
ALARMES FALSES 1 VERITABLES

El que hi ha al fons
Unes senzilles discrepàncies sobre un detall

de l'Estatut interior de Catalunya (discre-
pàncies prou conegudes a través de la prem-
sa i els comentaris verbals durant aquests
dies) 'han donat 'u i joc desproporcionat de
reunions, notes, articles, declaracions, ru-
mors d'escissió, de reconcíliació, de victòria
dels uns o dels altres, etc. Davant del fet
que una cosa de no-res hagi mogut tant
d'aldarull, hom es pregunta : quina és la
causa d'aquest estat morbós de l'opinió del
carrer i també de certs ambients polítics,

sevulla, propi o estrany — és massa ago-
sarat de posar els peus damunt des 11am-
bordes inspirades del temple. Mentalitat ex-
clusivista que, exagerada, ha d'engendrar ac-
tes fanàtics.

Ara bé ; tothom sap com el fanatisme és
molt donat a teoritzar i a dogmatitzar. El
contacte dels fets amoïna; en canvi, que
poc que costa d'amuntegar divagacions doc-
trinals ! Avui parlen en nom de la demo-
çràcia ; més ben dit, tenyeixen de falses vi-
sions sedients democràtiques llur crit ada-

L'actual govern de Catalunya

que sembla que tinguin els nervis a; viu? lerat d'inspirats providencials. Abans ja ha-
El pas d'uin alè d'aire es converteix en una vien usat d'altres dogmes i demà en han-
cremada intensa, cam si fu-guessin	 mb un-- aran	 e-	 nQ hi fa res , aquests doc-

-t '-'O..^	 f.	 ui`í^t

deu tenir una explicació. ulls clucs; però ino resisteixen el més su

I, certament, en té i no ;pas remota. Sols peraioial examen. Tot llur resultat es limita

que els pretextos que uns i altres addueixen a fer enraonar la gent uns quants dies, i

com a llurs cavalls de	 batalla, ans obscu- acahat, prou.

reixen la visió de la veritable qüestió fona- Amb tat això, nosaltres trobem trist que

mental. IEns volen fer creure en una qüestió hi hagi aquest estat hiperestèsic dins d'un

de govern, i és una crisi d'organització, po- partit, que no és e1 nostre, però que governa

dríem dir una malaltia de	 creixença. IEn- la terra	 nostra,	 i que ,la governa en	 un

raonen de sobiranies parlamentàries i atri- sentit d'esquerra,	 que ens	 sabria tant de

bucions presidencials i no hi ha res d'això. greu que fracassés, com si es tractés d'un

IEl problema ino està ni .a (l'Assemblea ni a fracàs nostre. Es clar que ens refiem que,

la Comissió d'Estatut interior. Es més sin- damunt de la concepció pessimista	 i de-

oer, aquest plet, quan es ventila en família, crèpita dels que pensen que l'Esquerra Re-
dintre el	 si del	 partit.	 Llavors les figures publicana de Cataluinya va acabar de fer-se

prenem llur veritable relleu i cada sentiment el	 14 d'abril,	 creiem	 que prevaldrà l'opti -

tiva la seva auténtica corda.	 Ham parla misme constructiu dels que volen fer ddl

clar	 i	català,	 ï	 solament així la gent .pot 1 partit una cosa en marxa, lluny encara de
tenir	 pretensions	 d'entendre's.	 D'aquesta l'anquilosi.	 Però	 aquestes	 lluites	 internes,

manera,	 descartant ,pretextos	 i	 vanes	 dis- amb	 l'inevitable	 escàndol	 que	 promouen,

quisicions	 d'una	 pseudo-doctrina	 més	 o sempre afebleixen i fan mal. La gent s'es-

menys forçada, 1',Esquerra podrà	 trobar el tolta l'un dient mal de l'ahtre i acaba creient-

seu jaç definitiu. Ara per ara, encara no fa los a tots dos i apartant-se amb desdeny

sinó cercar-lo, tant de •l'un com de l'altre.	 De tot el que

Es evident que dintre aquest partit, con- s'ha	 esdevingut	 aquests	 dies,	 a	 rel	 d'un

d'elements esparsos a tall de nuvoladagriat exabrupte periodístic,	 triat i garbellat sols

filla d'un vent de revolta, hi ha dues ten- en resta un moviment de fruïció a les dretes.
1
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No és bo probar=se dan
sovínf en esfaf de crisi.
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De sevan4a4ges d'ésser popular	 Excés ¿e direccíó
Lluhí, Comes, Xirau i Terradelies han

passat del Saló de Sant Jordi, de la Gene-
ralitat, al despatx petit de la direcció de
L'Opinió.

Hi són cada vespre. Es redactors d'aquell
diari van de bòlid, amb les mans al cap,
d'una banda a l'altra, com uns frenètics.
Un diari amb cinc directors és alguna cosa
terrible. Hi ha un director per a cada re-
dactor• 1 les ordres són tan abundants i
quasi sempre tan contradictòries, que si bé
els redactors vénen a treballar el doble que
abans, a la impremta sempre manca ori-
ginal.

I aquesta activitat no es tradueix en cap
millora a les pàgines de L'Opinió. Més aviat
han perdut to. Per exemple, hi hem perdut
aquells devantals de la direcció que abans,
diàriament, feien les ds'.ídes dels lectors
duel diari. Ara, només, de tanta en tant hi
ha un editorial, sense suc ni bruc ni actua-
litat, de patata bullida, que ensenya les
mans dels quatre directors.

Un redactor de La Humanitat — diari
que només pateix una direcció, 1a de Lluís
Capdevila, aqudil de Les memòries d'un llit
de matrimoni — deia, referint-se als seus
veïns de pis

—Es pensen que dirigir un diari és com
governar un país!

(Ara diuen, però, que el senyor Pere Co-
mes ha assumit la direcció de l'òrgan de
l'Esquerra.)

Encara sembla un conseller

L'ex-conseller de Justícia i Dret, senyor
Pere Comes, sempre que entra a la Gene-
ralitat en sur+ amb algun deis' automòbils
dels consellers. Saluda el mosso d'esquadra,
satisfet, dalt de l'auto, amb un gest de mà
lleu, gairebé protector.

I sempre, també, que Pere Comes entra
al Palau de la Generalitat, un conseller o
altre se m'ha d'anar a casa a peu.

Hi ha un funcionari de 'la Geineralitat
que porta el compte de les vegades que els
consellers han d'amar-se'n a peu o llogar

que és realment una èe	

abans

m	
Expectació. Estava eunit el directori de eu', nca de diversió, du- 	 r	

taxi,
senyor •

per haver sortit deu minuts

vent la qual es relaxen

	

olts constrenyi- l'Esquerra. La cosa anava picada, molt pi-	 Però és un compte molt fàcil de portar

ments. Es rara de trobar aquella ingenúitat	 cada. 'Es tractava de l'editorial Veu d'alarma	 amb exactitud : s'ho reparteixen ells senyors

de la qual només dóna prova la colònia es- inserit a L'Opinió. Francesc X Casas i Pere Coromines, con-

•	 1. 	 un periodista interrogà un	 sellers, respectivament, deTreball , i die,Jus-
A	 ld	 ouL'''',"r	 ---	 -

^1, t	 armirs	 oertament al ' diguem-ne grup_
L'lu5ti.

t(ci	 _i	 D'r"et.

—Hem guanyat.. Es modificaran els arti- Un consellertacífurn
eles dels quals parlava l'editorial famós.

