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Poble iREdemagògia
La tensió creixent dels nervis d'una mas- que va de ]'obrer d'ofici a l'home de carre-

sa repercuteix singularment sobre l'ànim ra, passant pel tècnic i ei -petit industrial i
de cadascun dels individus que la formen. comerciant, que hem de cercar l'home que
Hom es sent embolcallat per una -mena de	 té els instints d'aanimal polfticn. Ni dalt ni
xarxa invisiúble (és la metàfora corrent, i per	 baix no hi ha consciència i l'individu no té
tant té el seu valor documental) i no s'a-	 cap visió de les necessitats del conjut na-
dona, certament, que és un dels elements in-	 cional.
tegrants, una de les malles. 'Es crea l'àni-
ma coliectiva i cada cop sentim com ens va
empenyent i arreconant la nostra peculiar.	 Ara estem a la vetlla d'unes eleccions de
Quan la tensió arriba al paroxisme, nosaltres 	 representants del poble a Qes Corts. Tot el

Els primers símptomes externs de les eleccions

ja no som nosaltres, ni el món dl mateix
món de cada dia,

Però, no gens menys; una opinió general t
e9- ^a pnn ct'vna rnena de nrodurh d^ mn^

i diferències d'una sèrie d'emocions particu-

lars. I quan s'ha pogut arrelar una mica,

llavors comença l'ascensió de l'entusiasme,

que no és més que aquest estat mixte de

patiment i d''eufòria, que ens ,concentra, dis-

sipant-nos. I d'aquesta concentració dins la

dissipació meix allò que, en política, se'n diu

poble, i que a la tragidia grega era el cor :

és a dir, un comentarista voltant, submer-

gint i també engendrant els protagonistes.

El poble és la personificació del bon sen-

tít. No vol dir que no s'equivoqui ; pero no

s'equivoca gaires vegades seguides. En això

és a l inrevés dels individus, que tenen l'a-

mor propi que éls obliga a persistir en llurs

errors i a defensar ;os a cop de sofismes. El

poble tarda més o menys a descobrir l'error,

però sempre acaba eliminant-lo . Tot és qües-

tió de temps.
Per això els demagogs, afalagant i en-

ganyant les multituds, sembla que no poden

mai fracassar, Però d'una manera misterio-

sa, quasi vegetal, veureu que, sense raons

aparents, van marcint-se i un dia, nq se s,ap

com, desapareixen per sempre més. Lenta-

ment, han obrat les forces del ,poble.

Bastant crèdula, la multitud, té, nó o^bs-

tant, un avantatge que compensa aquest

feote : no es deixa extraviar per subtileses i

no .poden atreure-la tots els bizantinismes.

L'esperit d'intriga mai no s'hi obre -pas. Per

on és impossible que el pafs segueixi mas-

sa estona els somia-truites i els ideòlegs que

no tenen el sentit de la realitat. Passat el

primer enlluernaniçn t , la gent es fatiga d''es-

coltar-los. El poble- només sent els grans

ideals, grans en elevació i en grandària. Sent

la terra, la ráça i la història. Té, així ma-

teix, un concepte molt just i molt ponderat

del que és llibertat i el que és justícia. Pel

que fa als dos últims conceptes, el poble no

és temible sinó en moments reaccionaris, pro-

vocats .per grans catàstròfes i desgavells de

la vida comuna.
^El •poble comprèn des del més alt al més

baix dels ciutadans ; però hi ha un centre

de gravetat de la massa, i allí el ,poble és

més poble. Cosa que significa que té les ca-

racterístiques más acusades, la intuïció més

neta i la voluntat més pura. Aquest centre

de gravetat no és al capdamunt mi al cap-

davail. Un i altre estan tarats per l'egoisme

i el particularism e ; els uns perquè el massa

tenir els fa ésser ambiciosos; els altres, per-

què el massa freturar els fa envejosos. Es

al mig per tota aquesta massa treballadora
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problema dels polítics que tinguin conscièn-
cia, que vol dir que es sentin ,poble, consis-
eix a evitar que les demagògies o les ideo-
-a,,. b^,;-1 ..,,.^..:.. _. -- __.. ' ...
entelar els ulls de l'àniiña nacional. Per co-
nèixer aquests enemics de la veritable demo-
cràcia, només cal fixar-se en llur mentali-
tat. 'Els demagogs sempre refereixen Ilurs
prédiques a llur persona. La finalitat d'una

a` á	 acan 'a eipolítica demaaoaica és fer ]a p y p
tal o tal altre personatge. La demagògia,
com a cosa impura i seinse amor que és, té
per costum excitar odis i explotar petites
passions, assenyaladament la de l'enveja.
Pinta .paradisos per tal de ;provocar infern

dins les ànimes i explotar el braó dels de-
ses^perats que e'llla suscita. Ara bé, a sota i

a sobre la massa social es traben les perso-
nes m•és interessades ; és a dir més pro-

pícies a fer de tropa de xoc de la demagò-

già.
L'id-eòleg buit és vanitós i imaginatiu.

La inconsciència oli serveix de-bona fe,-i quan
cau, sempre cau plegat amb els trames que

ell enganya sense voler. No abunda tant com

el demagog; perqué és una espècie més re-

finada. Ara mateix, mo veiém a Catalunya

cap ideòleg buit i divagador. Tot el mal pre-

sent es concentra en la demagògia.
1 contra aquesta també és més fàc;l la

lluita sobretot quan ja fa temps que la de-

magògia s'ha revelat i ha pogut ésser re-

coneguda, lentament, però segura, per l'à-

nima del poble.

De Di jous — MIRADOR I..	 NDISCRET— a Dijous	 --
Aquell home pintoresc que és don Ramón

María del Valle-Inclán ha passat per Barce-
lona, tornant d'Itàlia. Hi ha estat poques
hores només, però les suficients per a diver-
tir algun amic amb la seva xerrameca ines-
troncable i virulenta.

Valle-Inclán, en efecte, és una de les males
llengües més considerables. Cal dir que de
males llengiies n'hi ha de moltes menes,
unes més aóreciables que altres. Tot sovint
es dóna aquesta apellació'; en to Qejoratiu, a
les persones que veuen les coses clares i les
diuen sense embuts. Solen ésser persones ben
informades, de sagacitat i dots d'observació.
Altres vegades, la mala llengua s'esmerça
d'una manera gratuita, des^roveida de fona

-ment. Sovint Valle-Inclán es fa mereixedor
d'ésser inclòs en aquesta darrera categoria
de males Ilengiies, per la. desimboltura amb
què penja infàmies i atribueix coses mons-
truoses a les seves víctimes. Sinó que la seva
vèrbola de teòfcg pamfletari dels temps de la
Reforma fa una certa gràcia, i la ,mateixa
r'irulència de les invectives, de tan exagera-
da, lleva eficàcia al seu malparlar. Fent de
mala ltergua o no fent-ne, ese gran don Ra-
món de lasbarbas de chivo és sempre un
home pintoresc

Ara, tornant d'Itàlia, després de dir totes
les irreverències imaginables sobre lq Santa
Seu i els més alts dignataris pontificis sense
excloure'n el Papa, ha explicat una mesura
de govern que és prou ben observada perquè
valgui la pena de fixar-s'hi, ja que, d'altra
banda, se'n podrien treure ensenyaments
d'utilitat local.

A Itàlia — ha vingut a dir Valle-Inclán —
hi ha més sense feina que enlloc, però els
mateixos Qarats no se n adonen. En canvi,
a Espanya, que n'lai ha molts menys, mouen
un enrenou de trenta mil diables. Es que
Mussolini té una concepció cesària que manca
absolutament als nostres governants. Ací, el
sense feina, tip de passejar pel moll i de
seurepels bancs, s'adona aviat que està Qa-
mt, i com que li sobra temps per a peusar-
hi, fa de parat amb totes les conseqüències.
En canvi, a Itàlia, Mussolini organitza una
carnavalada o altra cada dia. Ara una des-
1ilada, ara una recepció, ara això, ara allò,
el sense feina té feina a badar o a formar,
i així tarda molt a adonar-se de la seva si-
tuacio
car : i	 ,;-.
que fa l efecte que a Alemanya sota un rè-.
gim imitat agreujant-la.del d'Itàlia, també
és practicat intensament potser encara anés
intensament que a Itàlia.

Què fan parats, doncs, els nesfies flamants
dirigents, tan esquerristes, obreristes i co-
marcals, tan aficionats a parlar dels humils,
1'er a corregir el problem^^a d'uns altres pa-

- nb un remei tan e icaç com totes lesrats	 a^	 f
escasses mesures de govern que prenen, i

que serviria igualment per a l'entabanament
de babaus?

A més a més, si a Itàlia liti ha camises
negres, i a Alemanya brunes, que serveixen
admirablemenL per a distreure els parats,
àdhuc fent- los-la endossar, ací tenim unes
camises escamòtiques d'un color groc-verdós,

que podrien servir d'allò más bé. Posats a
copiar insanitats, i àdhuc a inventar-ne de

noves un dia d'inspiració, els de l'Esquerra
ï1odrien imitar aquesta.

Però tenen tan poca imaginació, que ni el
dia de la tan famosa com. tronada naoixigan-
ga de l'Estadi se'ls va acudir I en comptes
d'omplir autobusos Torner de criatures que

prou pena tenen d'ésser asilades, podien ha-

ver-los carregat de parats, cosa que hauria
proporcionat un públic que prou falta feia.

I amb la promesa final i ritual de la caseta
i l'hortet, els sense-feina haurien quedat, si

no satisfets; esperançats.
Però ara ja és massa tard perr a pintar ci-

gunyes d'aquest plomatge. Tot això dels es-
camots i llurs demostracions oficiàls i clan-
destines, ja ha arribat massa avall en el seu
descrèdit.	 C

Ün 4uUi subhastat
En fer-se .pública, ól dilluns passat, la can-

àidatura radical, tothom observé en primer
terme que, feta excepció d'alguns noms per
a despistar, com els d'En Palma, 'En 'Polo i
En Carballo, s'havia donat una excessiva pre-
ferència als diguem-ne peixos grossos, com
En Matutano i En Giralt, i als nou arribats
al partit o sigui els neo-lerrouxistes, com En
Matheu i En Farreras.

Tant per tant — observà un ingenu 
—no m'ha de sortir cap. Valia, doncs, la pena

de donar 'una mica més de satisfacció a la
massa del partit.

Però, qui hauria pagat les despeses elec-
torais? — li replicaren —. Hem hagut d'es-
collir gent de diner que cotitzés per a aques-
tes despeses, compreneu?

—Ho comprenc perfectament. Voleu dir
que això, més aviat que una candidatura,
és un tutti subhastat,

— Una cosa semblant.
-- Ah ! ...

Sobrefot,la discreció
Quan a la Bohèmia, el dia del míting de

la coalició d'esquerres, començaren a can-
viar-se mastegots entre els que hi anaren a
pertorbar l'acte i els que tenien cura de l'or-
dre, En Solervicens, de La Veu, s'aixecà del
seu seient i se n'anà més que de pressa,

Se n'anà a l'Ateneu.
—Tot just he vist les primeres 'batusses

— explicava als seus companys de .penya d'a-
quolla casa — m'he apartat discretament...

Discretament? I només va apartar-se?
Fa rodar el cap de pensar on fóra a aques-

tes hores, si no és discret, el senyor Soler-
viceas.

Vols venir, maco°?

U^n dia de la setmana •passada El Correo
Catalán publicava un article dedicat a Ma-
nuel Brunet. L'autor de l'article, en fun-
cions celestinesques, feia els primers avanços
per a una captació de l'inflamable pamfletari,
Deia que Brunet no havia .pas trobat 'ben 'bé
el seu eincaix a la Lliga, que amb els carlins
encara estaria millor, i que era una llàstima
que no fos dels seus, però que ja hi acabaria.
,. -S'equtvag4eir;'fins a la mt.t, seré de la
Lliga.

1 sense transició, afegia :
—Ara, si ve un feixisme, seré el primer

que correré a apuntar-m'hi.

Jugadors amb avanfafge

E^n la seva conferència de dilluns, el líder
Cambó recomanà propaganda intensa, pero,
sobretot, sense insultar mmgó. La recomana

-ció ha causat una forta alegria als de La
Humanitat :

Ja podem apretar tant com voldrem con-
tra la Lliga, Ara rai que no s'hi tornaran !

Un autocar de capellans

El mestre Gibert va .ésser invitat a assistir,
diumenge passat, a laprimera missa d'un
deixeble seu. Deferent, hi acudí. Aéabada la
cerimònia, que havia tingut lloc a Sant An-
dreu, el nou clergue i dues dotzenes més de
companys seus insistiren prop del •músic •per.
a tornar-lo a Barcelona en un autocar des-
cobert ^que havien llogat. I ja teniu un cotxe
els únics passatgers seglars del qual eren el
mestre Gibert i el xofer, á ,punt de fer el
trajecte de Sant Andreu a Les Corts.

U^n auto carregat de capellanets no és pas
un espectacle que es vegi molt sovint, t el
seu pas per la carretera de Ribes desvetllà
ma viva curiositat. Però en tombar, sense
previsió, per ^la Gran Via, dl vehicle es trobà
voltat Opel públic que sortia del míting que la
F, A. I. t la C. N. "1'. van celebrar a le
Monumental, Aquí, l'auto i els seus ocupante

Per .mitjà del micròfon d'una emissora lo-
cal, un ,periodista radia un reportatge dels
nostres cementiris, Diu

—+'Entre els cadàvers d'homes illustres que
reposen al nostre cementiri nou, cal destacar
cels de Vallès i Pujals, ^G^uimerà, Verdaguer...

Ham assegura que el senyor Vallés i Pu-
jas, en sentir-ho; oblidà per un moment la
seva condició de figura important de Lliga
Catalana.

Quin esglai !
La cosa succeí en un Centre Republicà do-

miciliat a1 carrer d'^Aldana, a ]'edifici de l'0-
lempia:

Era en havent dinat. Uns socis es trobaven
allí prenent café tranquillament quan, de
sobte hi féu la seva aparició un ós, un ós
autèntic, viu, de talla més que regular,

Els socis aneara fugen...
L'ós, però, no s'atreví a passar gaire enllà

de la porta.
Es tractava d'un ós que s'havia escapat

del circ Olympia. Un ós prudent, bastant for-
mal, sense malicia.

Arribà el domador darrera seu i se l'en
-dugué.

Equivocació enutjosa

Aquesfes deixebles no ,aprofiten
El divendres darrer, el partit d'Esquerra

havia de celebrar dos mítings simultanis, fl'un
al Clot i l'altre al cinema Catalunya, del
Poble Nou. A última hora, però, va caldre
cercar un local esquifit per a celebrar-hi el
darrer. Què havi i •passat? Simplement : el
propietari del cinema Catalunya no deixava
celebrar el míting al seu local si abans ino
li era saldat el compte de les destroces que
hi hagueren q uan aquell famós	 ítinr? el
cf',r. +.errapció de mítings poliries. k om 5 na , *`'- 1
pogut demostrar darrerament, els escamots
del senyor Dencàs no són pas uns deixebles

gaire aprofitats,

ja no foren objecte de curiositat, sinó de les
frases més despectives i dels insults més re-
cargolats, aguantats amb cristiana resignació
pel passatge.

I el] més insultat fou, precisament, el mes-
tre Gibert, que, única americana entre tantes
sotanes, fou pres almenys per un jesuïtàs
disfressat.

L'ós que cerca esbarjo

Lina mena de pólvora

Ca-da dia arriben a les redaccions dels dia-
ris noves dades biogràfiques de l'hirsut i dar-
rerament molt anomenat Alexandre Forcades.
Hom sa-p, per exemple, que a les envistes de
les eleccions al Parlament de Catalunya, va
donar-se dè baixa del partit d'Esquerra.

—No vull fer mítings — deia — i propa-
ganda d'uns candidats entre els quals no en
trobaria cap amb qui no tingui .pendent una
qü-estió,personal. Després, quan hagin passat
les •eleccions, tornaré a ésser un militant dis-
ciplinat.

Destro ces a la qutefa

Cada dia s'aferma més dins l'ànim de la
ciutad-aria oatalaña la idea — ja exposada i

tot érï mítings-que'1'Esqüerra és una mena
de F.A.I. burgesa.

Fins ara els símptomes eren només ver-
bals. Però en 1'actualita^t._ja hi ha provès
materials, efectives, d'una anarquia lliber-
tària provinent del partit governamental —
uo comptant-hi des gestes dels escamots.

- iAl carrer de Llull hi ha un centre d'Es-
querra del qual són factòtums els per molts
motius arribistes Riera i Pumtí i Roc Boro-
nat. Quan la festa major —el mes de se-
tembre darrer — aquesta entitat bastí un en-
velat al dit carrer, d'on, ipar tal de dreçar -hi
els pals, foren llevades gran quantitat de
llambordes.	 '

S'ha acabat — ja fa temps —' la festa ma-
jor. Però fes lla^m'bordes no han tornat a
llursllocs d'origen, en els quals, en canvi,
apareixen sengles sots on l'aigua 's'entolla
tat fent el pas intransitable.

L''E'squerra, doncs, com veiem, no tira
bombes, però fa destroces equivalents.

Els catalans d 'Amèrica
voldrien tenir un diputat que fes sentir

la veu de mig milió de catalans que encara

hi resten, la manera de pensar dels quals

sois pot ésser capida ipels que. han conviscut
amb ells. 'Es de desitjar que aquesta pre-
tensió es transformi en realitat, majorment
si es té en compte que el representant dels

catalans d'Amèrica a les Corts clausurades,
el català d'Amèrica senyor Riera i Puntí, no
va tenir temps, en dos anys d exercir dl càr-
rec, de fer una trista interpellació que tra-
duís la manera de pensar, els desigs i les

necessitats dels catalans de l'altre costat de
l'Atlàntic.

Les vaques magres

Els esdeveniments polítics ocorreguts dar-

rerament han fet encara més alarmant la
desbandada iniciada de temps en els centres`
del partit d'Esquerra. On la cosa, però, aga-
fa més aires de tragèdia, és en el que pre-
sideix al Pable Nou al doctor Riera r Puntt,
un centre de barriada installat de poc en un

1 

gran local i a punt de liquidar per manca
de socis.

—II si vós — diuen que preguntà una figu-
ra de relleu de l'Esquerra al doctor Riera i
Puntí — en paguéssiu les despeses fins des-

prés de les eleccions? .
–.Intpossible ; no veieu ,que- amb aquests

quatre dies em fugirien els estalvis que he

fet amb dos anys d'actuar de diputat.
A la pàgina 7: Picasso i els seus	

L'avi Lerroux tindrà una bona vellesa

amics», per J. C.
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Joan March i Ordinas, don Joan respectat
i admirat, Verga temut; la vostra vida de-
mana un biògraf de categoria. Heu de tenir
almenys un 'Emil Ludwig. Arribaríeu aviat
a un acord, com hi heu arribat amb mes-
trívoles plomes que suquen al Manzanares.
Ludwig s'interessaria més per vós que no
pas .per Napoleons i Beethovens que ja no
poden pagar... 	 -

CARLES SENTIS
(*) Vegi's MIRADOR, números 246 1 248.
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LES BALEARS oESENCALMAOES (*)
	 L.U^EItIT1Y

joaù March í Ordiñas (a) Vera

EL' cAso MARCH»

EL CAMP D•'AÇCIÓ POLÍTICA

No es copsaria prou bé el caràcter d'un
personatge sense conéixer l'escenari en e1
qual es mou.

