senyar Pérez Vilar, autor
de d'amable rèplica, rebutgi per a 1'Associa-
ció Nacional de Radiodifusió els retrets que,
des d'un punt de vista general, fèiem a les
emissores d'ací, vol dir que aquells càrrecs
existeixen i que la premsa té un cert dret
a mantenir-se em lluita amb el que ha vin-
gut a ésser una competència en un deis
seus objectes.

Al finial de la seva nota, el senyor Pérez
Vilar ve a coincidir amb mosa'itres : no cal
s'vnó reglamentar l'emissió, i això no s'a-
canseguira sinó •reant un estat de dret
dintre del que el poder públic tingui facul-
tat d "intervenir i manar. IEl desig és que
aquest control sigui ad, i per aquest camí
sembla que van els apartats de l'Estatut
que s'està discutint.

Cal insistir sobre la situació en que s'han
collocat determinades emissores no respec-
tant cap dret adquirit i aprofitant-se sense
cap compensació del que fins ara era domini
de la premsa. Ens referim a. la tasca infor-
mativa, costosíssima per a les empreses
periodístiques, i que d'emissora, amb una
despesa de deu cèntims, llença per l'antena,
sostraient la informació d'un diari que el
locutor va llegint al peu de la 'lletra. 'El que
a la redacció d'un diari és treball de sín-
tesi i de depuració, surt per l'aantena sense
costar cap esforç a "empresa organitzadora
de l'emissió. Així no es comprén que hi
hagi cap diari que estigui disposat a afa-
vorir les emissores amb la publicació de
llurs programes. Sembla estrany que la
premsa, a la qual tan gran poder s'ha atri

-bolt, no hagi .pogut deturar aquests fets,
em (hoc de limitar-se a combatre la ràdio

Sense particularitzar les emissores que la
perjudiquen. En lloc de posar adequat •remei
a això, pren una mida ineficaç que de pas-
sada perjudica el lector, ja que el priva
d'u•na informació a la quad té dret.

La publicitat és l'aspecte comercial de la
qüestió ; però és també element de vida deis
diaris, del qual no es poden despendre, bal-
dament es tracti de publicacions periòdiques
que responen a um ideal. Però també és un
deli fans materials que fain viure la ràdio.
El que ocorre és que hi ha emissores que
només tenen la publicitat com una ajuda
que supleixi les .aportacions que haurien
de fer els que escolten l'emissió, i d "altres
que tenen els anuncis corn a únic objecte,
és a dir, que regulen ]'emissió a base de
treure el major guany possible de la qubli-
citat, sense reparar en la resistència del

I ràdio-oient ni en el mal que fan a la prem.
sa. IEs el mateix que 'ha esdevingut amb els
discos, que per tal de satisfer el caprici
d'un oient per una novetat, acaben ataba

-la:nt-los tots i impossibilitant, gràcies a la
seva extremada repetició, la venda del disc.

Es ben lamentable que tot això, que seria
possible d'arranjar-se amb ben poc esforç
per •part de tots, hagi arribat on ha .arribat.
La premsa i la ràdio són dos mitjans de
comunicació amb el púhlic que tenen objec-
tes distints i que poden afavorir-se mútua-
ment. MIRADOR intenté demostrar-ho. L'oient
de les seves sessions del dimecres, ino creia
haver de deixar de comprar el setmanari
l'endemà. A l'estranger hi ha emissores que
són •propietat d'empreses periodístiques, i
ad .mateix hi ha emissores que han con-
fiat el servei d'indormaoió a redactors de
diaris, que procuren donar, més que un
detall, un nesum i una orientació deis fets,
perquè potser és un .acte de desaprensió
agafar sense escrépol una informació de la
premsa. Però Déu ens 'lliuri de les que per
llur compte s'•han procurat les emissores.
Llavors, cal tancar i desar 4'apaxell.

J. G.

Afenció als llamps
Després d'aquestes calors, vindrà el temps

de les tempestes, que segons les previsions
meteorològiques abundaran onguany. Enca-
ra que cap radio-oient no cregui que l'am-
tena crida els llamps, no és inútil prevenir

-se contra tota eventualitat, (Encara que els
desperfectes es limitessin a l'aparell de re-
cepció, és prudent prevenir-los.

Succeeix sovint que el llamp cau sobre
una línia d'alta tensió o en el seu veinatge
immediat, des d'on es propaga pels fiis, in-
ctueix les xarxes de baixa tensió i .les antè-
nes i àdihuc altera els circuits d'alimontaciá.

El procediment clàssic consisteix a posar
l'antena en comunicació amb terra gracies
a un commutador antena-terra de bones di-
mensions, co]•locat a l'exterior de la casa.

Existeixen tipus de parallamps i de li^mi-
tadors de tensió, aparells automàtics, que
eviten tota sorpresa. Però, així i tot, no és
mai sobrer el commutador antena-terra.

LA MISERIA DEL RPC

--Vaig perdre tota la meya fortuna, i des-
prés men vaig anar a l'estranger.

—I allà, en quin bane vàreu trobar gels
vostres diners?

(Sim¢Ucissimus, Munic)

La mestressa d'escola, distreta.• –(Está bé
vagi, però torni de pressa.

(Everybody's, Londres)

Ja bi som
A l'estiu floreixen amb més facilitat les

noticies falses. Es d'origen estival la famosa
userpent de mar)), de tam acreditada tradició
periodística.

Enguany correspon als riordamericans la
prioritat en el ram. Sha dit que als (Es-
tats Units ja esta llesta, a punt de funcio-
nar, una estació d'ondes extracurtes per a
comunicar amb el planeta Mars. Fins s'as-
segura que ja han començat els assaigs.
Ara falta saber quiins seran cis resultats.