El periodista s'adreçà després a un amic Què li passa al senyor Pere Coromines?
íntim d'En Dencàs. D'un temps ençà que corre pel Saló de Sant

—S'han ajupit — digué aquest —. 'Només Jordi, de la Generalitat, taciturn i capficat.
cal llegir la nota de la reunió. Amb les mans al darrera va d'una Conse-

E:1 repòrter s'ajuntà amb alguns companys. llena	 a	 l'altra,	 del Saló al	 Pati	 dels Ta-
-Qué, què? — inquiriren. rongers i d'aquí a la Secretaria de la Pre-
La frase cèlebre i optimista d'iEn Calvet sidéncia, caminant a poc á poc, capcaigut,

fou pronunciada una vegada més en el curs força indecís i una mica tambalejant•
de la història. L'altre dia, el conseller de Justícia i Dret

entrava a la Secretaria de la Presidència i

Ao^ser sí demanava pel secretari del President.
—Quin? — va demanar-li una mecanógra-

Com cada dimarts, abans d'ahir el Rotary fa—. IEl senyor Alavedra o el senyor Mipàs-

es reuní al volt d'urna taula. Com 'a cada
reunió, hi hagué discursos, en castellà, per

Raurell?
—Qualsevol — va fer, amb .poca veu, el

conseller de Justícia i dret del Govern de
variar.ivar

(Als dinars del Rotary
Parlaments,

hi hem 
el da

sortit
llà 

di 
i
-

de	 d os	 '
la. G

_E l senyor Alavedra no hi és — va afe-
lputatSd'a

cí, .parl
tots

ant en castell ó.)el d'ací,
gir la senyoreta —. Vol que telefoni al se-

d'ahir, però, no era un diputat el nyor Millas?
— Faci,	 faci...

que parlava, sinó un Industrial de fama ben
desgràcia,	 el	 seu	 castellàcimentada;	 per Cop de telèfon. Passen deu minuts..Pene

deixava passar unes fi ltracions tan barcelo- Coromines pregunta
—Hi és? L'he de veure de precís.

nines, que un conegut banquer, enervat, no
^S{ — respon la senyoreta —. Faci el fa-

es pogué contenir niés 
Potser que ho féssim en català — va ex- vor d'anar a la secretaria. L'espera.

clamar en veu alta. Pere Coromines té un cop de geni

Potser sí. El català no hi perdria res, i el —Digui :i que l'espero aquí... !	 Però, no...

castellà hi sortiria guanyant, i el prestigi del no..,	 ja tornaré una altra estona a veure

Rotary també. si hi ha el senyor Alavedra.
I ei conseller de Justícia i Dret se n'en-

dències diverses. Una que creu que a a a tornó, amb les mans a] darrera, taciturn i

del tq d'abril senyala per al partit el co- — I capficat.

menç d'una era d'engrandiment i de totali-

tat. Que li pertoca d'estructurar i dirigir

tot el pensament esquerrà i catalanista de

la nostra terra, amb totes des conseqüències,

de forma que no es perdi per .al bé comú
ni una gota de l'energia esquerrana de Ca-

talunya.
L'altra tendència, perd, creu tot al con-

trari. Considera el 14 d'abril com una bona
rifa que els caigué en sort. Per tant, l'única
feina que hi ha consisteix a evitar barrotar-
se-la. Naturalment que seria exagerat creure
que ells, únicament, s'ho formulen així. No,

amb tota llur bona fe, certs elements poc

': entrenats en l'exercici de ]a política, mòlt

propensos a doctrinarismes fàcils, de tauleta

de café o de taula de tresillo, i amb aquell
aplom que dóna l'íntim convenciment de

trobar-se des que un hom es lleva fins que
se'n va al llit em possessió de la veritat, han
caigut dins l'estrany, perd lògic, encateri-

nament de .pensar-se que tenen la sagrada
missió de salvar la pàtria i de salvar-la ells

tots sòls. Car no és tan fàcil com això, de

trobar companys igualment infal1ibles i la
mateixa discrepància de parers ja és una pro-

va de fallibilitat.
Aquesta colla, per a dur a terme el seu

recòndit designi, no té més solució que mal-
dar per exercir una hegemonia &ntrle el
propi partit, que els permeti de posseir les
claus de totes les .portes. Enravenats i ne-
guitosos com a vestals entorn la llar sa-

L.
	 posen el crit al cel quan algú — qual-

i

L

Carnaval bCCelonl Una d'aquestes nits de Carnaval, ea pre- 1
rentà a una farmàcia, fent llevar l'amo, per-

Si ens veiéssim obligat definir el Car- què li curessin uns nyanyos que s'havia pro-
manifestà, a

naval d'una manera exac gràfica, no sa- duït en una juerga: un j ove que
crits, ésser diputat al Parlament català.

bríem com posar-nos-hi. Iríem acudir, és
grans

El farmacèutic, molt sol-lícit, 	 més trac-

ciar, al repertori de llocs	 uns que ,ropor- tant-se d'un diputat, el va atendre.
on	 el	 juerguista

cionen	 les	 enciclopèdies jor	 embastades. Mentrestant,	 al carrer,
havia deixat l'automòbil — un petit automò-

Forçant-ho més, podrientiir una erudició bul —, un Iladregot intentava endur-se la roda
manllevada de qualsevol^c de confiança• de recanvi.	 Però, amb tot i tenir-la ja des-

Un estirabot, sargit en i moment d'inspi- cargolada, 1i mancà temps, car l'estada del
del cotxe a la farmàcia no foupropietariració,	 podria fer	 efecte a estona al volt

Prou llarga. La roda restà abandonada allí.
d'una tauln. Però, en ebns del fons, no Fou recollida pel farmacèutic.
quedaríem satisfets. Fli hde fet, en el Car- L'endemà, un dependent de la farmàcia es

naval, alguna cosa la corrensió de la qual presentà a casa del diputat senyor J. F.

cris escapa	 completamen i	 és	 l'obligació,	 I Li porten aquesta roda de recanvi que
anit va oblidar-se.

imposada pel	 calendari, >	 divertir-se ;	 és,	 Il E1 diputat sto va saber de què li parlaven.
també, el fet que per diitir-se calgui dis-

Dijob

Pere Comes.
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Ni havia anat de juerga, ni s'havia fet curar

fressar-se i xisclar,	 sobrát xisclar,	 perquè a cap farmàcia, ni tan sols té automòbil.

sembla que hi ha molts -en Carnaval i en
El ball de les mil hores?

lot temps — que si no fa gatzara no tenen
consciència de divertir-se. El governador civil senyor Ametlla, amb

I, encara, tot això ésaés sorprenent en un encert que li ha lloat tothom, àdhuc Soli-
claridad	 Obrera,	 va	 suspendre l'anomenat

un país com el nostre, oridhuc la gent més ball de les mil hores, que havia de tenir lloc
insignificant. té sempre or de	 comprome-
tres, de perdre considenió	 si en tots els

a l'plympia.
Pera molt ens temem que els organitzadors

moments no aguanta el pus de la manera del «Marathon de la dansa» no h hagin fu-
d'acord amb el Círcol Artístic, una mala

més encarcarada del mór Una vegada, una gat,
passada.

iblustració anglesa duia i fotografia de tot Diem això perquè en La Noche del dimarts

un ministre, no recorden quin, amb un es- passat, en la ressenya del ball del dilluns al

vespre a 'la Bohèmia, hem llegit el que se-
j lèndid barret de copa, etixant-se anar fer
un tobogan de parc d'traccions. Aquí no guerx'

((A la hora de cerrar esta edición, continua
trobaríem ni un oficial egon capaç de dei- el baile dentro de la mayor animación y ale-
xar-se retratar així, si rD fos havent perdut
et control gràcies a copases libacions, i per

gria.n
Com gairebé ningú no ignora, La Noche

tanca l'edició a les sis de la tarda.
quedar-ne avergonyit duunt tota la vida fins El ball havia començat a les deu de la nit
a l'extrem de constituir una vexació intole- del dia abans.
rebre fer-li mai retret d'4n fet així. Qui sap si encara dura!

Hom no sap trobar d 15unt just de l'ale-
Tots guanyant)

gria que. el Carnaval imposa als que creuen

presenta aquella barreja tun curiosa d'avor-
riment intensiu i de poca solta desenfrenada;
sense arribar, fora d'excepcions escasses, a
proporcionar una relativa eufòria.

Els balls, com més distingits volen ésser,
més perjudicats resulten d'aquella por de
desprestigiar-se que esguerra les millors in-
tencions de divertir-se. Pel que fa als balls
de patacada, no n'hem de parlar perquè no
cauen dintre del nostre radi de coneixences.

Però potser són les diversions de la cate-
gana d'aquesta. darrera les que realment
compleixen. amb eficàcia el comès pel qual

msón cercades. Sobretot cada nit de diarts
de Carnaval, veient la profusió de mamar-
ra^txos que circulen pel carrer Nou de la
Rambla i voltants, hem pensat si potser eren

ells les persones de Barcelona que més au-

tènticament sentien el Carnaval i aprofitaven
la llibertat que dóna per a evadir-se uns

moments de la rutina quotidiana.
Però, quina evasió, tanmateix ! Si ens ha-

guéssim de creure Freud, com se'l creuen els
que menys fonaments tenen per opinar so-
bre aquestes coses, fóra de témer cada any
una pluja de sofre. — R.