Es urna cosa comprovada : a (Mallorca la
política no interessa gens. Pacs milionari$,.
però fan menjar a tothom: Reivindicacions?
'Lluita de classes? Comencem a sentir dir,
ara que per, les obres, del Port de Sòller han
necessitat peons i per- aixa hi han arribat
quatre-cents immigrants de les no massa.ilu-
nvanes terres de Mtúrcia i ,Almeria . Tot és
començar.

EI cert és que no s'ha format mai ,un
grupet de comentaristes ,polítics d'a.quests
que obstrueixen els carrers i places barcelo-
nines. De ma:iiorquins, és clar, n'hi ha de
garlaires empedernits. N'hi ha que ano fan
res més. Es 'I'úinica funció compatible amb
llur condemna a cadira .perpètua. Doncs 'bé
en aquestes tertúlies, on es canvien les cadi-
res • però no els tertulians, es parla de tot
«de quan jo era a Puerto Rico, a Santiago,
a 'Mendoza o a Tucumán» ; de la política
local, sí ; de la continental, unes miques.

E1 dia de 'la proclamació de la República
a Palma no s'hi coneixia : establiments
oberts, poc soroll. A darrera hora de la tar-
da hi havia un grupet davant de ''Ajunta

-ment ; ovacionava i tot. De dintre la Casa
de la Vila eixien les notes de la Marsellesa

.,	 aua:xa rolar ce sa' xe
-pública.

Un any després — cal creure que els ho
-mes no eren els mateixos —, dos amics es

trobaren prop del moll, on ihi havia molta
gent que feien voleiar banderes: arribava el
President de la República, senyor Alcalá-
Zamora.

---Qui deu arribar que hi ha tanta gent?
—Que no ho saps? Arriba En Primo de

Rivera.
M'he passejat •per Palma alguns •capves-

pres durant 'una de les darreres crisis més
sensacionals. Pels extrems i pel mig del pas-
seig dos marrecs i una dona oferien sense
gens d'entusiasme el diari. Dic que 'l'ofe-
rien i no que el cridaven. Amb calmosa can-
tarella, deien

--Sa última hora, amb sa crisi des Go-
venn... 	 •

No us .podíeu estar de pensar en l'aspecte
de les Rambles barcelonines en aquella ma-

Aquest és el títol d'una see-.
cianeta dels diaris. Això sí que
interessa tothom, amics polí

-tics i ex-enemics: Ex-enemics
polítics? .Sí, avui la immensa
majoria de l'opinió mallorqui-
na, sense diferència de sec-
tors, li és favorable.

Tot el sistema d'En. March
descansa sobre un sol principi
que ell proclama. invariable-
mant : en aquest .món, tot es
compra; tot té un preu, ho-
mes r coses ; hi ha qui es ven
per seixanta-cinc cèntims, al-
tres per un havà, altres. Per
sis milions... Tot és qüesti( de
quantitat...

Hi hagué un moment que.
això semblava fallar-li. Deien
que d'aquí li venia el seu tras-
bals i la seva malaltia. La
seva llarga estada a la apresó
d'Alcalà d'Henares significava
1 esfondrada del seu sistema.
(Significava, en pretèrit. Ara
sia confirmat una vegada
més el valor del seu sistema.)

En .aquest món tot té com
-t pensacions ; aquesta reclusió

li ha servit ,per aconquistar
una cosa que amb diners pot-
ser no hauria arr^rat a acon-
seguir,; les simpaties unàni-
mes de la noblesa tradicional
i les dretes, en general, que sempre l'havien
mirat com un pervingut, de baixa extracció.

Es que En March era d'esquerra i ara és
de dreta? Res d'això. Pensament polític d'En
March? República? Monarquia? 'Esquerres?
Dretes? Marquisme ! (que, al capdavall, és
una concepció materialista com el mar-
xisme).

Abans, En March teniamés aviat periò-
dics d'esquer'ra ; actualment en té de tots
colors, des d'ant •clericals furibunds fins a
integristes. Li ha donat per comprar diaris;
a Madrid ja han perdút el compte dels que
té; a les Balears la majoria li fan la gara-
gara.

De cara als seus negocis, igualment s'alia-
ria si a mà vingués amb els socialistes com
va fer amb Primo de Rivera. No escatima
nera que muntà una gran fàbrica a'mb la
qual sabia que havia de perdre diners — i
n "hi 'perdé durant deu anys — per a reben

-tar un rival, o que donà sis milions a la dic-
tadura per a la construcció d'un sanatori
antituberculós (sanatori del qual avui •només
hi ha les parets mestres ; no és que no hi
hagi tuberculosos : és que no hi ha dieta-
dura, i .pel febrer del go van cessar les obres).

March, home de gran talent natural, qua-
si diríem genial s'lha sabut muintar una 'bona
plataforma a Mallorca, perú no s'ha sabut
atreure elis intellectuals, que són els únics
que no formen entre els seus. Una sola ve-
gada intentà 9legir una novella, ano se sap
quina ; no ho ha tornat a provar mai més.
La Cultura de Mallorca no li deu ni cinc cèn-
tims.

Eh canvi, ha excellit en els 'negocis ; visi-
blement o ocultament, intervé en tots els
que vol.

ç

a	 ,.

Mitd 6j a. 4 j Aqueils ipoetes grecs que
generafín^ tt acGstumaven a ésser cecs com
els verdühks de. gàibia, i anaven de poble en
poble amb una túnica llogada, picant quatre

',olives r'cinc de vt; - i"am^ una tira carregada
.áf coll, a més amés dé recitar peemos su-
blims i etzibar " páraules meravelloses que
materialment feien caure d'esquena, es va-

t.ren dedicar, enduts .per la seva extraordi-
nària imaginació, a personalitzar, a donar
un cos', un vestit i si era un domi-
cili a totes les idees físiques, morals i re-
ligioses -de l'època i a tots els estats del
sentiment. La força extraordinària que te-
fien els poetes a humanitzar-ho tot, o, si
més no, a donar a tot una forma, va contri-
buir enormement a aquell magnífic i mons-
truós maremàgnum de la mitologia grega,
en la quái tot hi era representat,. des del
famós Júpiter pare dels déu, fins a la nimfa
Inés trista que personalitzava una cosa tan
impalpable, i tan poc considerable com un
estornut'o coni'la intenció de cordar-se• les
sandàlies. Es curiós, ;però, que a Grecia, on

. era conegut el sistema electoral, no se'ls
hagués acudit als poetes incloure dintre la
mitologia, de la mateixa manera que hi ha-
via les Fúries,  les ' Parques, les Gràcies, les
Muses i fes Dríades i altres cinquanta mil
divinitats per d'estil, una mena de sirenes
o de gorgones a les quals se les anomenés

4hles '1 ceions. Aquestes divinitats podrien ha-
ver tingut molts objecte : vetllar pel sufragi,
protegir els candidats de tota mena de ma-
lalties, excitar i illuminar els ciutadans en
el dia de l'elecció, marcar els candidats in-
desitjables amb -una. mona de verola incò-
moda; o amb una enorme piga al,olátell, que
eIs delatés als ulls del públic.	 .

P erquè'' aquests monstres més o menys di-
dvns  que ; jo,rt{'atreviré a batejar anrb el `nom
de  les , Eleccions, és, evident que existeixen.
I sr els gra no varen saber .poetitzàr-los ni
drvrnrtzar Iòs;. ni trabar-los una forma i un
-xestrt adíe s, altres, bornes del dia., in-

ürts pera lit-Oetura funcional i- pels
tnn ,PRIVADA 	 films a^Cansrv	 em	 el color,

d'olor, ei' estats el ,tie bol	t tota la hin-
Ben bé, no és • això. .No és ba fi car-se en	 logia i tota la n• al d'	 nsi

•	 t	 la, de ningú. Vull dir més aviat vida extra	 una turma mes. modern-
comercial.	 nostra,mranera d ésser a

Don Joan . rtq.sempre suma. Es cert que	 Les Eléer s+	 `fin s
no es deixa vcure massa por Palma ; per°b eies, ni dues	 i^s simios

	

.	 quan lii és no passa gaires dies sense con- bolitaen la pas	 isrir s°set-die
ra... ` Avui	 córrer a la seva tertúheta de can Tomen —

tanes de petroli -que han esquivat de Porta
Pi el turisme. L'Ajuntament perd	 Sé un plet :el Cafè 

<te
 e 

c
a a se a (i engrescava Ros ' i i en.

davant del Suprem impugnant la constru	 jat á invariablel

	

c-	 a	 as seva després l'he qu }t i men-

C.	 ui va construir això i destruir allò? ' ep no i h mpollastre gaire bé

En	 roh!    	
Ales seves casés no s' .

i =
. enjà gaire, bé;

olts criats molts mobles LluL, XV. però

	

1 així urna vegada i altra. Quan vei	 mcu un
ediüci industrial no cal que us amoïneu a	 Hala ouina. 'Els senyors de Palm án, it que'

preguntar qui n'és l'amo. De vegades pas- en això prova el seu origen poc d
i
stingit.

Sovint la suya primera visita és a l'estanc
seu per davant  d'un ,trònat magatzem de fer- de prop del Mercat , tticamt al! correr de Co-"
sos o de carbons, i també, por més que us loro hi com ra un ci ar havà de dues e
estranyi; és d''En March. I no cal que ho	 p	 gtres pessetes.
pregunteu : amb -grans lletres consta - a la	 ^Magn'fc ! L'home. que envaeix (o enva á)'
fatxada : Juan Maroh Ordinas.	 mitja Espanya de tabac de contraban no en

	

Admirable March.. Adhuc els seus més	 fuma un Il,ri que no^ sigui de l'Arrendatària,
af

e

rrissats enemics de la Península 1'admi- Ho fa per fer veure quo no contrabandeja?
ron. A l'illa, no en parlem ; l'admiració eu-	 Ca • 'Així vam els fumadors troben més sa -
cara és més gran.	 tisfacció si fumen de contraban, per a En

He fet, tot oferint un cigarret, aquesta March fumbar de contraban és anar a 1'e s-gut parrar :	
Arriba a can Tomeu i hi alterna corn un—Aviat deurem veure En March, oi?	 home. Alls el tracten de tu a tu és un deUn !Voleu por que ara l'amollaran?	 tants. Pel seu costat, sempre hi te secretarisUn noranta por cent ev obrers o indSa- que quan se li apaga el cigar sollicitarncnt

tisf
trials —deien això amb evident aire de sa- corren amb un llumí enc •.s com si fessin una

—Tant
	

en etit.. petit. de Ebo ano. N'estic fins es coll ja do 
cursa de 

g 
les
o

n

s en té
antorxes

més que un foc no ensentir parlar d'aquest home. Per mi que es cremaria. Això sf mamés gent mediocre. Sim^òriga-- manifestava un tant per cent molt algun té massa idees pròpies i opinions o
'

reduït,	 accions independents, se'n va o ell el fa mar-Sha de dir que ni jo ni els meus autor- xai. Obediència cega. Perinde ac cadaver.locutors r o dèiem mai Maroh a l'evadit d'Al- ^^n Joan el crida an es despatx ;semblacalà. No ens hauríem entès. Només el vaig que està molt enfadat.
anomenar així 1a primera vegada que vaig	 E1 segon truca a la porta, capcot i cua-fer preguntes, 'Fou a 'una portera que seia	 rutllat.

•plàcidament al fons d'un dels millors Patis	 Ara tota la llocti

n

entada fa tertúilies aliar-del barri antie. Quina cara d'inintelligència 	 gassades lluny de l'ull de l'amo.va fer quan vaig pronunciar el nom de	 Eai ,March és un home metòdic, aviat retiraMarch!	 a ses feines o an es llit. Se'n va quasi sem-—Si, dona, aquest tan ric que està aga- pro sense fer gasto; no menja a deshora.fat ! (El cognom March abunda (bastant.)	 Molts dies, després de sopar, se'n va davant
—Ah, sant cristià ! Vostè vol dir En Ver- de casa seva, al Cafè Suís (també més o

ga ! Ah, .pobre horno! Quina llàstima em fa ! menys de 'la seva .propietat), a jugar al tutti
(ella, que devia tenir sis rals al nus del mo- am'b uns quants galifardeus que hi maten
cador, tema llàstima dei posseïdor d'una de	 totes les nits. E^' tutti és la flaca d'IE'In
les primores fortunes personals d'Europa). 	 March. H;i té una gran afició i n'és un mes-
Mira que tenir-lo agafat perquè és ric i feia	 tre. ,'Li passen les hores que ini se n'adona.
contraban ! Doncs, i d'aquests que en fan a Nio està content fins que fa les darreres bu-
petites, quants n'haurien de tancar a sa pre-	 ses. ^Li és cosa fàcil, car està dotat d'una
só, i do? 'Es un home molt viu, li vénen es memòria tan extraordinària que recorda to-
diners perfumats. Quan surti de sa .presó els	 tes les jugades de la ;partida. ISi no acabés
esquitxarà a tots ; no es deixarà passar es	 així aquesta partideta, no estaria content.
carro per damunt. Per aquí és molt apreciat. De vegades es fa tard i el cafè _'ha de
Diuen per qué no va a missa. Es que no té tancar. Aleshores tots els jugadors van a
temps. Conec un capellà molt amic seu de continuar el joc a la Banca March, la casa
quan eren nins. Aquest ja ^li diu : «Joan, per del davant, on el] s'estatja quan és a Palma.
què no vas a missa ?n I ell fa : «Vols quar- Als baixos phi ha les oficines bancàries ; al
fos per a una església?» «No , home; et ^pre-	 primer .pis hi •viu ell. Així ho té tot a mà.
gunto per què no vas a missa.» «Tinc feina, 	 Respecte la seva memòria, i la facilitat
tinc feina. No tinc temps: treballo quinze de fer operacions mentals com un Inaudi,
hores cada dia.»	 "'	 ja s'ha dit que 'En March no sabia 'mai la

La portera em seguí explicant que IEn situació de cap vaixell de la Transmediter-
Verga sempre en duia una de cap, _que ,havia rània ; però en qualsevol moment podia dir
fet això i allò; etc, Hauríem ,parlat molt més	 ]'estat exacte de despeses, pèrdues i bene-
si no hagués `estat .perquè en un racó del	 ficis de qualsevol vàixell: .
pati un gat jugava amb una rata. El gat no	 Ara la Banca, està trista. IEl tutti s'ar-
gosava mossegàr-la, •potser per escrúpols. Em	 rossega esllanguit. La tertúlia de lloctinents
aquelles cases senyorials, els gats en són tant enyora el capità manaia.
de senyors — Rossi nyol ja va explicar-ho —,	 L'escalinaat de la seva esplèndida finca
que no es rebaixen a fer aquestes feines tan •

de Cala Ratjada, tan 'larga que us recorda
plebees. La portera, unes atlotes i jo vàrem	 la de la catedral de Girona, te un aire de
haver de fer el que el gat no s'atrevia a	 cosa encantada : solitud i silenci. Sembla un
executar.	 palau abandonat , deixalla de civilitzacions

-	antigues.

T, . s trrREVtanRrs	 Ah ! Però un dia tot s'animarà. A la Ban -
ca dringaran els duros com si toquessin a

	Fem un incís per a explicar per que March „yQUC, u un rner c a erre cup ae puny	 osEr MARIA D> SAG4RRAés conegut per Verga. Ha hereta	 At aquest	 J
àlias del seu -pare,; ue es dedicava a, merca- s`obre. el tapat .verd.	

escales
 4ertúde C parlarà

dejar amb	 p yporcs (Loen ra	 ez ortacion de jadaada
ses

es 
fem

deixaran 
Les

trepit
j
ar

tar
mentre tre

Cala Ra
pondran

n
^	 .j uercos). Anava pels -.pobles' a adquirir-ne, i	 un sol propici a tots els optimismes.els conduïa al mof amb una verga que no	 En Verga tornarfi'a Uns mesos de presódeixava en tot el dia i amb la qual fuetejava fan molt de goig dins la història d'un homela cansalada dels negres porquets. del pafs.	 importànt. Tots els grans personatges del	 UHem parlat abans del nombre i intensitat passat n'illustraren les seves vides.dels admiradors d'-En March. Doncs bé ; en-

tre ells no hi figura el seu pare. Aquest no
creu massa que el seu fill sigui tan ric

—Si, sí, a veure : on són tants i tants
diners? Quants parcs té? Quantes cases?
Que me les ensenyi!

—Però no veieu que té la majoria d'ac-
cions de la Tramsmediterrània, i dels Petro-
l isi...

-,Sf, ves, papers i papers. Tot això són
raons foradades.

En Verga fill, però, no s'ha esforçat mai
a convencer el seu pare. 'En ell, ja és una
actitud sistemàtica. No aclareix mai res de

Només les

pedres en-

galzades

amb un art .

refinat me-

reixen el

nom de joies

Mentre les cartilles ;d'aquest article en-	 teixa hora tot det.xicuts baixarien rabents,	 Iriseu p tEs'Molinar, antic barn'de "Pal -
4

cara estaven escampades sobre la taula vaig • eixordant a crits.	 in^cgre tiv'uí; pie de carcásses de molïns de

tenir la primera notícia de l'evasió del con-	 Un altre dia, els venedors ja deien :	vent,: fa plorar de desolació.. Entremig, una

trabandista mallorquí. De primer vaig témer	 —Sa +llista des nou Govern.	 horrible construcció modenna : la fàbrica
que a mi també se m'hagués escapat, tirant-	 Venien molts diaris? Uns quants més que d'electricitat d'En March.
me a terra el reportatge. Però heus ací que,	 altres dies. No es veia pas tap d'aquests im-	 Porto Pi era un dels llocs Inés bonics de la
Ituny d'això, aquest fet; ,per la forma com - pacients que tot just • agafen el diari,-humit badia de Palma, exalçat- "per Rubén Darío-
s'ha desenrotllat, ve a ésser un nou i preciós	 encara, van a llegir-lo sota un fanal.	 que coneixia Mallorca com un anglès
exemple de tot el que d'ell es registra en, els	 Mvlts palmesans no compraven cap diari.
paràgrafs que segueixen i que no m'ha caic Deis que ho feien, la majoria el plegaven El temporal no deja que entren vagares y
gut modificar en res d'essencial.	 i se l'embutxacaven curosament... Ja eb lle- un yatc)a de lujo busca refugio en Porto Ei.

girièn a l'hora de sopar...	 Porto Pi es una rada aleg'e y pintoresca...
llots els diaris de les Balears la van pu-

blicar. 'Era una carta de don Joan. Una car '
ta d°E;n March, que acabava amb una salu-
tació als seus amics de mi amado archipié-
lago.

Qluin .possessiu ! Don Joan, que no està
gaire avesat a fer amar la ploma damunt
d'un paper que no sigui un xec, quan va
escriure la carta — n'és capaç, a despit dels
que sostenen que mamés va signar-la — ni es
devia adonar que muny d'emprar una frase
feta deia una veritat autbntica : Mi amado
archipiélago!... Que-se l'estima, cal creure

-ho. Que és seu, no se'n pot dubtar.
Senyor feudal? Califa? Dèspota? Res

d'això. El califat només l'exerceix en els
seus afers més íntims. Altrament, un amo
suau, imperceptible ; només sota l'aspecte de
cacic etectorer es mostra cruel i venjatiu
com. un . napolità. Fóta error creure que té
gaires enemics a l'illa. Els que en serien
i irreconciliables, ham hagut d'emigrar ; la
vida se'ls hi hauria fet im.poss ble.

L'home niés ric d'Espanya

IE	 Av hr ha mstallats uns enormes

la `seva .persoiwni dels' seus fets. Deixa dtr, a
no desment mai res.. Fins li plau que li atri-'
bueiáin . fets • i Jnés fetsjantàstiçs. Així aug.,
menta el seu (bluf. Aquesta tàctica Ir ha

pzóduit, en alguna ocasió, negocis insospi-
tats.

