
El poder moderador

damunt de terra esllavissadissa. I és que el
nn^,nll ocno.-7 4-	 .. .c--_.--`

organitzacions polítiques que 'el servissin.

L'esperit monàrquic vivia al fons dels cors

que es creien ésser republicans, però del re-
publicanisme no en tenien sinó les paraules.

IEs clar que molts d'aquests homes de més

bona fe que base sòlida, ficats dintre la polí-
tica de la República s'hi anaven faisonant.
La transformaci6 s'acomp4ia mitjançant cri-
sis internes de .partits, discussions en Con-
gressos i Assemblees, dissidències i noves

unions. Un cicle de vida vella es liquidava i

en començava un de .nova existáncia. Però

era tan al començament, que avui està enca-
ra lluny de la .maduresa ; i fa angúnia pen-
sar si l'evolució de les ,00nsciències sera prou

profunda per donar als homes una visió de
conjunt que pugui salvar la República.

Perquè, tot i no creient en una restaura-
ció, sabem que la creació d'una república
amb anima monàrquica seria com la instau-
ració de 'la monarquia mateixa. Només amb
aquest desavantatge : que els defectes inhe-
rents a tot règim d'esclavatge desacredita-
rien, emparant-se'n, els noms de República
i llibertat.

Potser aquest perill que ara corre l'espe-
rit del nou règim és, •precisament, la causa
que ha induït tota una conxorxa de radicals,

autors del cap ja saben en mans dvo ni
de la República, 1 ~els autors del cop, entre
altres, són els actuals components del minis-
teri Martínez Barrios. Un d'ells, el senyor Pi
i Sunyer, representa el partit que avui duu

la política de Catalunya. Això, o bé no ho

entenem o s'assembla força a una situació

que es donava sovint abans del Directori de
Primo de Rivera, quan ols senyors de la
Lliga ocupaven ministeris perquè sí, sense

profit de la causa que els havia enlairat i a
qué es devien.

La Lliga, però; tenia els seus motius.
D'aquells ministres no n'hi hagué ni un tat

sol que no fos home relacionat amb la fi-
nança internacional. Però el cas de l'Es-
querra , ino té cap explicació ni favorable mi
desfavorable. Sabem que .es deu només a la
inconsciència i a la inèrcia que massa so-
irit dicta' 1:s decisions d'aquest partit enea-

la .poc fet á la lluita i als canviants de 'la
política.

MtanuoR creu que val la pena de subsanar
aquest error, i que el partit del senyor Ma-
cià comenci a ,posar el coll a la tasca de
salvació de Catalunya i de la República.
Seria bo que, caient en els defectes de la
Lliga, regalés Catalunya a la Lliga, que
seria com fugir del foc per caure a Ics brases.
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Vista parcial de la darrera' crisi
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netament catalana

Tota, la vella Espantia d'abans del rq d'a-
bril, galvanitzada per l'anunci de noves dlec-
cions de diputats a Corts, sembla que ressus-
citi d'entre els marts i vulgui anorrear l'es-
perit del nou règim. Després de dos anys
d'haver intentat resoldre els problemes de la
terra, separar l'Església de l'Estat, neutra-
litzar les influències militaristes i reconèixer
les persones collectives que itenen dret a
manar-se autonòmicament dins el territori
de la República, sembla que tot está ,per fer
o, pitjor, a risc d'enderrocar-se, com fabricat

A la pàgina 3: L'agonia de la llei

Seca, per Miquel Capdevila,

A la pàgina 5: André Maurois i la

novella, per R. Tasis i Marca.

ria que s'acaba amb un cop centra el Parla-
ment donat per gairebé tots els sectors re-
publicans del Parlament de la República.

Això, si no vénen explicacions clares, té tot
l'aspecte d'una traïció a l'esperit del nou
règim. I, després de n'esperit, sovint segueix
la lletra.

*^r

Com a catalans, hem de retenir la pro-
funda significació anticatalana que té el cop
que acaben d'inferir a les Constituents. Els

— a vijous

No direm pas que al neón ja tot està dit i
que no hi ha res de nou sota el sol. En
aquest punt tenim una mica d'escepticisme
i creiem més aviat que la mateixa aigua no
passa dues vegades sota el mateix pont. La
història no es rejeteix amb aquella coinci-
dència que molts suposen, i el ntón i els que
més o menys còmodament l'habiten sofrei-
xen variacions amb el temps. Si al món tot
ja estigués dit, ja podriem plegar tots, uns
d'escriure i altres de llegir. 1 després, encara
cal afirmar que moltes coses que s'han
dit ja, cal repetir-les Qerqué s'han oblidat.
1 encara més, que es joden dir moltes coses
ja dites, explicar moltes coses ja sabudes,
mentre es diguin i s'expliquin sota una for-
ma diferent, amb un accent divers.

Es per això que no ens ha fet mai una
gran aprensió tractar de temes que ja hagin
es tat molt tocats. (Fins lai hauria qui, amb
una punta de bravata, sostindria que el mè-
rit s'escau precisament a dedicar-se a un
tema explotat i saber-ne treure possibilitats
que havien restat inèdites.)

Posats a primfilar, diríem que no hem
tractat mai temes rigorosament inèdits, per-
què d'aquest caràcter, apurat a l'extrem, no
n'hi ha. Però almenys eren inèdits perquè
circumstàncies diverses els donaren aquest
caire, o bé' perquè eren inèdits al nostre pals.
Tractats o no amb anterioritat per altres
mans, els podem ben reivindicar, doncs, si
no cona a estrictament inèdits, corn a rigo-
rosament originals.

1, si més no, com a interessants i capaços
de suscitar la curiositat dels nostres lectors,
en favor de la qual treballem, com ara
i eureu.

A partir del número vinent, MIRADOR co-
men çarà la publicació d'uns quants repor-
talges que té en cartera, cridats a desvetllar
molt 1 interès i l'atenció, i que, per la im-
portància dels temes i la manera d'ésser trac-
tats, esperem que seran molt ben rebuts pels
nostres lectors.

Un d'aquests reportatges serà el que ara
darrerament ha fet Ca rles Sentís a les Ba-
lears, a la gairebé iesconp luda j	 d'J iiu<s

I transformació à'aquesta darrera,-- s 'vYe s̀ so-
bretot al gran corrent turistic anglo-saxó que
avui 9a comença a. colgar aquell tipisme i
aquella beatitud que, en canvi, Eivissa en-
cara conserva. Carles Sentís, que de cop ja
es situà avantatjosament amb el reportatge
Múrcia exportadora d'homes, no desmereixe-
rà en aquesta nova sèrie de l'es'tiina en què
el cotlocà.aquella que fou la seva revelació.

Un altre tema dels retortatges d'imminent
publicació, és el de J. E. Bartrina, sobre al-
guns 'as thectes barcelonins força relacionats
amb la llei de vagabunds i analfactors. Bar-
trina, - que sorgí al món del periodisme amb
un article enviat al concurs de reportatges
que organitzà MrrauoR, no ha fet sinó re-

fermar les esperances que en ell posàrem, a
cada nava enquesta fue ha emprès.

I, finalment, el nostre antic collaborador
Ramon Pei, de retorn del seu viatge a l'Ex-
trem Orient, treballa actualment en l'orde-
nació de les copioses notes i fotografies que
ha dul de la 'Xina visitada en plena turbu-
lència; No és pas, corrent, en els nostres
medis periodístics, de poder comptar amb
una aportació directa i de primera mà de la
inextricable confusió i l'espantosa guerra —
diguin el que vulguin els comunicats oficials
— que sembla crònica en un país ric de les
f
ermentacions més poc com; rensibies per a

un esperit occidental.
Volem creure que els lectors de MIRADOR

rebran amb gust l'anunci que els fem avui
d'això que no són projectes, sinó realitats
ben aviat tangibles.

Això li faltava
'Els mostres lectors tenen notícia de l'exis-

tència d'una mena de poeta que ens va pro-
cessar, en complicitat amb els amics dels que
manaven et temps de la dictadura, per unes
ratlles que no deien res més que la pura ve-
ritat.

^Es diu Xavier Viura, guanyà una Flor
Natural fa un quart de segle, i des de lla-
vors ja s'ha cregut dispensat d'escriure cap
rnés vers.

Doncs bé, aquest ex-poeta acaba d'arro-
donir la seva «excepcional història literàrira^^
(paraules seves textuals), escrivint a la publi-
cació més divertida del mbn, no haver des-
cobert la qual fins ara ens fa adonar que
hem estat perdent el temps. Ens referim a
Pentalfa, revista naturo-desnudista y trofo-
lógica.

I no sols hi escriu, sinó que hi surt retra-
tat, en uniforme de nudista, naturalment. 1
fa propaganda pels ideals nudistes, que es
veu que ara són els seus. En efecte, diumen-
ge vinent, a les cinc de la tarda, a1 carrer
d'Alcoi, z .i ro, Xavier Viura donarà una
conferència. 'Entrada lliure.

Si estiguéssim segurs que el conferenciant
es presentarà en tenue nudista, aniríem a
escoltar-lo , i encara més a veure'l.

Una cosa va per Palfra

El diputat Grau Jassans aná fa uns dies
a la Generalitat, i molt enfadat va dir al se-
cretari del senyor Maeià

— L'altre dia van venir dos o tres diputats
aoompanyant una comissió de rabassaires.
La premsa va donar el nom de tots els visi

-tants menys el meu.
Devia ser un oblit d'algun periodista—

digué 1'Alavedra.
— No, no. Es que vós no el váreu donar.

No va sortir en cap diari.
Ara, amb motiu del Congrés de l'Esquer-

ra, él nom del susceptible diputat ha sortit
en tots els diaris.

Es la llei de les compensacions.

Les parets fenen orelles

riodístics, •els quals hi ha. u"d 1tPd^o l uu^
hi han passat divuit i vint Lut dies üc
rant unes manifestacions o indiscrecions áP
un pseudo-prohom esquerrà.

Ui dia d'aquests, cansats els repòrters
de passejar per la galeria gótica, entraren
a reposar a la secretaria del senyor Ala-
vedra. Com que des d'allí es sentien per-
fectament els crits dels reunits a la 'Pre-
sidència, el senyor Alavedra tot era dir-los

—Aneu amb compte! Que potser mentre
esteu aquí esperant, poden sortir-vos per la
galeria gòtica.

—Ca ! — feren els periodistes —. Sabrem
perfectament quan s'acabarà la reunió. Serà
quan no es sentin més crits.

El senyor Alavedra va tenir una pensada
genial. Féu circular entre les mecanògrafes
una nota en la qual es deia : «Escriguin
èl que vulguin o no escriguin. Perd facin
força soroll.»

IEfectivament, quan els .periodistes sorti-
ren, les mecanògrafes havien omplert, amb
poques variants, vint o trenta fulls d'aaaaa
s ssss ddddd...

passafenips

Tot i l'evident mal humor de les dametes
de la Presidència (la senyoreta Rosa esco-
meté un periodista : «i1ll telèfon no el toqui
per res ; ni tot allò que no li importi»), un
repòrter entremaliat va passar a una sala
immediata i des d'allà demanà per telèfon
la sala adjacent

4.

-'La secretaria de la Presidència?
—Sí, senyor, digui.
--Que el senyor Costa i Déu de La Veues posi a l'aparell.
(Petita pausa.)
—Digueu.
—Costa! Sóc Sabaté. En teniu per molt,

avui, encara?
—Em sembla que sí. Va per llarg.
—Doncs hé, si per cas deixeu-ho, i a les

deu en punt sigueu al Secretariat, que don
Francesc us esperarà.

—Caram ! Qué passa?
—No ho sabeu? Don Francesc ha estat

cridat a consulta. 'Entrarà a la Generalitat
per una porta reservada a les onze. Ni una
paraula.

En Costa tot era passejar donant salts:
— Potser que .per avui ja en tenim prou
deia als seus companys.

—Ca ! Avui no sortim d'aquí fins les dotze
— feien aquests.

Per fi, no podent esperar més, es penjir
d'un aparell i marcó un número:

—I.a Veu? Faci el favor d'avisar En Sa-
baté.

- Haurà de marcar el número... —digué
la senyoreta.

El repórter, impenitent, prosseguí la
broma
—Digueu , Costa, digueu ; sóc Sabaté.
-,Pengi l'aparell i truqui al..,

—Senyoreta!, retiri's, que ja contesten.
--Retiri's, senyoreta !
—Ha de marcar el...
—Digueu, Costa, i no en feu cas.
--Calli, senyoreta. Sabaté ! : qué faig de

les quartilles que ja tinc escrites? Perquè
potser hauria de variar el to!

--'Cremeu les.
—Caram !
Per fi, a la tercera represa, els dos com-

panys de redacció s'entengueren. Costa, amb
cara d'avisat, s'adreçà alredactor de La
Publicitat

- ANo et pensis que ni per un moment
m'hagin enredat!

Concomifáncies?
Els repòrters de l'Associació de Periodis-

tes organitzaren al Club de Natació Bar-
Pvar Caries 'Setttís el qual de acaba

nostr
de gua_

gener 
rde l'àpat, els comeñsafs rfóréíl'lff=

vitats a signar a l'àlbum. El redactor de
La Veu va omplir tres planes, tres, d'elogis
abrandats al governador general.

Discretament, el senyor Selves en dema-
nà una còpia i la guardà curosament a la

butxaca.
Intelligéncia entre la Lliga i l'Esquerra?

Esgarganiellamen4 ortodox
Durant l'assemblea general en què s'a-

cordà per majoria de vots la separació de
l'entitat La Falç de l'Esquerra Republica-
na de Catalunya, els pocs partidaris de la
no escissió, cada vegada que a través dels
discursos era esmentat el nom del ,president
de l'Esquerra, prorrompien en uns abran-
dats crits de rVisca -En Macià!»

EI grup contrari, als decantats al trenca-

ment, responia a cada un d'aquests «vis-
queso amb un altre crit no menvs ortodox

—Bon cop de Falç!

Un rècord
Entre els comparets sitgetans de la Lliga

s'havien arribat a fer apostes sobre el temps
que duraria el discurs d'En Cambó a 0'Au-
tódrom. ' •

—Poca estona enraonarà—deia l'un—.
No veieu que està tan delicat!

-Bé, home, perú farà un esforç...
—Es una ]lastima que no sigut el d'a-

bans!
Quan Cambó encetà la peroració, tots mi-

raren el rellotge i anaven comptant : un,
dos, tres, quatre, cinc, sis... com el que
compta pulsacions.

-- Seixanta-cinc!—cridà el president lo-
cal, i la colla d'addictes respirà amb satis-
facció.

En efecte, En Cambó havia acabat als
seixanta-cinc minuts justos, la qual cosa,
ateses les seves circumstàncies especials, no
deixa d'ésser un rècord.

El bo del cas és que en preguntar als
Iliguers sitgetans el que havia dit el líder,
us contestaven:

—Noi, mira, ha parlat seixanta-cinc mi-
nuts !

I ningú no els treia d'aquí.

Paciència
Posat que entre els capdavanters de la

IJliga sitgetana no n'hi ha cap que tingui
condicions oratòries ni que, amb prou fei-
nes, us sàpiga llegir dues quartilles en veu
alta, es suggerf al Consell Central de Bar-
celona que, almenys, parlés algun prohom
o pronor vinculat d'una manera o altra amb
la vila. Els dirigents donaren un nom amb
l'esperança que faria un gran efecte : el se-
nvor Coll i Rodés, però fou refusat sense
embuts.

Es el que deia el conserge d'una societat
recreativa
—La gent de la capital no saben res de

res : precisament aquest Coll fa quatre dies
que vingué a parlar per Acció Catalana!

Els resultats

Un cop acabat el míting, els pronois or-
ganitzadors volgueren saber com anava la
Lliga a Sitges:

—I al poble, qué feu?

dretes i agraris a situar la República d'a'-
questa manera. 'Pots ells estaven decidits a

fer de la paraula República un so buit de
contingut, i han esperat el moment tavora-
ble. Aquell dia el qual els antics partits re-
publicans s'havien desfet per a fer-ne de
nous. Per endavant sabien els enemics que
arribaria aquest moment de prova, i estan

decidits a aprofitar-lo. Més endarrera s'hau- 1

cien trobat amb l'existència de partits repu-

blicans un xic passats de moda, perd, fet i

fet, disciplinats i robustos. Al cap d'un temps

j a hauria existit la fórmula nova d'organit-
zació política constituïda segons la realitat

republicana. L'atac més eficaç era mentre la

situació passava •per un pont entre les coses
velles, abandonades, i les coses noves, no

encara .practicades. Per això 'la conxorxa ha
triat els moments d'ara. I, per dissort, s'ha

vist tan poc combatuda per l'alt poder, que
fins i tot s'han impressionat forces republi-
canes del Parlament. I així veiem ara una
crisi anti-parlamentària i extra»parlamenta- i

A Ía pàgina 2: La Universitat que no

6a de tornar, per Carles Artús.



U nivcrsit1
,Prou de fer l'estudiant, i a estudiara

Amb aquest peu, cloïa la seva caricatura de
MIRADOR, d 'Apa, ara fa dos números. «Fer
l'estudiant!» A la caricatura hi havia l'es-
tudiant arlequinesc, amb la cullera al tri-
cornii i la guitarra a punt, «Fer l'estudiant!..
A les dispeses de les capitals de província es
coven els homes que volen «fer l'estudianta
a "les cases particulars arriben a l'adolescent
la darrera trencadissa de vidres, o ila dar-

rera lluita de tomàquets èpicament avalota
-da pels diaris poca-soltes. Fins i tot, el noi

de l'Institut havia pogut presenciar des dei
la porta la darrera càrrega dels guàrdies
d'assalt contra culs de la Universitat. Qui

-nes batalles ! Ell encara era tendre ; no .po-
dia combatre. Però, quan passaria a la casa
del costat!...

Bancs deslroçats i parets greixoses

Escales tronades

)!iure a les càtedres que Inés convinguin
]'alumne, auto- responsabilitat: De tot aixa
fugen certs estudiants als quals es complica
sembla, excessivament 'la seva mentalitat
I' bé. Aquesta massa com a tal massa n
interessa gens. Com tampoc interessen gen.
les protestes de reaccionaris padres de fa
milla, per una banda, i d'extremistes m
desavesats d'unllenguatge de conspirador —
autodidactes de barraqueta com són —, àd
huc quan la Universitat de Barcelona pass;
a ésser — i calia que fos així — el cents,
de la vida espiritual de Catalunya.