A la recerca d'infel•lecfuals

Ja és cosa pública que el grup de L'Opinió
intenta la formació d'una joventut d'intel-
lectvals, en oposició a la joventut d'esca-
mots del senyor Dencàs.

Encara no es veu ben clar si aquesta idea
prosperarà. IE,I diminut Lladó i Figueres
és l'encarregat de trobar joves intellectuals
en les rengleres de ]'Esquerra. La tasca no
és pas fàcil. Necessita una llanterna més
gran que ell mateix i confessa que, fins ara,
no ha trobat cap intellectual ni a la mateixa
redacció del diari.

Lluhí i Vallescà va advertir Lladó i Fi-
gueres que no s'entusiasmés massa en 9a
feina de trobar intellectuals : amb uns vui-
tanta ja n'hi havia prou per començar.

La culpa és de dues Hefres

Ja s'acaba el mandat dels regidors del
nostre Ajuntament i els senyors Bertran de
Quintana i Armengol de Llano encara no
han passat per cap tinença d'alcaldia ni per

cap presidència de comissió.
En canvi, els seus companys de majoria

de l'Esquerra ja han passat tots per tres o

quatre presidències de comissió.
Aquest cas és molt comentat entre els in-

genus i els despietats del partit. No se'n
saben avenir. I es pregunten, amb una certa
angoixa, si dintre l'Esquerra també hi ha
privilegis.

Fins que l'altre dia un frenètic d'aquell
partit va trobar els moEius d'aquesta si-
tuació dels regidors esmentats.

– L'Esquerra fa ben fet — deia — d'arre-
conar-los. El dia que es decideixin a treure's
el «den i es resignin a dir-se Bertran Quin-
tana i Armengol Llano, aquell dia seran
reivindicats. Ja ha passat l'hora dels nobles!



EI.s MALALTS I ELS PULMONS DE CATALUNYA

Jo volia veure al Montseny, malalts, i he
de confessar que .per Santa Fe no n'he vist.

Cal anar a Sant Marçal per assolir aquest

La riera

objectiu. Allà és fàcil veure, estesos en oto
manes de jonc i palla, de cara al sol, el
pacients.

Si us hi apropeu, compendreu tot segui
el perquè els poetes anomenen el llur, el di
mal. Són bells —1'alçàri,a (amb relació al ni
vell del mar, de 1,200 a 1,740 m.) els com
mica un to rosadet a :es galtes --, són esp
rituals, són aguts, però alhora tenen un
ponderació que meravella.

j o volia notar en ells ',a .pertorbació qu
ois metges i .penalistes alemanys diuen qu
el bacil de Roch .produeix en els sistema
afectius dels malalts (passions, canvi fr
qüent d'ésser estimat, odis inversemblant
a voltes a persones lligades pels vincles
la sang), i he hagut de tornar-rne'n a cas
amb les quartilles blanques. Es veu que sot
el cel blau del Montseny no hi caben aque
res coses.
Es ben cert que els malalts troben en

Montseny un excellent lloc de repòs, al qu
ajuda, .per isolar-lo una mica, la dificult.
que hi ha de presentar-vos-hi en poca e
tona.

Llur situació no admet comparança am
la del pobre barceloní, masegat .per mil pre
sions diverses, privat de respirar en mot
indrets, estenallat per sorolls inversemblant
i a qui, per torna, li resulten insuficients 11
minúscules places i jardinets urbans, am
plantes anèmiques i el sòl cobert de rajob

Per això, quan després de fer hora i mitj
de camí es troba en ple Montseny i veu al]
que .per ell és una meravella, sent esponja.
se-li el pit i desitjant consolidar la seva ss
lut, projecta la construcció d'una caseta.

Es la iniciativaprivada, privada també c
les estridémcies de 1'ex-comte, qui farà
Montseny. Començarà habilitant les par
més seques de la muntanya per a llacs c
repòs dels malalts i d'esplai dels més san

Caldria, però, començar pels primers,
que en són els més necessitats. Si això
fes, seria qüestió de trobar-se una nafra
altra, per tal de gaudir d'aquest lloc incon
parable que els rius i els núvdls arrodoní
xen, i que els pollancres, tocant-hi amb
punta de llurs copes, mostren que és un de

camins que menen al cel.

2	 MRAIDR

PAISATGE DE CATALUNYA	 LÄPEIITIV
 FSanta

UNA MICA DE GEOGRAFIA

Paisatge continu el del Vallès. Plana si-
tuada en la gran depressió litoral del sòl,
en la qual la mà de l'home ha modi fi cat
totalment l'aspecte natural de la centrada.
A través de la finestreta del vagó, trobem
encara la vegetació de tija tendra estesa a
terra, conseqüència de la recent pedregada.
Enrera, anem deixant Granollers, Carde-
deu, Llinàs, Palau... Palautordera!, tetes 'ben
iguals. A Sant Celoni,però, notem que el
paisatge i la vegetació ja han canviat.

Paisatge canviant del Mont-
seny, I gens semblant a l'an-
terior. No endebades ens tro-Tot un programa	 bem en una derivació dels Pi-
reneus, estrebació de la serraA la penya del Café de la Rambla sovin- 	 de iCadí, que, de seguir-la, cns

tegen les discussions entre algú de la Unió	 portaria a Seva, Tena i a laSocialista i alguns de l'Esquerra Repu-	collada de Tosses. Notem, deblicana.	 primer, zones de terra conrea-Dilluns de l'altra setmana la controvèrsia	 da. Després, la llum, la calor
anava a càrrec de Gramier-Barrera, per la 	 i l'aigua modifiquen la vege-
U. S, de C., i d'Armand Otero, per 1'E. R. 	 tació. A més, la composició
de C. — potser, més concretament pel - grup química del terreny, la propor-de L'Opinió. •	 ció de calç, argila, sorra i al-Granier-Barnera es defensava dient que	 tres elements importants, en
eren pocs, però bons — per això havien ex- fan una tria acurada. Anem
pulsat Gabriel Alomar —,ii que el seu partit	 doncs ,perdent de vista tarorl-
era com un infant en període de creixença...	 gers, llimoners, garrofers, oli -
etcètera.	 veres... ,per arribar als pins i

L'Otero saltà	 a les alzines, separats a voltes—Així resulta que l'Esquerra s'ha con-	 per figueres de moro i atza-
vertit en la Protectora de la Infància.	 vares intercalades. Més avamt,

perd, al terme gairebé del nos-
Esfullamen4	 tre viatge, hem de trobar en-

cara 'boscos de faigs, i més
A urna alta persona d'un centre oficial li	 avant encara, un bosc d'avets.

calgué, dissabte féu quinze dies, telefonar a	 E1 camí — no pot dir-se car-
darrera hora, per un encàrrec urgent, al	 retera aquest pas tan poc aco-
director del Full Oficial del Dilluns.	 llidor — que menem, és el

Cercà al llistí d'abonats el nom del di- vell ; uns quilòmetres més en-
rector, i res.	 'lié entrarem a la carretera

Cercà després, a la F, dl Full Oficial, i	 nova, que no serà lliurada fiins
tampoc res.	 •	 al mes de juliol viinent. Men-

Algú advertí que en aquesta època de con- trestant, però, seguim per
llevancia potser no es perdria el temps cer- aquest camí, que té la rara
cant, 'a la H, la Hoja Oficial del Lunes.	 virtut de tenir unes quantes

En efecte, al llistí no hi figura el Full,	 dotzenes de tombants pronun-
però sí la Hoja.	 ciadíssims, i els grans desni_

El llistí és nou d'enguainy.	 vells .precisament en els tom
-bants.