Totes.aquest:s co;^is que s'expliquen d'ell .
— n hi ha per omplir volums — desperten
una badoqueria i un esperit d'emulació, cer-
tament mai com en aquesta ocasió dignes
de millor causa.

Mentre es llençava el raspall d'una mà a
l'altre, un enllustrabotes em palesava el seu
desig irrefrenable de seguir les petjades d'En
Verga. Vol recollir una mica de capitaíet i
camençar a especular, Estalvia quasi un
duro cada dia, gairebé tot el que guanya.

S'alimenta quasi exclusivament de pa ; dorm
a qualsevol recó.

—iPerò us morireu si feu aquesta vida
massa temps.

— Si no puc arribar a ésser milionari tant'
me fa. 0 tot o res.

Realment, té fusta aquesta enllustrabotes.:
També En March repetidamet s'ho ha jugat
tat en una carta.

Sembla que éls seus actuals negocis o
aquells en què té intervenció són 'bastant
lícits. Ja han passat aquells temps en els
quals passava contraban a call, o, que, amés
posteriorment, desembarcava a Can Tunis
un carregament valuosíssim entre quatre trin-
xeraires — potser el pitjor d'ell sempre han
estat les companyies — sense cap garantia
de pagament, o aquelles èpoques en-què.cár-
regà en una nit vuitanta carros amagats en
un pinar de la costa catalana, o aquells al-
tres temps que venia. benziina als -aliiáts, els
la trametia batejada ámb;aigua i després avi-
saya els alemanys porqué torpedinessin el
vaixell; etc , etc.`

"uá
res; en

da a la

com. les Grà-
„sóm set i cim-
s de la 'darrera

lsettnàna electora
'Fenen un cos revine ut. rr madur i porten

monyo i'cotilla dintre a de ]tany tgoo,
perquè malgrat .la vòrloikrpgressista i nl-
trthijoderna que es' vol- e gar en els mi-

t	 fatalment Cls'topicsdeis oradors sem-
fam 'aquell perfum dels clubs del segle

:..,x i si 'no el fan és que els oradors no^^	 q
són bons ; per això) les divinitats electorals
lían d'anar estides d'una inaaiera anacrò-
1 ka. _A'les immenses faldilles hi duen; en-
ganxades amb pastetes, pancartes i cartells
de propaganda de tots colors, amb lletres
que nó tenen cap sentit concret ni volen
dir res en definitiva, perquè representen :'la
confusió i la baralla de tots els partits. Sobre
el cap duen un barret immens ple de flors
artificials que representen 1'optimigme dels

g
he	 cct rs conv nuts un tram ocell liv^^^atot (1 un verd metal-lic que significa 1'espc-

rança que anima els candidats per a lluitar
i entreveure llur triomf. Lees set divinitats
parten uns grans collarets fets de closques
de cargol i d'aquells xiulets de deu cèntims
que venen a les fires, i simbolitzen els galls
r les frases buides que es produeixen en els
mítings ; i duen damunt de l'esquena com
una mena de mantó de Manila, construït
però d'una matèria subtil i imprecisa que fa
mensar en lima gran sabonera i no representa
res més que la quantitat (1'aig 1 a amb bolado
que es beuen els oradors. Damunt de 'la
cotilla, enmig de les coses grotesques i de:
barraca que ornen les divünitats es pot apre_.
ciar una rosa nul ural, d'un vermell vivíssim
i d'un perfum excitant, que vol dir tot allò
de poderosament humà, de patriòticament
autèntic que hi .pugu. i 'haver en una lluita
electoral.

Aquestes divinitats, invisibles als que no
són poetes, arriben a la riostra ciutat en
una època com la que estem vivint aquests
dies, i llur presència es sent d'una manera
poderosa pertot arreu. La gent no se
dona, però de mica en mica es lliura a l'en-
cís de les set absurdes divinitats. El suca-
tinters sent una terrible .peresa d'agafar la
ploma. I, solitari en el seu sòrdid despatx,
arriba un apunt que no pot .més, treu el cap
a la finestra , venta un cop d'ull 'pel celobert
i s'ensopega .arb les galtes de la cuinera
del pis de damunt, la qual tampoc podia
més i ha deixat agafar un arròs damunt
dels fogons, i es posa a parlar amb el suca-
tinters inquiet, de l'únic tema que pessigo
lleja a tothom : qué farà la Lliga , què farà
]'Esquerra, si es 'presentará En Macià, etc.,
etcètera...

I això que passa a aquests dos éssers obs-
curs i anònims, gassa a tothom, absoluta-
ment a tothom ; hi ha cada perruquer que
mo acaba mai una permanent iinflamat poi
proselitisme del seu partit i desesperat per
a convèncer una clienta desmenjada i ecléc-
tiCa !	 .

Aquestes divinitats electorals que ho atu-
ren tot i ho encenen tot, que fan que tothom
només estigui per elles, tenen una gràcia
extraordinària, r per això jo els atribueixo
la condició de divinitats, i aquesta condició
és la de , crea.r imponderables, la de destruir
la lògica, la . d'esbotzar tots els càlculs dels
realistes de la política. Tenen aquest punt
diví de bogeria r d'imprevist, que converteix
la màquina 'política deis pobles en una cosa
viva, ondulant i misteriosa.

Agència exclusiva per a la venda de

MIRADOR
Societal General Espanyola de llibreria
Barbarà, 16*	 Telèfon 14186

Exit en la mida

Corbates inerntgeblea

Pijames a bon preu

JÀUME I, 11
Telèfon 11655



com un proteta ; cn els poblats de la•:mari- •. on volia. Calculeu doncs : si el èis haguésma, entre pescadors„pudor .dg peix 	 remor parlat en valencià i en el seu idioma` els'
* *

d'aigua.	 ;
Aquella València .d'flrroz y ,Tartana, .Flor

hagués ensenyat el veritable problema de la
pàtria única i' aliure; no -passaria el que ara

A' Painlevé no ta yema mai d?aquír : en:qües-
lió de ficar-se. al llit. El seu govern:; ie 192,de Mayo, La Barraca	 Entre Naranjos 	 Ca-

feas y Barro i dos volums de contes, ° Cuentos
passa, i .no estaríem ara com estem

Dissortadament no fou	 aisi ; ell ens en-
fou forncit,a;le.	 sis del malí,•En , tq	 ;.a la
caiguda del'.	 Laval,Valencianos i La :Condennda,n senyà el çanïí de Madrid i encara estem

ministeri	 constilut gabi^
net a les tres de hz matinada, Quan 'eraEs aquesta la iprimera producció literbrrs

de Blasco, fixeu vos ,bé, en castellà	 Eincara
anant hi 	 Tots els conflictes valencians —
fixe

mi
nistte'dè la Guerra	 tema esverat et ser sub

que escrivís al principi uno do	 contes en
-vas -hi — tenen la mateixa solució : es

nomena una comissió, que va mustiga, amb
seiv'etari, Qssola :.

—Veniu de tres a quatre i en i5arlareni.valencià, arreconà de seguida la seva, líen- la cua entre cames; cap a Madrid a veure De là , matinada	 .,'s'enténgua, per a usar-ne una altra ; aixb se'n diu si	 li	 fan	 la caritat d'atendre'ls.	 Pot dir-seamor a la terra, a . la història, a la pàtriia. sense por d'exagerar que el país	 vahencià * * *Pogué ésser el puntal més ferm de iba nos-
tra renaixença i amh la seva mania, Gaste-

és el .país	 de les	 comissions.	 Seria	 curiós
treure l'estadística de {es vegades que s'ha

vegada,	 vé explicava-lisa
dlanitzadora — ell, que aixecà eis .pobles —, 'anat , a Madrid i s'ha 'tret el que es dema-

---Reposooso de n
i
ts,nits, 

i	
les naeveles

va matar el poc esperit nacionalista que qui=- nava, activitats científiques, de
, de les

	 tasques  . ti	 re-•
C1A5'A U ca 	 nnc4r^
iba ^polítiea;	 Madrid, el iParlament — tot homes — quan més falta feia. -Ell a Costa

^.	 ,,a	 i7..r	 em,t a -,tt^ , u ^,vt	 „,,,r.—es	 re an-
taven els seus collegues.

ens han deixat una incògnita ; quina .posi- .Al consell de ministres—respongué ongúé Ger-d'
e
es

q
quena a la mar —són ]a seva dèria.

a,	 treballa sempre de	 cara al. centre. ció hauria pres davant de la	 República? ; niain-Martin.
Es	 perseguit, empresonat, 	 exiliat,	 porta' Tothom sap que fou un gran propagador

durant uns anys a València una extstancia de les doctrines autonomistes de Pi i Mar-
Schxller, internacional

1^	 medterrani,	 ^ xal-d'heroi romàntic ; -ome	 i gall,	 oció	amb el	 temps	 canvien	 moItes
tat,	 ole	 de •passió, nerviós,	 podia	 sïnó coses. No oblideu el famós viatge dels intel- Els tinteuectuals alemanys que volien exal-
arrossegar una vida. d'acció; entre tarongers lectuals castellans a Cata

lunya en desgreuge rar 5clailler a expenses de Goethe, perquè
i llimanors	 en flor i salitre ,marí •	altívol i a les. vexacions de la dictadura, i quina -h
a els semblava que aquest darrer era massa
v

a
lent com un ,Pirata de les mars del Sud. estat després la positura d'alguns d'ells	 la- europeu	 i massa poc ale'rnany,	 han	 topat

s * * Tant de 1'Estatut i de la dignitat cata]: na. amb la intransigència dels nazis.

Miran
a ora

Aainlevé, distret i .noetàmbúl.
Paul Painlevé, el n'ratemàtic i polític fran-

cès mort recerúment;.tenia la.re4utació, molt
escaient a un honre de ciència, d'ésser extre-
madanaent distret 	 '.

Diu rlue una vegada; 'invitat a una estrena
teatral, no trobava la invitació, però el por-
ter; que havia reconegut Vex-president del
Cotásell el deixà passar.

Painlevé passà rata boia estona; • 1'es 1 ec-
tacle"l'interessà i fins aplaudí sovint. En
sertár, és dirigí, radiant, al porter
;- —A l'últim! Teniu, he trobat la invita-
ció.

Era fer a un altre teatre!
**'#-•	 ,

Tariabé es conta de Painleé que, sortint
de dinar anab uns anaics, es dirigia cap a la
Cambra" Al pont de la Concòrdia, es to;ubir
j5er a encenilre millor el cigar d'esquená al
vent, i seguí caminant en direcció ala Ib1ag-
dalena. •

—0ü aneu, senyor presiderit?-li preguis_
tà un funcionari de Finànces, estranyat de
Irob,gr-lo en aquella direcció.

—Vós direu, a la Cambra....
--Pena si "sembla que en Vingueu!
—Es veritat féu Paiñlevé, tot preguntant

-se d'on dimoni venia.

x**

De sortir sense corbata i altres petites dis-
iraccions així, ni parlar-ne. Segons el ma

-1 •x l'ainlevé, son tare, nnodest fabricant de
finta, encara era més distret que ell.

Es del pare . de Pginlevé ley frase, atribuïda
de vegades a Trzsiayz Bernard t 4iríg da al
grpom d'un restaurant que el vnlia_aj {dar a
posar-se l'abric

—No et inolesiis; ja tinc jrou'jeina,.a po-
sar"= e l sbi:_

També, fou son pare aquell senyor què una
;nit,'to podent aclucar, l'ull devorat per un
dubte; terrible, encepgué'un Uumí- er a asse-
gura'-se que havia apega$ el llum de gas.

Fou la seva mare, Maria Billewicz, qui
instillà en l'ànim del seu fiilfds primers sen-
timents de rebellia 'contra els' usurpadors, i s
l'empenyé a l'acció. 'Ella fou, en efecte, qui,
quan el xicot anava a l'es• ola superior, l'in-
duí a fundar una agrupació se&reta d'estu-

diants, a la qual oferí la seva casa, expo-
sant-se així a ésser víctima de les persecu-
cions policíaques. Aquest cercle d'estudiants
temia la finaiitat.de conrear la llengua i lite-
ratura poloneses, que no sols no eren reca

negudes, sinó prohibides severament . Des-
prés de la mort de la seva. març en 1884,
Pilsudski lñgressà en els rengles socialistes.
Per conspirador, fou expulsat :de la univer-
sitat. ,Quan tingué floc l'atempta4,contra el
tsar Alexandre I1I, Pilsudski fQti, ndemnat
acinc anys d'exili a la Sibèr1 oriental.
En 1892 tornà a Wlno, i, dava l'alterna-
tiva d'una vida tranquilla o np2 'agitació
treballant per á formar una voliintat nacio-
ri al, es decantà per aquesta darfera. Es tras-
lladà e Varsòvia, on esdevingué,un dels caps
del moviment obrer i el fundaddr del partit
socialista polonès. Veia en el nmviment so-
cialista una arma de combat contra els opres-
sors de Polònia. Així se'l veié, vestit amb
la brusa blava, fent propaganda pels tallers.
Eupdk un periòdic, imprès coi j i ment,
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BARCELONA

Potser	 la	 conuevancia • hagués	embadairt Cona' $chiller aleinany—diuen, aquests.
Blasco.

Al	Valencià deixà una fornada de re-.País
--Si els temes de les seves obres són estran-

publicaras plens de fe i purs; .mort ell, es fa gers:l Ha "escrit La Donzella d'Orléams per
als francesos, Maria iEstuard per als angle-

amo i senyor.el seu fill Stgfrido i el Partido sos, Guillem Tell per. ais suïssos, Don Car-'
Re ublicand Autonomista s'enganxa als fal-15	a los per als espanyols L..
dons de Lerroux i'comença a espetegar camí Sí però en compensació—podria respon-
de	 Madrid- (altra :vegada!), _a blasmar de,
Catalunya, a predicar el regionalismo bien

fre algú—, ha escrit ',Els Bandits 25er ais ale;

entendida,, i^ el ^ Sigfri^do -en pexsóna ,anà a • aanys... '	 +,	 ,.,	 '
Barcelona•.a -fer obstrucció a ,l'Estatut.. -

Aquesta	 ha estat ]- l'herència: política	 de un ple$iQSrftrII •	 ,S000Jg4
Blasco	 [báñez l	 Per a això lluità conco un I
lleó pels• carrers de ha •ciutat,	 fou , perseguit, Vo som pas	 aquella època de l'any qui'

empresonat	 amb la seva paraula enlairà
a i

s	 daga i els diaris	 3i esespoq ues de	 è	 lot

l'ideal dea	 poble	 pel .cam4••de	 la	 llibertat? poques coses de a è	la se	 Però, així 
i
 tot.-

la serp de niar ha fet la seva	 L'.a- iPobre mestre, si aixequés el cap ! dpa ue
tre dia, era La'Vaz de Madrid que en QaPñ-;

* * * lava ; però a Escòcia ti ha sortit una variant.	 .....	 •	 . 	 •
Però ara ja et'tenim entre nosaltres ; has

millor.
El monstre gate hom diu haver vist al llac

rebut l'homenatge del poble silenciós i cap- gress, i unes quantes vegades, no és pas un
cot; valencià illustre	 vale.ncià sense fronte- animal marí.	 Segons -,les desori cion.	 com
res, corsari de l'ideal ! sempre . bastant incerúes, l animhl serió un

Els	 patriotes valencians et	 saluden	 i et plesios unii de cdlor'gras negrós i d'tsn. laman 
roben amb els braços oberts.` que oscilla, segons ets testimonis, de dos a

Ai si tu haguessis sentit una mica el nos- deu metres.
tre fet nacional ! El atac Ness és massa gran i massa profund

Quin	 país valencià	 més	 digne 'tindríem fierquè •es pensi a eixugar-lo, com féu Mus-
ara! solini anab et llác'Nemi per a estudiar les

ENRIC SOLER GODES galeres " deaGalígula.	 .
A veure si tot resultarà una propaganda

-	 Ií del film King Kong..

Historietes berlineses

UN HOME D'ACCIÓ

El mariscal Pilsudski

Ocupar-se de la Polònia d'avui, de la Po- i del qual ell i mí amic anomenat Alexanñ elònia de la unitat recuperada després d`un Sulkiewicz eren redactors, administradors i.••segle d'esclavatge, sense associar-hi el nom rdpartidors.. Descobert per ila policia tsarista,de Josep Climent Pilsudski, no és ni póssi-
ble ni just. Hi ha realitats	 històriques que

Pilsudski se n'anà a	 Lodz a fer-ne sortir
' un altre, la impremta del qual installà enfóra, va de,desconèixer^ • i :una d'aqueste	 , e'. ,set , propi domicili. A la seva incansableque,L'alliberament de Polònia del' jou estran ; :,acció es deu la primera manifestació armadager,)a seva reçomposiçió enznitat és dé-

guda a ? `obra
.del	 13 de novembre. de rqo}, que anà se-tenaç t cóñslant de Pilsudski:"

Aquest home de les aventures més novelles-
guidà  d'una sèrie'i% réttiltes. Lis balès`de
la	 policia delmaren els rengles dels

ques, en un discurs pronunciat en 1922 ep
protes-

fatarrs...	 Indomable,	 Pilsudski,	 convençut
- que la independència del país només podia

assolir-se amb una lluita armada, es oposà a
la feina, i en ago8 fundà a Lwow l'anome-
uat	 Centre militar	 i	 d'altres que sortiren
arreu,	 compostos de gent disposada a fer
una guerra regular contra els opressors.

Després d'una sèrie d'esdevenimerits que
no podem ni apuntar i dels quals Pilsudski
fou sempre el :protagonista, arriba el 	 1914.
Les tres , nacions que pprïmieñ Polònia es-

t "I	 '	 ',	 p taven en guerra. LAlemanya i Austria asse-
„ f , guraaeq a, Pilsudski la independència de Po-

'

'
, lònte sa prestava élfcnéra d2J.5eus homes
per,á lluitar. çptraRçtssta	 eta` perquè cre-
gués .en :agsestes'pródieses, sia'íper,.gdè vol-
gués així començar a; lhltetar' l l jou es-_______	 _____ ranger una part del`seu	 , esposà à

'poSictó .d'aqueijs	 dós, .gçxet#ps:`', Però .. aviat
s'adona que Polònia; qo se iÁ xnar lliure ' per
h" voluntat d'Memànya i .d`t	 trra, i ales--

- 'ltores passà; :a .Varsòyia L	 junt	 alt altres

traiC ai contat de les tropes russes.'Drsprés
. de tnpl4es Peripè^ie3,•aquest home que Luden-
4orff^èn les seves Meïnòries tracta d'aprall-
tador pe lític de la guerra, fou fet presoner
,pels prussians, els quals el Sotmètcuen> á un
,tractament ;brutal.

Però ,després de l'armistici, esclatà a Ale-
manya aquella revol,uçió-que es elo^uá amb
la '.Constitució de 'Wéipiar, i el pol le alli-
lberá,, entre _altres del3hguts,;Pilsudski de la
pies$ .fixí pegué carnzi r l'uniforme del sol-
dat pel-fíel.;.dtplomatac i lhufar ra Versalles
lès bafates,por a la,rïnrficactó',i1la .indepen-
dència de'là;seva pàtria..