CARES ARTU`
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i
ha che tornar

lEls caciquets locals es miraren l'un a

l'altre mentre es posaven tots vermells
--A Sitges, no hi haurà més remei que

fer una unió de pradistes i retiristes distin-
gits, una mena d'unió de dretes, viaja...

En Duran i Ventosa encara riu.

Raó de pes
La febre •precursora de les eleccions ha

fet la seva aparició en els centres polítics.
En una entitat suburbial d'Esquerra es ce-
lebra una reunió amb l'objecte de designar
un candidat. Es discuteix aeaioradament,
com pertoca. Un dels set individus — set
entre cinquanta : bona •proporció! — que
acceptaran amb gust el sacrifici d'anar en
candidatura, es posa dempeus i, solemnial-
ment, parla

—,Molt bé, senyors, que vulguin presen-
tar un candidat catalanista i republicà de

tota la vida. Però es dóna la casualitat que
cap dels que pretenem ésser-ho no és cata-
lanista d•'abans de proclamar-se 'la Repúbli-
ca. Volen dir que no .podríem passar per alt

aquest petit detall? Molt bé que es tingui

en compte per als que van de franc en can-

didatura, però nosaltres estem disposats a

sufragar les despeses d'elecció amb tres mil
pessetes...

La raó, ,com es pot observar, no pot ésser
més convincent.

La Tradició és la tradició

Dialoguen dos més que probables candi-
dats a regidors de d'Esquerra

—A mi em sembla que no serà veritat.
—El què?
—Que els candidats ens haurem de sot

-metre a una prova d'escriure en català.
—.No ho vull creure. Per a ésser regido,

no calen aquests coneixements. Al partit ra-

dical, almenys, no et venien amb tantes exi-

géneies.

Un ofíci com ri hi ha pocs

El Dr. Doloet sol fer els gegants davant
d'un grup de federals el qual té l'avantatge
damunt els altres grups de .posseir un autèn-
tic federal de tota 'la vida, vell de vuitanta

o noranta anys . La senectut d'aquest home
conseqüent és homenatjada constantment en

dls centres de 'barriada del seu partit : avui

anb un dinar, l'altre diumenge amb un ver-

mut, tal dia amb una vetllada literària, etc.

---Vol dir--preguntà la família del federal

proyecte al Dr. Ddloet—que amb tantes

emocions una darrera l'altra no s"hi ,pot

quedar?
—,De cap manera. Hi està tan avesat, que

el peri'11 serà el dia que ens oblidem d'ho-
anenatjar-lo.

Feminisme i tabac anglès
Ja fa dies, al jardí de 1'Aten•eu Barçe-

lonés es trobaven al volt d'una taula Jo-

sep M. de Sagarra, 'Peresa Gibert i d'altres

personalitats i pseudo ,personalitats que no

val la pena d'anomenar.
L'autor d'El Cafè de la Marina es tragué

el paquet de «Lucicy» i es posà una cigar-
reta als llavis. Convidà una senyoreta que

tenia al seu davant, la qual prengué el petit

cilindre blanc i l'encengué
uca Gibert. en n'	 ç,;.e,J' ^hS rnn^.

Cero et paquet ja era buit; i Josep M.
de Sagarra, per tal de quedar bé en la seva
reconeguda fama d'home galant—encara
que potser amb una millèsime de recança-,
oferí a la seva sollicitañt la cigarreta que
li penjava als llavis.:.

Corfesia
vs,..Inauguració de les Escoles Carles Pi i	 a

Sunyer, a Bellver del Penedès. Al moment
d'obrir la porta de l'edifici docent es tro-	 Pedres guixades
baren junts , al llindar, En Macià i el pri-
mer conseller.

—Apa, obriu vós, don Francesc.	 I, efectivament, són sempre els primers
-De cap manera, sou vós el que heu cursos els que es distingeixen, amb un fer-

d'obrir.	 vor de ,novici, en els aldarulls i en les absur-
-Feu-me l'honor..,	 ditats. Són ells, sobretot, els que s'erigei-
-Tot el que vulgueu, però essent a casa	 xen en campions de la '<dignitat estudia 'n-

vostra, sabreu millor el joc del pany.	 til». Ah, la «dignitat estudiantil» és una cosa

bilitat ofesa! Venezolana gossos, o com-

panys passen a fulgurar en esbossos de mí-

ting, en cartells de propaganda. Vaga gene-
ral — quina exquisida protesta, quina ven-
jança segura! — ; és impossible tolerar-ho.
Cal organitzar una manifestació, fer caure
portes destroçar laboratoris. Cal pintar amb

aildusions a llur família l'efígie del tirà de
Venezuela, del regidor canò-
fob, del professor sanyut. Les
parets són amples. Fins i tot

es pot posar un BIGA LA
UE'LGA, un MORI MUSISO-
LIN'I o una dona despullada
amb una escombra a la mà.
Mentrestant ressona — màgi-
cament — la paraula : cEs
una qüestió de dignitato ; «La
dignitat nostra no ho pot con-
sentir» ; KSNo entrem a classe
per dignitat». 'La massa bufa
pels patis. Es veuen gents es-
tranyes	 veuen aquells es-

- meS ià necessitat ae ien ci^tltc=
tina la seva actitud. :I d'altres
que no havienestat vistos mai
a la Universitat. Es evident
que la idiginitat està en perill.
Cual sortir al carrer ; que la
gent vegi el seu gest irat. Al
carrer comencen les còrredis-
ses. De prompte — ah ! —, de
prompte un policia persegui-
dor travessa la porta d'entra-
da. Senyors : aquell ,policia
acaba de petjar — de trepit-
jar — el fur universitari. El
fur universitari — sacratís-
sim . La •cosa és gravíssi-
ma. Planteja una colla de pro-
blemes jurídics que els estu-
diants d 'advocat intenten va-
gament d'explicar. La vaga!
La vaga ! 5am a primers de
desembre. •Les classes no s'o-
bnniran fins al 8 de .gener.

iEntrem a la Universitat?
Ha quedat deserta. Els estu•
dianas l'han abandonada ale-
grement. I • 'han abandonada
alegrement perquè no se l'estimen. IEIs estu-
diants no s'hi senten lligats en cap moment.
Gairebé no caí ni anar-hi. Unes quantes as-
sistències ben administrades, una empollada
general a $ de curs— amb la tasseta de •caí 
per no adormir-se—, una recomanació i un
examen amb un programa ben iUustrat. La
qüestió és treure un títol, .perquè el noi de
casa bona pugui enriquir la seva targeta
amb la buidor d'un nom acadèmic.

Cap esperit collectiu no hi és vistent. Cap
esperit no informa àdhuc el professorat, en
general. 'Entrem. Heus ací el tauló d'anun-
cis. No proveu de llegir cap convocatòria ;
els ulls se us cansaran inútilment, car els
papers estan darrera una reixa ; les portes
dol rectorat havien estat blindades ; tot "és
tancat i barrat amb una desconfiança envers
el pròxim. Les parets són plenes d'inscrip-
cio•ns : la grolleria, l'obscenitat, el rupestris-
me, la .paranoia, la baixa -política, la bru

-tícia i la poca-vergonya es reparteixen 'les
parets. Hi ha uns bancs on us exposeu a
embrutar-vos si us acosteu ; la ,pedra noble
de les columnes és guixada. A les classes,
cada banc, cada taula és un museu epigrà-
be on pot seguir-se l'evolució de lla :política
nacional., estrangera fins als dies d'avui.
Des del MAURA SI i el MAURA N0 , fins
al VIVA LA URSS i el VISCA EN MA-
CIA, passant per les _petites expansions sen-
timentals : LAURA, TE AMO, hi ha un
reflex de la massa d'opinions tan respecta-
bles com inaplicables a l'epigrafia de moltes
generacions d'estudiants.

Altrament, ningú no havia explicat a l'es-
tudiant qué cosa calia fer amb la Univer-
sitat ; i en canvi, ales novelles barates par-
laven d'estudiants álegres, irresponsables en
tant que estudiants, necessàriament gracio-
sos, i balladors a I Esquerra de l'Eixample
amb modistetes sentimentals i oblidadisses.

Aquest és el quadro extern. Després, vé-
nen les dades de la vida interna : rutina,
instrucció memorística, llibres de text , mar-
tingales, exàmens camuflats, apuntadors,
illuminadors, cobistes, recomanats, parents,
llepaires, llibres sota la taula, malalties fin-
gides, amenaces, assistència inconscient i
exàmens improvisats.

Heus ací un panorama universitari. Que

m carregat les tintes? Heus ací unes foto-
rafies ben significatives. Que aquest no és
)lament un fet barceloní? D'acord. Això
o obstant, no ens cura de cap perill. Bar-
slona es troba amb una universitat així,
1 .moment de pendre definitivament cons

-iència del seu rol de cap espiritual de Ca-
alunya. Calia fer una reforma radical ; és
dir, una reforma d'arrel, violenta. ¡El pri-
er pas — jurídic — està ja aconseguit. La

iniversitat ha esdeviamgut "autònoma. Im-
nediatament, la Universitat inicià ales seves
eformes. Començant per la més senzilla,
'externa, que té, amb tot, una importàn-
ia espiritual. Heus ací unes notes d'aquesta
eforma :

a) Neteja i repintat dels claustres. Les
)arets són immaculades ara. (Qui gosarà
er-hi la primera ratlla ?)

b) El jardí queda obert als estudiants.
Caldrà, ara, barroerament, saltar la reixa')

c) IEIs patis aniran centrats per brolla
-lors. ('Hi haurà qui pensi que els patis són

camps de futbol ?)
d) Les portes passen a ésser de vidre.

(Caldrà barallar-se amb_ aquestes fràgils,
que ja no són blindades com en el temps de
la Dictadura?)

e) Es construeix un frontó al jardí'. (Es
jugarà ara pels passadissos ?)

f) Lis urinaris passen a ésser subterra-
ni s . S'installa un bar.

g) Renovament de les classes , i del mo-
biliari.

La gran ,pregunta, la solemne pregunta
que cal fer ara és aquesta : ES FARAN
DIGNEiS ELS NOSTRES ESTUDIANTS
D'AQJESTA UNIVERSITAT .RENOVA-
DA? Cal esperar que sí ; i cel esperar-ho;
justament, d'un fet que ha rmat certes.
gents. L'emigració de matnculaís vers les
universitats que conserven les velles fórmu-
'les rutinàries. Això fa pemsár que el's que
resten — pocs, tant se val ! — resten amb ila
plena consciència del que representa la nova
etapa escolar. IE1s altres, que se'n vagin.
Bon vent! Arribarà un dia que un graduat
a la mostra Universitat será objecte d'un
respecte superior. A això cal anar. Perquè,

junt a 9a reforma externa, cal comptar amb
els canvis espirituals : supressió d'exàmens
memorístics, proves de conjunt, assistència

ILtI'E 1!ITIV
André Maurois. — Es produeixen al món

volt de tard en tard, en el clima literari,
aquests grans _imaginatius, que ran carre-
gats amb tot l'or r amb tota la misèria de
la seva època, i encara més, es superen a
l'època, a totes les possibilitats sensibles dels
que els volten, a tot el poder de suggestió
dels cervells més originals que es passegen

peil carrer o que fumen la pipa en silenci.
Aquests casos de grandesa literària serveixen
d'aliment a moltes generacions, i sempre dei-
xen un retó insospitat, un color verge en .a

seva policromia enlluernant per fer patir els
crítics futurs. De creadors d'aquesta força

n'hi ha pocs, perquè el món i les dones que

posen criatures al món no donen per més.
Quan parlo d'aquesta mena de personalitats,
em refereixo a figures 'com Dicicens, com
Balzac, com Toistoi, i per citar-ne una ben
a la vora nostra, no tinc cap inconvenient a

citar el nom de Proust.
'De Proust se n'ha dit molt, però molt de

bé ; se li ha donat una importància impres-
sionant, però jo crec que encara se n'hi ha

danat poca, que encara se'n mereix molta
més, i que el seu valor ultrapassa les me-
sures una mica mesquines de 'la crítica. De
Proust només se'n pot parlar amb un incon-
dicional i frenètic entusiasme. Es el més ori

-ginal i el més autèntic creador de poesia i
de realitat de la nostra època, i .per trobar

algú en els països occidentals de la seva
grandesa, haurem de recular fins aquell con-
gestionat i magnífic monstre, creador de fi-
gures humanes que es deia Balzac.

Avui dia tots els escriptors francesos ino po-
den .prescindir de Proust ; és com una mena
de virus que tots porten a la sang, i no hi

ha manera que s'acostin a les coses i posin
en joc llur sensibilitat sense que se'Iis enter-
post l'espectre de la sensibilitat de Proust.
La mateixa influència que exerceix sobre els
escriptors la té sobre tots els gastadors de
novella. (Encara que no tots els paladars"són
prou aptes per a ensorrar-se dins del món
enorme de les espècies i les drogues prous-

iánes. Por "això quan .dio tots els gustadors,
em refereixo als gustadors de debò, als que
saben triar i tenen paciència i xuclen tot el
sabor de les Paraules.

Però de Proust només n'hi ha un, i difí-
cilment en tornarà a sortir un altre.

Al costat d'aquests grans creadors, com
Proust, cada época té els seus escriptors re-
presentatius d'exaellent qualitat, que gene-
ralment i tractant-se de la novella-1a forma
literària més completa i més adient al nos-
tre temps — es poden dividir en dues menes.
Uns que agafen de l'època tot el que tingui
de més estrident, de més característic tant
en l'epidermis com en el "mall de l'os, i són
els escriptors que juguen amb els colors
aguts, amb el bizarre. Vénen a ésser allò
que en les exposicions canines són els gossos

provocatius i impossibles que tenen un gran

èxit entre els espectadors i costen preus fa-
bulosos. Aquesta mena d'escriptors són una
mica víctimes de l'ambient i d'haver de for-
çar la màquina. 1 encara que troballin amb
elements d'una profunda qualitat humana i
d'una soferta matèria literària, generalment,
aquesta mena d'escriptors són els que pas

-sen 'més aviat de moda.
- ri lPuca `tá f r6 m ̀ñ'aq è]Is'que treba en

sobre Q'aparentment immutable matèria sen-
timental dels homes i les dones, sense orien-
tar-se massa amb l'ambieint exterior,aga-
fant del orón i del paisatge allò que tenen
de mat, de menys brillant i estrident i ele
més invariable. Llur estil simple i net, sense
tombarelles excèntriques, s'adapta a aquesta
visió podríem dir-ne modesta i limitada del
món i dels lhomes. Això no vol dir que aquests
escrip 'tors no siguin duna gran ambició, de
vegades són àdhuc d'una desesperada 'ambi-
ció, i això no vol dir que amb una paleta de
toses i grisos i verds esfumats no donún amb
una precisió 'matemàtica la suggestió d'un
moment colorit a tota follia, ni que amb la
seva aparent lentitud no marquin un ritme
a tot" gas. Aquesta :mena d'escriptors , quan
arriben a una ponderada i justa expressió
del que volen dir, acostumen a tenir un gran
èxit, acostumen a produir una sensació d'en

-dreçament, de netedat i de benestar. Són gels
preferits per una gran massa burgesa una
mica sensible que •cerca en la lectura o 'bé
el patètic o bé l'humor dosificats amb una
finíssima correcció.

Un tipus representatiu d'aquesta mena
d'escriptors, potser ell millor de tots, és avui
dia a França André Maurois. Aquest Mon

-sieur Herzog, conegut en el món de les lle-
tres amb el nom d'André Maurois, que l'a'l-
tre dia vàrem tenir el gust d'escoltar i salu-
dar al Conferència Club no desment perso-
nalment la imatge que del seu físic i de lla
seva correcció ens havia donat la lectura
d'algun dels seus llibres.

Maurois és un home estilitzat personal-
ment segons el cànon de la seva literatura.
Aquest francés d'origen semita conscient

-ment britanitzat, s'ha vestit de negre i s'ha
pentinat el seu escàs cabell entre ,plata i gris
i s'ha retallat un bigotet entre esportiu i
diplomàtic, ;porqué la seva intelligència Ii ha
dit que ell, Maurois, com a valor francès i
com a valor internacional, no té més remei
que presentar-se als públics selectes i esnobs
del .món amb 'la forma que aquests públics
T'han imaginat i l'han previst en llegir les
seves novelles. Sobretot, en llegir Climats,
perquè Maurois encara és, .per damunt de
totes les seves ambicions literàries, l'autor
de Clinnats.

La conferència de Maurois sobre el per-
què s'escriuen i es llegeixen novelles, mal-
grat la composició d'una punta de cabotin,
d'home qué recita una conferència que no es
produeix ni amb el dolor ni amb la joia de
la improvisació, ma!Igrat ésser una conferèn-
cia de repertori, arriba "a produir una emoció
veritable, arriba a produir aquell gust excels,
que un dia Ortega y Gasset cm deia que és
la màxima ambició del conferenciant. Donar
directament amb la presència i amb la veu.
humana aquella part de l'esperit d'un es-
criptor quo és impossible de donar en el llibre.
Es a dir, la conferència de Maurois va re-
sultar una peça literària viva, plena d'im-
previst, i això gràcies a un art i a una ma-
lícia molt intelligent d'home que ha tastat
aquell comú denominador emotiu dels •pú-
blics correctes i que no es 'lliuren amb faci-
litat.

Malgrat el maquillatge, Maurois no pot
dissimular una punta de desesperació i de`
tristesa, aquesta desesperació i aquesta tris-
tesa que fatalment senten tots els homes in-
telligents de la nostra època.

JOSEP MARi.A DE SAGARRA

UN PAS EN®AVA

0

it que no
tan sensible! Imagineu que uns professors
volen fer classe; imagineu que les vacances
no s'acosten amb prou rapidesa. L'honor
dels estudiants comença a sentir-se primmi-
rat i vigilant. Aleshores un fet qualsevol el
posa en vibració : uns estudiants venezolans
han estat empresonats, un decret de l'Ajun-
tament estableix la recollida de gossos, uns
alumnes mal educats són objecte d'una san-
ció. Com s'excita aleshores aquella honora-



M 11°4 A^
a ^o^•a

Mals pagadors
La Societat de les Nacions es queixa per-

què molts països no paguen les quotes que li
deuen. La majoria d'aquests països són sud-
americans ; però no els amenacen amb l'ex-
pulsió, com es fa amb els socis d'un. cercle,
Qerquè es creu que llur presència és aaeces-
sària a prestigi del cercle internacional • Per
això s'explica l'entusiasme amb què en els
medis ginebrins s'ha rebut l'Argentina, que
Ira reingressat a la S. de les N. després d'una.
llarga- absència i ha promès pagar puntual-
rnent.