Arribem .per fi a 'la carreteraNo en responem	
nova. Avisos, senyals, guarda-
pendents... i en el viratgeNo res, és un eco sense importància, però darrer, 

una noguera immensa enquadradafa bonic.
per un núvol brillant, que és una delícia. NoResulta que el conseller d'Agricu:tura	
podem resistir la temptació, i impressionemsenyor Mies té una germana que es diu 
el primer clixé . Pocs segons anés tard, des-Tuies.
cobrim la vall de Santa Fe — un tros de Pi-Així ho fam córrer, almenys, per la Gene- 
reneu modificat per gla Mediterrània—em migralitat.
de la qual divisem l'hotel. Una falda dolcís-
sima, una campana de maragda, cobertaEn senya men4	
d'herba fresca ï abundant, uneix la carretera
amb el jardí, pile .a vessar de flors de colorsEl Liberal de Madrid té una Secció d'a-

de gent estranya, va dir, tot ajudant a baixar

grat de mo posseir-hi ni un sol ,pam de terra.
Conten que després d'haver espiat l'absència

del cotxe a la seva muller
- Senyora comtessa, heu arribat a: vostre

comtat!

EN'rREM -H7, DONCS, SI US PLAU

Omplir o'1 'butlletí del registre de viatgers
en un lloc d'estiueig, és sempre urna delícia.
Permet, si més no, sorpendre les belles da-
metes estadantes de l'hotel espiant el vostre
nom, la vostra filiació i el vostre ofici, si
entreu inovament a la Direcció al cap d'una
estona. Proveu-ho.

MONTSeNY S. A.

En temps de la dictadura, el senyor Milà

	

SASTRERIA	
i Camps s'havia proposa't urbanitzar el Mont-
seny. A aquest fi, començà .es gestions pre-

FVehiIs Vidal 	 paratòries Intentant adquirir a bon preu la
cobejada muntanya ; però succeí que per lae 	 gasiveria dels uns .i por eles poques ganes
d'obrir la bossa dels altres, les gestions va-

	

7, Plaça Üniversifaf, 	7	 ren veure's interrompudes.
Tot amb tot, e11 peusamemt del noble se-Direcció; M. PELLICER	

nvor, 'si bé de realització una_ mica difícil,
•	 no deixava de tenir una certa grandesa. Pre-

tenia dividir el Montseny en dues parts

	

Ik
EBUDÀ la pri-	 l'una, la del collet de Santa Elena a Santa

Fe, destinada a hotels d'estiueig ; l'altra, la

	

mera col'lecció	
vertent oposada, que seria destinada a sana-

	

de novetats país	 toris de tuberculosos i llocs de repòs.
Amb aquesta finalitat, varen em.pendre's

	

i estranger, per	
projectes de carreteres i més carreteres, que

aquesta primavera. — una volta acabades — deixarien clapat el
Montseny i canviarien la seva fesomia. Es
construiria al sonet de Santa Elena, de cara
a Sant Celoni just a l'abisme, un hotel que
seria un goig de la vista...PREUS LIMITATS	

Per començar, es crearia el Patronato del
Montseny.

CAFÈS DEI. BRASIL
PER 'POTA ESPANTA

EXIGIU ELS CAFÈS	 SÓN ELS MÉS FINS

:: DEL BRASIL ::/ÍÌ4:: I AROMÀTICS

BRACAFÉ

ontseny
les nogueres i el blanc puríssim dels núvols
—que semblen repenjar-se al sòl es fo-
nen en una primaveral simfonia de colors,
que fugen, van i vénen, i fan d'aquest lloc
una contrada única.

EL PAISATGE HUMÀ

manifest que hi ha persones que fan malbé

posat tan de relleu en contrast amb fa natú-
un paisatge. Llur forma, si no el fons, és

ralesa, que no resisteixen la més míinima

No pretenc fer cap descoberta en posar de 1

anàlisi.
I el Montseny en pateix d'això. Allà és

fàcil trobar una noieta de vint-i-cinc anys
que s'o .pot donar un pas, dir un mot o fixar
d'atenció en res, si no és amb l'aquiescència
de la dama de companyia. Naturalment,
aquesta senyora que estalvia a la seva pu-
pilla la feina de .pensar, ja que pensa per
ella, parla per ella, escriu per ella, llegeix
per ella..., tot per ella, és una dama molt
intelligent, molt cultivada i molt bella, que
quan pren cafè, diu amb una cantarella que
fa desitjar -vos la mort : «¡ Qué néctar tan
delicioso! ¡Es finísimo: mucho más fino
que ell del otro día!»

Hii fra també el tipus del papà que segueix
de prop les evo:ucions de la seva filla i el
promès. Aquest senyor, sortint — quan rés
necessària la seva ,presència — intempestiva-
ment de darrera un arbre, sorprèn la parella
en actituds heroiques. Aleshores exclama
«Un moment, un moment. Poseu-vos bé,
que vaig a fer-vos una foto.,> 0 'bé aquesta
altra frase, lapidària també, consagració del
culte a1 compromís per escrit : « Quietets,
quietets, que encara heu de firmar es Qa-
pers la

Hi ha també la 'noia virtuosa i anèmica
que veu en tots els nous vinguts uns possi-
bles agents secrets al servei d'En Banyeta,
disposats a posar a prova la seva virtut i
pren actituds que fan exc'.amar realment sor-
près al que rep l'escomesa r «1 ara 1 Què li
passa a aquesta pobra noia ?n

No és menys tfplc el senyor del diumen-
ge, que sembla fer unes hores de viatge per
poder gaudir ddl plaer de la muntanya, iEn
canvi, arri'bat a ella, entra a 1'ihotel, crida el
cambrer, demana vns escacs, i fa la prime-
ra partida ; després, la segona ; després... la
tercera. Quan al dia següent se'n va, ha
d'arribar l'hora, encara, en què ha de ferL'accés a la vall
una passejadeta, o bé ha de sortir una es-

compendria que prmetés que es cerquessin tona a pendre la fresca.
els prats amb espina artificial, sabent que les
disposicions de l'Ajuntamont de Fogàs de
Monclús no ho permeten? Que sovint, per
mor de la boira o de la fosca, hi han que-
dat presoners éssers humains, i que és un
constant perill per als esquiadors a l'hivern?

LES AGUDES 1 EL TURÓ DE L'HOME

El ball de l'Artístic. — Els artistes ac-
tuals encara porten penjada al cor aquella
cua romántica dels artistes del segle dinou,
en tot allò que fa referència als divertiments,
al xivarri I a la gresca de Carnestoltes.
A París, els balls d'artistes sempre han tin-
gut molta fama i molt crit, i als balls d'ar-
tistes hi sol anar la gent més fina, 'm és artrí-
tica i de capital anés sanejat, perquè aquesta
gent, que té molt per perdre, acostuma a ésser
trista i poc imaginativa, i al costat dels ar-
tistes que en general tenen unes fortu-
nes primes com un tel de ceba — respiren
aquell aire de gran alegria que sol donar la
vida a l'encant i la calaixera al mig del
carrer.

Avui dia els artistes ja no són allò que
eren en qüestió de 'bohèmia i violins penjats
amb cotilles i mitges ratllades ; avui entre
els que viuen de l'art, hi ha qui fa bons
afers i qui rebenta pneumàtics, però quan
es tracta de fer un ball o una festa dioni-
síaca, l'artista fia valer el seu dret d'home
de gran imaginació i de molts pocs quartos.
Per això el ball de l'Artístic sempre és el
millor ball que es fa a Barcelona, él que té
més gràcia, més color i més fantasia de
tots.

Aquest any, el fet que el ball fos a la
Bohèmia, en lloc del Liceu. , ha permès que
la imaginació dels que han guarnit 'les sa-
les tingués més camp ,per córrer, i més espai
per cargolar -se i enfilar-se en una follia espi-
ralejant i graciosíssima.

El paper tenyit de verd de Xipre, de verd

veronès i de verd de maragda, i distribuït
amb un encert i un enginy sense precedents,

ha pogut donar a la sala de la Bohèmia tot
aquell calor i aquella humitat, i aquella ve-
getació grassa i aclaparant de les selves del -
tròpic. Sembla mentida el que es .pot fer
amb uns quants metres quadrats de paper
pintat, i el que es pot fer amb uns quants
testos i uns quants embuts de llauna. 'En
cap jardí botànic del món ma es troben unes
gàbies de vidre ,plenes de palmeres i de cac-
tus, que facin ]'efecte màgic que feia la sala
de la Bohòmia. A més a més, totes les figu-
res grotesques evocadores 'de l'anatomia Illa
brutalitat africanes, fetes de refileu o pinta-
des .per les parets dels corredors, acabaven
d'arrodonir la illusió vegetal, i les depen-
dències guarnides d'arquitectura negra aca-

baven convertint en somni de pedra, allò
que començava essent un somni de troncs i
de fulles.