Noves estacions russes
A Rússia ham estat obertes tres noves

estacions : Moscou R. V. 39 (roo kw.), Ufa
R. V. za (io kw,) i Kazan R. V. iq (ro
kw.).

A més a més la potència de ]''estació Bacú
R. V. 8 ha passat de io a 35 kw.; la de
Kief R. V. g, de 36 a roo kw., i la de
Tifus R. V. q, de 36 a roo kw.

La densifa4 radiofònica en el món
La densitat radiofónica es defineix coin el

nombre d'aparells receptors per cent habi-
tants.

Es oreu correntment que aquesta densitat
és más elevada que enlloc als Estats Units,
on arriba a ésser de cr'a,per cent. Però en
realitat és sobrepassada per la d'un petit
país egropeu, Dinamarca, on és de ia'q per
cent.

Anglaterra té una densitat radiofànica
de 8'4 per cent ; Alemanya, de 5'g7 per

cent; Holanda, de 3'7 per cent; Suïssa, de
2'91 per cent; Russia de r'8 per cent;
França, de t'zs per cent.

Perd aquesta darrera xifra, almenys, no
pot presentar gaires garanties d'exactitud,
ja que no havent-hi taxa sobre cis aparells
receptors, no hi ha manera d'arribar a unes
xifres acostades a la veritat.

La radiodifusió a Bèlgica
La comissió consultiva constituida a Bél-

gica a fi d'estudiar les qüestions relatives a
la radiodifusió ha adoptat les dues resolu-
cions següents :

I. — Bélgica utilitzarà un máximum de
cinc longituds d'onda internacionals, entre
zoo i 207 metres. Les estacions que utilit-
zaran aquestes Iangituds d'onda tindran una
puixança de 50 watts. No es dóna cap ga-
rantia pel que fa a les imtenferències que
puguin ésser causades per estacions estran-
genes de la mateixa longitud d'onda.

II. — Entre les 14 i les zz hores, les con-
feréncies no excediran del ao per cent de
les sessions ; el 80 per cent restant és re-
servat a emissions musicals, teatrals i lec-
tures literàries.

La ràdio i la biblioteca
.S'acaba d''imaugurar a Leipzig .una ampla

collaboració entre la ràdio i les biblioteques.
Amb motiu d'una sèrie de conferències cien

-tífiques domades per ràdio, les biblioteques
de Leipzig han obert una exposició de lli-
bres fent referència al tema tractat •pels con-
ferenciartts.

ESCOLTEU LES EMISSIONS D'EAJ-15

RADIO ASSOCIACIO, CATA SANA
Concerts selectes per la seva orquestra, integrada per artistes de
destacada personalitat musical. Concerts corals pels millors orfeons
de Catalunya. Sessions de ballables per jazz, Bandes, orquestres.
Sardanes per cobles. Discos selecciomadíssims, (Emissions fototelegrà-
fiques, reportatges, retransmissions de partits de futbol, concerts,

	

•	 conferències, cursos d'idiomes, sessions infantils.

FEU - VOS RADIO ASSOCIACIO Oficines, Ronda Unlversl-

	

SOCIS DE	 tat, 25, enl. - Teléf. 24853

Compreu la revista sefmaaal CATALUNYA RADIO, portaveu de Ràdio=Associació

Suscríviu -vos a MIRADOR
Pelai, 62. = BARCELONA

BUTLLETI DE SLIBSCRIPCIO

que via a .........._..._ _ ......_.. 	 .. _......

carrer........................... _.. _........ 	 n,°..........:. es subscriu a MIRADOR

ne1 preu {i)cat de 3`50 pies. trimestre.

de.._ ...........................:.....................de 193
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a pie aíre

Irueixi escoltant la seva músicareïerida

p

FRUEIXI del goig d'aquests dies d'istiu amarats de llum... Visqui

intensament els comptats dies de les vacacions; frueixi el plaer

d'escoltar els millors artistes i orquestres del món, duent un

portátil i una col'lecció de discos «LA VOZ DE SU AMO»

A pie aire, o dins de casa seva, la sonoritat d'aquest aparell

és d'un gran volum d'una gran

brillantor. La seva construcció

lleugera Ii permet poder dur-lo	
Portàtil ioi. Preu en negre,

300 ptes. En colors, 360 ptes.

a tot arreu amb comoditat; la	 Model de luxe, 450 pessetes

seva forma és elegant i el seu

acabat és perfecte. Adquireixi

ben aviat un portátil «LA VOZ

DE SU AMO» i una col'lecció

dels darrers èxits impressionats

per aquesta Famosa marca

• MIGUEL FLETA (Tenor)

j	 Sangre de Reyes. Cançó. - El Guitarrico. Jota

• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE FILADELFIA

Minueto. (Borcherini). - Baile del siglo XVIII. (Haydn)

• ORQUESTRA JACK HILTON

Mentirillas. Foxtrot. - la vida es bella. Foxtrot

L A VOZ DE SU AMO

• ORQ, SIMFÒNICA DE JAll DE ROBERT STOLZ

Somos buenos amigos. - Camarada, somos la

juventud. Del urn aEl Teniente del Amor,

• ORQ. D. AZPIAZU DEL CASINO DE LA HABANA

Aquellos ojos verdes. Son:(o:trot. - La Ruòidera.

Son-rumba

• ORQUESTRA DEMON'S JAll

Portorriqueñas. Rumba. - Don Trifón. Java

IMPRESOS COSTA

Acepo. 46.-earcek.
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