Xina, que era el país que més quotes de-
via, ha pagat una quantitat a compte. Però i
ha trobat manera de rescabalar-se en part
del que pagava, obtenint del Consell de la
S, de les N. la tramesa. d'una imponent mis- 1
sió sanitària a la conca dels rius Groc i Blau,

Per si algú vol saber a què puja la moro- '
sitat de certs països, heus ací algunes xifres.
El 3t de desembre de 1932, es devien a la
Societat de les Nacions, per quotes sense ^a-
gar, 23.958,258 francs suïssos. D'aquesta
quantitat, només se n'ha cobrat t.b8o,oóó
francs suïssos.

L'art de dir «grácies»

El anés sorprès de l'elecció a la presidèn-
cia de l'Assemblea de la S. de les N. fou el
mateix elegit,

Te T1 ster no esperava un tal honor, i
s'hagué d'asseure a la cadira presidencial vi-
stblement emocionat, sense anar vestit com
és costum per a exercir funcions presiden-
eials i sense haver preparat el discurs que li
tocava de fer.

Quan baixava de la tribuna, encara li du
-r
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UNA EXPERIENCIA

L'agonia de la Llei Seca
Els	 anglo-saxons	 senten	 una	 inclinació I tina, i, en	 conseqüència,	 molt més cara i

absurda a beure.	 Nosaltres, llatins, tindrem perillosa. Amb diners hom trobava alcohols
sempre dificultat per a compendre l'afició a de tota classe ,	especialment	 els adulterats,
la beguda dels anglo-saxons. Un llatí beu per que ferien els estómacs. Les borratxeres més
apaivagar l.a set o sentir el plaer del contacte repugnants	 i	 més	 nocives	 esdevingueren
de la boca i la gorja amb 'la beguda. Molts usuals, i el nombre dels morts i dels malalts
anglo-saxons beuen pel desig de perdre el de l'alcohol fou tan alt com el dels atacats
coneixement, per esdevenir un no-home, per per la malaltia més terrible.
oblidar... Es la cobejança de l'embrutiment, Parallelament a les despeses de l'Estat i
submergint-se a gratcient en les profunditats les desventures dls bevedors, varen desen-
d`un Nirvana abjecte, que no ha de durar rutllar-se el contraban i la	 corrupció de les
més que les peques hores que
duri ]'embriaguesa.,.

Nosaltres, catalans,- que be-
vem sòbriament o som aigua-
ders per inclinació natural, no
comprenem	 el	 gran	 defecte
dels anglo-saxons, com dls no
comprenen que nosaltres pala,
degem amb tant de gust el
dolce' far mente,	 i	 adquirim
tanta habilitat en l'art de iper- `I
dre el temps t

Aquesta passk perla begu-
da dels	 anglo-saxons no s'a- •	 ,
contenta del vi o de la Cerve-
sa ; inecessita li^quids més forts
que produeixin de pressa l'o-

^^blit de si mateix : alcohols re-
carregats,	 mixtures	 terribles ï
que vagin de dret a les fibres
del paladar encara no esmor-
tcïdes	 i despertiin les últïmes y	 ^,'	 x9

^possibil¡tats dl goig,	 ^prelud¿ dt	 '
ï	 ^curt de la inconscïència volun-

tària. ,,	 jz "sg
El	 segle xix,	 aquesta	 tara	 »-i t	 .	 '

"dels anglo-saxons havia arribat
a tal punt que llurs elements i	 i`
diroctius s'espantaren ¡ es de-
e¿diren a fer quelcom que po- i	 r,y
sés remei ^a ]a tara.	 Eds ga ^	 ,
verns	 dels	 ',Estats	 Units	 es

p
x	 ^,„	 t4^ F 9

llençaren al combat. Un .pad-
r

'
graf de	 la	 seva Con. tituló
autoritza	 la	 supres . . l	i	 càs- e

DESPRÉS DEL REFÚS ALEMANY

n va eur	 ?opa .
Ef món ja està una mica acostumat a veu-

re formar-se situacions crítiques i'que sem-
blen capaces de fer Europa a trossos, però
que es resolen sense conseqüències fatals.
De vegades, aquestes situacions són astuta-
ment exagerades pels amics de pescar en
aigües tèrboles, i especialment pels fabri-
cants de canons que encara no estan con-
tents de llur sobreproducció.

Avui ens trobem davant un dels momenïs
més escabrosos del llarg període de nega-

A l'Assemblea de la Societat de les Nacions. A primer rengle, de dreta a es-
querra, von Neurceth i Goebbels

Però, hom es preguntarà si no és possi-
ble arribar a un acord per a desarmar, do-
nada l'actitud d'Alemanya, què s'esdevin-
drà de la Conferència del Desarmament'?
Pará bancarrota, després de divuit mesos de
temptatives i esforços? 1 quines repercus-
sions podrà tenir aquest fracàs sobre la So-
cietat de les Nacions?

Examinem ràpidament, com és possible en
un article periodístic i amb els elements que
posseïm, el que pot ocórrer a Ginebra

ng de tot el que resulti nocnr	 rave emocro.	 ciacians encaminades a portar a un resultat	 La Confeitncia del Desarmament ha tin-
a la salut i als bans costums.	 —Al capdavall — deitt —, només havia de pràctic qualsevulla ila Conferència del Desar- gut el gras defiecte de rependre les seves tas-
Damunt d'aquesta base fou	 dir una paraula : agràcies», Perd, en lleu- moment. ^ue es resolgués, com temps pas- ques en un monneart poc oportú, quan l'eco
eliPicada la campanya conú-a	 guatge di^lorrr^irtic, aquesta paraula ha de	 sots, amb' incruentes ^escaramussès diplomà- dels canons que retrunyien a 1'^Extrem Orient
]a beguda, i recolzaren les lleis	 durar almenys deu minuts. 	 tiques, no és fàcil d'afirmar-ho, Aquesta ve-	 i a d'Amèrica del Sud arribava a les ribes de
primer ganistes.	 Cona que garlà vint minuts, es veu que Te goda la o és f6 és 'afix mareo. nt ue greu llac Leman.

L; ies t de Maine fau el	 Water va dir dues vegades «gràcies», 	 que les precedents i , si no productora de	 Hi hagué qui féu observ ar a He ib e del
primer que 'a y i88iar acota	 com lnacions terriblement difícil de resat- que hauria estat pre ferible ajornár nder tu-
bides les begudes alcohbliques	 El quadro crhumitn de Içaufman	 f^ fÍCÍÓ a l'0^1C1	 dre.p	 ^	 ra de. la Ganferèincia. Però no volgué esperar
l'any r846. Seguiren els Estats 	 Alemanya ha rebutjat el ,projecte francJs ^ gens, i es començà .fos com fos, però es co-
de Nord e l'any i88t, Dacata	 En plena crisi econòmica Léon Bailby ha sobre el des ha reb nt, especialment per la mençà malament, enmig d'una atmosfera de
del Nard a am s ¡ aee rgia, Mississipí, Ca- autoritats. Empreses ;pde vai sumes que fers lían at un nou diari, Le our. Com ue Bail-f	 J	 q	 part que concerneix el període de prova del deseanfiança descaratjadara. D"altra banda,
rolima del Nard i Olclaboma, en tc^a8. Els posaven de centenars de vaixells i de milers hy s'havia venut L'Intramsigeant per una contraL E'Is actuals amos d'Alemanya de- mailgrat ]a prolongada tasca de la Comissió
líders de la campanya eren Willum Jei eve	 de servidors; entraven alcohols que s'adl-	 bona quantitat, algú li feia observar que lira- manen la paritat en els drets d'armament, 	 preparatória, la drp'4omàcia havia negligit de
Brean, orador gra , o l te a que er reve-	 fe tes d' camí de tés eg dees ¡ restaurants i	 ria estat molt més rudent de retirar-se tran-
lar-se a la ^Canvunció del ^ artrt demòcrata es confonien amb bedeles inversemblants	 p	 i ino pas a tall de principi teòric, d'una mena . formar un ambient'proPici a un acord. Coi»

p	 a	 quinament, ses se exQosar en una nova em- I de satisfacció moral —cim ho entenia Mac s¡ a¡xJ no fas grau .per a fer més àrdues ]es
celebrada I]'any idine s af ai re ¡ a les cai	 fetes d'alcohol de fusta i altres matèries que presa els dines que feia floc havia cobrat. 	 Donats —, sinó per- a comeh¡r enteni a Ma	 tasques de ]a Confeènciai caigué sabre Ale-

Ham formà Comitès pahibcion¡stes a tots emmetzinaven U ¡lesionat bevedor• 	 —liah i—contestà el conegut periodista--. ¡ ¿mmediatasinó e rearmaredi amb la cans- manya el cataclisme r ale e à, r així, pas a
ets Estats, i els rvers aflpïren a les ca¡xes 	 Les lluites entre policies i contraband¡stes	 jlgés nr'estimo morir de ana ue d'avorri-
sostenidore^ de la com anea. Només ahn	 passaven er fasces diverses : de cuir« eiG	 g	 q	 truoció de canons de gros calibre, aeroplans	 .pas, hem arriba•. a Q'actual moment crític,

ernesfeller «mar donava ^ o,oóo dólar	 1	 p	 p	 ment.	 de caça i submarins.	 tan greu que àdh - ' mateix xl, pa l aP
'	 o^	 s a	 que ,produïa escàndols com els de , simes	 ---.	 1 «^•^^^^^^^+ ^^--• -, - - 	 t.q„^	 I	 al	 hábituallment optimista, na dissimud^a el seut Va aadir e eis p o ^i °	 L any 19 dures que escampaven r t u, y ^ ^----	 retenent ue els altres * '. r^ ?'- se

bornes.	 A Alemanya ha estat editat un recull de p	 q	 parlat abans an mat esperances.

Val a d¡r que els prahibicionistes menaren	 Ilany i93o els contrabandistes anorts foren	 ^,.u,va F^ Y^ , •	 de 1 aïllament d'Ale-

an e i saberen impressionar les	 r ig i ara, amb els tretze anys que duu de	 cants patriotics, obra, segons els editors, I inicua la reducció ae r ert als̀̂ ^ fin.. a „ fi	 em

bé la camp y	 c. autors alemanys de la rnés pura raça ària.	 que hand usar-lo.	 ja tesi de la t, a a val nrascind' e d	 uY

consciències i els cars dels nordamericans.	 vigència gla llei, passen de z,00a.	 r^	 dir-]i —, ks impossible de resoláne ^a

r	 Itre cantó resu e nen astuts aprofitadors	 tal estat de coses ha obligat e reflexionar	 Entre aquestes poesies figura el Cant de la I	 Cam era fàcil de preveure, la resposta e	
taG del desarmament, porquè per a assolir e-

I era	 Bandera, himne oficial de la marina de guer- Bar íneque 
noi sessap isI peeàtíma nc no fou

ra alemanya.	
n-,ínimum del ^pragrama elaborat caldria sem-

de les odre' aspen 1ots el Estats Unit q+en maleir geli caleockefel la a de larastead'ex-	
óe ead esa¿ó de tots els països sense tir un

nadad pro	 Però al cementiri jueu de lVeissensee, ni solament comunicada al Quai d'Orsay,

qu e undmin per tots els iEstats Umtt t n eeièm n ha R^a. La 
v̂ ls

seca no an sufí-	 erb^ no esp	 ^ro^ de Berlín, algú s'ha adonat d'una tomba ha produït en general una penosa impies- p

gendre parta p Gran Guerra. L uer 9 7,	 de marbre blanc que ostenta aquesta ins- sió i ha posat en moviment totes les canee- ció•rà 

arri unaa Au m evulla foora del concer -

a	 er evitar la beguda. Només serveix pera	 lleries per a imtentar d'atenuar els possibles	 europeu es podrà evitar la guerra, p

quan ri mr4l ' de joves na ajoriaica s eren	 p e vo cai -1 provats. en llei seca m serva¡-	
cripció

a Europa ur . vota af ates de la l ib que p	 «ROBiERT LIN'DIERER. — Aquí reposa efectes greus d'aquest refús hitlerià.	 pol

era arrrbaá^a 1 hora, car la majoria dels joves .provocar-la i per a enfortir el crim, el ban-	
amb aixb es veu la tremenda responsabili-

emUn rs hauria votat a favar st la llibertat drd adonen que la Ll eu Vols e d, rll u error
l'autor del Cant de la Baindera.»	

ment ondres de uen ¡ diuoassat i d'altra mon 
s	

ertaca a Alemanya, i tambó a Ità-

d^e la beguda.	
manera no es podrien explicar tota la sèrie	 ^ á q ue des rés - d'haver-la empès per agwest

Fl nou drei ale,nany	 dt nero no es evidentment derivats del ríe camí
q seguto encoratjant-la a tam i é ia l

Un referèndum entre els al Estats ix agro-	 ¿ s'adonen que Qa Lloi Valstead, per ésser	
_	

reían (ynice, ¡aspirats tan aviat at el pels¡-	Pel ue fa a la Societat de les Nacions, a

ver l'esmena
ls8alt su úaesbeg d s la fa- due er 1 nncaa^ la 

llibertat, és contrame-	

fl canceller Doll uss, ue tant s'esntierça a	 a	
des it del ix n ema Mussoa, p estem con-

aiques.E¿ re	 q	 ooibatre les maniobres nacional- socialistes misme més megre com en l'optimisme més	 q

	

ontra Austria, ha estat víctima d'un atemp- rosat. Però a París, on ja es temien la res-	 P	 q

bricació, venda r cuesta ne
dce be aU d é t lviar ricans fos c^p'^ tr^lària de 1 1'a^bald^ició ndeld pro-	

posta ailemanya, .perquè al Quai d'Orsay te•	 vençuts que superarà, avui com ahir, totes

pgues. ls pretext f	 at comès per un nazi.	 nen idees alares sobre les i Quai ons°beylite-	 les ç rtsis t viurà, orà, a ui a m ahí per els

El dia abans de l'atemptat, el ministre	
ses del govern s sobrà ¡ saben que aquest no	 gen temps, be'n forta m nt esdevenidor l-

l'ordi de la cervesa, per a la fabricació de	 hibicionisme, no era fàcil arribar-hi. Havien	

aíre llu» à això és, quan la voluntat dels
pa. 1NHon va posar el veto a ,la st a¡s però	 de votar-la les dues terceres parts de les	

de l'Interior alemany, Frich, parlava a Leip-	
vol facilitar cap solució per al desarmament,	 guisos dps, beàtifo haurà reprès aquell •pno

e na nt entrar en vigor el r6 de gener de	 Cambres i ar dels 48 Estats.	
sic en la inauguració de l'Acadèmia de Dret i	

da re l ue s'han deixat l a vo ur per les

I ^ Si	 votaci votat a favar 3z Estats i ió	
tea,, p s it ansd e lasllei s crita i letras de

	

r	 peed	 uritans de la lloï escrita i altres de	 Aleman'^, i deia, entre altres, aquestes dues ^ QU rÍ posaria l a llume tóts elsrarmamentsocla^n^	 p	 q

h contra.	 frases
Sir vitae¿ó hagués estat individual, a s d	 + P	

i ossi ei ue pass¡ ha de ietat d l aquest
er uè entre els més o menys bona fe, s'ajuintaren per a 

els	 in- ^ el que 
hauria sorprès França fóra S'accepta- tions és un organisme altament demaceàtic,

haur¡en guanyat els humits, p q re	
aPen as nacionaYsocimlistes, el dret ér	 destins de S'altra banda del Rin. En canvi,	 forces reaccionàries. La Societat e y es ' a-

unti rahibrcio,niste s Ini havia els iEstats de	 pedir lla tornada a la llibertat de beu	
ur al la de Mac Dona4d.	

t'aràcter orciginal..Recordem que 1 "article t

	damunt la lataforma de 1'a- justícia és tot allò que li causa perjudici.» ció alemanya de les esmenes de Daladier r	 ele 
acte fonamental estableix que poden

^po nipació més nò vola, taus com t de 1 
nia t to licJsó, i en tr 

omf fet ose campa L e i eles- al «E gdret
e
noe és unaonaciólquencomprengui^	 Paul-Bonecora 

caldrà caber és l'actitud d''I	 armar art d a la Sacietat de les Nac¡ans

de Wyom, Illi que, Marraba sets,	 i	 p

	

Iota la humanitat, sinó gua està condiciona t ^ tàlFa , 9obretot després de la publicació d'cm	
„»amés a «ells ;països d^e règim 4iberal, els

bitant , q . Però valia ¿gual e6 vot de 1 s sa de b'aVar i en tai l' ar iició l s u Llei Vols-	

per la rala.»	 ,	 governs dels quals són etat de le de lá vio
de Wyam¡ng, que no arriba a 5p0,00o hde leed morí.