Però ,no, volgué el destí que e beiñés de-
finitivament l'espasa. La Rússïa -bolxevista
emprengué . una gran ,acció militar contra
Polònia 'l'exèrcit de 7a- qual, sense , organit-
zaci¢ mï j'ajut de cap <áUat, havia estat der-
rotat -aT nord. "Només aïn borne; "Pilsudski,
no havia perdut la fe en les seves forces i en
les de la nació ; aplega al seu entorn tot el
que pogué i corregué en socors de 1'exòrcit
desfet. Amb una hàbil :maniobra aconseguí
batre elsrussos i fer-los demanar la pau, des-
rés de 1 1-,- t.11.,L 1"	 t d

Pilsudski
e	 a	 a a a	 e a agos	 e  	 anome-
nada a Polónia «el miracle del Vístula»un congrés dels seus legionaris, deia entre

altres coses que abavia fet una carrera fabu-
losa i inaudita en	 la	 histdria 'de Polònia,,.
I això és Pilsudski	 fou	 el	 ,primer	 president de laveritat, ja que la carrera d'aquell
país està íntimament lligada	 la del seu.a	 -

República Polonesa, ,però aviat renuncià al

heroi, i aquesta és una de les coses més me-
càrrec, i no volgué sentir parlar de tornar-lo
a ocupar. Però, havent-hi en les esferes po-ravelloses del nostre temps; ,especialrsent si lítiques poloneses un desordre perillós, el velles considera la inèrcia general d'aquell poble lluitador reaparegué en escena. L'últim pe-.després . de 1a 11ar a_esda jtutl,,,noJLyc	 s, ;gdrb per part dels seus . amics i dels seus ene-

— segons la frase de Stanislas Wyspianski— mies.
«no volien voler».	 Pilsudski recollí el, repte Objectivament, pero, es pot afirmar ,que

de 1 ilsudsiu ha d'ésser consideratllançat a'la cara de la nació pel, poeta visio-
nari, i declarà la guerra a la dlegénda ddl

el, govern
com unoriginal sistema dl	 democràcia `a

«foc d'encenalls polonés». • base de ]a reciprocitat de les .responsabili-
tats,.	 Només per incomprensió o per excés Entre les tantes personalitats històriques

corregudes en el curs no gaire breu de la d'esteticisme polític pot ésser confós amb
nostra vida	 periodística„ no manca la del una dictadura..

Més	 expressar la nostra opinió sobrequegran fill de Polónia. Tinguérem avinentesa
de tractar-lo a Versalles, durant les àrdues l'home qve és objecte d'aquest article, més

tasques del tractat die pau, quan eh es deba- ens ostimem reportar el que en pansa una
1'	 e	 de la qual és unpersonalitattia com un lleó per a la resurrecció de la

seva pàtria. Pero abans ja l'havíem vist a
udt

reconeguda.
g
guda.

París, en un	 boirós • dia de febrer de. i914, referim á Wio nre Martín, que en unEis
	 f

]libre publicat	 Londres en	 escriu
quan encara no s'havia realitzat l'atemptat e	

família
de Serajevo-i,no es podia preveure la:immí- Pilsu erò procedeix d'una família de pgne

seva oïda	 ha	 més qui'
néncia de la catàstrofe que havia d''esclatar ceps però v

]a seva obra de
En	

seva
el a d'agost. Aleshores Pilsudski no :era sinó

g de '] IEst	 •	 cisés s'ha mos-
r	 FEs. atoiga n zacióttde
roor anitaciáun. revolucionari perseguit sense treva per la g

policia tsarista; la kaiseriana a del vell però irat destre	 calculador. Els ur
#

;.l#cine fred,t, i	
delentimplacable Francesc Jossp. I no, era . pas un' ,s u org ,to,	 n soldat	 ar ït és

seu orgull. Un soldat rarament és un ^<
revolucionari	 teòric =--com	 tants	 m'hi	 ha :

oírle,	 i	 Pilsudski és més	 aviat	 pohtic	 ett4
avui.-sinó d'acció ^i quina acció 1 Pilsudski
era indomable, i	 ni .els llargs empresonn -

^ ,	 sDceá
^	

stáat Fia.dat. Quina figura ei,
.ments ' .ni l'exili ^a Siberia foten gitou por 

demócrata, t , t e a c ,	 ,arrer'l	
t . refti	 S̀p d exdarrera' har¡pub

matar-li d1s sentiments de rebellia contra la tDires}^_:tytlie quea';1!1SUds1^ ha,nPblaéát
aitvi.

triple tirania que junyia la seva terra. Pot- , una	 enorme quantitat de lliibres,	 entre 'els
ser els esdeveniments li han fet-més fàcil rals és famós el que porta per., títol: Còr
la comesa ; però aixb tampoc no vol dir que .

ite arriba	 a! socialtsrne.j
la unitat de Polònia s'hagu'és. realitzat sense No són els contemporanis els que poden
la	 seva	 acció.	 '"`	 . ar l'obra dels que han desplegat una ae-

qAquell: febrer de', rgtl, havia arribat a Pa rt"rwttat, que : se'n : soil dir	 històrica. • Es	 tasca&	 '
rís per a inspeccionar — en' una mena de : dels que vïndrán. • Però honradament no es
corral de gla rue Vercingétorix — ha	 secció '

'
pot desconèixer que Pilsudski no sigui upa

parisenca deis ,seus legionaris. Ens :fou ,pre- de les figures més sobresortints.,de 1,Euròlp
sentat en un cafè de Monbparnasse per un del segle xx i que a cll deu Polònia la nl-
francès, como amic i com inosaltres párti- - dependència i	 la unió nacional.., Aquest ja
dani de la causa polonesa. Les pàralfles que és un fet de prou gran importranci-a perquè
ens digué	 Piisudski no foren gaires,	 però passi a segon terme a. l'ombra de tota altra
traslluien un ;ran ,patriotisme, t els seus ulls cosa.	 .

iIGtl1^3espurngjaven desde. I pensar que	 á^il•cons
pfrador'- que vèiem ea r914, en	 havia ,
de tornar a París com a cap de l'Estat polo-
nès, rebut amb tots els honors i que el pre-
sidegt, de FrançáL havia .de salur;io com <.
aqueh'que,adávánt d,rl;mó^ re	 q" ]d Po-; "
lònia ressu5citacTai^ ^	 r;•, ^	 -'•a l'escola :

El mestre. — Com et dius de nom de
fons?	 •	 _...	 -.	 ...

Uw alumne. • ,' • :foseff !	 -
EI mestre. — Bonic. I tu?
Un altreal'umne. -.,;Horstl M.
El mestre. — Més' bonic encàra. I tu...

aquell dels cabells rutllats?
^El jove Levy. — Ara riurà, senyor 'mes-

tre : enr_:dyc Adolf!>^,.•
* * :*

Tots els alumnes d'una escola hàn estat
invitats a compondre una cansó. Un dia, 

-un deis nois canta .la seva davant dèl mes-
tre:

—La gateta de casa ha tingut .fet ga-
tets, sis nazis i un casc d'acer...

Al cap de tres setmanes, la cançó fa:
—,La gateta de casa iha : tingut; set: gatets,

sis comunistes i un social diòcrata:..
—Què. vol dir ïcixò?—crida el mestre, fu-

riós—. Pèr què?	• "
—Es. Que—diu el. noi--ara els gatets , ja

han obert els ulls.
'	 ***'

Una facècia berlinesa:
Hitler estarà trenta anys al poder. Ales-

hores, cansat, furiós, Hindenburg, cloent
els punys i serránt les dents, amb veu de
tro, s'apoderarà del govern.,

B1asço Ibáñez fdu a la,svusa nacional:ua-
lenciana més mal que una ,pedregada a una
vmya.
"Molts áfïrmeh que ell, èti els seus doméñ-
çss. 1itergras, escriví q v lgncaà, ei 18$3
publicà `en un a1manac id legeitrla Lp`Torre
de Id Boatella i<l "any segCient una- altra ile-
genda: Fàlimah; és soci, junt amb Jacint

In presti it , que  s'farál, quedav bé.

`Visitett' les" GALERIES SYRA

II GUTEMBERG, S. A.

Maquinària, Tipus, Filetatge de

bronze, Tintes i Utillatge •per les

'Arts Gràfiques

A4ullers, 1 1 Vfa Laletana; 4
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Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

Viatge d'exploració donant la volta al món

Hemisferi Austral amb el cèlebre escriptor

HENDRIK WILLEM VAN LOON

75.000 kilòmetres -142 dies

Sortida 12 gener 1934 amb el súper paquebot

s!s FRANC 0 N I A de la Cunard Line

DEMANI OPUSCLES EXPLICATIUS

Agents Generals per Espanya de CUNARD LINE, NIPPON YUSEN KAISHA LINE



EL CINEMA

L'ACTUALITAT	
^	

tt	
, 	VIII"—	 La vidaprivada_d'Enric

DUES ESTRENES

	

Ores a Budapest és una pellícula molt in-	 dor ha .perdut el control i s'ha engrescat

teldigent. L'ha realitzada Row1and V. Lee 1 massa. D'aquí que el film no brilli precisa-

	

sota la inspiració del famós productor Lasky,	 ment per la seva unitat. Tot i això la pellí-

Es un altre espècimen de la producció ame- cula té prou mèrits perquè valgui la pena

	

ricana que ve, després de La fira de la vida	 d'anar-lo a veure. Es un espectacle original,

i de Vint nail anys a SingSing, a confirmar en el qual d'amor a la jungla, que el cinema

	

l'excellent situació del cinema a Hollywood ; 	 ha posat de moda, i l'afició a les històries

	

la presència allí d'artífexs inquiets a la re-	 d'amor ingenu s'aparellem amb una discreta

cerca sempre de noves rutes en la produe- coherencia.
ció, d'artífexs que saben equilibrar satisfac- Les mateixes raons que ens fan elogiar
tòriament una tècnica subtil amb una acu- aquest film, el mateix que els que hem citat

rada tria dels assumptes, simplicíssims tots. .abans, ens porten a refredar-nos davant del

Films sobre nazis Havíem vist mai un bon film d'història?
Em sembla que no. 'En dir film d'història
no ens referim .pas als que han explotat
assumptes relativament immediats al nostre
temps, com és ara La dame de chez Maxim
i, més enllà, La caravana de l'Oregon i
altres de no menys ban record, sinó sola-
tnent als que han volgut representar es-
cenes o biografies d'aquelles que gla gent
classifica sota l'imprecís i primari denomi-
natiu «d'època». Fins avui, el sol nom de
film d'història ha suscitat automàticament la

de Caterina Parr, assenyada i meticulosa
com una botiguereta, coneix també l'enuig
de les sollicituds insuportables... I — cosa
difícil — familiar, grotesc o sanguinari,.- el
tirà no perd mai el segell majestàtic que
correspon al seu lloc i al seu llinatge. _. .

Un bon film d'història, certament. Tot
hi és expressat d'una manera clara, pla-
nera, amb una naturalitat encisadora, àdhuc
la truculència. Els gags derivats. de l'acció
central no són mai excrescències forçades,

sinó que es fonen amb ella i la complemen-
ten. IEls decorats i la indumen-
tària, fidels reproduccions de
la primera meitat del segle
xvl, ocupen el lloc discret que
els pertoca, sense pretendre
en cap moment justificar ex-
hibions intempestives i vanito-
ses. Així i tot, cal dir que l'èxit
total no era possible sense el
concurs de Charles Laughton,
intèrpret formidable del rol
d'Enric VIII. Laughton rés tot
el contrari de iI'actor especia-
litzat en ]'expressió d'una de-
terminada psicologia prèvia-
ment adaptada al seu caràcter
personal. Buròcrata trist de Si
tingués un milió, biòleg cri-
minal de L'illa del doctor Mo-
reau o Neró d'El signe de la
creu, el seu art és sempre di-
vers i ric de mil matisos. Fins
en produccions ben poc felices1 	 com El diable del submarí el
seu valor incontestable es fa
imposar. L a v à d a privadn

d'Enric VIII li ha ofert ]'ocasió de donar
tota la sévà mesura. Molt poques vegades
un artista del cinema ha aconseguit Per-
nos sentir una emoció tan intensa. Uni-
cament c11 o el Jannings no amanerat dels
grans moments podien realitzar dignament
aquest treball de poderosa envergadura.

Sense alterar per res la veracitat històrica
del fons, Laug'hton i Korda han fet reviure

1 un estrénu personatge, Barba bQava empel-
tat de Falstaff i de Sanxo Pança, traspuant
un humor molt Bernard Shaw i rebec a les
tesis d'història acadòmica i fossilitzada. Si
tinguéssim manera d'observar el model ori-
ginal potser trobaríem que aquesta imatge
no és absolutament exacta. Tant se val. La
versemblança tanmateix existeix i, per sobre
d'ella, hi ha encara el fet artístic bell, Sa-
borós, reeixit.	 '

Posats a cercar obstinadament petites
equivocacions o defectes, tampoc no costaria
de trobar-ne alguns en aquest chef-d'ceuvre
d'Alexander Korda. La vida privada d'En-
i íc VIII no és :pas, donés, u:n film perfecte
(nila^lifieatiu aolicable. seÁan.c el nnstre ori_
ten potser massa exigent, a un nombre re-
duït d'obres humanes), .però sí un film ex-
cepcional. Un film on director i . intèrprets
es. complementen admirablement i compe-
teixen en talent i habilitat. Un film no sols.
pensat i resolt en cinema, sinó, a més a
més, ben pensat i ben resolt. Un film d'a-
quelis que queden sòlidament gravats a la
memòria, crític sense febleses.

ALBERT JUNYEN'I'
París , octubre.

«Orfes a

L'idilli entre la jove orfe de divuit anys
que s'evadeix del pensionat i el simpàtic
guarda del jardí zoològic de Budapest, l'idil1i
que constitueix la trama de la nova produc-
ció de Laslcv, no ofereix res de particular,
ni sobretot res de nou. Més aviat diríem
que és un eco desdibuixat d'altres històries
amoroses en aquell mateix to de candoro-
sitát isensibilitat a flor de 'pell, que els estu-
dis de la Fox són favorables a fer fructifi-
car fins a l'excés. Però, en canvi, el que és
nou .i us commou amb la sensació sempre
dqu' ;	 .íL. wP é' n i r ^° s1u:m r^ erl
marc és un gran parc zoològic que vol ésser
el de Budapest. Aquesta ciutat de feres i ani-
mals de totes .menes és el nexe de l'obra,
present sempre i donant a l'aventura, carn
dèiem, una tonalitat absolutament original.

A la pintura viva i suggestiva del parc,
d'una excellent magnificència cinematogrà-
fica ; a les abelles imatges nocturnes del llac,
la notació dels menuts iincidents de l'evasió
de la joveneta i del nen que s'ha perdut en
el laberint del parc ; a l'angoixa d'aquelles
hores fosques en contrast amb 1a serenitat
superior dels cignes blancs que llisquen da-
munt d'unes aigües envoltades per una ve-
getació d'ensomni, el director ha volgut afe-
gir, per acabar , una nota espectacuilar : la
revolta de les feres. 'En aquest episodi, evi-
dentment grandiós, diríem que el realitza-

r

It 	 aa	 }
é 1411111P111 }

^ 1
}	 1	 1}	 +

1	 ^	 1
^	 1}	 •.	 •^	 i

}
1	 }
1	 11	 • .
aa
}	 •	 • .	 }}	 1
1	 1

•1	 ^	 1
r	 '	 s'	 t't .f	

}

1
 ^ •'SME	 ^^'^	 1

a 1 /' 	 a
•

1	 ///////N///N/HN///4/i'// /%/////..Ç. N

1
i^

i	 }
i	 %	 }}

1	 •	 '	 ,	 •
i	 }
i	 •	 •}
i	 +

f
1

Hom la juxtaposarà a l'obra de Cervant'és
i aleshores els improperis seran fulminants.
Creiem •que no val la peina ele gendre aquest
camí , perquè és del tot inadequat. Hem de
jutjar de l'obra en i per ella mateixa, i re-
conèixer que Paul Morand i Alexandre Ai-
noux, que han confegit el scénario, saben
prou bé que no poden mesurar-se a Cervan-
tes. Han estat infidels, , i molt, al llibre,, per-
qué així fixaven clarament la seva posició
d'independència. Que les modificacions que
han introduiit en certs episodis, que tanma-
teix es troben en el llibre, .no són gaire feli-
ces, res més cert; peró defugim d'establir
uns parallels que serien desavantatjosos per
al trio que ha fet aquest Don Quixot.

Inútil dir que Xaliapin és ]''home que está
més lhmy de compendre l'actor de cinema.
Les soves intervencions líriques, estil de gran
òpera , fan somriure. La intervenció musi-
cal del compositor Jacques lbert, digna i'ple-
na d'interès, per 'bé que molt tímida.

Ningú, no obstant, no vo!drà perdre l'avi
-nentesa de veure les filigranes fotogèniques

de poesia plástica que Pabst ha creat en la
seva darrera :producció, tot i convenint que
el •cinema és i serà el que és per als King
Vidor-, Lubitsch, Ster^nberg, René Clair, etc.,
i no pas 'una simple rapsòdia de .moments
desconnectats els uns dels altres.

Josep I'ALAU

ufiQusnflOn4I

PROXIMA .

ESTRENA

^, Y PUT IN
J14L4BINA

Mentre el ministeri de la Propaganda del
Reich prova de posar en marxa tot de films
tendenciosos, els disconformes amb eiríègim
hitlerià, per llur cantó, no perden pas el
temps. AlsEstats Units es roda actualment
The mad dog of Europe (El gos rabiós d'Eu-
ropa), que ja es :pot pensar qui és, i es diu
que Emiy Ludwig és á Hollywood des de fa
algunes setmanes, :preparant un argument
sobre la persecució hitleriana dels jueus.

Homenafge a Mickey
S'imposava la celebració d'un homenatge

a aquesta star de cinema, tan absolutament
diferent de les altres, que és la rateta Mic-
hey, la creació del gran artista Walt Dis-
ney. Amb aquest objecte, els Artistes Asso-
ciats, amb la collaboració de la revista Po-
pular film, organitzaren un concurs molt en-
certat, demanant a les persones que hi vn-
lien concórrer que s'enginyessin a dibuixar
el major nombre possible de poses del famós
ratolí. IEils treballs .presentats acrediten una
paciència i un sentit de l'humor entre els
admiradors de les pellicules de Walt Dis-
ney que ens han plagut molt de veure.

Però calia donar tat el caire d'un home-
natge a aquest tribut a Walt Disney, i d'això
s'encarregaren els Néts del Zorro, amb l'en

-cert i d'èxit que sol caracteritzar les orga-
nitzacions d'aquest club, el qual donà dis-

Un reportatge gr $c inèdit
Un reportatge per a la posteritat

•

NOTA: Aquest homenatge es celebra arai en t cap;-
tele da provincia d'Eepanye.

CATALUNYA
TOTS ELS DIES

IOÑADOREI T

DE LA GLORIA

per M. Contreras, Lia Torà,
Paul Ellis (M. Granada)

Film parlat en espanyol

produït per M. C. TORRES
distribuït pels ARTISTES ASSOCIATS

ciLa vida privada d'Enric VII

malfiànÇa, Us suggeria tot seguit aquell
llámpant-espectacular tipus Ben Hur, Els
deu manaments i El signe de la creu ; o
aquell afany d'es-paterrar el burgès amb
l'èxhibició de vestits i d'interiors de fan-
tasia;_co'ot en el Monsieur Beaucaire de I"i-
nefable Rodolfo Vàlentino ; o aquelles ar-
bitrar'ietats inqualificables d'El rei vaga-
bunr i de les copioses versions d'Els tres
rnosqüeters; o aquells Na •poleons; Dantans
i Robespierres de cartó, ninots 'buits de
tota humanitat, ridículs i pedants com els
de les làmines d'escola del mestre-tites.