La decoració era perfecta .per arribar a
un estat dionisíac amb totes 'les conseqüén-
cies; l'ambient del ball estava molt ben pre-
parat, però el nostre país i la nostra gent
no acostumen a sentir d'una manera collec-
tiva aquest estat dionisíac absolutament des-
interessat i creador d'una onada constant

d'exoentricisme. Al Nord d'Europa aquestes

coses són possibles, tothom es lliura a l'en-
tusiasme d'unes hores sense cap mena de
prejudici, sense cap mena de por, sobretot
sense cap mena de por al ridícul. bEn el nos-
tre clima meridional no sol 'passar així, les
persones es reserven, es controlen i critiquen
massa i aquesta és la causa que en els balls
de disfresses corn el de l'Artístic no hi hagi
un ritme uniforme, i fins a les llotges es
-csi anés d'una dama immutable que no
s'acaba de divertir. A mi m'agradaria que
e^n un escenari tan excellent i tan ben guar-
nit, es produís .per unes hores unaalegre
i monstruosa caricatura de la vida que vi-
vim tots plegats. Que ols grans capitalistes
es .posin a saltar i a ballar amb una trompa
i unes orelles d'elefant, i que els polítics,
amb màscares simiesques I sense gens de
malícia i sense intenció de fer trontollar cap
principi, es dediquessin a reproduir les fa-
cècies par:amentàries, al compàs d'una mú-
sica ben sincopada i en una dansa estoma-

1
 cal enèrgica. L'única manera de mantenir

una vida sana i sòlida, i qui diu una vida
diu una institució, una 'personalitat o un
prestigi, és voltant-la en ocasions solemnes
d'un vestit de barrila llampamnt, no tenint
mai ;por de la rialla franca ni de lla facècia
absoluta. Es clar que això que jo demano
potser és excessiu, i aquesta gran alegria
només la poden mantcntr els esperits purs
I nets de pecat, però de totes maneres con-
vindria que el gran efecte que produeix una
massa d'éssers humans, virolats i cridaires,
no fos solament un efecte epidèrmic; que

a	 el virolat fos de debò, que la facecia fos
autèntica i que després una son dolça i	 -s	 roq	 P	 ç A
funda tornés á posar els nervis a lloc i les

t	 persones que haurien participat de la festa
ví	 dionisíaca es despertarien amb una visió

més neta de les coses i amb una voluntat
q _	 més apta per tirar endavant.
i_	 Passar-se tota la vida fent el ximple és
a cosa .poc recomanable, perd quan un cop a

d'any es tracta de fer el ximple, em sembla
e	 que la posició més intelligent i més sana
e	 és posar-se a fer e1 ximple 'de cap a peus,
es	 i no fer-'.o a mitges ni amb aquell aire clo-
e_	 ròtic i avorrit de les ,persones que van a un
s ,	ball de disfresses i s ravorreixen o es senten
de	 tímids o ofesos perquè un emmascarat els
a	 fa un comentari poc diplomàtic. 'El ball de
a	 'l'Artístic em va donar l'altra nit una prova
s-	 d'aquesta manca d'entusiasme de •la nostra

gent. Sense •cap dubte, en'Iloc del món no
d	 saben preparar una sala de ball com ho sa-
al	 ben fer els nostres artistes de Barcelona,
1t però potser tampoc enlloc del món no hi ha
s_	 un contingent tan fort de reserva com en

el nostre país.
b	 JosEP MARI,n DE SAGARRA

I l'011er?
Hi ha un altre regidor que tampoc no ha

estat mai tinent d'alcalde ni president de
comissió. Es l'únic, amb Bertran de Quin-
tana i Armengol de Llano, que serà dissolt
él nostre Ajuntament i no haurà pogut anar
mai en I'automòbi•l dels tinents d'alcalde.

Es tracta de Mfiquel 011er. Però així com
Bertran de Quintana i Armengol de Llano
no s'hi resignen, I'011er ja ho dóna tot per
perdut. La llicòncia de dos mesos que el
partit li va donar temps enrera, l'ha ala-
caigut extraordinàriament.

L'011er, actualment, sembla una ombra
del que era o semblava .abans. lEn Vàchier,
que va tenir una participació tan directa en
les sancions imposades per la Comarcal als
cinc regidors, no pot veure l'011er que no
s'embali.

—L'011er? —diu —. Ah, l'011er, l'Oiller !
Aquest xicot no serà mai res ; té un nom
i uns fets massa d'humil !

^eeIM
El Patroml començà a funcionar. Plans,

traçat de carteres, normes d'urbanització,
nomenament z guardes... tot anava bé, si
no hagués esG que com que la cosa tenia
vici d'origen, rà .promptament a rodar. Cai-
gué la dictado, i sic transit gloria mundi.
E1 Patronato Udonà que no podia subvenir
la important Ispesa dels dos guardes que
havia nomenati començà a :preocupar-se'n.
La cosa s'arrajà fàcilment, convertint éls

dos guardes enmossos d'esquadra.
Avui dia, el ftronato fa encara la viu-viu,

però és ben mrt. Com, si no ho fos, es

nuncis que n'hi ha per sucar-hi pa. iEl daurats que comuniquen a !'ànima llur apa-	 No spot dir que ha estat ben 'bé al Mont -
dia z del mes passat hi apareixia aquest cible benestar.	 seny aquell que no hagi pujat a les Agudes.7	 A	 P„	 aq	 Y q	 q	 gPj	 g
que considerem força suggestiu :	 I	 Ara que hi ha diverses maneres d'anar-hi.

a^Caballero enseñaría gratuitamente jugar , CENYOEA c0MTESsA...	 u, 1 ..n
al yo-yo a señoritas o viudas bien parecidas : 	 par-se amb sabates de claus, mitges die liana,
asunto serio...	 Arribem a -l'hotel. En baixar del cotxe, in-	 calces de golf impermeables, gec també inl-

	voluntàriament, ens ve a'la memoria aquella 	 permeable, i bastó. Un altre mètode és .pro-

El discurs «standard»	 anècdota que pengen a l'esquena del senyor var d'ascendir-hi amb unes senzilles espar-
	Milà i Camps ex-comte de Montseny, mal-

d
anyes de vetes i un vestit d'estar per casa.

S'explica que don José Canalejas feia les
seves campanyes polítiques a base d'un dis-
curs que es duia .après de memòria i repetia
fil per randa a les diverses localitats on ha-
via de fer ús de la paraula.

Una vegada a València, acabat un dis-
curs i'a^nà a saludar um correligionari que,
després d'estrèmyerili la mà, li féu notar
que s'havia descuidat de dir una frase de
gran efecte.

—Home, vostè era, a Santander—diu que
i contestà amatent el senyor Cana:ejac.

Aquest fet l'aportem per.si' algun polític
creu prudent retenir-lo en la memòria ara
que s'apropa una llarga campanya d'elec-
cions municipals.

Els dos sistemes tenen les seves falles.
Hú ha hagut ardit excursionista que tat i
anar excellentment equipat, quan encara no
ha estat a mig camí, s''lia estirat a terra
amb els llavis morats i el cor bategant fu-
riosarnent, i ha dit amb veu tremolosa : «Jo
passo! ,Seguiu vosaltres, seguiu!...»

Els camins a seguir són també diversos.
Pot anar-s'hi pel Turó de d'Home i pel Pla
de 1"mEspinal. Si hom elegeix aquest darrer
camí, pot utilitzar por ,fixar l'objectiu foto-
gràfic, un pont balbucejant fet de fustes po-
drides, amb els pilars coberts de molsa i les
vores plenes d'herbes gemades, rematat al
fons per uns pollameres magnífics. Aquest
pont, però, aviat no serà transitable ; 1a mà
de l'home lita anat desproveint de baranes
primer, després de fustes de la passera. En
l'actualitat, com que aquestes resten única-
ment en situació d'una sí, una no, hom té

1 de veure's obligat a donar uns alegres sal-
1 tironets poc compatibles amb l'harmonia del

paisatge I amb 1a seguretat personal.
El Turó de l'Home, format per sediments

precàmbrics i paleolítics, segueix a les Agu-
des en altitud. IEs l'ascensió obligada d"a-
quells que vam a les Agudes per aquesta via
i està solcat per tortuosos camins de bast,
plens de pedres punxegudes que els fan gai -
rebé intransitables.