" s del Senat i del Congrés i la van votant	 Uns conceptes. així ho expliquen tot. Tot	 article del mateix Mussolini — al qual deu	

luntat o u^^r»•
l ¡tants, que el d Nova Yt c que passa er	 Varen votar 1'abali qu les dues sembro	

en e] qual Ii just ¡ eta plenamen t ta	 Ae «est árdele ha estat evidentment violat,

	

'Els resultats de 1'aplicacib de	 ,part	 raen s ue els governs estrangers no es fre-	 anus de governar li han fet perdre 1 escriu-	 a

1 n 'ca +'0^ '	 ocupin dels hitlerians residents en llurs ter-	 re—,
«estes	 pretensió alemanya de rearmar-se ies pCe-	 ,r q ^ formí art de la Lliga ginebrina ^Espa-

d Llei Nausead han estat dústr es pr Per els •Estats. Hom creu que el E de desembre 

ritoris i vul uin dur a la pràctica aq	 I	
a Cuan viva s ota la dviden m i vctual-

doctrines urídiques hitlerianes.	 veu el fracàs de la Conferència del Desar-	 j a q
un cantó el Govern ha 

perdut els in rossos la votarà 
l "Estat 36.	

ment en són membres països 
de règim dic-

	

mament i la fi, «elegant» però segura, de la	 )'

dels im, i mas d-amunt les indústries ícoles -	 Immediatament ocian permeses les er de	

Societat i als', «eleg s, e però se ura, de 1a	
tatot'¡ u , com Aleníala d Itàlia, 'Lur t ual-

indes ri des be r 
alt treballadors agricolesr i per a r lars peo ga ió hq3' 85 liti s) ésaér^tde	 i	

Societat d líes Naci artA1 c a Ginebra tot- 
Porte o ónc. Unies pal , aquells que han

desp s i molts	 ul o fer desi dàt, u .per' gallo» { art íïtres) d'ascohol ^Odcl ^OdCI	 °

industrials. Per altre cantó, hay	 eina ac-	 passat a un règòg de dictadura després de
	hom està convea^çut que Itàlia no és estro-	 +

des eses enormes per a perseguir el contra- destinat, un dòlar i quart pes- als vins lleu- ------'—	
q`+a a la negativa berlinesa. Pero, q

p	 nva l al neà adaptar , re sa. Però, qu a c- ' nats, ¿d erun aèh ms t altresh Perl es esa cregut

ban. ep SSió dt d Piaban d
lment del cots el Congree1Talprimes diu que en rea à r̂

els hin esrcan as dee l'unhas¡'altreaiadetveaades 	 ue s'es era
de vaixe4ls ;patrullers, esp	 °	 moment actual? Veta^quí el q 	 p	 acomplir obra diplomàtica no fent-ho, i la

a re repressió ddl Contasen de begudes cos- e1 Congrés e primers d'any, rebels	 amb curiositat,	 «seia democràtica lt s.argan¿sine cneon

6 milions de cohols destinats.	
Recentnaerat, han estat i5ublicades algunes	 ha estat morterada amb elements gmebo-

taren a contats enormes. Nom 6 pera 1 any drets de st cervesa i augmentarà els dels a1- són recollides als esta	
pero on ha sorprès més la resposta de van	 P

r9L la can partida era de 93	 ros prahi s circ ans varen demostrar saber d'elles, que re¢roduïm.	 I Neurath ha estat a la Casa Blanca. 1 aix6

dòlars.	
s'explica fàcilment : als 'Estats Units no es	 na^¡9 és cosa fàcil de preveure què s'esdevin-

La contrapartida encara és més tóàgue, 'aprofitar les cirElsn antipro i el pur¡tanihan	 * * *	
e concebre la pass ls i s que Alemanya 

nan de la Conferència del Desarmament, tret

L'afició a beure na va minvar, sinó que,	 dels electors. Els antiprohibieianist es 1^rrrr	
ersisteixi en una línia de conducta que lò-	 ue es a oin nfei perdent temps a ent, tret

giasan del pafs.	 ses Ee Itt Petrozoa ?—li ^reguntaaen.	 picament hauria de dur-la al més complet que que nti duran ona¡ etem c. P n ò pel que
excitada per la prohibició, va fer-so Glandes-	 sabut explotar eQ sentimentalisme i la reti-	 —Oue aneu aquesta nit a la sessió de n- p	

fa a la Sacietat de ales Nacions, creiem que
aïllament.	 h,em deHan cantrrbuït molt a fer derogar 1a Llei	 —Fill massa envellida—respongué Roda g -	

no morirà. Magnat tot, es troba encara en
	Aïllament? Si volem ésser exactes, 	

ou vitalitat per suportar el
— V ni t , caricatures com lá que presenta els Roda.	

dir que ja existeix virtualment almenys. A norrdi orin de p
rascacels, símbol de ^a ^prasperitat dels Estats	 —I ara ! Si els crítics diuen que cada dia	

fracàs d una Conferència.
Units, com s¿ fossin a riquesans de teatre, es rejoveneix més!	 encara es- ` on té simpaties el terUe Reis tia ncap ben	

TItar el
para demostrar que ]a riquesa rai país era	 aré un rmicà Roda Roalg—,	 civil. Només un — q

diferentes i on, al segle xn', un Dant escri-

falPe durant els anys de pra hib¿ció.	 Meraré una mica...	
s,if ; „les o ch'è st cara—come sa beu

Pe. J ¡'arma afl, ei¿ma ha esta r eu quadro	 * *	 via er la vtiia 'è i s ian, i an, al segle xtx,
es J. l Les N c d de Ca à. Geróme, que	 ---

ue anava curt de diners, demanà	 as ué un iViazzim --, es sent solidari amb
es esusa Les Noces de Caná.	 Un dw 4	

l'Alemanya del tint] Adolfi e t sola d¡feèn-	 Exit en le m de
Jesús acaba en convertir, a prec de la seva urz pr ss u c de cinquanta marcs a un banquer	 q	

uan A grup d'homes, ¡ en	 Corbetee inatm&colee
mare, irtidgua en vi, Sobtadament apareixen amic seu.

els partidaris del p l mora ¡on¡sine. iremos-	 eu a u u li digué aquest—que e us sa	 é^ a es a
ca paq ala guerra contra ss bar-	 '	 Prbates a bon paulloc destacat entre ells el mateix Mussolini,

tren llur escàndol pel miracle. astillad sac- breu aturar áquí. Després me'n dinem e- 
e

arpsmo teuto aíso»! 9rx{ rra contra el duce	 JAUME I, ii
soja Jesús ¿ el reprán per la seva rec¡ó ;	 cent, à. Ese niés, i ra nostra amistat es re	

ea is 
u 11 temps, ¿ avui x{ sent cr eúpol d'és-

Bryan osque donava vi mir místic als seus fred pj Escolliu entre,.	 Telèfon 11655

discursos —,	 I ser amic d'aquella barbàrie que pot encendre	 ,

	

llença el vi miraculós amb gest	 —Pingue+r els cirrquanta marcs! —ínter- .	 ,

impertinent, ¡ Anderson ni tan sols s ha des-	 ourpé Hóda Roda.	 la guerra a !Europa !

cobert el cap.	 * ^ ^

	

La ]foil de Déu, espantada, es dirigeix	
^Illillllllllll{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlÍli1111i1111tllllllillllilillüllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillilllll:'

al seu fill i el nuvi fa acció de defensar la	 Ihta vegada, un editor protosà a l'humo-	 ^^R	 ^^,^^^RA^^^^t LQ CQSA

»avia, estamordida, mentre Sant Pere es	 risaq d'escriure un recull d'1 istorietes aus -

llança contra els fanàtics.	 iríaques.	 __

Sol, serè, impassible enmig del desgavell,	 —Ja Qodia escriure aquest llibre—li res-

Jesús ient : 
Perdona h, rPare, aq g

a
no saben Dirigiu-vosdal meua confrare tT&... Nfés lli-	 —	

t¡al, dient	 erò tanmateix l'escriurà.
e] que fan.» Aquesta composició ha esdev¿n- capa(, p	 -•:. ,9r,w -_	 Màxlma raPldosa ©_Màxima 4ualltat

gut molt popular i els antrprohibicionisto-	 =	 —	 —	 _
l'han utilitzada profusament. 	 _

Podríem dir que en la fers. entre el guiï-	
Un present que us {ari quedat bé.	 AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELON A E

tanisme i !l'astúcia contra l'art i el ban sen-
tit, han tr¡omfat els darrers.	 `lisiteu les GALERIES SYRA	

%911111111111111111tlllllilllllllll11111111111111111{ItIEiIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllllllllllllltlllll^

bf1QUEL CAPDEVILA



Lilian Gish i John Gilbert en ((La Bohémeu

r1

EL CINEMA
L'ACTUALITAT CINEMATOGRAFICA	 LITERATURA 1 CINEMA

Les adaptacions reeixidesUnes quantes estrenes
Oceania està de moda. El cinema, per la cant.	 Una	 pe•licula que debuta amb aires

seva	 part, el	 mateix que la literatura,	 ha de gran drama, acaba per esdevenir neta-
contribuit	 al	 prestigi	 de la	 Polinésia.	 Ste- ment vodevilesca. Una interpretaeifi de pri-
venson i Conrad, que iniciaren, ja fa temps, mera classe i	 un domini	 del métier molt
la	 descoberta	 literària del	 Pacífic,	 no po- satisfactori ens	 valen	 un	 final de pellícuila
dien sospitar que un dia tindríem pellícules molt graciós.
al servei del mite que fa de les illes de les Que se'ns permeti també assenvalar aques-
Mars dl Sud un paradís actual, ni podien ta	 sorprene.it	 Catifa	 Màgica ,Imatges de
sospitar que el paisatge i la gent que el' Grècia, que ha passat al Publi-Cinema.
proporcionaren motius tan esplèndids pera I, per acabar,	 unes paraules sobre la pro-
la	 seva	 obra	 havien	 d'esde 'esdevenir, 	 amb	 el jecció de	 Cavalcada	 al	 Fant^lsio.	 Per qué
temps,	 objectius del	 turisme,
sobretot	 del	 turisme	 ianqui.

Seguint él corrent, Douglas
Fairbanks ha	 anat també a
fer una bona passejada pels
arxipèlags del	 Pacífic, i com
que és home que té 1'amor al
cinema clavat al cor, no sols
s'ha ,passejat,	 sinó que hi ha ig	 lr'
rodat	 un	 film,	 el	 film	 que 9 ^'^tanab el títol de Mr. Robinson
ara hem pogut veure al Ca-
pitol. gva`

Una pellíeula que no s'as- Q f
semlla de res	 a Tabú ni a c	 v

iOmbres blanques. 	 En	 funció
d'aquestes dues obres serioses
i patètiques, diríem que l'obra
de Fairbanks revela un espe- a
nit irreverent.	 Douglas	 l	 ir- k

banks ha vist les coses a la
seva manera. Tat sembla pen- R

yare-s'ho a	 brama,	 el kmateis I	 'ra
la	 història que	 immortalitzá
De Fue, que e l, naturals del
país. L'home que s'ha donat
el gust de viure a lapantalla r
les aventures	 més inversem-

tlt
^^fç ,^.

Mants i glorioses que mai l '- f

roi real o imaginari ha viscut' k

repeteix en el seu darrer film,.
sota una nova variant, la his
tòria que és en el fons de tots
els	 seus	 films.	 Simplement, f
per	 una	 juguesca	 es	 fart g^'
abandonar en una illa deserta
i allí tot sol s'arreglarà, fent o

de constructor i instafl t u t cma l	 ró
miniatura de la vida	 com•pli- ntï"„
cada i confortable del seu país.
I	 també	 trobarà gla	 noia,	 la
indígena,	 perquè sense dona
no	 hi	 ha	 pellícu^la	 possible;
però ]lúny de plantejar l'apa-
rició de la noia, el gran con- lean Harlowfuete de races, com és del cas
en	 tals circumstàncies .	 I}ou-
glas	 n d--ampxtt^gar^ endossant-la a les	 I donar la versió doblada? No ens expliquem
Ziagfeld Folies en qualitat de c i-[' le!ista exb- la rapidesa amb qué l'empresa ha canviat
tica 1 el seu critsri s bre el particular. Tots sem-

I, T.	 i no contesta no ens ha coni vençut, blaven	 estar	 d'acord grie	 la	 majoria dels
Espigolant d'ací d'allà fóra t tcil, no ho nc- cbncurients als cinemes d'estrena asten per
guem, de trobar dos-cents metres de film les versions originals,	 conc ens han	 osegu-
impressionánts á la manera de Fritz Lamg, ret altres empreses. La gent ha estat dolo-
peró ]a resta de	 l'obra apar grisa i	sense rosament defraudada per l'empresa del Fan-
força. !El que ha fet el flm sap prou bé, tdsio, i s'explica si tenim en compte que de
en	 uri 'momen't donat,	 intrigar el	 públic	 i films de	 la talla de	 Cavalcada en passen
des pèrtar-li	uña	 certa expectació;' perd,	 la molt pocs al cap de l'any i que és sensible
veritat, la història que ens proposa per do-	 • que tractant-se d'obres tan	 importants ens

'pretextnar	 a les aventures de la formosa ;escamotegin allò quo res no pot substituir
illa ulòntioa, és d'una puerilitat que la ma- ' la	 versió original.
rera de desenvohupar-la i el joc dels actors Ens han dit—per'	 no ha creiem—que
accentua encara més.	 i l'empresa	 es deixà influenciar per ]'actitud

Si eñs parleu, ,Per obeir al; tòpics d'oca- de quatre o cinc espectadors que ol dia de
sió, de técnica meravellosa i de valors foto-	 ;l'estrena tingueren	 el	 ru 1	 gust	 de xiular
grlfics,	 a propòsit de I.	 F.	 r	 no contesta,	 I el	 filin.
direm gtüe no' sabem de qué ens parlen, A una raó d'aquest ordre, nosaltres repli-

Quant a La pelirroja, la cosa és ben clára caríem que d'ençà que e1 film s'anuncia en
als ulls de tothom. L'assumpte proposat all espanyol,	 són moltes les	 persones	 1	 no
director Jack Conway era tan absurd i con- porten cap pressa per anar a veure Caval-
vencional, que arriba un moment que Laquell cada.	 {'onfiem que en sortir	 aquestes 
no ha trobat altra solució decent que tirar- (les s'haur<1 trobat la solució d'aquest litigi.
s'ho tot a 1'esg neo a i gendre-s'ho tot a tro- I ara fins la setmana que ve, que ja tin-
fha. Aquest moment és tan marcat, que cl dreni feina a	 parlar de	 l'esplèndid fi lin de
podríem assenyalar amb el dit. Es a partir Henry Ring State 1 Iir que passen ara al
d'aleshores	 que	 el	 fi^lnl	 esdevé	 divertit	 de Catalunya.
débil. IEl canvi de to no pot ésser més XL)- Joser' PALAU

La "Venus del Cinema"
«Com crearíeu la «Venus del Cinema)) en-

tre les artistes cinematográfiques actuals ?»,
ha preguntat un diari anglès als seus lec-
tors.

Heus ací el resultat del .plebiscit
En caminar de Kay Francis; les cames

de Marlene Dietrich ; les espatlles i el pit
de Miriam Hopkins ; les anques de Carol
Lombard ; els genolls de Wynne Gibson
les dents de Mae West ; els llavis de Helen
Twelvetrees ; els ulls d'Elissa Landi.

A remarcar que aquesta Venus puzzle no
té cap peça de Greta Garbo.

La música del cinema
Werner Richard Heyman, ]'autor de la

música de La melodia del cor, de Princesa,
a les vostres ordres, d'El trio de la bencina,
d'El Congrés es diverteix, etc., i també de
partitures per a operetes teatra4s, ha decla-
rat a un intervivador :

«Per al film, la música ha d'ésser més
comprimida, més rúpida. No vúll dir rápi la
en l'execució, sinó en la composició. Ha
de formar part de l'acció, fins al punit d'és-
ser acció ella també. Cal que hom no s'a-
doni mai que hi ha música. Si els mostres
sentits que ,perceben un film poden sepa-
rar-la de la resta del drama, és que la mú-
sica és inútil. Ha d'ésser un mitjà d'acció,
no un fi. Crec que ho he aconseguit en
El Congrés es diverteix. No es :pensa , en
cap moment, que hi hagi música, i si fos
suprimida no hi hauria film .1)

Marie Dressler
eaCreie^m que Marie Dressler és bastant

exactament el que hauria esdevingut Ré-
jane envellida, si la mort no s'hagués em-
portat la primera camedia'nt dds temps mo-
derns al moment en qué l'edat començava
a renovar-la. Gosaríem dir aa depurar-la»,
pensant — i com .no pensar-hi? — en la seva
magnífica creació d'Alsace.

,)Marie D7essler és la humanitat mateixa,
tota la ilira: el trdgic i el còmic, el drama
i el vodevil, el riure i el plor, tot fos en
una sinceritat tota], permanent, de la qual
potser no hi ha uu altre exemple. I aquesta
puixança d'impressió que no deu res al pro-
cediment i al •abotinatge, aquesta sensibi-
litat que s'exterioritza corn a despit de l'ar-
tista!n (Camille Dreyfus.)

La glòria
Wallace Beery, el famós artista de cine-

má que darrerament ha viatjat per (Europa,
trobant-se a Londres feia el seu passeig
quotidià pels jardins de Kensington.

—Que us coneix la gent de Londres? —
li va preguntar algú.

—Sí — respongué l'actor especialitzat en
papers terribles —. Tothom em coneix. Ahir
mateix, als jardins de Kensi-ngtgn, unes
noies que passaven cvn van saludar: . $ello,
Clark Gable 1»

TIVOLI
PROPERA PRESENTACIÓ

DE LA

GRAN CREACIÓ DEL
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amb LYDA ROBERTI i les més
belles « girls» de Hollywood

Rialles a desdir
Números de conjunt de

Busby Behkeley
Direcció de LEO Mc CAREY
Música i cançons de Bert

Halmar i Harry Ruby
EI film més diverfif de l'any

PRODUCCIÓ:
SAMUEL GOLDWYN
dels ArfisEes Associafs

Quan el cinema es va considerar ja en
la possessió de tots els seus mitjans artís-
tics va veure's amb cor per a assimilar-ho
tot. Ja que gaudia de la consideració i el
respecte de la literatura, calia aprofitar-se'n
per a saquejar tot allò que podia convenir
a la seva gana, entre els tresors del rebost
literari de tots els segles. Si un enfit de lite-
ratura mal païda matà en cinema italià i el
francés (i aquest darrer necessità l'adveni-
ment de les paraules i dels capitals alemanys

per a renéixer), el cinema americà , criat a
l'aire lliure, entre les lluites èpiques de cow-
boys i pell-roges i fies asèptiques banyistes
de Mac Sennett, podia empassar-se, sense
por d'indigestions, tota mena d'obres literà-
ries famoses o populars, comèdies i òperes
desuetes, i convertir-ho en autèntic producte
cinematogràfic, fent descobriments àdhuc
amb els fracassos. El cinema es va atrevir
amb tot, i mentre a Hollywood feien un
ridícul Infern, segons argument d'un cone-
gudíssim Dant Alighieri, i un comercialís-
stm (fen-Hur seguint fidelment el text del
general Lewis Wallace , una Anna Karenina
i una Resurrecció que respectaven més el
sex-appeal de Greta Garbo i Dolores del Río
que el pensament de.. 'Polstoi, els alemanys
feien un Faust dirigit per Murnau que era
una meravella d'ambient, de fotografia i
d'interpretació, però que, a fi de comptes,
traïa per un excés de literatura l'esperit de
Goethe.