No obstant, cap raó natural no s'oposava
a que el cinema, -art jovenissim però de
possibilitats gairebé infinites, ,pogués inter-
pretar intelligentme'nt la vida i els fets dels
temps pretèrits. !És possible que els films
d'aquesta classe a més de les dificultats que
han de vèncer totes les bones produccions
per a merèixer aquest nom, topin amb al-
tres d'específiques difícils de superar; però
l'obstacle més gran era el de •poder trobar
'&fgfld°kdf12rs!uijèIA fúPá>ila ti"^i^ ató á
fica del passat sabés encertar els mitjans de
donar una forma fidel i viva a aquesta idea.
Hem .parlat alguna vegada de la im,por-
tància secundària que deu tenir el tema, no
sols en el cinema, sinó en totes les formes
de la creació artística. I, aproximadament,
podríem dir el inateix upe] que fa al •gènere.
En cada tema, dintre cada gènere, tat és
una simple qüestió de qualitat. Aquella qua-
litat que distingeix la tragèdia del melodra-
ma ; que en la pintura d'història posa asil
llegües de mal camí entre Delacroix i Mo-
reno •Carbonero, per exemple, i que en el
moment en què la història novellada coneix,
com avui hores propicies, fa que per un
Lytton Rachey o un Stefan Zweig apare-
guin cinquanta Paul Reboúx decidits a
eclipsar les xiroies desaprensions del pare
Dumas.

I bé; acabem de veure un bon, un deli-
ciós film d'història : La vida privada d'En-
ric VIII, dirigit per Alexander Korda i in-
terpretat per Charles Laughton. !Es pot dir
sense exageració que amb ell s'inaugura un
gènere fins ara només pressentit pels entu-
siastes del cinema. A desgrat de_ la colla
d'elogis autoritzats que havíem llegit prè-
viament, confessem que l'hem anat a veure
amb una certa prevenció. Alexander Korda
és també el postor en escena duna Vida
privada d'Elena de Troia, representada fa
quatre o cinc anys, on l'humorisme com
cal alternava amf elements d'un gust molt
discutible. I teníem de veure-li utilitzar 'uns
procediments semblants en la descripció del
terrible monarca de les sis mullers. Afortu-
na,dament, la nostra por era del tat injus-
tificada. Prescindint del polític, del guerrer
i de l'agosarat heterodox, Korda ha aplicat
tot el seu talent a presentar-nos un En-
ric VIII mtim, ben de caen i ossos, alterna-
tivament apassionat , sensual, cruel, golafre,
trapacer, optimista, taciturn, divertit o co-
lèric, saltant d'un àpat pantagruèlic a una
cançó o a un joc de cartes, lliscant entre
adulteris, repudis i decapitacions, sempre a
l'encalç d'un amor inabastable. Quan el tro

-ba per fi, després d'haver passat per cinc
llits conjugals, vell i xacrós, en la persona
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Pnuei¢ da Grscie. 57. — Telèfon 79651
De les 3 tarda a la 1 matinada

CURIOSITATS MUNDIALS

ROMEO 1 JULIETA
(Divertit dibe ,sonor)

NOTICIARI FOX SONOR
Noticie d'Eeranye

NOTICIARI FOX SONOR
(Internacional)

XI eeive,, r del fri:iesr a Itàlia, i altre.e

Reportatge gràfic i inèdit com
homenatge a Blasco Ibáñez

Un document cinematogràfic
per a la posteritat

Iq N U i[ EU /

La primera pePlícula
espectacular de la
pantalla sonora

10.000 inférprefs
dirigits per

Cecil B. de Mille
Aquest film no es projectarà en
cap altra local de Barcelona fins

l'any vinent

Es un film Paramounf

Budapesia

nou film artístic de Pabst, Don Quixot. Que
tenim una idea dogmàtica del cinema i que
això cns priva de compondre el Don Quixot?
No hi podem fer més. Per nosaltres, una
pellícula ha d'ésser essencialment, e1 mateix
que la poesia i la música, continuïtat, i un
film ha de convèncer-,tos com una unitat.
Pabst ha compost per al seu Don Quàxgt
unes imatges sorprenents de bellesa plóstica. Walt Disney
Aquesta composició rés tan	 intelligent, que
gosaríem dir que ho és massa i tot. Almenys,
és visible, i	 per tant perjudica la impressió sobte a l'Hotel Orient una festa que es veié

part,estètica que val	 en	 art	 operat per sorpre- an	 ssimn 1 en el curs de la qual es ,pro
,.y...,,.L^	 yu	 ..	 ..,,.

matogràfiques — especifiques perquè res fora
^t^fün:y	 ^^bt,.e.^„-	 '-..1-'crea'mvt

Mick'ey, u,n film que assenyala una data 'et
del cinema no pot substituir-les —, aquelles el cinema.
idees que són la sort i l'avenç del cinema, -L'èxit i la simpatia de d'obra de Walt Dis-
no podem trabar-les en el nou Ilim de Pabst. mey,	 que	 tantes	 'voltes hem	 comentat	 en
Doneu-unos urna collecció — això sí — el més aquestes pàgines, mereixia tot això , i ente-
completa possible de fotos d'aquest fiilm, i ja nent-ho així, felicitem els organitzaors d'a-
tenim en essència el millor de l'obra. quella festa pcl 'bon acudit que han tingut.

Aquesta pellícula farà córrer molta tinta.



ugene

Si nosaltres no visquéssim gairebé al mar-
ge del món teatral estranger, del qual no-
ms ens arriben els èxits melodramàtics po-
pulars i les obres que poden ésser afusella-
des - o aàaptades — impunement, no es
comipendria el fet que de l'obra total d'Eu-
gene O'Neill, una de les figures més con-
siderables del teatre modern, només cone-
guem l'Anna Christie; estrenada fa anys al
Romea en la versió de Millàs-Raurell. Pos-
sibiement el cinema, abans que l'escena,

Eugene OWeill

Un éxíf rotund

de la cínemafo=

grafía europea

al

TIVOLI
NOTA : Aquesf film no es pro •

jecíarà en cap saló de Barcelona
durant l'any actual

ES DESPATXEN LOCALITATS

EL TEATRE
Opera flamenca Un llibre de J. Artís

El nostre collaborador Josep Artis acaba
de publicar sota el títol de Tres conferèn-
cies sobre teatre retrospectiu, un recull in-
teressantíssim 'en el qual són aplegades les
diferents dissertacions que sobre el tema que
el titula ha efectuat l'autor sota el patra
cini de la Generalitat de Catailunya.

E1 volum conté les conferències El teatre
d'aficionats a Catalunya, El misteri de 1a
Passió als teatres barcelonins i Josep Robre-
ño, autor i coniediant, donades en diferents
avinenteses les dues primeres a l'Escola de
Bibliotecàries de la Generalitat, i la segona
al Casal lcària, de4 Poble Nou. A més amés,
hi ha inscrit l'estudi que sobre La Renai-
xença Teatral: Francesc Renart, precursor,
nubiicà Artís en aquestes mateixes planes.

Francesc Curet encapçala el llibre amb un
curt pròleg en el qual exposa de manera
senzilla i claríssima els mèrits que ha con-
tret Artís com a historiador del nostre tea-
tre, No som nosaltres qui per regatejar-los-
hi. Curet diu que Artís quasi esgota la ma-
tèria ; la nostra modesta erudició ens portaria
a treure aquest quasi per proclamar que dar-
rera d'ell bona feina haurà de tenir qui
vulgui dir alguma cosa de nou en els assump-
tes de què tracta.

Es um llibre agradós i de bon llegir, en el
qual ni afeixuguen les cites ni embafen les
frases retòriques. Concís i net, Artís va des-
cabdellant els seus temes amb un estil tan
poc literari com sigui possible, però emo-
cionat i viu, traient de cada període, de cada
modalitat de les que estudia, tot allò que
ens els pat fer més representatius i intelli-
gibles.

En resum, es tracta d'una obra que ha
d'ésser imprescindible iper tot aquell que vul-
gui assabentar-se d'alguna cosa en concret
sobre el nostre teatre del segle passat, 'les
seves figures, 4es seves obres, Ics seves peri-
pècies, ]''ambient en .es desenvolupà i es-
tudiar les causes que concorregueren a do-
nar-li l'empenta que l'aconduí a la seva eclo-
sió.

El vplum és editat per la ;Generalitat de
Catalunya, Publicacions de ]''Institut del Tea-
tre, i acuradament imprès .pels tallers de la
Casa de Caritat.

J. C. t V.
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El Balan jove Robert Samsó, és un ar-
gent-viu. Ahir, Don Juan Tenorio, demà
passat, Los malos pastores ; més enllà, El
registro de la policía. I ahir i avui, a més
de comediant, autor — autor de sarsueles,
de comèdies, de vodevils, de revistes.
ti Ab^1 u etrdcaia .Lmillnr.— oos r te-

lles cus est llegint les quartilles:
L'amic es treu una targeta i ens l'allarga.
Es una targeta dels .primers temps de l'ac-

. tivitat artística d'En Samsó.
Diu :

ROBERTO SAMSó

tenor cómico de afición

I^

(Anna & Elisabeth)
L'AURORA D'UN NOU CINEMA

NOTA : Encarregui les seves localitats, sense recárrec, amb tres dies d'anticipació

flamenc fins el moll de l'os. Vesteix la ja-
quetilla vermella de lentejuelas i els panta-
lons d'alpaca negra, que el dit Antonio Bil-
bao va llençar a París. En iniciar el ball
— quintaessència del flamenc — es passa els
dits de eles dues mans per la llengua... 'rot
ell és estil. I quin estil tan meravellós ! Un
estil que li frena constantment éls impulsos
i el fa ballar aguantant, amb temple. Els
seus balls por alegrías són un prodigi de
matís. I quin sentit de la composició ! El
cap, els .braços, les mans, el tronc, les ca-

ian.a Carreras i Antonio Bilbao

mes i els peus són una meravella de colla-
cació. I en cada figura de dansa, aquest
cap, aquest tronc i cada un d'aquests mem-
bres són unes parts que estan estretament
relacionades entre elles i amb llur tot. Quin
seritit de la composició! Composició de cada
figura i composició general de la successió
d'aquestes. Una plàstica i un dinamisme
poderosament harmònics. I tat curosament
esporgat d'espectacular . Sense cap concessió

Ilá nt, el ` púbhc dei Ñbevo Mundo và^xiu-
lar Él nnEstampía. Com un públic semblant
va xiular tres anys enrera l'Escudero al Cò-
mic. I és que, com diu aquest : uEn iEspa-
ña no toleran los tíos, prefieren las furcias...n

SEBASTIA GASCH

Aquestes darreres setmanes els flamencs
s'han dedicat a Tàpera. Aquell espectacle
modestíssim que els andalusos, amb el seu
gust pels superlatius, qualifiquen pomposa-
ment d &pera flamenca, ha inundat les nos-
tres sales de suburbi. IEls emperadores del
gramófono i els divos de la voz de platino
han fet lliurament de les seves al Circ Bar-
celonès; "tres o quatre vegades, al Nuevo
Mundo, cinc o sis, i al teatre Nou, dues.
Nosaltres no hem anat a gairebé cap sessió
d'aquestes. Totes aquelles queixes amargues
i	 interjeccions tristes, tots
aquells cants nostàlgics, ja ens
els sábem de memòria. :1 si
l'espectacle no és bo de debà,
és tan monòton ....  tot
vàrem entrar al Nuevo Mundo
una mit que, em els cartells,
perdudes entre abundants lle-
tres de pam, n'hi havia unes,
petites, petites, que deien : El
!Estampfo. Tots els que ens se-
gueixen deuen recordar aquest
mon. Car, en un interviu fet
a Vicente Escudero que va sor-
tir darrerament ací, aquest ar-
tista gitano deia : aA Madrid
hi ha un ballarí, El'Estampío,
que, ballant per alegrías, no té
rival. IPerò treballa tan poc!
Aquest havia d'interpretar El
amor brujo hr Veure'l anun-
ciat i comprar una entrada
fou tat li.

Quin públic tan bo ! Homes,
molts homes. Cossos fins i
flexibles... Davant de tanta
esveltesa, el redactor de De-
tective o Voilà no s'hi pensa-
ria gens ni mica. I deixaria
anar el tòpic de oonsuetud
élancés comete un poney gra

-be... Rostres, bronze i oliva,
d'un perfil puríssim. Cabells
lluents d'un negre blau. Ulls
del verd més fosc... Hi són
tots, els gitanos. Bruts, espe-
llifats, sinistres, els de Somor-
rostro s'agiten nerviosos, a
dalt. Bigotis rinxolats, moca-
dar de seda al coll, brillants a	 Adr
la corbata i als dits, els de
Sans fumen uns puros com un temple, a
les butaques. Hi són tots, els gitanos...
1 els mariners de l'Aeronàutica. Molts.
D'aquests, però més refinats, també n'hi
ha al Barcelonès quan treballa un trans-
formista. D'aquests, l'empresari assassinat
Oscar hufrenne en sabia alguna cosa...
Quin .públic tan bo ! Tots aquests especta-
dors són encara de més abona fe que els de
la taverna dels tenors. Quan canta algun
fino, un somriure porfoetnn,a*+t ;d:oka oli

entreobre la boca, van fent que sí amb el
cap, les celles se'ls contrauen — tic fla-
mene —, tot. e9 cos els vibra, tota la nos-
tàlgia de la terra se'ls desperta... Però què
és això? L'aire ja va dens d'aplaudiments
frenètics. Ha sortit un divo. Silenci, que
ja la ballem. La cantem, millor dit.

I vam sortínt més divos. Tots porten uni-
forme. Tots van vestits de negre — y ese
traje negro que tú llevas -- luto de pena y
dolor—. Tots llueixen unes sabates de ros
fosc i uns mitjons de seda negra transpa-
rents... El Niño de la Rosa Fina, Euse!bro
de Madrid, Antonio Guerrita, el Niño de la
Puerta del Angel; Angelillo, el incompara-
ble... Tots canten el mateix. Colombia-
nas... Medias granadinas... Els fandangui-
llos abunden. Es el cant més fàcil. Però
com que és enlluernador com uns focs arti-
ficials, el públic,; l'exigeix. 1 els niños, en-
cantats. No s'han d'esforçar tant. S'han,
acabat les seguidillas gitanas i les soleares.
S'ha acabat el cante grande. Ha mort amb
Antonio Chacón i Manuel "forres. Ara tot á
són fandanguillos, aquest cant superficial de
contrabandistes de mar que es canta a EI ?.
Palo i La Caleta malaguenys. Parlant amb
l'Escudero, el seu gran amic, d'aquests
fandanguillos, Manuel Torres, l'únic vell';`
que quedava, traspassat fa poc- a Sevilla,
exclamava despectivament : Eso Qa mi esta á
en inglé ! Menyspreu merescut. Car el cante ".

j
ondo ha degenerat. I el 'ball flamenc tam-
bé. Som lluny d'aquells bons temps en cls x
quals el Mrracielos, 1'tlrüc ballant por rosas
El Raspao, Manalito Pamplinas, Enrique q
el Jorobao, graninnavador del zapateado,.'
Joaquín el Feo i dl seu germà Patricio, reis-,
de les farrucas i tientos, ameiian los pies
--- com ens deia un gitano vell — y' allí se
estaban haciendo encajehoras y horas».
Abans, es ballava flamenc amb els dos peus.
Ara, tots els ballarins són coixos. I abusen
dels garrotins que són a la dansa el que
els' fandanguillos al cant. I introdueixen en
els seus balls passos russos i fins i .tot ame-
ricams:. Quins rteniq s aquells ! J a en queden
pocs d^Is purs4 Només 1''Escudero, Antonio
Bidba6- .dedicat 'árá a muntar revistes i
que véïèu:aCí retratat al costat de 1'Adriana
Canreras --i aquest Estampío que ara ha
actuat al Núevo. Mtmdo.

Mireu-la que és bo! Sec, angulós, nerviós,

MOLT AVIAT

El film més còmic
de l'any

UNA FIGURA DEL TEATRE AMERICA

O'NeiII

d'allò més periillosíssim per als irítèrprets.
La trama de l'obra és aquesta : Nina

Leeds filla d'un professor universitari, viu
amb l'obsessió del record del seu promès,
Gordon, mort a la guerra heroicament.
Aquest sentiment dolorós la indueix a odiar
gairebé el seu pare, .perquè ell va impedir,
en el darrer permís que havia tingut Gordon,
que es casessin, «Ell em volia i jo el volia a
ell. M'havia de donar a ell, de fer-lo feliç,
i ara estaria gràvida d'un petit Gordon,

en 'lloc d'estar-ho només d'un
odi», exclama ella. Després
d'una escena violenta amb el
seu pare i amb Charles Mars-
dcn; un amic de la infantesa
-- escriptor sense ambicions i

	

té	 home tímid =, ella sein va-a
ji fer d'infermera d'invàlids de la

guerra. Al segon acte, el pare
ha mort i ella torna per veu

-re'l, acompanvada del metge
en carp de l'hospital on ella ha

	

Dl	 treballat -. i on la seva obses-
sió l'ha induït a lliurar-se als

fj soldats invàlids, en una sim-
bolització insatisfactÒria d'a-
quella negació a Gordon que
ha amargat la seva vida - i
amb,Sam Evans, un xicot jove
i modest, enamorat fidel i si-
lenciós de Nina i ignoramt de
la seva vida irregular. Davant

	

t "	 del cadàver del seu ,pare, Mars-
r• den i Darreli, el metge; aeon-

sellen a Nina que es casi amb
Evans. Això centrarà la vida
d'ella i ajudarà a encarrilar la
del tímid i indecís' Evans. Perd
Sa.m — és la seva mare qui
ho explica a Nina quan, amb
el seu marit, visita en viatge
de nuvis la casa pairal —, té
un heretatge fatídic: el "seu
pare i' tots els seus avantpas-
sats lhan mort boigs ; no pot
tenir fills, per tant. Hi ha una
escena amb la qual hom veu
les reaccions de Nina enfront
del seu marit i el seu neguit

ans farà conèixer d'altres obres del mestre
del teatre nordamericá i hom anuncia, in-
tcrpretada pel famós autor negre Paul Ro-
beson , la versió cinematogrà-fica de The Em-
perer fones, i possiblement algun dia els
dirigents a Barcelona de la Metro ens cre-
guin aptes de gaudir Strange Interlude, rea-
iitzat fa més de dos anys, amb Norma Shea-
rer i Clark Gable, i que és un film el destí
del qual — igual que el de Pluja, de So-
merset Maugham , amb Joan Crawford —,
'n té. t.,,,	 ' ".-.,« -,..-- - 1 --- '--.. r_. ....
La personalitat literària d'Eugene O'Ñeill,

situada en l'olimp dels grans autors dramà-
tics contemporanis, amb Pirandello, Haupt-
m'ann, Bernard Shaw i Molmar, justificaria
desobres, tanmateix, la inclusió d'alguna
obra de4 dramaturg americé entre les estre-
nes del nostre teatre, que massa sovint ha
de recórrer a les traduccions. P'er aixa vaig
contestar a una de les preguntes de l'en-
questa feta per la secció de teatre de l'Ate-
neu Polytechnicum, a què alludia Joan Cor

-tès i Vidal damunt d'aquestes planes, asse-
nyalant com a obra indicada per a ésser tra-
duïda i representada precisament Strange