Si aneu descendint, si del Turó de 1 "Home
passeu al Collet del Vent, i d'aquest, per una
sèrie de carenes que deixen a banda I banda
unes meravelloses valls còncaves limitades
per pollancres espessos, és segur que veu-

reu els més dolcíssrms paisatges, I que us
sentireu presos d'una voluptuosa admiració
creixen t.

Aquestes carenes, que formen part d'un
mateix sistema orogbnic, arriben al Collet
de !Santa Elena, des d'on es veuen Sant Ce-

loni, Gualba, i al fons; un rierol que serpen-
teja entre dues ribes verdes.

Arribats ací, amics, sou pregats després
d'escoltar el cant monòton d'un pastor, d'o-
brir la :màquina i enfocar aquelles ovelles i
aquelles vaques que pasturen pels prats on
troben aliment abundós, i que .per un no-res
us faran merco d'un paisatge autènticament
suís.

EL TURÓ DE Moaou

L'escassa adherència de les diverses ca-
pes, les dilatacions i contraccions experi-
mentades pels diversos canvis de tempera-
tura, han fet que la roca granítica que el
forma .presentés unes formes rares i capri-
cioses, que recorden d'una manera. no mo't
llunyana l'original Montserrat.

De Morou estant divisareu la plana. Veu-
reu eixir un platejat riu, i amagar-se. Veu-
reu moltes coses, però elprincipal encís que
hom experimenta en enfilar-se a Morou, és
haver de creuar el Prat de'.s'Enamorats.

Aquest prat és ametista i maragda. La
pendent, no molt suau, és verge de cap mena
d'ondulació i està encatificada d'una herba
que brilla- en contacte amb el sol. El cel,
d'un blau purissim, és interromput per uns
núvols immensos, blanquíssi,ms i tan lluents
com l'astre que els dóna un relleu tan sor-
prenent. All fons de la panera, el verd clar

de l'herba, l'oi pàilid de les fulles dels po-
llancres, l'ametista del cel, el verd fosc de (Fotos de l'autor)

JOSEP MARIA XICOTA



Cerimònia sintoista implorant la protecció del cel per als exèrcits japonesos

LA MORAL PERDUDA_,
EL PESSIMISME, L'ABATIMENT.....
Son tomba oberta al neurastènic que

R econstruiu el vostre sistema nero'
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Es difícil parlar de Wagner, perquè ja se terra tot l'edifici clàssic de l'òpera; assi-
n'ha dit tot el que s'havia de dir i àdhuc milant la música al germen poètic de la
.el que no s havia de dir. Per una altra ban- mateixa poesia, hom arribava a la conclusió
da, és el més difícil de jutjar entre es mú- que el veritable dramatisme, àdhuc dins els
sics ; la seva glòria indiscutible coma' més drames sense música, era una vida musical
genial dels operistes, es basa precisamem que portaven dintre ; música llunyedana que
damunt del fet que Wagner, trobant l'òpera L'espectador pressentia dins la seva cons

-com una fórmula tancada i harmònica, la ciència profunda.

	

va desarticular i va trencar l'harmonia entre	 Llavors, com subordinar aquest element
el drama accionat tel drama musical ; de generador a consideracions merament anee-

	

manera que on existia un equi:ibri perfecte,	 dòtiques del que passava dalt de les taules?

	

regnés un desequilibri sense remei. Tant és 	 Calia invertir els termes dl prob:ema. Crear
així que pot dir-se que, des-
prés de Wagner, s'han aca-
bat les òperes.

Heus aquí el prob'.ema in-
tern de l'òpera i la forma en
què va trobar-lo resolt Wag-
mer.

Quan es 'tracta d'acoblar
un drama amb la versió mu-
sical del mateix drama ens
trobem que, tant pel que fa
al temps com 'a la forma, les
dues arts, poesia i música,
segueixen camins diversos,
irreductibles. Per exemp:e,
dues paraules serveixen per
expressar un sentiment. En
canvi, la música, com que
no està lligada •a la brevetat
dels conceptes venbals, ne-
cessita molta més estona per
realitzar-ne el contingut lí-
ric. (Encara, en una òpera
cantada a veu sola, si esti-
litzàvem el drama en for-
mes mètriques tancades, en
estrofes líriques, sintetitzant
les situacions i els senti-
ments, arribaríem a «posar
tot el drama en cançons» i
arribar per aquesta banda a
unificar els dos estils, el de
la iparaula i el de la música.
Encara, caldria que el gest
dels actors s'alentís i les es-
cenes es componguessin un
xic com a quadros plàstics.
Així, retallant una mica de
l'acció dramàtica i una mica
de l'ànima musica], arriba-
ríem a reduir al •mínimum
un residu ano cantable que
podria ésser tractat simple-
ment, sense música, o amb una cantarella ;
és a dir, on recitatiu.

Volem afegir l'orquestra a l'arquitectura
lírico-dramàtica tractada en aquesta forma?
Doncs, ]'hem de supeditar a la cançó, la
qual es supedita ja al drama. L'espai que
resti lliure després del tripie sacrifici, serà
el que tindrà l'orquestra .per a l •ençar-se a
viure per compte propi dintre l'òpera.

Si el lector s'hi fixa •bé, acabem d'analit-
zar el tipus d'òpera d'abans Wa.,ner. Hi
veiem la pura vida musica] subjecta a mil
condicions extra-musicals. Els esquemes de
la composició havien d'ésser per força els
més rudimentaris. Això, també, permet que
el compositor, reduït al paper humil d'un
illuminador de dibuixos, no necessités es-
criure's ell mateix la lletra de la música.
Era uin mer comentarista molt al marge.

Però, després de Beethoven, la música ha-
via trencat les formes closes ; per primera
vegada afirmava la seva vida interior, per
damunt de les simetries massa físiques de

la composició clàssica. La música ja no era
un embelliment, una distracció ; esdevenia

un vast experiment espiritual, una explora-
rió vers la més gran realitat de les coses.

Aquesta concepció romàntica tirava per

--

Ricard Wagner, per Nadar

■
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AVÍS
Direcció única: Carrer de Pelat

Complimentant l'acord pres per 1'Excel'1entíssim Ajuntament d'aquesta ciu-

tat en la sessió celebrada amb data 24 del proppassat, aquesta Empresa té l'honor

de polsar a coneixement del públic que des del primer de març els cotxes tramvíes

de les línies
31 — S+nf Anfoni=Asfiltgr,
55 —Coll Blanc =PL ça Cxfalunya,
58 — Drazsanes•Munfener•Bonanova,
59 — Drassanes•Munfaner=Avinkuda 14 d'Abril,
60 — Francesc Layref•Rogenf, i
61 — Plaça Cafalunya =Parc de Monijuïe.,

que feien son recorregut de Plaça Catalunya per carrer Pelai a Plaça Universi-

tat, ho faran per la Plaça de Catalunya (cantó carrer Vergara) i Ronda Univer-

sitat cap a dita plaça. El demés recorregut no tindrà variació.

Barcelona, 2 març 1933.	 LA DIRECCIÓ.

EL MOMENT MUNDIAL
s

Hores crítiques per a la pau
Només han passat catorze anvs d'ençà que I impotent per assolir l'objectiu per al qual

en la Sala des Rellotges dé palau de Vei- fou creat.
sailles — encara esplendent de records del	 Les previsions no són gaire alegres. Cal

Rei Sol — fou signat el tractat de pau, que, excloure tota esperança de penediment per

entre altres coses, comprenia la institució de part del Japó; d'altra banda, Anglaterra no

la Lliga de Ginebra, destinada al manteni- sembla disposada a aprovar qualsevol sanció

Una protesta que ¿un remeÍ ment de la pau en el món. Fou Woodrow militar contra Tòquio. I és evident que la

L'Ouvre de París coNa, fa pocs dies, Wilson qui sostingué enèrgicament la veces- unanimitat del Consell de 'la S. de les N. és

que ha estat profusamenepartida una fulla sitat d'instituir un tal organisme. Fou sos- necessària perquè una deliberació d'un abast

incitant a no pagar les'ntribucions, i re- tingut calorosament per Clemenceau i Or- tan greu pugui ésser và:ida.

comanant de fer-ne vin'òpies i trametre- :ando, feblement per Lloyd George, ja ales- I	 Crisi mes delicada i més perillosa, doncs,

les a vint amics, cada sdels quals en tra-	 hores escèptic sobre la possibilitat d'impedir , no podria existir pera la institució ginebrina.

retria un exemplar a zt més, etc., etc.
1 vetaquí, ha remarc4dgú, com eixugar

el dèficit del pressupostancès. Si cada un
que rep la fulla en fa ú còpies i les expe-
deix per correu, al cap vuit dies han cal-
gut 25,600 milions de ;ells de mig franc
per a franquejar aquestiorresPondàncta.