Els grans autors, tant de novella com de
poemes com de teatre, perden en llur con-
tacte amb el cinema. En canvi, recordeu
quina nova vida, quina veritable recreació
d'alguna bona novella mitjana com La llebra
vermella de Hawthorne, que esdevé La dona
marcada en la inoblidable adaptació cinema-
togràfica que interpretó Lillian Gish ; d'obres
del teatre sentimental, que recuperen un
sentit i una emoció sovint superiors als que
tenien damunt les taules com aquella Bo-
h^éme dirigida per King V:idor, aquell Prdn-
cep estudiant amb el qual Lubitsch retor-
nava l'antiga poesia a la popular obra de
Meyer Forster, i iria admirable Vidua ale-
gre d'Eric Van Stroheim, que pesi a la in-
suportable Mae Murray tenia un sentit i un
valor huml que tothom hauria cregut ab-
surd d'anar a cercar en la banalíssima ope-
reta de Franz Lehar. Tampoc no puc estar-
me, en aquesta relttció de pretèrites assimi-
lacions perfectes del cinema, de recordar els
grans valors artístics de l'adaptació feta per
1'habilíssim Lubitsoh d'El ventall de Lady
IV¢ndermere, d'Oscar Wilde, una de les lli

-çons cinematogràfiques que ha donat en la
seva llarga carrera el gran director alemany.

^Conseqüència de la idolatria dels 'literats
envers el cinema és la relació que paulati-
nantent es crea entre un i altres. E1 cinema
llaga literats, els paga esplèndidament, perú
els mena despòticament, els fa treballar a
preu fet en nicieses fetes a mida i no res-
pecta més que en la mesura de les seves
conveniències o del seu especialissim codi
moral les creacions de la literatura. Ha de
sorgir alguna novella d'èxit sensacional i
mundial, com Res de nou a l'Oest, Grand-
hotel o Els senyors les prefereixen rosses,
perquè ois editors cinematogr<lfics n'empai-
tin els autors i es sotmetin a llurs exigèn-
cies. Enguany mateix s'anuncien entre les
màximes sensacions de la temporada algu-
nes obres que primitivament han assolit un
èxit en el llibre o en el teatre, com La Fira
de la Vida, treta de State Fair, popular no-
vella de Phil Stong, un jove autor americà
Cavalcada, l'èxit més durador de Noel Co-
ward, el famós autor-actor teatral ; L'adéu
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a les armes, segons una novella de Ileming-
way, i el Vol de nit, d'Antoine de Saint

-Exupéry, amb un repartiment a base d'es-
trelles dintre l'ordre de Grand-Hotel i amb
la garantia de la direcció de Clarence Brown.
De totes maneres, en la seva assimilació
d'obres fiteráries, el cinema no ha tingut
mai normes ni tendéncies determinades, i
moltes vegades, amb l'excusa de la técnica
i de les exigències comercials, pot prescin-
dir del significat i àdhuc de la unitat argu-

mental de l'obra adaptada, i en canvi ha
arribat a arrabassar èxits legítims del tea-
tre i a fer-ne, tot i seguint fidelíssimament
l'argument i el diàleg, èxits cinematogrà-
fics que han superat Ja glòria assolida a Ces-
cena. Dos exemples típics sdmn Noies d'uni-
forme i Topare, i hom podria encara esmen-
tar El Carrer, adaptat per King Vidor de
l'obra d'Elmer Rice, i Anna Christie, un
film en el qual els talents d"Eugene O'Neill,
de Clarence Brawn i de Greta -Garbo s'unien
en una realització admirable.

Es clar que això de les adaptacions al ei
-nema enclou molts perills, especialment per

a les produccions diguem-ne nacionals, man-
cats com estem de tècnics en guions i dé-
coupages. IEl cinemapeninsular s'ha ena-
morat, per exemple, de totes les sarsueles
més tronades i de les novelles més típica-
ment carrinclones de lla literatura madrile-
nya, i potser no fóra gaire desencaminat
cercar en aquestes preferències fatals una
de les causes dels fracassos del cinema es-
panyo•I.

Avui el cinema ha arribat a la seva per-
feeció técnica. Almenys,girant els ulls cap
enrera, òdhuc contemplaint el camí fet de
l'adveniment del sonor ençà, hom té dret
a assegurar-ho. Les relacions entre literatu-
ra i cinema han canviat radicalment. Ara és
el cinema e que esguarda displicentment la
literatura, el que dicta les regles segons les
quals els literats hain d'escriure o mutilar
llurs obres, i cap dels grans monuments de
les lletres no ha de inodifioar les seves nor-
mes de conducta. S'acara amb Don Quixot
com derná s'acararà amb Shakespeare o amb
1-lomer. Perd el contacte amb la literatura
i singularment amb el teatre ]i ha encoma-
nat un virus que li pot ésser funest: el de
la verbositat. Massa paraules, en l'idioma
original, o pitjor, doblades, podran agreujar
la decadència del gust pel cinema que, arreu
del món, s'observa en el públic. El cinema
oblida massa 1'aeció per substituir-la per la
passió. L'activitat, el dinamisme, factors
essencials de l'èxit cinematogràfic, són ofe-
gats per les tendències, per les passions, per
les paraules, per una ,pila d'elements litera-
ris, aliens al cinema. D'aquesta infecció de
literatura el cinema se'n sortirà, em penso.
De tant en tant, algun símptoma satisfac-
tori permet de creure-ho, i els amics del
cinema i de la literatura esperem amb una
mica d'angúnia com es resoldrà aquesta
unió irregular i gairebé en tots moments
desigual.

R.aFAEI. TASIS t MARCA
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iEls meus primers records d'Alexandre So-
ler-Rovirosa i Marye daten de trenta-vuit
anys. La desgràcia d'aquell xicot i l'estoï-
cisme amb què la suportava, l'havien fet
popular entre les mares de la Barcelona
de quan jo era noi. Encara recordo els con-
sells de la mare del poeta Ramon Vives Pas

-tor, el traductor de Kayyam :
—No juguis mai amb coses que punxen.

Mira, al fill de don Francisco Soler i Revi-
rosa ]i van buidar un ull amb la punta d'una

1'	 ^ ^',

Jandro
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Per fi es troba a Barcelona

CLYDE BEATTY!

Una sensació que fa època

Gran superproducció UNIVERSAL
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Film premiat en la Fira de Milà com el doeumen' 8l més.

.	 especfacular dels 30 presen4wts
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TOT TORNA	 TEMES D'ENSENYAMENT MUSICAL	 IN MEMORIÀM

Poquita Es c r î b a n o Les antigues claus lAlexandre Soler
En escriure aquells comentaris 	 sobre	 les baile !	 Els temps són dolents. 	 Però la mi-

varietats	 d'abans	 de	 la	 guerra,	 publicats sèria	 no sap colltòrcer llur vocació	 irresis-
darrerament en aquestes ,pàgines, no	 ens tinte. Tarda darrera tarda,	 nit darrera nit,
pensàvem pas que no tardaríem gaires dies s'esperen...	 s'eslperen... 	 Esperen	 lentament
a contemplar la resurrecció d'una de les davant un cafè amb llet que els fien al Gato
ñgures més prestigioses del género ínfimo Negro o al London Bar... Esperen que vin-
d'aquell	 temps.	 D'aquella	 adorable	 avant- gui aquest dissabte i diumenge del Barce-
guerra en la qual, segons deia fa .poc un es- lonès, que els obrirà les portes d'algun es-
criptor en	 evocar-la,	 ésser cupletista a	 Es- cenani vetust de poble o d'alguna pista hu-
panya era gairebé tant com ésser bisbe. Ens mida de circ ambulant.	 Una actuació	 al
referim	 a	 la	 famosa	 P:tquita	 l Escribano. Barcelonès	 és tm	 precedent excellent que

1912 ! IEn aquella època, Pa-
quita Escribano, com totes les
seves compayes, estava situada U
al	 primer pla	 de l'actualitat.f•
A Madrid, els seus amors amb
Rodolfo	 Gaona	 feien	 parlar
més que els	 duels del Mar- yg',,I•,"„r^'
qués de Cabriñana o des re- f
unioins a casa la Marquesa de
Squilache, més que les confe-
rències de don Antoni lvlaura
a l'Acadèmia de Jurisprudèn-
cia o els vols del capità Flor-
rera. . . Tant com els crims del
Capiran Sánchez... A Barcdlo
na,	 aleshores capital de pro-
víncia espanyola,	 també se'n -
feia -molt de cas. El nom de A	 ”
Paquita Escribano; autoritària
i elegantíssima , anava unit a
d'altres tant o més famosos
que el seu, com els d'Aurora
Jauffret,	la	 Goya,	 creadora
del euplet sentimental ; de l'a-
ristocràtica	 i	 intencionada
Fornarina, de l'Olympia d'A-
vigny,	 avui	 arruïnada;	 de
Conchita	 Ledesma,	 reina de
bellesa; d'Amalia Molina, de
Teresita	 Zazà..,	 A nosaltres,
eil nom de Paquita 'Escribano
ens transporta als bons temps
d'estudiant.	 A	 I'época	 del
Gran Salón Doré, aquella bar-
raca de façana difícil i compli-
cada, que hi havia on actual-
ment hi ha e'I Barcelona, i en
la qual	 triomfava	 l'Escriba-
no...	 Ara,	 aquesta ha reapa-
regut al Circ Barcelonès.

Simpàtic Barcelonès ! Asse-
guts en una de les seves bu-
taques, és quan ens adonem Paquita Escribano en 	 Iglzniés intensament de 1'abismc
que	 existeix	 entre	 l'ahir	 i
Cavui. Es quan constatem més brutalment ^. cotitzen	 tots aquests	 artistes	 modestíssims
l'agonia d'un gènere que, vint anys enrera, 	 davant els empresaris forans.
vivia el seu moment culminant. De vegads, també hi fan .aparicions mes-

Un rar;,-	 n r ^i	 ae i	 Al raclósési etdt5-unes	 columnates	 g
^

Yan	 yG	 '„c	 --.-,_ ,.	 ,,
D

d'unaa.	 Conchita	 Ledesma,: avui	 casada,	 i
•	 mé

s
é
aiós

cP	 les sevesla h n or de°altares far ^ resi 'sande a luret	 ,ben	 1 r etlra da a un ^poblet
proporcions. Quan han de collocar ene seu casada,

pLaiGoyitabisuteria del rcarrer Al aià	 entradeis fu Ha
anluasescenari immens el filferro

!	 i inefable	 Barón—oh	 anacrònic
kos — o les barres .fixes d'un	

ates,descorren	 ce
a1ra a	 v

teatre» del carrer
	 dee

b
lM p ts	 Ara	 hi

cor
ti

nes de .les cuplletistes es
d'a-

lahaLa	 l sortseva	 da	 escena ens ha fet pen-deixen el lloc a un decorat adorable

quell 'temps, piutat amb meticulositat de ami-
sar immediatament en un imitador .d'estre-

niaturista 1 executat amb tant d'amor, que
dcl

Bauchant o	 Bombois,	 hereus legítims
no s'avergonyirien desig-

»(sic
)	

limitése	 ^rr' d'I r es l'Escribano,que
all movimenta 'uella, la d 1912. Acostumatsduaner Rousseau,

rar-lo. Amb una tela de fons així de Beli- q

e	
giris, reduides a la mínimade

ciosament poètica	 al darrera i,	 al davant, e Xnressió de dona, criatures andrògines que
quatre rengles escassos de butaques,	 uns

acròbates modestos,	 innominats,	 abnegats,
P

només de vespadinamismo de les talles 	 aaled
es juguen la vida per quatre sous. Guanyen

la copie- i de les anques inexistents, la lentitud ma-
i són menys aplaudits que

tista que els ha	 preoedlt o la que els	 se- •menys	 estuosa de Paquita Escribano, amb el seu

ventre rebel a totes les faixes, els seus ma-
guiró. Pero no hi fa res. Són eufants de la Tucs opulents, amb la seva obesitat, aquella

obesitat dels	 anys que	 res,	 ni	 exercici, ni

règim, ni remeis, no és capaç d combatre,_^_
crea un contrast curiosíssim. Poquita Escri-

do-bano té una pompa i ten enoxique, un

Dilluns, ela lb mini de	 l'escena	 que només s'ad'quireixen
de barraquetes. Té•t còpia de molts	 anys/^

E N
dquella	 dicció	 .perfecta	 de	 les	 tonadilleras

E C	/1I RJ d'antany. Aquella veu clarissima do les qae
ja no en corren, de quan exigien a les cu-

pletistes que sabessin cantar. Din tan i tan
bé	 que es fa escoltar de totes passades,
encara que canti cuplets anacrònics, caiguts

e	 • en desletud. Treu uns capots tristos i un.
x vestits	 complicats	 d'avantguerra.	 I	 entre

duescançons, s'està molta estona dintre. Es
de lliurar a canvis difícils	 eveu que s'ha

cotilles,	 enagos	 i	 cuhtrecorsés...	 Cupletista

integral d'abans	 de la	 guerra, la	 1 aquita
Escribano. Tan integral, que, de la mateixa

b	 P
1	 manera que en	 1912 es parlava dels seus

es	 dels£ amors amb Gao G' itanen 1933	 parla-
amb Gillo de Ricla... Perdseus amors

cupletista que no fa cap mal paper. Que en

,^	 1	 1	 kA	A cap moment, no voreja el ridícul.

No hi ha una cosa més poca-solta ni més
atabaladora que una lliçó de l'últim curs de
solfeig d'una acadèmia o conservatori de
música. Consisteix en una peça musical en
la qual cada dues o tres notes, o cada nota,
o cada fragment de nota partida i unida
amb lligats, porta davant seu una clau di-
ferent.

Es una cosa d'un tal despropòsit i d'una
inutilitat tal , que sembla mentida que hi
hagi hagut ningú que se li hagués acudit
d'escriure-la, i no es comprèn com encara
es pugui tenir la bona voluntat de continuar
aquesta absurda i marejadora pràctica.

No hi ha cap alumne capaç de poder can-
tar una d'aquestes lliçons, i si en els exà-
mens sembla que en cantin alguna de bé,
és que se l'han apresa de memòria ; ni hi
ha professor que pogués conèixer si s'equi-
coquen o no, si no fos que de tant sentir-les
i ensenyar-les, anys i panys, les saben de
rutina.

Però, és que amés no és possible cantar-
les rigorosament bé perquè estan escrites
fent succeir claus de tessitura tan distan-
ciada com la de si en primera línia i la de
fa en quarta, per exemple, de tal manera
que les notes agudes que, corresponen a la
primera no poden fer-se seguir de les greus
de la segona, i, o les unes es canten a l'oc-
tava baixa o les altres a l'octava alta, i en
mantes ocasions, des del moment que les
notes na conserven sempre la seva posició
justa en el registre general, queda el dubte
de si una nota és d'una octava o una altra.

I per què serveixen aquests arriscadíssims
equilibris? Fora de fer rodar el cap als dei-
xebles, per res. Potser algú dirà, encara,
que són exercicis per al domini perfecte de
les diferents claus. Si s'haguessin d'estu-
diar les claus antigues, podria fer-se sense
necessitat d'aquest canviament escabellat i
boig de claus diverses, perquè no trobareu
mai, en la pràctica, canvis tan repetits ; per-
què quan es canvia la clau és ,per manto-
nir-s'hi ; .per una nota o dues no val la
pena; i si es canvia la clau és per passar
ímicament a una altra, i si de cas, d'aquesta
tornar a la primera •excepcionalment en
l'escriptura per a violoncel es pot passar de
la clau de fa a la de do en quarta línia, i a
la de sol),

fa, 
mai saltar epilèpticament

d'una clau a l'altra, sense ordre ni concert,
ni necessitat ni profit.

Però és que l'estudi de les claus antigues
—claus de do, clau ele fa en tercera línia,
i de sol en primera —, no és necessari, per-
què són claus que no tenen utilitat en la
próctica actual. Són claus velles i rovella-
to fremen `^['6u'=tom^sa-ntgúesS,.r,, ,,	 o ...

l'escala i la clau del pis -=- per notar i llegir
clarament i còmodament tota la música.

Es clar que encara s'escriuen alguns ins-
truments, per tradició, en aquelles velles
claus de do, perd, .pels pocs estudiants que

un dia es posaran a tocar la viola sala de
fer apendre a generacions i generacions d'a-
lumnes de música, la clau de do en tercera?

El mateix podem dir en referència als que
paririen trobar entremig de la clau de fa
dels papers de violoncel, fagot o trombó,
algaras trossets en clau de do en tercera.
I també pels escassissims músics d'orques-
tra que es veuen, en ocasions, obligats a
transportar els seus papers i han de supo-
sar claus diferents de l''escrita. Però tots
aquests casos excepcionals no són prou raó
per fer imposar la seva excepció com a regla
general i obligar tot aprenent de música a
mortificar-se treballant en la feina, per
aquells necessària, però per aquests inútil.

Per més que hem d'esperar que a no tar-

dar molt temps ja no hi haurà tal problema

perquè el bon sentit i la lógica s'imposaran,

I en anar tornant-se vells els papers de mú-

syca d'ara, se'n faran de nous, i totes files

partitures i papers d'orquestra s'escriuran i

I mprimiran, únicament I exclusivament, en

les dues claus de sol i fa, i no es trobarà

ni una clau de do per remei en la música

instrumental perquè hauran desaparegut
completament, com varen desaparèixer, ja fa

temps, de la música vocal, per a ta qual

varen ésser inventarles.
JAUME PAHIS'SA
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El meu apadrinat va comparèixer a allò
que els ximples en diuen campo del honor,
amb un bastó-estoc, i jo amb una vella pis-
tola .procedent del guardarroba del Novetats,
totalment inofensiva.

Vàrem anar a trobar el rival i els seus
padrins. Canviades les més protoco•làries sa

-iutacions i quan anàvem a tirar-nos els uns
damunt dels altres, va voler el destí que fés-
sim coneixença amb En Jandro Soler, que
no era altre que el rival del meu apadrinat,
(El tal duel no era res més sinó una ensar-
ronada que es feia a aquest darrer.)

--Que no el toqui ningú ! — va cridar En
Vives Pastor referint-se a En Jandro —.
Aquest home és sagrat. Li manca un ull i
per tant no es troba en condicions de desa-
fiar-se.

I com que era el jutge de camp, calgué
obeir-lo. '.En Vives Pastor va desarmar el
meu apadrinat del seu bastó-estoc, i el seu
rival, En Jandro, de la ballesta — sí, se-
nyors ; 9a ballesta ! — amb què s'havia pre-
sentat al terreny.