Interlude. Potser trobaríem entre l'obra to-
tal de O'Neill altres drames més accesibles
al gust 'del .públic, àdhuc més fàcils d'inter-
pretació, que el títol indicat, però em va sem-
hiar que, pel seu caràcter d'óbra innovadora

d'una manera teatral, per la seva moderni-
tat i crueltat, que fa pensar en un Ibsen re-

jovenit i sense discursos ni simbolismes,
Strange Interlude era una obra destinada a

ésser donada a un públic reduït i selecte,
en una mena de teatre experimental. 1-Ii
han, és clar, Desire under the elms, Marce
Millions, Lazarus Electra, a la disposició
dels traductors i de les empreses, però és
difícil que aquestes gosessin encarar-se amb
dis deu actes, densos de vida i de pensa-
ment, d'aquest Estrany Intermedi, que, se-
gons el pensament de l'autor, és un sím-

bol de l'existència humana. Una edició po-
pular ha posat, fa poc temps, a l'abast de
tothom, aquesta obra, generadora de polè-
miques inacabables i reveladora de la madu-
resa del talent d'Eugene O'Neill. Si la lee-
tura de les obres de Bernard Shaw, amb la
mordacitat brillant i implacable de pròlegs,
epínegs i acotacions, fa de vegades l'efecte

de supervaloritzar la transcendència de l'ar-
gument i dels procediments teatrals, el dra-
ma de O'Neill, en llibre, fa admirar en':ara
més la gosadia de l'autor, en adopt:-zr el
vell i recusat apart per a revelar ela pen-
saments més íntims, àdhuc el subconscient
dels personatges, en una innovació dels pro-

cediments tècnics que ha d'ésser un escull
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INICIS DE LA RENAIXENÇA

Joäquim M. Bover
Ni una sola ratlla en català. Minses allu- riosos.	 Piferrer arribà a	 tenir-li por.	 Des-

sións a la qüestió renaixentista. Allunyat de embarcà — romàntic i tèrbol — a l'illa. Bo:
qualsevolgest literari relacionat amb el mo- ver l'agafà pel seu compte i tot era fer-li
ment. I, a desgrat de tot això, home de Ti veure monetaris i excavacions i incunables.
1Zenaixença. Neix a Sevilla, l'any r8ro, i en Piferrer cercava consemblants en . poesia 
resta maniàtic tota la vida.	 Ho fa constar Quadrado, Aguiló, Montis — i el pobre Bo-
sempre que pot. ,Tota la seva obra,	 però ver	 era	 un	 home educat amb	 essències
— volums i volums — gira entorn de 1''illa del	 xvcu,	 a	 llegües	 de	 tot	 romanticisme.
que . l'adopta : Mallorca. Noble? També lob- L'estil el revela plenament. A finals del se-
sessiona aquest tema i el fa analitzar	 orí- gle xvtti a Espanya tothom escrivia horro-
gens i pergamins, llibres baptismals i fulla- rosament :	 un estil sec, musti, desagrada-
raques de plets a la recerca de l'escut pos- ,ble. ,Els	 grans	 autors són. ,durs i	 aspres
sible.	 Acaba	 .per	 resignar-se	
troba un mot falaguer i lluent :
ln,, scientia	 nobilitas.	 Remar-
quem el que hi pugui haver de w: t

prgblemàtic en aquesta ciència
boveriana, acumulació carrego-
sa de, detalls, de dates sovint s	 y^^
errònies, de descripcions minús-
cules i versos	 d'ocasió.	 L'Ex-
celfentíssim Senyor — ]i agra-
dava d'ésser anomenat així --
subsisteix a hores d'ara gràcies

la un sol llibre. La seva ploma I	 'h

en brollà — muníficament i 1 ^
vint-i-set. 	 Avui	 en	 consultem
un, nomós Escritores Baleares. p t	 r
Es	 tima	 llista	 bio-bibliogràfica ^	 á
reeixida,	 la	 més	 completa	 i v:
exacta de	 les existens.	 'Es	 un
treball	 massís,	 erudit,	 resultat s
de , tota una vida de pols im-
presai .arxiu	 arratolinat,	 pro-
ducte , perdurable de	 les. ambi-
cions de l'autor, àvid de creus 1"j
i de medalles, silueta romántica f̂•^'	 i
a la recerca voluptuosa del llo-
rer i la corresponsalia arqueo- p
^Idgico-literària,	 ambiciós	 d'au- t,	 +st'I
rèoles :patrícies	 i	 ennobliments
de tota mena i ln scientia no-
bilitps, deia l'escut de Joaquim
Maria Bover, Cleandre	 Lireeu
entre els Arcades de Rama

Visqué la seva meitat de se- 1 r,
gle des de la pau del retó ma-
llorquí.	 Uns	 moments,	 breus,	 a • t	 tl
el tràfec madrileny. Desgràcies
maritals el feren tornar a l'illa.
És çomp1icava ]á vida amb con-
decoracions i títols.	 Treballava

inexhaurible — en augment
constant de mèrits a presentar.
La seva ingenuïtat era tema de	 Joaquim M. Bover i altres f ersonatges
broma constant als cercles lite-
raris	 qmallor uins de l'hora. Ell vinga parir Quintana, Gaillego. (Excepció : Moratín. Cal-
follets . sobre temes de punta d'agulla : Des- erà estudiar l'evolució de l'estil des del Pare
çripción de la gruta de Canet en la villa de Eeijóo -que inicia aquesta manera — fins
Esporlas, La lira de Bovino con motivo de la al duc de Rivas, que és un dels primers que

nn1	 1a irn dP lo .Serenísima bM1'incesa Doña
.,ucesos de

reaccionen.	 La gent vulgar escrivia pitjor
trera,:.su Instorza que tienen re- cau de les mans t els periòdics de l'any r8rocon la de Francia. Aquest darrer títol
va
lacion són irresistibles	 Exempe de periodista deésser motiu novell de facècia. Quadradp i les Corts .de Cádiç és Gallardo: té ja ten-la seva colla h contestaren amb una història déncia cap a un casticisme lleugerament fal-de, la civilització	 a l'illot	 de la Dragonera sificat, però L'estil és recargolat, difícil, men-en relació amb lla història europea. El llibret tider. A Catalunya trobem exemples: Camp -fou tema de riallades mesos i mesos. Bover many, Aribau. L'últim lloat per Quintana.no descansava. L'exasperació era motiu de Cap dels dos artífex del llenguatge. Valerames investigacions,	 d'hores	 i hores de bi- , parlava un dia de Campmany:blioteca. IEs un model de savis- locals del xix. _Mi nari	 escribe mejor que éI.Ell és guia d'estrangers i	 cicerone de cu- Bover té aquest estil pedregós .i carregat

d'espatlles. Es un dels escriptors meatys emo-
cionats que conec. No es podia entendre mai
amb	 Pau Piferrer, ple de f6rmuiles noves i

Eait en la mida complexes.
Corbates inarrugables L'erudit,— simplement	 erudit — que	 era

. r 	 Pijames a ban prea Bover era home de lluites microscòpiques.
' Els seus crits .i les seves bregues per a arri-

JAUME I, fit bar a ésser 'Cronista de la	 Ciutat (contra
'	 "	 Telèfon 1165

I ario, que també hi aspirava) són famosos.
cTambé és	 èlebre una frase 'seva sabre Gear-ge Sa ,id .L	 oa nove•rsta francesa anà, amb

Chopin; a,visitar Ia.'casa del comte de Mon
-tenegro. El capellà `li ensenyava la biblio-

teca. Entre altres tresors era .conservada allá
la célebre carta geogràfica de Valseca. El
pergamí estava, plega't; a un recó de la sala.
El desplegaren i, per tal d'aguantar^lo, col-
lacaren a cada un dels cantons un tinter.
La pell, tivant, es contragué i'totes les figu-
retes els mars i els reialmes nedaren entre
la tinta negra. Bover, ple de mala intenció
pueril, comentà.;

—Aquests francesos . ens tenen una est-
veja!

Morí l'any 1865, rancuniós de minúcies.
Deixà — manuscrits - vint volums de Mis-
çelánea erudita mayoricense que havia anat
escrivint tota la vida.

Dan Joan Muntaner i Garcia, «cuyas poé-
ticas dotes en la versificación latina Pueden
Competir con las de_Ovidio mismon, li feia
l'epitafi sonar :

Seniper Nonos, nomengr e iuum, laudes que
manebunt..

J. ROSSELLÓ POROa

Aviat a les GALERIES SYRA, exposi -

cïó-subhastá. d'obres catalanes

e	 'a 	) ,
LE/ LLETREð

El temps perdut de Marcel Proust

Ja és sabut que per a Proust el temps
perdut i la seva. reconstitució són la deu de
la inspiració artística: L'evocació del passat
és el camí únic de l'obra d'art, diu en la
segona part de Le temps retrouvé, pp. 8o
i 8r. Només podem compendre la realitat
viscuda amb molta anterioritat, diu en altre
lloc. I per a Proust la realitat és .una re-
lació entre les sensacions . i les emocions que
el record evoca i desperta (Ibid., ,pp• 39
i 40). Només podem compendre la realitat
que visquérem antany, tot evocant-la, per-
què en ella hi ha, adherits, tots els nostres
sentiments d'aleshores... Així • el nostre jo
present es comunica amb el nostre passat
dont les choses gardaient l'essence et l'ave-
nir, oci elles nous incitent á le goAter de
nouveau... (Ibid., pp. 33 i segs•); La Natura
no esdevé amtèria d'art fins que l'apreciem
a distància, en el passat, i sobretot quan
`l'evocació es produeix mecànicament i im-
previstament .per 1'aoció fortuita de qual

-sevulla incident del nostre present que ofe-
reixi ressonàncies correlatives amb les d'un
altre incident semblant, vulgar o sobresor-
tint, del nostre passat. Així per exemple,
en els tres o quatre incidents nimis que es
produeixen en la relació darrera de la sèrie
A la recherche du temps perdu, quan Proust
retorna al gran món després de la seva ma-
laltia i es disposa a penetrar als salons de
Mme. • •VerdurLn esdevinguda Guermantes.
En la coincidència de dues sensacions o
emocions, viscuda l'una i evocada l'altra,
la nostra sensibilitat esdevé tan aguda que
Proust hi reconeix la contemplació de l'es-
sència de les coses (Ibid., p..a,). Qu'un
bruit, qu'une oüeúr déjà entendu et res pirée
ijadis, le solent de nouveau, d la fois daus
Ie présent et dons le passé, réels sans @tre
actuels, idéaux caus @tre abstraits, aussitGl
Pessence permanente et habituellement ca-
chée des choses se trouve liberée, et notre
vrai moi, qui parfois dejuis longtemps sem-
blait mort, mais ne Pétait pas autremenf,
s'éveille, s'anime en recevant la céleste nour-
riture qui lui est a^portée (IbuL, p, r6).
Es més, tal cosa que veiérem en un deter-
minat .moment del nostre .passat no roman
pas per sempre unida solament a allà que
aleshores hi havia. al nostre entorn, smó
també i ben fidelment a allò que nosaltres
érem : no pat ésser reviscun només que per
la sensibilitat, per la persona que nosaltres
érem aleshores (Ibid., pp. 33 i segs.). En
la pàgina 237 dél susdit volum inclou les
altres persones, les altres psicologies, en
aquesta aura de sentiments pretèrits : Nous
ne 5ourrions pas raconter nos ra^ports ayer
un étre que nous avons méme jeu connu
sons faire se succéder les sites les plus dif-
férents de notre vie. Ainsi chaque individu
— t išl&f,ç ^c^s individus
lution qu'il avait accomfdie nan seulement
autour de soi-méme, matis autour des autres
et notamment par les ositions qu'il avait
occupé successivement par rapport à moi. Et
sa yas doicte tous ces plans différents suivant
lesquels le Tenps deguis que je ven-ais de
le ressaisir, clans cette féte, dishosait de ma
me en me faisant songer que dans un livre
qui voudrait en ra,aónter une, it faxudrait
user dar oppasition d la 'syehologie plpne
dont on use d'ordinaire, d'une sorte de psy-
chologie dansl'espace, ajoutaient unebeau-
té nouvelle d ces résurrections' que ma mé-
moire opérait tant que je songeais sçul Bans
la bibliothèque , puisque la mémoire; en in
troduisant le passé Bans le présent sans le
modifier,, ,tel qu'il était au moment oú était
le présent;'supprimè i5récisément cette gran-
de dimension du Temps suivant laquelle la
vie se réalise.

EI deus ex machina d'aquest evoeacionis-

VAR IETATS

"Sol Ixenf"

EI nostre apreciat`collaborador Albert Ju-
nyent, les~. Jòniques gparisenques del ,qual
1 han revelat com un avisat seguidor alhora
que un sagaç comentarista de ]'actualitat li-
terària i artística s'ha emprès la publica-
ció, a París de Sol_ ixent, revista mensual
que e1 seu; subtítol Balears-Catalunya-Va-
lència defineix prou bé. No' es 'tracta pas
d'un simple erftreteniment de la colònia de
llengua catalana a París, destinat a recollir
activitats de casinet i a estampar en les se-
ves pàgines afalacs a la petita vanitat. Cap
amie nostre no és capaç ¿'una feineta així.
Amb una ambició més alta — i del tot Iba-
ble — vol ésser un punt de contacte.espi-
ritual entre els diversos nucnis de catalans,
balears i valencians escampats per l'occi-
dent europeu. L'angle des del qual 'són en-
focades les activitats !• parisenca (G. Cha en-
sol), balear (Bartomeu; Bauza), catalana (Jo-
sep Palau), valenciana •P. Bernardo); les„
altres collaiborácions d'aquest primernúme-
ro de Sol ixent,que correspon al mes d'oc-'
tubre, assenyalen prou bé una orientació
digna i ,que ha de rperèixer, no sols l'apro-
vació

-
 ,áñs encara més l'ajut- de tothom.

Malgrat.la, senzillesa de lá presentació, la
modèst de la , cleclaractó de principis que
encapçala' aquest primer número, Sol ixent
pot fer més —• i tenim là confiança que ho
farà — que d'altres empreses megalomanía-
cament començades, per a fracassar en poc
temps, amb un ;actiu d'eficiència migradfs-
sirn, enormement desproporcionat als mit-
jaras esnlerçats.

Vagi.als coratjosos amics de Sol ixent la
nostra benvinguda més cordial ï el . desig més
càlid de la Ccn tinvïtat de llur obra.

Esmena
Ver haver saltat, essent ja la pàgina en

màquina, aparegué sense signatura, en el
número 'passat, l'article sobre L'Arxiu His-
fòric Municipal i la Taula de Canvi. Com
que es tracta d'una errada difícil de corre-
gir per part del lector i l'article és pròu
important, tenim interès a fer constar que.
és obra del nostre collaborador .Joan Sacs.

me miraculós és; per a Proust, l'oblit, po-
derós instrument d'adaptació a la realitat
perquè ell destruéix dintre de la consciència,
de manera .paulatina, la part de passat so-
brevivent que es troba en contradicció amb
ella (41b. disp., I, p. 224).

El somni, qué és el màxim oblit, resulta
per a Proust una inesgotable reserva d'evo-
cacions. ''En el ' somni, per exemple, Proust
reviu els amors' éxtingtts que en estat de
vetlla no pat reviure ; i creu que els desigs
o els enyors 'de coses inexistents que 'els
somnis puguin engendrar és la condició que
cali; per, a treballar literdriament, per ,ahs-

treure's de la rutina, per a desempallegar-se
del concret (Tems reír., II, 75) ; o així es
collegeix d'un paràgraf de sintaxi tèrbola.
Altrament, en el somni podem retornar a
la nostra joventut quan aquesta ja és lluny,
podem experimentar-hi la desencarnació, la
transmigració de les ànimes, l'evocació dels
morts, les illusions de la fallia i la regressió
cap als més elementals regnes de la Natura.
(Jean. fill., II, p. co.) Sobre aquest evoca-
ctinnisme guasi espiritista Proust revé em elu rrer VOiCiXii ue ta serie l i emps reír., si,
página 82) en retreure, ja més moderada-
ment, ]'encís dels Mérnoires d'Outretombe,
de Chateaubriand , i assenyaladament tot
l'altre evoeacionisme malenconista del ma-
teix autor, i 1'evacacionisme de Baudelaire,
i él del deliciós Gerard de Nerval, aquella
encisadora Sylvie que jo mateix em vaig
complaure a traduir anys enrera.

certament l'encís del passat és gran, i
sovint d'alta condició poètica :' sempre fou
així. Ja deia el Brusi de mig segle xtx que
çrialqujer tiempo tasado fué mejor • Això ens
iiñdjca que 'evocacianisme literari que en-
Eisà ,els' homes i dones de tot telnps, que
èat,- 'certs moments de la vida encisa els es-
perits més prosaics i brutals, és particular-
ment. el. clima necessari i més constant dels
espèrits senils i ` fins dels rhés vulgars. Le-
vocacionisme és ein.2 de dos ta;llants, un
taltamf prtistic i tiro altre de carrincló, pero
ambdós refractaris o insensibles als fets'
presents. Proust es declara ben explícita-
ment refractari al present, si bé ell, encara -
que no ho u
y	 vulgui reconèixer, és igualmen t .
sensiib e al passat i al pres€ rt. La seva obra
prodigiosa ho palesa • ,bélprou. Però Proust,
que sol ésser discret 'en'els seas judicis més
justos, discret en el millar sentit del mot,
sol exagerar quan discorre sobre els seus
errors; i així es dóna el caí que en la seva'
estimació exclusiva de l'evocació del temps
perdut arriba a esdiure que aquesta és el
temps pur, un xié de 'temps por (Ibid., pà-
gina 15), i no es cansa de dir 1 repetir que
fora del °temps -perdut,do ht há matèria per
a l'artista. Oblida que el pintor i l'escultor
tito treballen sinó sobre la matèria present,
} que Ju4es' . Renard fa el mateix en litera-
tura. No cal "pas citar més exemples en opo-
sició a'l'error o a ]'exageració de •Proust;
qq!i ts ja assenten .prou definitivament el
p àtpi. De manera que, si bé es pot ac-
ceptat- l'evocacionisme com a deu inspira-
dora de literats, ca l fer la reserva que tambz
forà de l'evocacionisme la literatura pro-
dueix, obres cabdals. No és d'estricta neces-
sitat literària 'refugiar-se en la inspiració
quasi" sempre de'sguitarrada de la hipnosi.

Pla idea de «temps pur» que exposa Proust
serà abusiva° si no és .gratuita, ço que per
a Proust és temps, pur serà «temps en con-
tradicció amb la reàlitat e per a una altra
persona que evoca altres moments pretèrits.
No hi ha un peculiar temps, pur o impur,
per a cada .persona, sinó un sol temps, pur
o impur; per a tothom. Però potser resulti
incongruent parlar de temps impur, des de
qualsevulla punt de vista...

Cal fer també grans reserves al concepte
que de l'oblit té Proust. A'partir de Proust
l'oblit esdevé um concepte relatiu o de re-
lativitat, ja que. les cosos més oblidades po-
den ésser sobtadament,i ,atzarosament evo-
cades amb netedat més colpidora que, en dl
passat que les engendrà. D'altra banda no
és pas ,cert que l'oblit_ destrueixi allò que
està en contradicció amb la i tilitat, perquè
qualsevuAa element de '1a gran massa d'o
blit entre dues evocacions de .passat pot és-
ser, per e Proust o •por a qualsevulla altre
evocador , matèria imprevista d'evocació. Ni
hi ha res que pugui estar en contradicció
amb la realitat si no és el caos ; no ho pot
estar ni amb la realitat arbitrària del poeta,
si és que Proust es referís a aquesta altra
realitat, cosa que en els textos ara trans-
crits no sembla pas : perquè allò que el
poeta arrecona en concentrar la projeeçió
del .; $@u, art, - com - faria :amb un proiector

lluminós, sobre determinat objecte pretèrit,
no• és pas oblit, sinó delimitació. Per aixà
dèiem que d'ara endavant el concepte d'oblit
ha d'ésser tal vegada considerat relatiu des
del punt de vista artístic. I gosaríem aven-
turar si àdhuc el desmemoriament involun-
tari no és fins a cert ,punt també delimi-
tació voluntària.