Í
Alegria dels humz

L'actual ambaixadore is Estats Units a
París, Walter Edge, f c un dels vint sena-
dors que votaren cona la llei Volstead.
Potser per això fou timès a Europa, on
es pot infringir la llei ca.

El fet és que l'altrdía, exactament el
za de febrer, l'ambaida havia hissat la
bandera, justament po després d'arribar a
Europa la notícia que . Ca abra americana
havia votat un projecl tendint a l'abolició
del règim sec.

Però es tracta d'ue coincidència sense
malícia. Dimecres dela setmana passada
s'esqueia l'aniversari d naixement de Was-
hington.

les guerres amb mitjans internacionals col- Pel suprem interès de la humanitat i de la

lectius,	 i entusiàsticament pels delegats ja-	 •pau votem creure que, a despit de totes ?es
ponesos, entre els quals	 destacava la bella
figura d'Ad.atci. iEls grocs es proposaven de

maquinacions	 que	 s'ordeixen	 contra	 ella,
aquesta crisi podrà ésser feliçment superàda.

figurar entre els membres més actius de la -.	 .-	 .
nova institució i asseguraven que dedicarien I

Cotes llurs forces a consolidar l'èdifici paci- Els pacifistes encara sostenen una altra

fista.	 Qui	 hauria	 previst	 aleshores que els	 lluita a Ginebra : en el si de la Conferència
mateixos japonesos donarien tanta feina a la del Desarmament.
Lliga ginebrina, i es rebellarien contra ella, Després d'un any d'abundants discussions
disparant els seus canons sense fer cas de — sense comptar les precedents de les Co-

res? On ha anat a parar tat di pacifisme, missions preparatòries —, 9a qüestió que ara

el societarisme tan exuberantment manifes- divideix les nacions és aquesta : per tal de

tat per Adatci, que posà la seva com,petèn- desarmar s'ha de recórrer a dos mitjans,

cia jurídica al servei	 de l'Alt Tribunal de reduir yes armes i disminuir el nombre dels

Justícia de La Haia? Realment, el que ha
ocorregut aquests dies a Ginebra no •pot

que en poden portar.
França,	 sostinguda pels països denocrà-

pas ésser considerat com una prova de pace- tics, entre ells i en primera línia Espanya,

fisme del govern de Tóquio, pensi el que sosté el projecte presentat ipér Herriot i Pau 1 -
els efectius,vulgui Matsuoka, que fins fa poc ha ocupat

el	 d'Adatci, però que, 'a diferència de:.11oc
Boncour de començar reduint
això és, els exèrcits regulars i les organitza-

no era res més que un executor de cions •militars amagades o disfressades sota
primer,
les ordres del seu govern. forma d'institucions esportives que els po-.

Si el govern japonès hagués estat menys drien reforçar.	 En canvi, les nacions feixis-
tes -- Itàlia,	 Alemainya,	 Austria,	 Hongria,

bellicós, ino hauria hagut de vaoillar a sic-
reptar la recomanació .proposada pel Comitè Bulgària — sostenen una tesi perfectament
-,-.,-DL _._, e.. 	 yu ., .o domi	 -port Lqt-
ton, encara que fos cercant d'atenuar dip 1 0-

oposada, i la raó és ntolt clara, si es considera
que aquestes nacions són les que posseeixen

màticament els punts més cam;promesós. IEn milícies	 i	 organitzacions	 paramilitars	 que
lloc d'això, s'ha oposat un refús net i cate- haurien	 d'ésser ,dissoltes si el concepte de
gbric, encara que Matsuoka hagi intentat reducció deis efectius hagués de .prevaler.
endolcir la cruesa del fet pronunciant una Una votació celebrada aquests darrers dies

mena d'himne 'a la pau, que constitueix una ha donat raó a França, encara que referint-
amarga ironia.	 I se només al procediment a seguir, això és,

1-Ja passat el que indludiblement havia de que la Conferbncia hauria d'encarar-se pri-.
mer	 res amb la	 dels efectius.que	 qüestiópassar. La Societat de les Nacions, reunida

en Assemblea extraordinària, ,divendres pas - I Però si aquest fet és confortant perquè
sat, ha aprovat per unanimitat, menys Siam demostra que els països democràtics són en
que s'ha abstingut, les conclusions dels Di- n	 ells,majoria i lligats entre e	 , t tambédecidits
nou ; 'la qual cosa vol dir que cap dels qua- a	 lluitar fins a l'extrem possible en favor
canta dos' delegats	 dels països adherits	 a
Ginebra no ha cregut haver de sostenir e 1

de fa pau i del desarmament, ens sembla
que,	 per desgràcia, no" és dl cas de fer-se

Japó. Cal remarcar que antre els grans Es- massa illusions sobre el resultat final de la

tats no adherits, Rússia i Nordamèrica, si Conferéncia. Aquest escepticisme és justifi-

haguessin pres part en gla votació, no hau- cat per gla profunda diversitat de punts de

cien demostrat una opinió diferent. vista	 i de sentiments que animen els de-

El vot emès per la S. de les N. pot ésser legats de les diverses nacions. Qui no s'ha

considerat	 si	 no	 com	 la	 fallida	 de	 l'obra adonat de l'actitud altívola de N•aidony, el

per a la pau, almenys com un moment ex- delegat alemany, que ha 'provocat una enèr-

cessivament crític. La decisió, de totes ma- gira intervenció del francès Cot i del presi-

ueres, és de condemna per al Japó, i dóna dent Henderson, tot i haver sentit alguna

un termini de tres mesos a Xina, a la fi feblesa envers Aiemanya? I qui no sap que

dol qual aquesta és autóritzada a fer legad- Roma, Viena,	 Budapest i	 Sofia s'alçainan

ment ta guerra .per restaurar la seva auto- sempre contra qualsevol proposició de rea-

ritat a Manxúria, mentre, en cas d'aquesta lització dei desarmament?
i•	 necessària acció xinesa, obliga totes les po- .^	 No havent-hi concòrdia, mainaarà sempre .

c	 tènies associades a sostenir -la amb tots els aquella unanimitat necessària parqué les de-

mitja ns,	 sense excloure'n cap.
No cal dir que això s'esdevindria en el

cisions siguin vàlides i aplicables. I llavors?
Es	 n 

cercle	
ginysvici s, del qual

p
e	 no	 veu

	
de l

cas que	 Japó en aquest temps no es de-

e

l
cidís a acceptar les decisions	 dels Dinou... En general es té la	 cessió que es conqg	 P	 -

tinuarà exam nant un text darrera l'altro
Durant el seu viatge d'estudis als Estats	 o que la S. de les N. no abdiques. L abd1-

Units, André Citroèn visità les fàbriques carió significaria la seva fi inexorable i com•	 que es discutirà sempre en e1 buit, per pur

Ford de Detroit. Orgullós de la seva orga- pleta. IEn efecte, el punt 'anés sensible del	 exercici dialèctic, sense arribar a un punt

uització minuciosa, el propi Ford Ii explica :	 seu Pacté -fonamental està en joc, perquè de coincidència.

--Una hora i cinc minuts després que la ei dilema que es presenta és .aquest: o les	 Vetaquí el que la humanitat deu als fei-

primera peça arriba a mans del primer nacions adherides presten llur concurs a xismes !	
TIGGIS

obrer, l'auto acabat ja surt de la fàbrica.	 Xina, i aleshores estenen 
1a guerra al Jaipó,

Citroïn no es va voler deixar espeterrar membre rebel de 1a S. de les N., o aquest	 '

i va respondre :	 fet no té lloc, i seria violat 1'importantissim --

—No és res. A casa meva, una hora i cinc article t6 per aquells mateixos que tener

minuts després que la primera peça ha pas- l'obligació d'aplicar-lo. (En aquest cas seria	 DI 5 C O

set pel primer obrer, entra a l'hospital el inevitable la mort més o menys lenta de 	 IRROMPIBLE
primer atropellat.	 l'organisme ginebrí, havent-se demostrat

RICARD WAGNER

El màgic prodigiós
AsMII1T

a ^o ^•a

la música i que ella, per so:idificació de
les pròpies capes superiors del seu lirisme,
engendrés el drama. Així l'òpera esdevenia
un poema simfònic amb illustracions plàs-
tiques. No cal dir que aquesta forma tonia
un poder expressiu superior a la serena,
perd trivial, forma clàssica. Ara, la cosa
presentava els seus inconvenients.