Des d'aquell moment, En Vives, En Jan-
dro i jo ens férem amics d'una amistat ín-
tima que havia de durar tota la vida. Tots
dos són morts ja, perd l'amistat encara dura.

***
Alexandre Soler era fonamentalment bo i

capaç de tots els sacrificis. En Joan Ventosa
i Calvell i En Ferran Benet, condeixebles
seus, poden testimoniar com el Jandro va
(lanar a pinyes» amb cinc ganàpies que es
burlaven d'un desgraciat opildptic.

Tota la vida m'he preguntat per què la
gent tenien d'Alexandre Soler una idea tan
allunyada de la realitat. Es que ell es culti-
vava la seva llegenda d'home indiferent i no-
Inés amic de fer gresca. AI revés de Tartuf,
era un hipòcrita del mal. Perd 'bastava trac-
tar-lo una mica per adonar-se de la seva
bona anima, que era, per afegidura, una
ánima d'artista.

Alexandre Soler-Rovirosa fou un gran ar-
tista, un artista en lo vida i en ei teatre.
Un gran decorador, sense .poder-ho ésser
gaire per la seva desgràcia, va fer-se'n a
força de voluntat, de cultura i de nervis.

La seva extensíssima cultura artística li
serví .per a escriure i muntar revistes 

—Ohé! Ohé! ï Plàstic Films marquen dues
avançades en •e1 teatre barceloní pol que fa
a •presentació —, per a ésser un famós in-
ventor de trucs escènics preludiant els que
més tard ens han vingut de l'estranger. De-
coró cases i palaus amb un gust i unà
gtrm nrn nc; rc r
Castilla, de Galdós, i El dragón de fuego,
de Benavente, i els que dibuixa per a la
Conxita Supervia.

I en la vida fou tan artista, que estigué
a punt d'esguerrar la seva carrera. La culpa
la teníem els seus amics, que no ens adonà

-

vem que l'adulàvem. Era tan distreta Pes-
tana al seu costat, al seu taller del carrer
del Vidre, al casino, al Lion d'Or, als esce-
naris, al carrer, pertot 1 Era tan inesgota-
ble i inimitable en les seves imitacions, cu-
plets improvisats, xiulets i facbcies 1 Ho era
tant, que molts li deién que fàcilment triom-
faria si es presentava com a atracció en els
escenaris estrangers.

RAFAEL, MOR.AGAS

•I
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atzavara, una tarda júgant amb altres nois.
En Jandro, com li dèiem els amics, va

suportar l'operació (les cicatrius de la qual
va dur al globus ocular tota la vida) amb
un gran estoïcisme i va dir als de casa seva
que ell mateix s'havia produtt ]'accident.
Mai ningú, per boca d'En Jandro, va saber
qui va ésser l'autor de la desgrlcia. Als col-
legis es comentava amb entusiasme aquest
gest admirable de guardar un secret. Es
tractava, com qui no diu res, d'un noi que
no havia volgut espiar un seu company que
t'havia fet borni. Aquesta raó, tan poderosa
en un escolar, va ésser la principal que em

l	 ct .	 a	 t I' I• n lrvat,elY^arsl aB^u ci ta á5'1,I
l'origen en fou un altre, un origen mes apa-
rats i ura, que 

sembla un
	cervells
n f agmentd'Elsde criatura, q

tres mosqueters.

Un .amic nostre tenia xicota — tota 'la xi-

cota que es pot tenir als catorze anys —, i

em va demanar, entre precs i juraments de

guardar el secret, que acceptés d'ésser testi
-moni en un duel que havia de sostenir .amb

Un rival seu. Ja fumàvem, d'amagat, pecto-

rales Peral i res no ens feia por... només que

els de casa s'assabentessin del dance de honor.

E1 rival també tindria cls seus correspo-

nents testimonis, i, com en els bons i acre-

ditats temps de Lluís XIII, els testimonis

d'una banda i altra també es batien.

Rambla Catalunya, 37 - TeléFOn 11701
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André Maurois, per Georges Schreiber

LE/ LLETRE/
Lliill i 1' imperialisme

AL CONFERENCIA CLUB

André Maurois i 1a novella
Ramon' torna a la provocació de les dis-

putes de sempte. El Foll s'enardeix en la
revenja del crit i de la baralla, •pr adig a sus-
citar malvolences i lluites batalla ca-mpall
dels bons i dels dolents, entre paraules hon-
rades i aquelles males intencions que miren
de cua d'ull. Vegeu -lo només incitant eles
rancúnies segles i segles. La mateixa Vida
és simbòlica d'anades i vingudes en exalta-
ció progressiva. De veritats proclamades da-
vant els silencis. I, en testi-
mani, les rimes del poeta

Contra les portes barrades
les follies se li esberlen,
i el seu crit ena columna
de foc en plaça deserta.

Quin trucar inútil i 'cons-
tant de portes tairicades, qui-
nes predica•cions esfumadisses,
quina pèrdua de minúscula,
romanalles d'ardiment ! Dis-
eussióeterna i ipolèmica nex-
haurible són tots ï cada un
dels seus actes. Alarbs i jueus
'papes i reis, l'escolten espo_
ruguits, obligats, gairebé, pel
Fantàstic. Ell ens ho dirà en
un resum .autobiogràfic forjat
em el ferre de , totes les ardèn-
cies : «Home sóc i vaig sofrir
el jou del matrimoni, vaig te-
oir fills i era ric, 'lasciu i do-
nat al món. Ho vaig deixar
tot en honor de D'éu, millora-
ment del bé públic i exaltació
de la santa fe. Vaig estudiar
l'aràbic i vaig sortir repetida-
ment per 'predicar als alarbs.
Vaig ésser agafat per la fe i
encarcerat i fuetejat. Vaig tre-
ballar quaranta-cinc anys per
moure ]'!Església i els prín-
ceps cristians cap el 'bé públic.
Ara sóc vell. .ara sóc pobre.
Però estic en el mateix propò-
sit i en aqu'est propòsit estaré
fins a la mort.» Na estalvia
les paraules i sap a-brandar tes
intencions. I .la seva mort és
continuació de disputes. Tot,
entorn del seu •record, es be-
lluga entre furiosos i apassionats, iEll, que
havia viscut sempre dins l'actualitat estricta,
ndstic entre realitats i preblemes urgents , no
la perd mai..Eimeric el persegueix amb car-
hans i flames i el] troba llances .per a 1a sevadefensa. Caliu intacte, té uns hdels adoradors
dei• seu nom i da la seva doctrina. Salzinger
és un home estrany perseguidor de llegen-
des i plasmador de 'nous deixebles. Ramon
troba seguidors exòtics i llunyans que 1i de-
diquen tota la vida. El xvtn mallorquí -és
una disputa de frares i seminaristes entorn
de L'lull. iEl ,poble Jai intervé i els sabaters
parlen de 2''Art Magna de taller a taller. El
lullià típic no admet vacillacions : ho és del
tot o na ho és. Creu en iLlull de cap a peus
i en fa dogma, ciència i doctrina. El xrx co-
mença a sospitar aspectes nous i el xx els
hi certifica. E1,iPare Pasqual — vindicador —
és un iniciador formidable. Entre tots 'els
nous costats Ilullians - sempre entre ap.as-
sionats i fervorosos se'n concreten dos
cada. vegada,'Inés. S'assegura el valor u n-
güístic t el valor humà. I, conclusió d'a-
quests dos, el valor patriòtic.

La dèria de caçador de verbs de Manan
Aguiló exalta iLlul] al^pontificat màxim del
nostre tresor lingüístic. Hi ha, encara, in-
tents d'una resurrecció _filosàfica — Mossèn
Bové — fracassada. S'iriaugura el moviment
editorial de Liu11 en català i oomença l'es-
tudi biogràfic. Ni l'un ni (l'altre no han aca-
bat encara ana.

Caldria realitzar el 'balanç del canvi de
curiositats entorn de Llulí, des de 1730 a 1930,
amb el terme mitjà del segle passat. L'inte-
rès religiós en minva , el filosòfic en crei-
xença com a escola històrica, desaparegut
com a doctrina de ;possible mod'ermtzació,
el literari en augment i el popular en pèr-
dua absoluta. Ramon va ésser popular a
Mallorca ,fins el xvni, sostingut a les darre-
ries per una multitud de sermons inflats i
declamatoris. !E1 romanticisme chatobrianesc
que informa el sentit de la ,primera renai-
xença mallorquina — La Palma — el des-
cuidà .per sabut, Quadrado no s'ocupà gai-

rebé d'ell i cal arribar a Costa i Llobera
per observar un novell interés. Mentrestant
la figura vola cap a 1'obiit popular que l'em-
bolcalla gairebé completament a hores d'ara.
Pocs bisbes han vist amb simpatia el nom
del Foll molest i pertorbador i han preferit
un altre nom, el de la Beata Caterina To-
màs, innòcua feminitat voltada d'aparicions
angèliques i teru,ptacions demoníaques i,
suara, l'han santificada.

E1 xix fou veritablement el primer segle
de decadència lulliana. Ramon deixà d'en-
cendre '•les grans polèmiques. Quant i més
alguna una icabaralla d 'erudit -a	 P	 s malhumorats.
Lluil deixava d'ésser Llu1L 'Era mig mort
perquÈ perdia una actualitat vibrant que ha-
via cvnaervat Tina alesnores, en ïormes n1-
verses, ara mestre consagrat, ara rebel ma-
leït, en nuclis més o menys amplis, entu-
siastes però,

Torna ara a la batalla entre ,personatges
aldegórics. Un dels dos és fàcil de trobar
la indiferència. A l'altre no li veiem el nom
ben clar. IEl Centenari — 12 33- 1933 coin-
cideix amb -el de la .Renaixença,. i el de la
Renaixença — ben .migrat, també — el fona

-gita a desgrat de possibles coincidéncies. No
són, un i altre, vaixells sobre el .pont de la
mar blava? No cridem massa, no provo-
quem aquella excomunió •que ens amenaça-
ria.

Ben a l'orella us dubtarem d'allò de
l'imperialisme català. Són ,manies de pro-
jectista el festeig brillant, aquest any 33,dels dos centenaris? ,Som nosaltres els vàn-
dals en destrucció i arreconament dels pro-
pis marbres? Tene!n sentit els saluts a Ma-
llorca i a València d'aquests Claris impa-
cients i una miqueta emfàtics? Aneu a comp-
tar les minories actuals de catalans de Ma-
Horca i de catalans de València. Interro-.
gueu-los i potser us diran que ja no sou a
te.mps de reforçar cap .mur ini d'ajudar a
Cap victòria. La conclusió és única i deso

-ladora: ino existeix el centenari lullià per-
què no hi ha designi de celebrar-lo, ni força,
ni possibilitat. 1 el fet és deplorable per sim-
bòlic.

La Renaixença — feta excepció de la Ca-
talunya pròpia --. fou una riada escoladissa.
I creients en un cap i casal i en una arde-
nació de les nostres valors, com ipodem in-
terpretar el moment actual? Contemplem 

—ft anc tiradors d'unes mortes gelosies — com
passen les hores sense pena ni glòria...

B. ROISSE'LLO PORCEL

VARIETATS

Lawrence, encara

Cada dia surten noves obres sobre D. H.
Lawrence, la darrera moda literària que sos-
pitem que no durarà gaire.

Després del llibre de Mabel Dodge, ja
comentat en aquestes columnes, el darrer
aparegut és de Dorothy Brett i es titula,
senzillament: Lawrence and Brett.

Tothom que ha fullejat poc o molt una
biografia de Lawrence, sap l'amistat que
unta l'autora amb els Lawrence. Aquest nou
llibre no aporta res de nou : revelacions ín

-times, escenes de família, crisis de càlera,
etcètera.

I no modifica per res el bon o el mal
concepte que es pugui tenir de Lawrence,
saber que miss Brett li escrivia sobre paper
fi, perquè havia observat que el novelista
«sovint es mocava amb les cartes que re-
bian, i així, «podria utilitzar agradablement
les cartes que li trametia...».

Inédits de Browning

Thomas J. Wise ha 'pogut recollir i publi-
car un volum de lletres inèdites de Robert
Browning, ]libre interessant perquè ja és sa

-but quina cura posà el poeta a destruir tots
els seus manuscrits de joventut i totes les
cartes que aconseguia trobar, volent que la
seva vidaprivada restés ignorada -pel pú-
blic.

Gràcies a les lletres publicades per T. J.
Wise es posa en clar un •punt de la vida de
Browning que havia intrigat els seus admi-
rador s : els que sabien quina fidelitat havia
guardat el poeta a la memòria de la seva
dona, Elisabeth, nestaven sorpresas de la
seva amistat amb Ja bella lady Ashburton,
que s'havia gloriejat d'haver refusat una
oferta de matrimdni per part de Robert
Browning.

Segons 1'. J. Wise, Browning, en efecte,
havia demanat la mà de lady Ashburton,
però prevenint-la lleialment que «el seu cor
estava enterrat a la tomba d'Elisabeth, i
que pensava sobretot en el seu fill, e qual
estaria millor de tenir una segona mare,,.

Es comprensible que lady Ashburton hagi
sentit una mica de descoratjament davant
una semblant proposició matrimonial.

D'Annunzío al V:aficà

Diego Angeli conta, a La Stam^a de Tort,
aquesta anècdota sobre el poetíssim.

'En ocasió del jubileu de Lleó XIII, el
prmcep Baldanarre Odescalchi, que compta
en la família dels seus avantpassats el papa
1nndacemri XI, vnl,guc regainr ,ii ponk(fox uar
retrat del seu ii-lustre parent i encarregà
l'obra all pintor Francesco Paolo Michetti.
Però aquest preferí servir-se d'un model vi-
vent millor que de la mascareta mortuòria
que el príncep havia posat a la seva dis-
posició.

I per .això, havent-se adonat que Gabrieie
d'Annunzio s'assemblava a Innocenci XI en
molts trets de la fesomia, li demanà que 1i
servís de model. Resultà de les sessions un
pastell que no és, doncs , altra cosa que un
retrat de D'An;nunzio, i un quadro en qué
la cara d'aquest no és pas gaire desfigu-
rada.

Aquest retrat es conserva al Vaticà, cosà
que deu divertir molt l'aventurer sense ven-
tura, ales obres del qual ja fa temps que són,
com és sabut, a l'índex de llibres prohibits.

Literatura i realífaf

Quan hom contempla la realitat, hi troba
personatges de novella; de vegades, fins es
pot dir : «Aquest home — o aquesta dona —
sembla haver sortit d'una novella de Tal.))

Aquests dies, un 'periodista aconsellava
Mauriac d'assistir a la vista del procés 'de
Violette Nozières, segur que hi traban -a una
de les seves creacions. I a propòsit d'aquell
misteriós Monsieur Emile, que sembla ima-
ginat pels desigs del públic i les suposicions
dels repòrters, un altre cronista remarca que
aquest Emiile fa pensar en un .personatge de
Jean Giraudoux.

Gairebé al mateix temps, les agències
d'informació periodística servien aquesta no-
t ícia de Varsòvia

«Uns paletes ocupats en lla restauració del
palau Bruhl, que 'havia estat la residència
dels governadors generals russos a Varsò-
via, i on ara està installat el ministeri
d'Afers estrangers, han descobert un esque-
let de dona 'encadenat pels punys. Es creu
que potser és l'esquelet de Clara Manesgold,
estudianta desapareguda fa una vintena
d'anys, en circumstàncies misterioses, des-
prés d'haver conegut un alt oficial de l'exèr-
cit rus. Les autoritats tsaristes havien fet
saber a la família que més valia que deixes-
sin córrer tota mena d'investigació.»

Tema de novella de misteri, com es veu.
Però ja té els seus precedents literaris en
Koenigsmark, de Pierre Benoit,
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BARCELONA

Els directius del Conferència Club sub-
ratliaven ]'encert d'haver fet venir l'autor
de Climats per a inaugurar el curs d'en-
guany. Els havia estat demanat maites ve-
gades pels socis, i cal creure que les genti-
iíssimes dames assistents a des dissertacions
del Ritz no quedaven pas enrera en aquestes
requestes. El perfil discretament semític de g
Maurois, després de les inevitables fotogra-
fies, voltat de la junta del 'Conferència Club,
sorgia, amb tota simplicitat, al damunt d

..-.	 ....t

i'estrada, al costat d'aquella làmpara de peu,
sumptuosa a frec del ridícul, i totalment in-
útil.

Un murmuri de sensació, barreja de la
satisfa•oció de veure tan a la vora l'autor
admirat — el màxim exponent, avui, per al
gran públic, de gla literatura francesa, com
fa deu anys hauria estat, seguiarnent, Pi-er-
re Benoit, i en fa cinc, Paul Morand —, i
d'expectació defraudada davant 1a sianplici-
tat de -l 'aparició, ressegueix la distingida
cancurréncia. Gran quantitat de dames, ar-
tistes, literats, personatges importants, o^m-
plen gla vasta sala, i quan Maurois -comença
amb la seva veu -clara, persuasiva i plena
de matisos el tradicional Mesdames et IVIes-
sieurs, el silenci es fa respectuós i hom es
prepara per a sentir les confidències d'un
novellista sobre 'el seu art. Al meu costat Mi-quel Llor estira endavant el cap ,per a veure
millar aquella figura eixuta, dreta al fons
de la sala, amb un menut ,paper, recordatori
d'anècdotes i de pensaments, a lla mà.

Una fluència segura i elegant de la pa-
raula serveix, sense entrebancs ni vacilla-
cions, el pensament de ]'autor de Bernard
Quesnay. Quan ens explica e-1s motius de
l'afecció imm-utable del públic envers la mo-
vella ens fa recordar aquella deliciosa tri'lo-
gia del Meïpe, ou la délivrance. La neoessi-
tat de crear-se un món imaginari en el qual
les aventures que ens manquen siguin vis-
cudes per uns éssers irreals, és reforçada per
una frase enginyosa de Dumas pare al s'eu
fill. Una rialleta satisfeta passa per la con-
currència. La novella ens permet de repo-
sar-nos en uns éssers imaginaris — de vida
atzarosa i que , a despit de totes les profun-
ditats psieològigves de ]'autor, sempre seran
més simples, més 'transparents que elis homes
reals — del nostre desconeixement total de
les ànimes que ens rodegen . Podem classi-
ficar ells personatges novellescos amb una
precisió que els éssers humans mai no per-
metrien, i encara, ells ens permeten de re-
novar el vell recurs màgic de transportar
damunt d'una representació de la cosa de-
sitjada .la nostra necessitat d'aquesta cosa,
i aquesta substitució alleuja el nostre desig.