El que succeeix a'I'evocador és que fa
reviure, adés carrindlonament, adés artísti-
cainént, els moments morts de passió o d'e-
moció, sentiments que en el passat foren
enterbolits, qui sap si esborrats,_ per d'altres
passions . aleshores més abassegadores. Un

ver artista com Proust sol eü
tals casos evocar les ohres
d'art que hauria pogut empen-
dre, les quals li passaren .per
alt en la seva golafreria d'ate-
nyiment immediat de qualse-
vol objécte, de vegades un ob-
jecte de valor secundar o nul.
D'altra banda 'en la infante-
sa, en l'adolescència, fifis'so-
vint en la joventut, no hi ha
aptesa per a la cteacit art s-
tica ; manca serenitat'i sentit
sintètic per a eixir de fa mera
imitació. IEn aquells;' tendres
anys tot és passió çega: A'tnc-
sura que l'artista i l'home 'do
general avancen cap al`fóssár,
la passió cega disminueïx`i` la
passió vident dti'gmenta —'' lle-
vat dels casos, de senilïtát
anorreadora : la senilitat ja
sembla el fossar. La'niádure-
sa és el moment de" ereació.
I deu ésser p̀ér aquesta ráó
que hom evoca menys á me-
sura que hom crea més.' El
prapi Proust és a la maduresa
quan es sent més conscient,
tot i que des de naixença ja
sémbla dotat de la vidènc a
dels homes madurs més setl-
sibles. Ehs pintors i escultors,
artistes de la realitat mime-

	

.	 diata, no ham d'evocar res
només són pintors o escultors
evocationistes els més dolents.
També un poeta pot ésser

gran sense evocar. En rigor de veritat, per al
literat el passat i cel present tenen el mateix
valar poètic, el mateix valor d'actualitat:
els seus sentiments el decantaran cap a l'ex-
pressió de la realitat pretérita o cap a l'ex-
pressió de la realitat present. Proust era
no sols apte per a les dues expressions , sinó
que, segons fan notar alguns dels seus co^
mentaristes, era apte també ,per a éxpressàr
el passat de la seva família, de la sevà
època, del seu pafs, i, nrobablememt;`dio el
mateix Proust (Ibid., 99),  el passat de la
nostra raça.

Afixi ens trobem en plena concepció tea-
lista de l'Univers, om tota cosa tot setit)-
ment, tot moviment són valoritzats èom
realitats indefugibles i necessàriament inter-
dependents : realisme difús, il•limitat ; espé-
ritanatèria indestriables, interferents. Si la
supervivència dels nostres passáts'en`la nos-
tra personalitat i en la riostra mentalitat
és un fef tan colpidorament constatable com
en la Rocherchc du temps perdu de Proust,
espot inferir potser que els humans, llurs
fets . i llurs coses no moren encara que pas-
sin, sinó que es transformen , sempre pr'e-
sentm'ent. Aquesta transfarmació constant i
inecessària tJe la vida és tal vegada llur
naciera de caminar cap a una immortalitat
mdicible. Meyerson, citat .per Landry (L'ac-
tton par la volonté et la connaissance artis-
tique — Revue Philosophique juliol - agost
1 g33), demostra quan múltiples i remotes' po-
den ésser files causes qué contribueixen que
fi escapi el tren al senyor Pepet, entre les
quals hi pot haver, 'ben plausiblement, la
naixença de Gengis Kan o la ' (batalla de
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Fernande, fer Picasso

certa, no seria un, judici complet sobre
aquest llibre massa ric de fines remarques
porqué pugui ésser negligit per qui porti
una intelligent curiositat a les coses de l'art.

Tot el que fa referència a una gran fi-
gura — tan discutible com es vulgui, però -
L'rau -- foR1..PJr^c4!1 é^lu,^flv.,c•rku^^^ yc•E^

com els bons llibres de memòries, fa reviure 
—el que explica, i té l'avantatge, sobre moltes.

— i àdhuc illustres — mostres del gènere; •.
que s'hi 'parla en primera ,persona d'una
manera discreta, a una distància astronòmica
de l'embafament del mo,i, haïssable ronons.

Tota aquella época heroica, quan entre
Picasso i Soto tenien un sal parell de guants
i els calia lur una mà a la butxaca; Mano-
lo organitzava rifes d'obres seves que dura-
ven tres anys, Van Dongen mantenia la fa-
mília amb conc francs cada mes, Utrillo pa-
gava el eompte de la taverna amb una tela
i el pobre Rousseau retratava contra gènere
els botiguers del barri, ha desaparegut. La
vella colla començà a esquerdar-se ja abans
de la guerra. Es amb enyorança i malenco-
nia que Fernande 011ivier clou el seu llibre,
planyent els companys d'aquell temps, ar-
rossegats ara per les necessitats que s'han
creat, l'obligació de conservar -una glòria
que els és feixuga, unta popularitat de vega-
des no adquirida amb el talent, uns lligams
mundans inexorables... enmig de la solitud
moral més auténtica, la més terrible.

Aquest llibre i els altres que hem alludit
al començament ens han fet pensar, de pas

-sada, en la utilitat que se n'escrivís algun de
semblant en català. Es clar que si man-
quen 'biografies serioses de molts artistes
catalans, més encara han de quedar per es-
criure els anecdotaris dels tallers 'bareelo-
nins, prou rics en tipus i anècdotes per a
oferir unaprimera matèria vivíssima i pinto-
resca. Josep Maria Junoy, Quim Borralle-
ras, Domènec Carles, Josep Dalmau i tants
altres .podrien estar dies seguits parlant sen-
se .parar de fets de la petita història artística.

J. C.

Exit en la mida
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UNA EXPOSICIÓ A CAN PARÉS	 DEU ANYS PELS TALLERS

Antoni Badrinas i l'art del moble «Picasso 

•

 ets s eus amics

Una exposició on s'apleguin models de
mobiliari, per més antològics que siguin, no
deixa d'ésser un acte bastant insòlit en un
poble com el nostre que per ahl moble no ha
sentit mai, en general, cap mena de reli-
giositat ni tan sals de deferència.

El mobiliari ha estat sempre una imatge
més del casament, del millorament de for-
tuna ó del canvi de pis.

I na obstant aquest trist desmenjament
naciona4 i aquesta fredor davant la creació
autòctona d'un moble, Catalunya ha reeixit
en grans troballes i, exactament com en al-
tres coses, ha sortit l'individualista, l'home
aferrat al seu art que ha obligat a posar
el nostre nom en la més vulgar monografia
mohlística

*x

Barcelona sofrí rbn temps particularment
miserable, orfe del més insignificant ordre
estilístic i al qual posà fi l'aparició d'una
figura extraordúnària voltada d'uns quants
altres grans coneixedors.

Ens referim al vell moblista Vidal. IEI de
fet fou el que introduí en el gust general
la necessitat de la submissió als cànons d'un
estil. Trenca la rutina de l'utillament d'un
pis ala poca-solta, d'aquell pis de11 qual no-

més ha quedat la cama torçada d'un lavabo
i el darrer metall de l'hòrrid .paraigüer ; fou
el que assenyalà vigorosament les particula-
ritats peculiars de cada art establert.

Això, naturalment, féu triomfar el moble
francès, que ja des del segle xvn ?o-tva ic
iniciativa:

S'arrengleraren els quatre Lluïsos, sobre-
vingué l'austeritat del primer Imperi i com
a un .nou món descobert als ulls entumits
dels nostres avis, començaren de pendre va-
lor els conjunts d'interiors sotmesos a una
norma, s'originà un desvetllament artístic
en l'esperit del client i a poc a .poc es recon-
quistaren posicions en ipro del bon gust,
mentre s'ensorrava per sempre més l'auto-
ritat insuficient i extrínseca del cap de famí-
lia davant l'acte de la tria i compra d'un
parament en la .botiga del fabricant.

D'aquests primers temps tenim aplecs
meravcllosos, .purs models, brillantment exe-
cutats, de grans peces de Lluís XIV i XVI
especialment, dels quals algun dia .parlarem
pel seu alt interès documental i artístic.

La reacció assolida per l'agraïment d'unes
persones que sota un criteri decoratiu s'ado-
naren d'un grapat d'avantatges, porta aque-
lla valuosa intervenció de grans valors din-
tre l'ofici, que ha culminat avui dia en la
presència de mestres ebenistes d'allò més
i-mportants, Badrinas, l'expositor de la Sala
Parés, un d'e'lls.

Dintre cl ram de la construcció de .la mo-
blisteria i de decoració en general, s'entro-
nitzà urna febre d'artistes que lluitaven en-
carats amb l'estil Per a la consecució d'una
supremacia, i d'aleshores ens provenen una
sèrie de personatges, viu encara algun d'ells,
que assoliren un domini total sobre el seu
estil preferit.

GALERIES SYRA. Pròximament, exposi-

ció d'artistes catalans contemporanis, les

obres dels quals seran adjudicades al

més dient,

Com a un dels principals i com a proto-
tipus, esmentarem la personalitat d'un reu

-senc, Higini Rocamora, en el taller del qual
vaig tenir l'honor d'iniciar-me en la matèria
de la qual parlo, i que era un home que
posseïa el'' furor creador dels grans genis
del Renaixement empeltat en el seu esperit
de treballador .

Encara que especialitzat en la construcció
d'altars, ell era un tallista formidable, do-
minava el moble extraordinàriament i sense
exagerar pot dir-se que era una font d'in-
formació de primer ordre, de la qual havien

tret inapreciables coneixements un gran nom-
bre de persones de Facultat que l'escoltaven
com a un veritable oracle.

Podia improvisar una conferència docu-
mentad'íssima de la història del moble des
do Izo a r1	 '-"- -1 --e-
viren els egipcis, passant 'per les influències
orientals que decantaren a Itàlia a un emmi-
rallament servil de Venècia, i acabant en
les grans obres del servidor de Lluís XV,
l'exeellent marqueter del xvin, Oeben.

Higini Rocamora, a més a més, posseïa
una iiilbreta d'apunts que no s'amagava de
dir que era una panacea inestimable. En ella
hi 'havia degudament sintetitzat fins el dar-
rer detall cabdal d'un estil.

A mi, de apetit, em feia l'efeote que era
un talismà posseint el qual es podia anar pel
món sense por de res, i ara ja de gran em
faig el càrrec que de cara a l'ofici no m'er-
rava pas de gai-re.

Aquestes persones que aquests detalls dei-
xen retratades són els precedents de la gene-
ració que avui amb suficiència tracta el mo-
ble, mirant esgarrifadament el 'buit que s'ob-
serva darrera d'ells, en la dissipada legió
d'a-prenents sotmesa a la galvanització de-
magògica deIs falsos líders socials .

Les paraules dedicades als dos artífexs es-
mentats, agafats a l'atzar entre tots els que
feren possible el canvi del gust dels avant-
passats, a més d'un :petit homenatge, creiem
que tenen la força suficient .per a evocar als
nostres lectors la participació que tingueren
en l'obra general dei redreçament català.

Vivia encara l'amor a l'ofici. Per amor
propi, per un «artístic )) desig de superació,
operaris de darrer rengle s'esbatussaven en
una lluita sorda i de cara a la feina amb
la noble arma de la garlopa o de la gúbia.

Alguns números enreraparlàvem en aquest
mateix lloc de la represa de l'afició a les
plantes grasses i especialment als cactus,
després del quasi complet abandó en què
havien estat tingudes llarg temps, i insinua

-vem que probablement es realitzaria, aques-
ta mateixa temporada, alguna iniciativa i e-
iacionada amb el favor creixent atorgat a
aquests curiosos vegetals.	 t

En efecte, ha estat la anuncïát un concurs,
reservat estrictament als .amateurs de cactus
i plantes grasses, dotat amb •premis d'enco-
ratjament.

Molt aviat s'inaugurarà a les galeries
Syra l'exposició dels exemplars i collecçions
que prenen part en aquest concurs, el qual
compta, a més a més, amb f ^la participació
fora de concurs d'importants colleccionistes,
que han volgut pendre-hi part en aquesta
forma desinteressada a fi d'afavorir encara
més la inscripció d tamateúrs -posseïdors de
colleccions més modestes.

'Es molt :probable que, segons siguin els
resultats d'aquest prLmer assaig; siguin re-
presos regularment em anys successius

Creiem, ara que Badrines ens ha promo-
gut aquest record i que hem vist passar una
retrospectiva de dotze anys enrera, que Mt-
RADOR compleix un deure estampant el nom
d'aquests humils artistes gaireibé anònims
que amb una •sola i rudimentària preocupa-
ció de posteritat, filla de l'exaltació de les
figures abrandades del Renaixement italià,
abocaren una ,gran ciència que pei fet d'ésser
autodidàctica era d'un valor emocionant.

•r**
Antoni Badrinas és un successor magnï-

fir
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role

fic d'aquests vells que l'un darrera l'altre
van desapareixent.

!E;l seu moble és ol que ha anat quedant
del llimar del temps, el q, te ha quedat del
moble antic, quant a quatitats, després de
passar poi sedas que la modernitat ha pre-
sentat imperativament com si fos un obligat
plat d'almoina.

Tot moble de Badrines és un producte de
depuració que ha de quedar com a reflex
de I'época, ,amb la mateixa importància de
caràcter que ha fet quedar les cònsoles isa-
beiines, els bufets italians, els barguenys es-
panyols i les vitrines Lluís XVI.

Ja expressada ben patentment la meva ad-
miració sense reserves pels vells homes in-
troductors de l'estil a casa nostra, crec que
la màxima paraula que puc oferir a Badri-
nas és la de dir amb botà convicció gue és
admirable tasca de la divulgació del bon gust

per rnitjà dels mobles ponderadíssims, tasca
que com el flamenc Rubens fa ell parallela
amb la .pintura com ho féu el geni d'Anvers
amb els projectes de mobiliari per al due de
Lerma, si bé en aquest darrer punt no arriba
ni tan amunt com el flamenc ni com ell ma-
teix quan tracta el moble o bé la decoració.

ENUIG F. GUAL

aquests concursos, que tindran, entre altres,
els avantatges d'estimular ]'afició i de fad-
litar la relació entre els colleccionistes, amb
evident profit per a tots , ells.

«Stapelia vatiegatan

Demés del plaer del colleccionisme, l'afi-
ció als cactus té en el nostre país l'avantatge
gens negligible de poder comptar amb unes
condicions climatològiques que l'afavoreixen
en gran manera i no exigeixen les costoses
installacions i les regulars despeses que una
collecció de cactus suposa en altres països.

Fernande Olivier , o, millor encara, Fer
-nande a seques: un nom que no dirá res a

mólta gent ; però, en canvi, quien poder d'evo-
cació no tindrà per a molts amics nostres,
alguns  desapareguts ja per dissort 'd'entre
nosaltres? Ja fa temps, Sagarra (MIa,lDoI ,
núm. 5,}, 6 de febrer de ict o), entretenia els
nostres lectors parlant-los del Guaiaba ; la
iflustració que acompanyava l'artidle era una
foto presa en el taller d'aquest nom tro

-pical, en la qual apareixien Fernando, Pi-
casso i Ramon Reventós. 1 ara aquella Fer-
nande que per .no tenir saba-
tes s'havia d'estar dos mesos.
serse sortir del taller de Pi-
casso, o na podia alçar-se del
Jlit pergjti"no hi havia carbó
per a la calefacció del taller
glacial; aquella Fernande
compasíya del Picasso : dels
anys de misèria i que no ha
sabút ésser-ho dels de prospe-
ritat, se'ns ha destapat amb
un llibre vivíssim, a posar a4
costat de Les veillées du coLa-
fen Agite», del de Paul Yaki,
d'alguns de la collecció La Vie
de Bohème dirigida per' .Cat.
co, i tants altres sobre aquells
anys de misèria i bon humor
de la bohèmia .parisenca de"
principis d'aquest segle, en la
qual figuren una colla de ca-
tafans. La Fernande a penes
se'rt' deixa cap : Arcigel' Soto,
Ricard Canals;' Nonell, Mano-
Io, J^raqui n Sunyer;': Pichot,
Enric Casanoves,' aquell pobre
Casagemas"que es suïcida (al-
gú diu que per ella)...

Més o menys episòdicament,
al costat d'aquests trobarem
Inés noms coneguts encara
els espanyols Durio, Echeva-
rría,<,  Zutoaga; "els literats
francesos Moréas, Max Ja-
cob, Guillaume Apollinaire,
Mac Orlan, Carco, André Sal-
mon ; eIs ,pintors Van Don-
gen, Matisse, la Laurencin,
Vlaminck ; més o menys me-
cenes com els Steim, Maurice
Ravnald, Frank Haviland ; el
modista iPoiret ; actors com'
bullin i Harry Baur; els marxants Sagot
VoIlard, Rahrrweiller... I ens en deixem.

Tot aquest món bigarrat i .pintoresc cir-
culis a pleret per les pàgines de Picasso et ses
arr14s, .pintat al natural, amb una agudesa
d'observació sorprenent. IEl més aferrissat es-
cèptic entestat a- sgspiG elle .una rp2'a, th.,-
donada per la Fernande, no podrà negar,
almenys com a concessió irregatejable, que
l'heroica companya del temps de les vaques
magres ha sabut veure, escoltar i retenir: I
ha sabut contar i'tot, afegiran les persones
do bona fe.

Es que l'important, per a qui escriu me-
mòries, és tenir alguna cosa que valgui la
pena per dir, i dir-ho amb naturalitat, sen-
se enfarfegar-se amb teories i pretensions
transcendentals.

Però aquesta naturalitat no exclou, en el
llibre de Fernande Olivier, la malícia niés
aguda. La mateixa manera com tracta Ma-
rie Laurencin fa sospitar una certa manca
de simpatia ben corrent d'una dona envers i
una altra. El propi Picasso no es veu lliure
d'alguna remarca intencionada, i que fa tot
l'oferte que es justa. Aquella íntima tris-
tesa de Picasso que el treball 'li fa oblidar,
1a seva 'defensa constant contra el caire in-
fantil i tendre, que 1'a Fernando apunta, ens .
havien estat així mateix remarcats per
aquel! gran observador, finíssim psicòleg,
que és .Manolo, le Manolo si dróle qui ne
renonçait jamais à un mot d'esprit, dut-il
pour cela blesser son meilleur. amin .

Característica aquesta, !però, de tota la
colla : m.. !peu d'amis de ce groupe prenaient
la défense des absents , et j'ai souvent remar-
qué, au contraire, que malgré la solide affec-
tion qui semblait- les unir, dès qu'un ami
partait, a peine avait-il dópassé 2e seuil,
que les autres commençaient à en dire du
mal, 'C'était la un des graves défauts de
Picasso, de Max Jacob, qui ne pouvaient
d'ailleurs jamais •résister- au désir de faire
de l'esprit. «Esprit méchante aux dépens
de feurs meille.urs camarades.» Aquest de-
fecte — que fa pensar en la definició que
Camps Margarit feia d'una penya : una co-
Ifa d'amics que no s'estimen — potser és
general pertot, .però acusadíssim en els me-
dis artfstics, on arriba a assolir una fero-
eitat extraordinària.