Unes consideracions sobre la biografia
permeten l'autor de Disraélï d'enriolar no-
vament la concurrència a•mb noves anècda-
tes. Amb tina naturalitat encisadora el con-
ferenciant sap subratllar els efectes i arro-
donir els conceptes, i quan acaba la prime-
ra part de la seva dissertació, hom aplau-
deix, mentre ell beu un glop d'aigua.

Ara ens parla de] perquè hom escriu una
novella. iEn termes generals, assegura, el
novellista és un home que té una ,pena, un
sentiment íntim., que vol confessar perú que
el seu pudor li exigeix que disfressi, que

idealitzi. La confessió és el mòbil primer del
novellista, aperó també podríem afegir.hi la
realització d'un ideal inassolible. Tots els
herois de Stendhal són bells i deseixits, tal
com volia ésser-ho Henri Beyle. I Diekens,
en canvi, no confia a ningú el secret dolo-
rós de la seva infantesa maltractada fins
que, en David Copperfield, ;pot explicar, en
la vida del seu personatge, aquella trista
história que ha volgut amagar a tothom.

En Marcel Proust, el mòbil de la seva vo-
cació novellística serà el desig
de recuperar el temps perdut.
El temps viscut és inexistent,
pura pèrdua. La sola manera
de fixar-lo, de recuperar-lo, és
aquest enfilall de records,
aquesta corrua de paraules
que fluirà inestroncable del
fons de l'esperit i que 'perme-
trà al malalt melós en la seva
cambra, na sols reviure tot el
temps perdut, retroban-éo, sinó
fer-lo viure per sempre més.
Després Maurois ens diu

com s'escriu una novella. «No
pretenc pas, és 'clar, .que tots
vosaltres sortiu d'aquí conver-
tits en novel-listes.)) Una no-
val-la no pot ésser moral, ini
immoral: simplement, ha
d'és p er amoral. IEl novellista
ha de situar-se objectivament
davant de la seva narració, i
no judicar els personatges Ini
voler adoctrinar el lector.
((Antb els bons sentiments hom
fa la mala literatura», ha dit
Gide, i no és inútil, sobretot
ací, de recordar -ho. La novel-
la, creació viva de l'esperit de
l'autor, ein la quall hi ha la
part inevitable, però gairebé
sempre disfressada, de confi-
dències i d'experiència vital
del novel-lista, 'té però, abans
de néixer, una vida pròpia:
es nodreix de tots els aspectes
de la realitat quotidiana que
passen del davant de l'esguard
distret de l'autor, transforma

les anècdotes originàries, creix i es torna
complexa seanse seguir cap regla determi-
nada, iEl novellista, en canvi, resta pres,
al capdavall, de la propia obra. Es -Bal-
zac, cridant, en l'agonia, el metge Bianchon
que ell mateix ha creat en La Comédie Hu-
maine ; Proust que, o l'hora de la mort vol
dictar, ric d'una suprema experiència, una
versió definitiva de 1a mart de B-ergotte,
aquelles pàgines de les quals mai no va -es-
tan content.

Hi ha també e1 .peri ll que el novellista,
girant I'-esguard enrera damunt la seva obra,
resti entollat en la repetició. Es aquella his-
tòria de Kipling, que Maurois reporta, del
pintor prehistòric que es veié candemnat, per
les exigències de la crítica, a pintar bisonts
tota la seva vida.

L'autor de Le Cercle de Famille acaba la
seva conferència proclamant la seva fe en 'la
vitalitat de la novella, i dient — 'magnífic
angument pera convèncer els escriptors ca-
talans de 1a necessitat d'una iproducció no-
vellística — 'que ella ajuda a estimar-se i
conèixer-se els pables. «Com, en apropar-se
un vaixell a un continent, la sola vista de
les barques pesqueres ens reconforta per-
què són indici segun- d'una terra pròxima,
quan trobem, en una literatura, una pro-
dveció important de novelles, podem estar
segurs que, al darrena, hi ha una veritable
nació i una autèntica -cultura.,)

Un esclat d'aplaudiments saludava el final
de la dissertació, iEn sortir de la sala, Mi-
quel Llor em d-eia que té en premsa una
novella . Per al públic aquesta moya serà la
confirmació que, un dels Iliterats catalans que
creu que, en la nostra terra, té una major
responsabilitat patriótica un inovellista que
un polític, no deserta pas dels seus deures.

Rnrnat. TASIS i MARCA

Totes Ies obres publicades

d'André Mauroís
poden adquirir-se a la

Llibreria Louís Bergé
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LES ARTS I ELS ARTISTES
LES EXPOSICIONS

Excavacions recents
Agafant separadament el més representa-

tiu de cada conjunt s'arriba a la deducció
esmentada que voldríem tenir l'encert de sa-
ber expressar en 'les poques remarques que
fixem, partint , com hem dit, dels noms més
consagrats dels dos bàndols expositors i con-
cedint-los momentàniament un títol semblant
al del vaixell-ensenya.

Cal però, abans que tot, resoldre un cas
de principis. Hem confessat un desig d'equi-
tat croncilògica, però hem de donar pas a

Raurich — Visió mediterrània

excepcions, encara que poques, acompanya-
des de les seves corresponents ' compensa-
cions. Per exemple Jaume Mercadé i D'Ivo-
ri. Mercadé és essencialment jove. Joan Vila
pertany, pictòricament parlant, a una edat
avançada, llimdant amb el reuma i •el bas-
tonet.

Convenientment i succintament situat
aquest punt priincipa!l per cobrir -nos de mal-
entesos, és quan , fixant-nos en l'exposició,
reconetxem hit victòria de la joventut a tra-
vés dels següents noms i teles.

(Emili Armengol, Prim, Amat, Díaz Costa,
Puigdengolas, la gran ,pintura de Mercadé,
una de les més representatives de la seva
força enormement racial ; Garcia ; un bode-
gó de Gastó que treu e1 mal gust de, boca
de la seva aportació en la passada Exposició
de Primavera ; una tela de puixant impres-
sió d'Alfred Pasqual, que denota una faci=
litat agradable pci colorisme simpàtic i que
de no amanerar-se se'n ,pot esperar molt
un retrat de Camps-Ribera; Villà; un qua-
dro de Commeleram que capta l'atenció, molt
just i fresquíssim; Marsà; un chef-d'ceuvre
dintre el •camí d'Albert Junyent, del més
convincent que ]i ?tem vist dues excellenls
obres de Bosch-Roger i Gausaehs i un bo-
degó 'de Grau-Sala que fa pensar que si el
seu autor es decantés eesóltament cap a
Q'estudi de tota meno de valors i hi anés
posant la seva clàssica gràcia congènita,
tindria davant sev un esdevenidor de privi

-legi. Fins aquí els mèrits recopilats pels jo-
ves, enfrontats a les numèriques poques vir-
tuts dels O'leguer Junyent; Raurich, que
exposa un d'aquells jardins encesos i tar-
dorals, propis per a fer iliteratura heroica
i neo-romàntica ; Darius Vilàs, amb un pai-
satge molt tendre i ben entès i una obreta
molt estimable d'Olivet Legarés.

Una superioritat tan manifesta i tan de-
cisiva que àdhuc en el que és francament
dolent porten els joves 'la iniciativa. Quan
surt la falla és tan defiinitiva que .passa per
sobre de tot, fins i tot de l'oli del ceramista
Guardiola.

L'escultura està representada per un bon
cap de noi de Rebu'11; un grup en caoba de
Granyer, molt important i escultòric de cap
a cap; un clàssic nu de Llimona; els co-
neguts i simpàtics capellans de Ros i un
bust de Güell que fa uns quants mesos que
veiem aparèixer per tots els recons de la
nostra ciutat i que no obstant la seva re-
petida intromissió a la nostra vida l'anem
saludant amb una certa afectuositat.

ENRIC F. GUAL
,	 -

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

Viatge col'lectiu a

ROMA
I

amb motiu del matx UZCUDUM- CARNERA

8 dies de deliciós viatge, per pessetes 3 12, tot co Après
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DEMANI FASCICLE EXPLICATIU

També la Sala Busquets ha obert les por-
tes dels seus salons amb un aplec de pin-
tura.

Aquesta vegada l'aplec està constituït per
un conjunt de noms contemporanis que os-
cillen des de Raurich fins a Grau-Sala i
ajuntats sota un criteri eclèctic.

Ja hem dit en diverses ocasions, davant
l'espectacle d'un catàleg copiosíssim, les pos-
sibilitats d'un destriament artístic, que con-
siderem com a pràcticament nulles de no
disposar de l'espai setmanall
elevat al cub, cosa que, de-
més d'un no interessant es-
forç, no és aconsellable en cap
séntit i que representaria la
cosa més desesperadament tris-
a i monòtona del món.
Així, en la dient-ne necessi-

tat de parlar de quelcom que
no desperta un interès crític,
que orienta més aviat cap un
cantó de judici general , se'ns
acut la idea que en aquesta
exposició, amb tots els respec-
tes, donen una sensació de
molta més qualitat les obres
dels artistes joves, considerant
com a tals, prescindint de ten-
dències, els cronològicament
joves.

Naturalment, els noms són
noms, i tot i aclarir que per
fills sals no són per nosaltres
el que se'n .pot dir una coac-
ció, representen no obstant un
re'piqueteig tradicio^na' i me-
tòdic amb les seves conseqüèn-
cies, resultat que arriba en ple
èxit d'estiu a contagiar una
exclamació de f ; incontroverti-
ble enfrontada davant certes
figures, l'única garantia artís-
tica de les quals és la segu-
retat d'una gran emoció i d'un gran entu-
siasme, sobretot si aquest èxtasi pren peu
en un esperit que es mira led carreres artís-
tiques de d'un punt el més allunyat possible
de l'estetoscò,pia de motllo filla d'un perio-
disme massa actiu , massa .pseudo-transcen-
dental o particularment massa orientat ah
que vulgarmeint se'n diu fer el viu cercant
aquells ridículs i anacrònics quatrepeus al
gat de la pintura.

Perfectament lògic que expressem el nos-
tre punt de vista a base dels dos bàndols

Grau-Sala --- Bcdegó (1932)

citats. Joves i altres que no ho són tant. Uns
que, aconseguida una estabilitat i un camí
de conducta artístic, van fent pas darrera
pas, aturada la fogosa inèrcia en l'ellíptica
del dispar. Els altres, que encara a la punta
d'al pinzell tenen tot 'un sistema biològic pro-
pi per a Tes •més radicals i noves decisions.
Utts que després d'haver pintat sota tots
els arbres, fonts i sostres de Catalunya, es
tracten de tu amb una pretesa possessió de
la veritat. Altres • que són susceptibles del
panteisme pictòric, que tot i seguir una ruta
de propietat, poden sofrir l'assalt d'un dub-
te, de la creença o necessitat en una nova
orientació.

Tot això és un magnífic cavall de batalla
que si de vegades es posa a favor dels vells,
sovint, com en el cas actual, fa un salt cap
el terreny dels joves.

FOTOGRAFIA

Bankow — Estudi

pigment, la resina o la tinta grassa, pel ma-
teix que permet la intervenció personal, re-
quereix majors condicions artístiques. La
foto ja dóna ;molt de si i la intervenció .per-
sonal ha de consistir en un mínimum..

Això és el que hem vist en 'les admirables
fotos de Leonard Missone, de Bélgica : obres
d'art, plenes d'emoció, copsades en un mo-
ment de sensibilitat exquisida, executades
després amb mestratge r passió. Potser un
excés de treba'I] les fa massa .preciosistes.

Són porte veritables eaemplars de «foto
d'art,, on es revela un sentiment ; davant
d'elles ningú no podrà negar el qualificatiu
que tant s'ha discutit ala fotografia.

La foto publicitària té també representació
amb la coneguda francesa Laure AlbinaGuil-
lot i el barcelloní J. Sala. Aquest presenta
uns exemplars de bon ,gust en els qua ils es
pot admirar allò que sempre admirem en les
seves obres: I "estil . Tenir estil en art foto-
gràfic és un mèrit indiscutible.

Llàstima que en aquesta exposició no tro-
bem, com de costum, exemplars de foto-
grafia abstracta! 'Es que s'espanten els fo-
tògrafs d'enfrontar-se amb les vaguetats,
amb les fantasioses visions d'una llum sense
objecte i d'una ombra plena de vida en el
no-res?

Quin goig no fóra per a nosaltres que en
els pròxims Salons internacionals Catalunya
es fes admirar en aquest sentit per unes es-
tridències plenes de fantasia, de moderroitat
i de bon gust!

P. CATALA I PIC

raspalls per a tots els usos

articles de neteja—objectes per a presents
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Alguns anys abans d'esclatar la Guerra
Gran, les missions d'exploració arqueològica
organitzades arreu del món per les ciutats
més cultes d'Europa i Amèrica eren rela-
tivament nombroses i ben actives. La guerra
interrompé les campanves d'excavacions ar-
queològiques, excepció de les que fortuita-
ment emprengué a Orient l'exèrcit anglès
en ocasió de trobar-se amb restes de civi-
litzacions antigues en obrir trinxeres. De to-
tes maneres, aq uesta descoberta no fou de
molta importància si la camparem a les que
es produiren després, un cop signat l'armis-

tici. En efecte; a partir del tractat de V•er-
sailles el moviment arqueologista dels exca-
vadors ha reprès amb més empenta i amb
resultats considerahtlement mds quantiosos
que mai. !Es pot dir que les descobertes
arqueològiques realitzades d'ençà de la
guerra superen les que es realitzaren durant
els cinquanta anys anteriors a la guerra,
Anglaterra, Nordamèrica, França , Itàlia,
Alemanya, Grècia, Japó, Egipte, els països
escandinaus i, accidentalment, Austria, Es-
panya, Mèxic ; Honduras , Guatemala, Rús-
sia r algun altre ,país interessat en les re-
cerques del passat han furgat amb èxit el
subsòl, de tal manera que les idees que
sobre la història antiga, sobre la protohis-
tória i àdhuc sobre la prehistòria teníem
han estat corregides en 'bona part.

A València, gràcies a la munificència, en-
guany restringida, de la Diputació Provin

-cia1, :pogué crear-se una 'bona institució
d''investigacions i excavacions arqueològi-
ques que han revelat una cu'ltura i un art
rupestre superior al de les coves prehistò-
riques del Pireneu. Així s'ha pogut deter-
minar que no era justa la limitació a la
regió prrenenca de les •.pintures nedlítiques.
Aquestes exploracions, avui dia malaurada-
ment aturades per la prudència exagerada
dels administradors -de la Diputació Provin -
cial valenciana, aconseguiren atreure sobre
València I'abenció dels savis prehistoriadors
de tot el món i encetar el més interessant
museu de prehistòria de la Península.
Les excavacions valencianes i d'altres que

esporàdicament s'han anat efectuant a 1a
Península han revelat , af^hora que les des-
cobertes :prehistòriques, d'altres no menys
valuoses de caràcter ibèric, particularment
notables les d'Azaila, on sha pogut ésser
desembarassada tota la ciutat.

E1 Servei Arqueològic de 2'India anglesa
féu troballes importantíssimes al N. E. de
lagran península asiàtica, troballes d'una
avançadíssimá cultura, la qual hom suposa
anterior a la faraònica, evidentment pre-
sumeriana i amb contacte indirecte amb la
cretenca més remota. Aquesta cultura, dita
de Mohenjo-Daro , del nom actual del •lloc
on s'han realitzat les ,principals trobaiies,
sembla relacionada amb la pre-sumeriana,
part d'un vast conjunt de cultura homo-
génia neolítica, més avançada que la de
l'Egipte pre-faraònic, el centre de la qual
podria ésser Pèrsia, el pre-Iran: A Mohen-
jo-Duro s'han trobat obres d'art refina-
díssimes, escriptura ideogràfica i ciutats
perfectament planejades 1 amb urbanitza

-cró i confort domèstic esbalaïdors. Deriva-
• ió tardana d'aquesta cultura extraordinà-
ria-ment avançada i que va des de l'Indos-
tan fins a Creta, i probablement amb rela-
cions en l'Egipte neolític, és l'altra troballa
de bronzes d'art molt bells i exquisidament
estilitzats realitzada a Pèrsia, en la regió
de Luristan. 'En aquests bronzes es donen
els elements més característics i els més
reeixits del repertori decorativista de • 'art
mesopotàmic que es desenvolupava segles
després : les formes més distingides de l'art
decoratiu de la Caldea, l'Assíria i la Pèrsia
aquemènida es troben ja en els bronzes pre-
històrics del Luristan.
A la Mesopotàmia aquesta gran i estesa

cultura neolítica ha revelat diverses^nota-
biles estacions arqueològiques : al Nord al
centre, al Sud s'han trobat restes de ' la
cultura susdita que daten del quart i pro-
babiement fins del cinquè milleni. Les tals
troballes permeten deduir l'existència d'un
imperi pre-hittita de vers el començ del
quart mileni, l' imperi dels anomenats Su-
barics, amb la capital, ara descoberta, a
Tell-Halaf, cent milles a l'Est d'Aleppo.
Prop de Nímive ha estat descoberta una ciu-
tat del cinquè milleni en el lloc de l'actual
Tell-Apachi yah, amb bona ceràmica pinta-
da, de molta 'qualitat. En alguns d'aquests
llocs s'ha trobat, amb les eines i armes de

pedra i ,altres de llautó, epigrafia cuneïfòr-
me o ideogràfica anterior al cuneïforme,
corn a Mohenjo-Daro. Al Sud de ila Mesopo-
tàmia s'-han trobat indicis geològics del ,que
les teogonies prejudaiques d'aquelles contra-
des qualificaven de diluvi universal ; també
ha pogut ésser precisat el lloc de la ciutat
histórica d'Ur, l'antiquíssima Ur dels cal-
deus, entre nombrosos estrats d'altres ciutats
successivament destruïdes i edificades, ço
que es presenta habitualment en totes les
excavacions orientals. Hom ha pogut deter-
minar quina era la Un, que veié néixer Abra-

ham, una Ur relativament mo-
derna en comparar-la a les Ur
dels estrats inferiors, de molts
segles més antigues ; i s'ha
pogut constatar que la Ur d'A-
braham era una de eles ciutats
més perfectes, més civilitza-
des, més urbanitzades i. con-
fortables d'aquell temps i de
{'Orient.

A •l'Egipte, les descobertes
tan sensacionals de la tomba
de Tutank,Amon queden a , se-
gon terme davant les desç4-
bertes excavades enfront de la
piràmide esgraonádá del faraó
Zoser, a Saqqarah, prop de
Memfis. Aquesta piràmide, que
és una de les primeres que es•
bastiren, ha revelat, estesa als
.seu peus, una vasta necro-poli
reial i diverses construccions
religioses dedicades a 'la me-
mòria del faraó i dels seus,
amb la particularitat de donar
a conèixer la cronològicament
primera construcció en pedra
apariada de l'Egipte; i, enea-
ra, amb lla particularitat més
important de revelar-mos una
nova arquitectura faraónica,
en res semblant a la típica-
ment egípcia ; una -arquitectu-
ra d'estereotomia perfecta , tot
i ésser la primera arquitectura
pétria dels faraons, i en la
qual dominen les (línies corbes

C	 enlloc de les característiques
línies rectes i inclinades de
l'IEgipte antic. També aquí a
Saqqarah veiem per ,primera

vegada, mòlts segles abans dels temples
protodòrics de la Grècia arcaica, la co-
lumna estriada de .pur estil dòric. Aquest
tipus de columna ja era conegut a ]'(Egipte
antic, penó ningú no sospitava que •pogués
datar de vers 3,000 ab. C. Altres insòlits
tipus de suport foren desçoberts a Saqqarah.
A Meidiu,n fou descobert •el templet anex a -
la piràmide, en el qual s'ha trobat una altra
particularitat no registrada pels nombrosos
manuals d'arqueologia egípcia : '.la forma
roma del que en l'arquitectura egípcia són
ordinàriament arestes i recomades a angle
recte tallant.

A Tell El Amarna, la gran capital renova-
dora de l'imperi faraònic modera, ells mica-
vadors descobreixen, ara no fa gaire, el tém-
ple del Sol que el faraó Akenhaten féu cóns-
truir, segons sabíem peos textos, amb la
intenció de fer-ne el centre de la seva cis-
màtica idea •momoteística. ,La descoberta
fou iniciada quaranta anys enrera per Flún-
ders Petrie, però, fins l'any passat no :fou
represa l'excavació tot just encetada d'a-
quelles ruines ; i ara aquestes foren quasi
del tot desenterrades. Les ruïnes mostren
una construcció exacta al pla que de l'edi-
fici hi ha gravat a la paret d'un speos reial
o tomba rupestre contigua. 'Es tracta d'una
arquitectura també rara en la tradició fa-
raònica. En morir Akenhaten els successors
arrasaren, escandalitzats, l'edifici utòpic i
herètic; r, per tal que mai més no se'n
poguessin desenterrar ni els fonaments, co-
briren aquests amb 'una capa de ciment,
cosa que féu més delicada i difícil l'exca-
vació.

Tot això no és sinó un esquemàtic re-
portatge de eles recents excavacions en terres
de la més remota antiguitat històrica. Nohi ha ]Ioc en aquestes pàgines .per a ndti-
ficar les excavacions de ruïnes d'època
posterior : un altre dia en parlarem als lec-
tors de MIRADOR. Ara, .per tal de resumir
el present reportatge, remarcarem com s'e-
videncia cada dia més' que els orígens de
l'art i de la cultura no cal cercar-los a
l'Egipte, com és encara vici més que cos-
tum. No solament veiem cada dia més evi-
dentment, per mitjà de les excavacions, que
els orígens de la civilització faraònica, so-
bretot de I'art de 1'bEgipte faraònic, s'empa-
renten estretament a l'art, a la civilització
de la Meso•potàmia, sinó que des del punt
de vista cronològic, la Mesopotàrnia,.l'Eam,
el. pie-Iran i fins els confins de I'Indostan
ens mostren una antiguitat perfectament çi-
vilitzada molt arnés remota que la de l'Egi'pte
faraònic. Alguns historiadors, molt pocs, sos-
tenen que la cultura egípcia histórica apat»
remuntar al cinquè milleni ; pero la majoria
dels egiptòlegs, i els més solvents, no van
més enllà de l'any 3,500 ó, a tot estirar, el
4,000 per a la cronologia de Menes, el quasi
mític primer faraó, mentre que a la Mesopo-
tàmia i a Mohenjo-Daro toquem palpable-
ment cultures i objectes d'art dels comença

-memts del quart milleni, i del cinquè i tot,
rnolt més avançades proves de civilització que
les que es desprenen ddf primitiu Egipte fa-
raònic.

Una altra consideració per acabar : el fet
que a desgrat de la crisi econòmica, dels
greus .perills que amenacen la pau, del des-
cens de la cultura general que després de
la guerra es manifesta en :la massa del poble
en totes les nacions més cultes i riques, ara
es doni aquest moviment arqueològic que
reclama tanta preparació científica, tant de
tacte tants cabals, i que reporta incompta-
bles fadigues i perills.

JOAN SACS

A les GALERIES SYRA trobareu els
presents áe més bon gust i qualitat
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Una altra El II Saló Internacional
Amb un nombre de concurrents com no és

gaire freqüent en el nostre país, s'ha inau-
gurat el Saló d'aquest any, amb l'aportació
important d'obres estrangeres.

Hi ha molt i força_ de :bo; és un èxit que
deu apuntar-se l'Agrupació Fotogràfica de
Catalunya. En dit Saló hi figuren signatures
prestigioses com Laure Albin-Guillot, Leo-
nard Missone, !Emmanue9 Sougez, estran-
geres, i Batlles, Carbonell, Ortiz Echagüe,
Pla Janini, Renom, Sala i Vachier. De les
nacions que més sorpreses esperàvem, no és
pas d'on hem tret les millors impressions.
Dels Estats Units, per exemple, sense ar-
ribar a decebre'ns, perquè hi tenen obres
notables, esperàvem obres de més qualitat.

Entre les diverses obres que hem admi-
rat d'aqueils'Estats, recordem la roda de lo-
comotora, amb unes representacions del me-
tal] sorprenents pel seu realisme i .per la
força d'expressió, igualment que la foto del
vapor Rex II.

Austria amb aquella foto, sense preten-
sions, de la mare amb el fillet als braços al-
çats, d'Alfred Sohausberger, ens ha semblat
d'una finor d'esperit encisadora.

Els estudis de Bankow, de . Suècia, amb
aquells nus , sobretot el 'de la noia somrient,
revelen una gràcia runa fina plasticitat ad-
mirables.

Alemañya ens admira amb Lothar Schro-
der, que ens dóna uns retrats rodejats d'una
atmosfera a 1a 'Rembraindt que s'enfosqueix
gradualment sense arribar a perdre 9á trans-
parència.

França, am,b Sougez, fa un alardó d'ex-
pressió de qualitats de les sedes i les plomes
admirable.

Anglaterra, Polònia, India, Japó, Txecos-
lovàquia, Itàlia, Canadà, Holanda Suècia,
Argentina, Xina, Hongria, Portugal, Suïssa,
tots presenten treballs dignes de mencionar
per les seves execucions plenes de passió i
de tècnica.

El nostre .país enfrontat .amb des nacions
estrangeres no queda pas a 'baix nivell. De-
mostra tenir fotògrafs prou aptes per a llui-
tar amb igualtat de forces. Es presenta a'la
palestra i queda bé.

Exposicions així ens han d'esperonar i avi
-var el desig de superació. Hem de procurar

per a1 pròxim Saló presentar, però, obres de
més envergadura i de més sensibilitat.

Treballem força bé els procediments pic-
tòrics, però soni del parer que la foto ha de
tenir valor .per La concepció i força d'expres-
sió, que s'aconsegueix prou amb el senzill
bromur sàviament manejat. L'adopció del

Màscara sumeriana de marbre. 35 00-3000 a J
(Collecció A. Stoclet, .Bruseues)
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--Anem a fumar un cigarret. Ja torna-
rem quan surti la Marlene.

(Guerin +neschino, Milà)

—Està bé; et deixo quedar a veure en
foc. Però no tornis massa tard. Vés-te'n
quan arribi a un milió de dòlars de pèrdues.

`	 (New York American)

L'acadèmic que s'ha deixat les ulleres. —
Què diu aquí, maco?

—Em trobo en el mateix cas que vostè.
No sé de lletra, senyor.

(Ric et Rac, París)

Catàleg del I Saló Mirador
Cent anys de retrat femení en
la pintura catalana (1830-1930)

Un volum contenint a més a més les biográñes dels artistes
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—4 qué us ha impulsat a fer bitllets
falsos?

—La raresa ddis de debò, senyor jutge.

(Ric et Rac, París)

(Lije, Nova York)

Aplicacions del gramòfon
La utilitat més important dels discos i

del gramòfon no hi ha dubte que ha estat
la de constituir un dels principals instru-
ments de difusió musical. Però, malgrat tot,
no hi ha unanimitat de parers entre els
músics i escriptors sobre aquesta utilitat,
i, en gèneral, els compositors habituals
d'emprar les formes clàssiques no han afa-
vorit gaire el gramòfon en llurs crítiques.
En una enquesta de L"Edition Musicale Vi-
vante feta fa pocs anys, es podia llegir com
Vincent lYIndy no volia compendre el va-
lor dels discos en aquest sentit. Pel contrari,
gairebé tots els autors d'avantguarda l'en

-lairen, i així Strawinsky ha escrit que per
ell aés actualment ei millor mitjà de trans-
missió dels autors de música moderna», i
Honegger que cels progressos realitzats .pel
gramòfon sán tals que a hores d'ara un hon
aparell amb un bon disc és molt millor fins
i tot que moltes execucions de concert». Al
nostre país s'han escrit coses mòlt diver-
tides com aquella del senyor Felipe Sassone
a 1'A B C, que assistit .per •l'opinió també
contrària del mestre Lassalle, va dir del
gramòfon i els altres reproductors que són
unos chirimbolos a los que Dios confundan.

Sortosament, no sos els autors com Falla,
'Purina i els directors com Pau Casals, sinó
tarnbé dls crítics com Baltasar Samper i
Adolfo Salazar, han consagrat amb molts
treballs literaris i demostrat amb enregis-
traments a seva admiració pels discos i
gramòfon.

'Però hi ha més oncara : el gramòfon, mi-
flor, els discos, han estat introduïts en l'au-
dició musical, entrant en el conjunt musi-
cal, reproduint sans de la natura, com és

The Maj®rca Sun
and

Tbe Spanisb Times
El més important set-
manari anglès que es
publica a Espanya.
Llegit per tots els
anglesos i americans

25 cèntims en tots els quioscos

el disc de la Companyia del Gramòfon que
va fer enregistrar Respighi d'un cant de
rossinyol per al seu poema simfònic Els pins
de Roma.

Ja hem parlat moltes vegades del valor
pedagògic dels discos, però ara ens concre-
tarem al referent a l'ensenyament musical.
En un article de la mateixa Edition Musi-
cale Vivante es uparla de la utilitat que po-
drien tenir uns discos de concertos per a
piano i orquestra on únicament estigués en-
registada la part orquestral, i amb la qual
l'alumne podria fer l'estudi complet de la
part pianística o d'altre instrument i fins i
tot per a artistes vocals.

A Alemanya s'està editant una Història
de la Música que porta un complement de
discos i val a dir que serà de més utilitat
això que les làmines. La marca Columbia
ha editat a França tot un curs d'història
de la música. Els musicòlegs tenen amb els
discos els millors elements en llurs recer-
ques. Un erudit alemany, el doctor Curt
Sadi, ha emprès una sèrie d'enregistraments
dedicats únicament a la música antiga, amb
el propòsit de continuar després tota una
història de la música amb enregistraments
de les obres característiques de les diferen-
tes escoles i èpoques.

Val a dir que la majoria d'aquestes edi-
cions no .poden ésser fetes comptant ziomés
amb la venda al públic, i .per això els en-
registraments docents són destinats a mu-
seus i entitats públiques, i entre aquests
cal assenyallar primer que res la collecció
del Museu de la Paraula de París i el Pho-
nogramm-Archiv de Berlín, que té exem-
plars de totes menes, àdhuc declaracions de
condemnats per la justícia. Una de les edl-
leccions més antigues és la de l'Acadèmia
de Ciències de Viena, començada al segle
passat, que conté conferències, discursos,
folk-lore, etc., etc.

J. G.

GUTEMBERG, S. A.

Maquinària, Tipus, Filetatge de

bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Agullers, 1 1 Vla Laletana, 4
Tel. 15524 • BARCELONA

El lladre. — No se'n dóna vergonya, tan
gran, de mirar sota el llit?

(Ric et Rac, París)

Vint anys de treballs forçats. L'acusat
té res a afegir?

—Sí, senyor magistrat. Voldria tenir una
conversa particular amb el zneu advocat de-
fensor.

(Judge, Nova York)
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Una comíssió internacional
S'ha constituït una Comissió de radiodifu-

sió internacional per a bescanviar idees en-
tre dls diferents països, i sobretot establir
contactes més nombrosos i més regulars en-
tre el homes que ocupen els llocs més ele-
vats en política, ciència, literatura, art, etc.

Naturalment, aquest intercanvi es farà per
ràdio, utilitzant la cadena del C. B. S. (Co-
lumbia Broadcasting System) per a I'Amè-
rica, i unes quantes xarxes de difusió euro-
pees. Tots els països desitjosos d'un acosta

-ment entre els pobles voldran segurament fa-
cilitar l'activitat de la Comissió.

El Comité europeu compta amb delega-
cions, recaigudes en elevades personalitats,
d'Espanya, França, Itàlia, Anglaterra, Aus-
tria, Txecoslovàquia, Hongria, Noruega, Ho-
landa, Suècia i Suïssa. Alemanya no hi fi-
gura per res.

Pel cantó americé , les puixants Funda-
cions Rockefeller i Carnegie han decidit d'a-
judar la Comissió de radiodifusió interna-
conal, el president de la qual és el Dr. Ni-
oholas Murray Butler.

La ràdio i la S. de les N.
El subcomitè d'experts per a la difusió

de les finalitats de la Societat de eles Nacions
ha acabat els seus trebaills sota la presidèn-
cia de Gilbert Murray.

La qüestió del cinema ha alimentat sobre-
tot les discussions, però la ràdio ano ha estat
oblidada. Pe] que es refereix a la radiodifu-
sió educativa, el subcomité ha decidit que
aquest nou i poderós mitjà d'acció s'hauria
de posar al servei de l'acostament interna-
cional.

Ha demanat que «l'Institut de Cooperació
intel1ectual continués els seus estudis; exami-
nant sobretot la possibilitat de redactar pro-
jectes d'acords que seran proposats imme-
diatament als governs i a les organitzacions
internacionals de radiodifusió, a fi de regla-
mentar les emissions i d'evitar la propagació
de notícies capaces de pertorbar la bona en-
tesa entre dls poblase.

La Unió internacional de Radiodifusió,
reunida darrerament a Lucerna, ha estudiat
els serveis que la 1'. S. F. pot rendir quant
a l'acostament dels pables. Ha assenyalat la
necessitat que les estacions emissores multi

-pliquin el elements de comprensió recíproca
i s'abstinguin de tot el que spot ferir la men-
talitat o l'amor propi d'una altra nació.

Aquells suïcidis d'Alemanya
Aquest estiu passat, nombroses personali-

tats de la rodio alemanya foren internades

Els tramvies anglesos
El Postmaster general, responent a una

consulta que li adreçà la Cambra dels Co-
muns, estatuí que els tramvies elèctrics i
ells autobusos amb trólei poden ésser causa
d'interferències a la recepció, i que aquest
inconvenient només pot ésser eliminat en
el seu •lloc d'origen.

Proveïts d'una declaració oficial d'aquesta
importància, els regidors de Derby decidiren
equipar, a despesa de la companyia explo-
tadora, els vehicles d'un aparell eiliminador
d'interferències, d'un cost de vint lliures
cada un.

Per 'bé que a Anglaterra és un dels lloes
on més s'han aprofundit els estudis de la
lluita antiparasitdria, no hi ha encara cap
disposició legal sobre la matèria, ï el Post
Office, ddl qual depon la ràdio, no pat dic-
tar disposicions. Però en general, s'ha
constatat que els ,propietaris de fonts de
pertorbació radiofónica demostren la millor
bona voluntat en la supressió deis paràsits.

UD©te	 e r fo
en el camp de concentració d'Oranienburg,
com el Dr. Knbpfke, ex-director de la Funks-
tunde de Berlín ; el Dr. Giescke, conseller mi-
nisteriat de la rodio, el ràdio-repòrter Alfred
Braun, els alts fuztcionaris Magnus i Flesch,
etcètera.

Fa pocs dies arribà la notícia que el doctor
Kndpfke s'havia suïcidat. Ja és el tercer
director de la ràdio que es suïcida d'ençà que
els nazis són al poder.

La radiodífusió escolar a Itàlia
A Itàlia s'ha creat una Unió radiofónica

rural, a fi d'organitzar el desenrotllament
de la radiofonia a pagès i sobretot a les
escoles rurals. Els mestres han acollit amb
entusiasme aquesta innovació que els per-
met d'utilitzar certs recursos que fins ara
eren exclusius de les grans ciutats.

Aquesta Unió està sota el control del mi-
nisteri de Comunicacions, el qual la sub-
venciona. El seu programa comprén aquests
punts principals
t. Establiment d'un tipus de receptor

robust i econòmic, que es podrà adquirir
per apagaments escalonats.

a. Installació de receptors a les escoles.
3. Propaganda sabre des masses rurals.
4. "Iria de programes apropiats.
5. Publicació d'un butiletí mensual.
Ja ha estat construït un mode] d'instal-

lació que comprèn uní receptor central i un
altparlant per a cada aula. Hompensa que
en un temps relativament breu, podran es
tar equipades ales cent-mil escoles rurals

1 d'Itàlia.
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LA DONA GELOSA

— 'Res, no portes res?
—No.
—Avui sí que crec que has anat a caçar,

(Moustique, Charleroi)

—Ocupava aquesta habitació un inventor
d'explosius.

—I aquestes taques?
—Són l'inventor.

(Il Travaso delle Idee, Roma)

La Puhuicifaf

Publica la informació	 Comenlaris í colla=
més completa, fanf °• I boració de les millors
internacional com :E;:	 signafures
peninsular i local :F Gràfics d'acfualifaf

Llegiu=la avui i cada dia

IMPRESOS COSTA
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