EI llibre de la Fernande es guarda de tota
ferocitat , !però cal dir que no deixa gens
ben servits, per exemple, el . crític Basler,
dur per als pintors i tendre per ais mar-
xants; el marxant Clovis Sagot, afamador
usurari ; Juan Gris, Metzinger i Gleizes, ve-
ritables JSrofiteurs dol cubisme; fins potser
Braque, que fa l'cfeete que vnadrugà expo-
sant una tela cubista abans que Picasso,
sense dir-ne res a aquest i al cap de poc
temps d'una discussió en Ja qual el nor-
mand no es volia convèncer per les raons
de l'andalús. Però tot . això és dit — moltes

Á. Badrinas♦ Exposa els seus darrers
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vegades només insinuat — sense repenjar-
s'hi gens, amb una lleugeresa de toc i una
traça que arrops professionals no tenen. Re-
bentada, allò que se'n diu rebentada, potser
només hi ha la del modern Lapin Agile,
comparat amb el que era quan se'n deia,
pràpiamenit, el Lapin à Gili, després d"haver
estat Au Cabaret des Assassins.

Fóra inexacte dir que Picasso et ses amis
és només un Llibre divertit, una bella reeixi-
a en la història anecdòtica. Això, que ja

és una cosa prou important i a més a• més
.i
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Sols "Moriñigo" li ofereix articles d'alta qualitat a bayos preus

-Qui és -l 'idiota que t'ha dit que escom-
bris?

-iE] suboficial, sergent.
—(Està iré ; quatre dies de .prevenció per

haver tractat el suboficial dl4iptà.
(Gringoire, París)

—Que fa cinema Mac Intosh, que porta
sempre pantalons de golf?

—Crec que la setmana passada va perdre
un xíling perquè tenia una butxaca foradada.

-	 (IUeekly Telegraph)

La senyora.	 Diu que ha servit a casa
ele lord Seltón? Com ho •pot provar?
La minyona nova.. — Li puc ensenyar

coberts i altres coses marcades amb les ini-
cia ls.

('Everybody's...

—Qui de vosaltres ha trencat e4 gerro?
—Papà, no voldràs que comprometi el

meu germanet...	 -

(Fliegeude Ble tter. Berlín)

MUSICA 1 RADIO

firma assolirà prestigis merescuts, basats en el
triomf sinònim d'èxits de públic, de crítica, de
taquilla.

Raons: Matrícula 33 és una pellícula d'espio-
natge, un llegat de la postguerra, es podria dir
la visió estricta i exacta del que fou la vida dels
grans aventurers, espies, que organitzaren la vas-
ta xarxa confidencial dels exèrcits alemany, an-
glès i francès durant ]'horrenda hecatombe que
ensagnantà Europa de r914 a 1918.

La realització de les escenes ée d'un realisme
emotiu, subjugant i compenetrada plenamen'c
amb la concepció d'Alex Madis i Robert Bou-
card, autors que T'han adaptada a la pantalla,
amb la collaboració de Paul Schiller, i Karel
Anton l'ha posada en escena amb Ted Pable
com a primer operador. Els decorats són de
Menessier i Renout. El repartiment ens brinda
els noms d'André Lvguet i Edwige Feuillière..,
després, Abel Tarride, Camille Bert, Mona Dol],
Barencey, Abel Jaequin, Roger Maxime, René
Stern i Mailly el secunden en llurs rols.

Una apoteosi durant la seva exhibició en l'e-
legant Re.x parisenc. Aquí, per a la seva es-
trena, se li pot augurar, més enllà de la propa-
ganda, més ença de les promeses, presagiant la
realitat, un èxit sense precedents.

Y' Qui eò "i dlI(Vuld 33°°
-	 Una gran producció, una pellícula de tema
-	 apassionant; la reexala definitiva en l'obra, de

l'argument i de l'execució.n	 Es la darrera adquisició de FILMS ARTISTI-
encantat les orelles ele les generacions del CA BARCELONESA, i amb la qual la .popular

UN GRAN MUSICOLEG CATALA

' Higini AnglèsMossen
No fa pas gaire més de mig any que em i per	 a	 l'estudi	 de	 les	 melodies	 religioses.

despatx de ,l'eminent musi- I A més amés, «el nostre còdex ens ha oberttrohava en el
còleg alemany doctor Johannes Wolf, direc- camins	 nous Per a	 l'estudi de les proses
tor de la secció de música de la Biblioteca peninsulars	 i	 aporta	 mostres	 inèdites	 del
de 1"Estàt i catedràtic de la Universitat de text i de les diferents melodies del gènere
Berlín,	 explicant-li 9a	 meva	 idea	 de venir popular de les seqüències. El còdex de Las
a Espanya. No oblidaré mai aquell gest mis- Huelgas, doncs, demostra que Espanya va
teriós amb què agafà un gruuxut còdex pre- praeacar la polifonia àdhuc en els mones-
ciosament relligat, collocat en un lloc l'ho- tirs	 religiosos	 i	 aporta	 un	 fons	 autòcton
mor de la seva biblioteca, i me l'allargà sense fins ara desconegut.»
dir ni una paraula. Amb un sentiment de I.a segona obra calx]al del nostre musi-
veneració i de curiositat,	 vaig obrir aquella cògraf -- al	 costat	 d'innombrables	 estudis
obra voluminosa i vaig llegir
per	 primera vegada e]	 nom	 a d	 t r	 r	 '
d^Higini Anglès.	 Era	 el prt r'^ 	 amer volum del famós còdex de	 r	 „fi
Las Huelgas.	 ;,. '

Ja	 aleshores,	 fullejant	 de
"correguda aquell llibre rmpor	 &; y	 " q	 -t

tant els dies agitats dels meus v
preparatius de viatge, em vaig	 F- qt	 pr

adonar que hi havia treballat ,
unersonat e	 d'exce	 ionalP	 g	 Pc.

renvergadura	 científica 	 de z-
vasta cultura musicològica,	 i .:
al mateix temps — cosa que
confirmava	 el	 meu	 venerat ó	 v
mestre, el	 professor Wd]f t9.+

que Catalunya, con-1 la resta
d'Espanya, aneara devia ésser t
rica en tresors de] seu .passat
musical,	 ben	 seductor per	 a
recerques científiques i històri- i
ques.

La meva .primera conversa
amb Higini Anglès em demos-
trava	 que	 no	 m'havia	 pas
equivocat. ((Tota una vida --
em deia el gran savi, que em
rebé de la manera més ama-
ble — no bastaria per a res-
suscitar el	 passat meravellós
de	 la	 nostra	 vida	 musical.0
Era amb plaer que jo em pres-{
tova a	 («]laborar en aquest r
camp d'investigacions científi- .
ques,	 i em sento orgullós de
poder-ho fer al costat d'un tal
home,	 igualment	 admirable
per la	 integritat del	 seu ca-
ràcter	 i	 per lla seva qualitat
científica.

Les presents	 línies	 es pro
posen	 de revelar als nostres Pri"mera ¢hgina dei códex de Las Hnetgas
]'(,tors la importància de l'obra
d'Higini Artg^lès per a la cièn-
cia. I, tot dient això, tampoc hem d'oblidar sobre la música a Catalunya, els trobadors

el mèrit fl'un	 altre	 gran savi català, Jordi els	 organistes	 espanyols,	 etc. — és	 1'edici
de les obres de Joan Pujol. Mentre

Rubié, el ben eunegut director de la Bib]io-
dinària reconegué 1'àbast de Iles idees drenti-

completa
fereix sabrétót	 á 'jflsJu ie l ltfj a	çes re

fiques i les .capacitats úniques del jove clar- música .1 Espanya	 ]'abra de Pujol partan
gue musicdman, que deu anys enrera no ia musal de Catamés	 aviat a	 la	 històr	 ic
era sinó un assidu visitant de l'esmentada ]tinya. Les misses, motets i villancicos d'a
Biblioteca,	 i	 ara	 hi	 té el seu	 lloc com a quest mestre de capella de la seu de Bar
director de la secció musical. ce lona (r6ia-z6) han estat executats en oca

s x a sió de fesies i solemnitats barcelonines i ha

El còdex musica9 de Las Huelgas, més
amunt mencionat, revela una de les èpoques

segle xvu.	 La mtroducctó al text mtegre
de l'obra de Pujol, elaborada Ipel zel cien-

més ignorades de la història musical d'Es- tófic d'Higini Anglès, ens revela la riquesa
panya :	 la de lla musica a veus de l'Ars i 1"esplendor de la vida musical barcelonina
antigua del segle xtt fins a començament dels	 segles xv,	 xvt i xvit.	 Sembla que a
del xtv. A fi de ,posar en clar els ,problemes penes hi havia esdeveniment d'importància,
d'aquells temps, la Biblioteca de Catalunya sia les festes dels sants, sobretot la de Sant
encarregava a mossèn Anglès la	 tasca de Jordi, sia l'arribada d'un rei, sia 1'enterra-
1'edició completa d'aquell important manus- ment d'una autoritat de la ciutat, que no
crit, que es guarda en el ïamós monestir anés a-companya C de la pampa d'una música
cistereene de Las Huelgas, prop de Burgos. rica	 i	 artificial.

EI	 nostre gran	 musicòleg ha acomplert * * *
amb tres grossos voilums ]a tasca de fer-nos
accessible	 no solament el facsímil i la trans- El	 dipòsit	 inestroncable	 de	 musicalitat
cripció d' 'aquella preciosa obra, 	 sinó també que ens presenta el passat del .poble espa-
la de donar-nos en el .primer volum un es- nyol és el	 tema sempre variat de	 )'obra
tudi minuciós del valor científic del còdex, científica	 d'Higini	 Anglès.	 Les	 investiga-
Trobant-se, per la riquesa dels seus canei- (ions que l'ocupen actualment .i	 el resultat
xements lingüístics, del tot a l'altura de la de les quals apareixerà en el transcurs dels
musicologia 	 internacional	 contemporània, anys vinents, treu-ran a llum molts de de-
ens desenrotlla un vast quadro de la cultura talls ben interessants de la intensitat de la
musical hispànica i de les diferents formes vida musical de tota l'Edat mitjana fins al
musicals dels temps medievals. IEl còdex ons segle xvtr. Que els. resultats d'un tan noble
aporta noves llums sobre la provinença del zel científic serveixin -a les generacions dels
cànon i de la fuga i en general de la ma- nostres dies :per a ésser dignes descendents
nera de composició musical	 a l'Edat mit- d'un tan ric passat!
jana.	 El seu coneixement	 és indispensable OTTO MAYER

La política i els discos

Es diu sovint que en la propaganda elec-
toral els oradors moltes vegades repeteixen
conceptes dintre d'una mateixa sessió, i des-
pi-és en una altra tornen a dir sempre el
mateix. Per això vulgarment es diu que no
surten del mateix disc. Sortosament, el pú-
blic de míting no és .molt exigent i s'ha
format ja, principalment en aquests darrers
temps, un pdblic habi-tuat que sempre és
el mateix, i hi ha uh nucli d'espectadors
completament neutres que van seguint mí-
tiings i més mítings a través de totes les
barriades i sales. .Es doncs en llenguatge
figurat que s'empren els discos en política,
però també n'hi ha de materials, que con-
tenen enregistraments destinats principal-
ment a la difusió duna idea.

Heus ací justament dos elements ben an-
tagònics, per a la unió dels qualls cal un
gran esforç. D'una part el disc vol dir per-
manència, i si algun retret se li .pot fer és
precisament la manca de renovació, ja que
en aquest cas el canvi vol dir la destrucció.
La política, pel contrari, és, o hauria d'és-
ser, renovació i progressió, i per això els
discos que contenen afirmacions polítiques
sovint ens semblaran endarrerits per no res-
pondre a les circumstàncies que varen do-
nar libe a llur enregistrament. La reproduc-
ció d'un enregistrament de qualsevol parla-
ment fet deu anys enrera esdevindria gai

-robé grotesca, talment com s'escau amb la
projecció d'un film d'avantguerra.

Mal-grat iot, hi ha discos que podríem ano-
menar, més que polítics, patriòtics. Gairebé
tots els caps d'Estat han enregistrat alelo-
cueions amb un fi determinat. Hi ha en-
registraments • dels reis de Bèlgica i d'An-
glaterra, i 'fins i tot de l'ex-rei d'Espanya.
Figureu^vos doncs el desastrós efecte de

l'audició d'aquest darrer. Amb la proclama-
ció de la República, iOdeon i la Companyia
del Gramòfon varen fer enregistraments
d'aquest caire, uin d'ells omplert pe] senyor
Macià. Molts discos d'aq-uesta mena no són
posats a la venda ; els editors se'n reserven

Diverses qüestions del disc
Desgavell una	 ira .més els discos de cançonetes i de

films sonors.,,
Dominique Sordet, competent crític musï- Un	 començ	 d'organització,	 l'establiment

cal, ha publicat una sèrie d'articles documen- d'una entesa, permetria — afegeix — de +.no
tadíssims demostrant la .part de les necessi- reduir cucara més, amb errors així, la part
tats -comercials en la indústria del disc. IEn ja massa reduïda reservada a la música en
efecte, el públic poc nombrós de nla música l'edició fo^nogràfi-ca.»
-olàssica	 no podia	 mantenir	 una indústria,
la qual, per a tro-bar compensacions, ha de-

---	 u...,	 -:-	 :	 ---ri - .- .a.	 t L® dala dels discos
Però René Lévy, el crític de Monde, troba

que no és aquesta tota la veritat, i que la Des de _Maráanne, Jean-Richard Bloch ha
indústria fono-gràfica és víctima també	 de demanat,	 raonablement,	 que els discos si-
l'anarquia en què es debat el món capitalista guia datats, tal com els llibres deis editors
en general. que saben el que es fan

i+Una prova nova, , i bastant decisiva — es- oL'evolnció técnica és tan ràpida, que el
crin —, eons la dóna 1a •publicació simultània comprador té dret a saber de quina època és
del Concerto en la menor per a quatre vio- l'enregistrament que li és ofert. Aquesta in-
iins i orquestra, de Vivaldi, transcrit ,per	 a dicació no li és menys útil, si el -cas s'escau,
quatre pianos per J. -S. Bach., per a fer justícia a un disc antic. El nostre

Lévy es pregunta què fa la Cambra Sin- judici no serà el mateix si es tracta d'una
dical del Disc, que hauria d'unificar els es- edició de 1926 o de 1933. Altrament, però, es
forças de les •cases editorials. pot constatar que les darreres produccions

«Inevitablement, l'èxit que cada una d'elles d'Ulltraphone porten,	 impresa en	 la pasta
estava en el dret d'esperar d'aquest enregis- mateixa del disc, la data del dia del tiratge.
trament, sera roduit a la meitat, ja que la Es clar que això no implica opas el coneixe-
qualitat d'impressió és sensiblement igual. I ment de la data en què ha estat gravada la
el director comercial de cada una de les dues matriu «original». Però de totes maneres és
firmes, inevitablement, decidirà que Bach no un -progrés. (Esperem que aquesta .pràctica es
surt a compte i que convé multiplicar encara generalitzarà.»
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NOTES DE RADIO

La ràdio brífàníca es
burócrata

«Winston Churchill, que fins ara es tro-
bava gairebé sol en la lluita contra la dicta-
dura governamental anglesa en el domini de
la ràdio, acaba de trobar un ajut important
en l'adhesió al seu punit de vista, de Lloyd
George, Austen Chamberlain i Snowden , ho-
mes tots ells- de partits polítics oposats ; es-
pera doncs, des d'ara, atacar amb més èxit
el control governamental dels espais aeris.
Churchifl comft atia 1a B. B. C. sobretot per-
qué no li havia permès de criticar, per ràdio,
la política del govern a ]'India. Evidentment,
es pot criticar, des del .punt de vista polític,
el control del govern sobre la T. S. F.

»Els .britànics havien acceptat que els pri-
vessin de la llibertat de l'èter, ,perquè els
deien que les estacions privades no els dona-
rien mai emissions tan bones com les esta-
cions oficials. Però tothom no creu que els
programes anglesos siguin perfectes. Hi ha
molts anglesos que diuen que les emissions
americanes són més interessants i més va-
riades que íes obtingudes amb els mètodes
solemnes i pedagògics aplicats per la B.
B. P. En resum, el pwblic opina com Chur.
chill contra la censura.

aLa radiofonia britànica té, necessària-
ment, tots els defectes d'una institució buro-
cràtica. IEs recarregada, no té fantasia, és
didàctica i menysprea ols desigs dels oients.
Tendeix naturalment a ,prohibir les discus-
sions públiques : sempre és més fàcil .per a
un censor de dir (mou que «sb,,.No fer res i
prohibir, tal és l'actitud més segura per a
un buròcrata, i els censors, nomenats pol
govern, faran sempre el joc del govern.»

(De The Chicago Tribune, edició europea.)
***

Perb es veu que aquesta qüestió dels ,pro-
grames fa de molt .mal arreglar a tot arreu
on es toca. Així veiem a França, mentre
es duu a terme ]a reorganització estatal de
les emissores, com ningú nio discuteix a pe-
nes res sobre l'aspecte tècnic. En canvi, són
molts els que es queixen dels programes ra-
diits.

En aquest .punt, com a model ,per a nio
ésser imitat, podem donar moltes lliçons.

La lluífa con>Era els paràsits
a Suïssa

Des del primer de juliol d'aquest any, els
aparells vcmuts o installats tencn un recàrrec
de cinc francs suïssos, destinat a un fams de
propaganda dedicat principalment a la lluita

6
contra els paràsits.

els originals per a treure'n còpies si són
sollicitades.

La Societat Radiofònica del Reich ha fa-
bricat una placa formamt tot un document
sonor, que per als efectes de publicitat del
hitlerisme no té parió. Comença amb len

-registrament del repicament de campánes de
l'església de la guarnició de Potsdam. Des-
prés segueix un llarg murmuri de la mul-
titud que subratlla la desfilada dels diputats

nazis. La veu tremolosa dé] mariscal Hin-
denburg es fa sentir després recordant els
destins de Prússia. Per fi és Hitler el que
pren la paraula amb tons enèrgics per a
recordar l'obra revolucionària del Tercer
Reich i apellar a l'ajuda del poble per a
prosseguir la tasca. Els tocs de corneta s'a-
junten amb els canons i les marxes militars.
Ara és Goering el que parla, i després més
crits i tocs de timbal. Tot .plegat forma el
disc titulat Records del zi de mart; de 1933•
Al seu país potser tindrà èxit i haurà res-

post a la intenció propagandista dels orde
-nadors de l'enregistrament. En una revista

francesa, però, el crític Vuillermoz anomena
aquest enregistrament L'faitlérisme en pas-
tilles, i malgrat tot més val que produeixi
aquesta impressió irònica i festiva en ]'oient.

Es el resultat, -pecó, de tot enregistrament
que surt dels límits que forçosament ha de
tenir el contingut d'avn disc, que mai no
pot ésser l'expressió de res transcendental,
puix del contrari es cau tot seguit en el
ridícul.

No solament amb discos de parlaments
es pot fer política ; hi ha inf nitat d'enre-
gistraments de cançons, himnos i marxes
que poden ex-altar l'auditori en forma molt
més expressiva que la que comporta la dic-
ció transcrita per un enregistrament d'una

literatura freda que conté sempre uns mots
que semblen de ritual i que no poden por-
tar l'oient més que a l'avorriment o al sen-
timent del ridícul.

J. G.
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«Al Tirol han estat trobades unes vaques
amb creus gammades pintades a la pe]l.0

(Els diaris)

—Em sembla que als toros els agradarà...

-{Der Goetz von Berlichingen, Viena)
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