En primer lloc, l'acció dramàtica s'havia
d'arrapar a11à o,n podia al llarg de la vol- u EStatÍSme 1 anttesta{ismecànica fluència musical orquèstrica.

En segon lloc, el compositor s'havia d'es-
criure ell mateix la lletra, .perquè, si la
música és l'element generador del drama,
és impossible de resoldre dins el problema
d'^escrlur^.r C NntJi^cYi,^a•m^nt a.ha.... .._ 11,_x_....:..

que és la filfa, que la música que és la
mare, sense que ambdues en estat latent ja
coexisteixin dintre el cervell de ]''artista, no-
més esperant ésser cristal.litzades.

Wagner fou aquest artista : ell dóna a
]'ópera una unitat d'expressió mai més vista
i una profunditat mai assolida ; però, en
obtenir aquests fruits espirituals, hagué de
topar amb certes exigències materials que
ell, amb bon criteri, passà a segon terme ;
però que donen lloc a imperfeccions, a ex-
crescències, a tall d'arcbotants gòtics, dintre
l'arquitectura del drama musical.

ha seva obra és, per tant, magnífica, perd
monstruosa. Només va ésser •possible din-

Es freqüent, en quaLlsevol país, reclamar
la reforma de l'Estat; áde vegades, els que
la reclamen són els mateixos que amb més
violència combatea l'est•Íttisme.
ministeri estranger contava una anècdota.

Un grup d'industrials i de comerciants el
van invitar a un banquet. De sobretaula,
brindis i discursos. Tots els oradors recia-
nen la llibertat de comerç i que l'Estat cessi
en tes seves ingerències desastroses.

A la fi, ha de parlar el funcionant, i diu
«Teniu raó, sens dubte. Però tots heu vin-

gut, un dia o altre, al meu despatx a dema-
nar, uns una protecció, altres una subven-
ció, altres una mesura qualsevol que els con-
venia. Voleu que els poders públics s'ocupin
dels vostres afers, però això no impe-
deix que després els reprotxeu d'haver-se'n
ocupat.»

tre un moment del romanticisme .alemany.
Per a complir aquest mirarte de donar vida
a eilements tan difícils d'ordenar i no fra-
cassar dins l'aventura, caldrà que un dia el
món tonni a trobar-se dintre d'un mateix
clima estètic que en tomps de Whgner...

RossEND LLATES

La perdedora dell'4arne
I,a vident Lisbeth idler, la mort de la

qual s'ha esdevingut t poc, té el seu lloc
en la història alemanti conternporània.

Filla d'un fuster ó pob'e, aviat revelà
condicions de mèdium Diu que ja en t889,
davant un grup d'oficüs, predigué, a Pots

-dani, que la gran gue'a esclataria el z d'a-
gost de 1914.

Quan esclatà la Buera, la dona del gene-
ralíssim Moltke, crtidàlu pitonissa a viure a
casa seva. Al cap de oc en sortia per anar-
se'n a residir a Cobleiza, prop del G. Q. G.
alemany.

Alguns cronistes sostenen que Lisbeth
,Seidler tingué una influència decisiva sobre
el resultat de la batdla del Marre. Moltke,
en efecte, en Iloc de dedicar-se a la tàctica
i a l'estratègia, s'entret enia amb sessions
ocultistes amb el cáebre Rudolph Steiner,
en el curs de les qurls Lisbeth Seidler pro-

fetitzava i a•consellaza a raig fet.
Moltke fou censurat, però la seva desgrà-

cia no eomporià la de la vident.

lln rècord
Fa dues setmanes, la Cambra francesa ha

batut el rècord de la més llarga sessió, que
nosaltres sapiguem.

Durant més de trenta-set hores, els dipu-
tats han parlat, interromput, votat.

Però els diputats poder, si les cames se'ls
comencen a enrampar, sortir als passadissos,
anar al bar ; mentre que el president està
clavat al seu cadiral.

Fernand Bouisson, donant mostres d'es-
portivitat, ha aguantat ferm al seu lloc,
deu sentir-se orgullós d'aquest rècord ben poc
envejable.

Ford i Citroen, o la competència
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Filmant una escena de ((Grand HBteln «Sóc un fugitiu», amb Pau-1 Muni

tI1W@DR

EL CINEMA
QQ ^^Có O	 p ^ DD	 ^c ^^

fugitiuun
EI prestigi de les stars ha estat sempre la ció! Hem tingut ocasió de veure en foto-màxima atracció dels films. La idea d'acu- grafia una pila d'escenes que han estat su-mular set primeres figures en un sol film, primides en la impressió definitiva del film.trencant així les habituds de's empresaris de La durada standard de l'espectacle ha ohli-Hollywood, pot ésser vista com una curiosa gat segurament el director a comprimir-setemptativa per .sortir al pas de la depressió més del que hauria volgut. L'espectador, queper la qual passa actualment l'espectacle del es troba tot seguit subjugat, no coneix encinema i ensems com una experiència que, tot el curs del film ni un instant de repòssi reïx, ha d'influir sens dubte en la futura per a 1a seva atenció. Calia assegurar l'èxit

orientació deia indústria americana del film. del film i no s'ha distret ni un metre deSi en lloc d'entrar tot seguit en matèria celluloi.de. Ara bé, si Grand Hotel és per lafem aquestaremarca, és perquè Grand HB- gent de ta Metro un fi:m comercial, felici-

L'Evenf serà filmat
Gràcies a una casualitat, hem pogut veure

abans que els nostres collegues Sóc un fu-
gitiu, un film de la Warner Bros, que s'es-
trenarà aviat a Barcelona, i que dins el seu
gémere, típicament americà, és perfecte.

Films sobre uns gangsters que dominen les
grans ciutats pel terror. Films sabre un pe-
riodisme d'escàndo!l, que no vacila a fer
reviure passats morts ni a enderrocar repu-
tacions per tal de donar carn a la fera: un
públic primari assedegat de sensacionalis-
me. Films sobre uns polítics fácilment su-

Mervyn Le Roy ha demostrat amb aquest
film una concepció claríssima del cinema so-
nor. Ha maridat imatges i sons. 1 ens ha
fet veure les enormes, les insospitades possi-
bilitats d'aquests, que aquí juguen un paper
més important que les paraules, reduïdes a
la mínima expressió. La insistència sobre
certs sons us produeix una terrible obsessió
de la qual no us podeu deslliurar. Per exem-
ple, el repiqueig acompassat dels malls dels
presos picapedrers, el soroll persistent de . les
cadenes als peus, de les fuetades, dels lla-

tel s'ha volgut imposar a n 'atenció del món
per gla circumstància d'apilegar en un sol es-
pectacle fins a set grans figures del cinema
americà. La propaganda s'ha fet a l'entorn
d'aquesta característica.

La novella de Vicki Baum és, segons la
pròpia autora, una novella de fulletó... amb
segons termes, és a dir amb pretensions.
Tanmateix el que únicament ens importa a
nosaltres aquí són les seves possibilitats ci-
mematogràfiques, i sobre aquest punt la Me-
tro no s'ha equivocat. A desgrat de la seva
riquesa excessivament atapeïda, la novella
ofereix la possibilitat d'un espectacle mogut,
excitant i divers, pe doncs de substàncL& fo-
togénica. Edmnnd Goulding, per altra ban

-da, en c míeccionar el seu guió hi i. i n-
gut a ni i, per no dir en primer terme, l'esce-
nificació feto per 4'Iax Reinhardt de la no-
ella. Algunes característiques en la factura

del film, la importància extraordinaria del
di'tleg, ens ho donen a entendre.

Enorme dificultat la que ha hagut de vèn-
cer Gou'.ding per mantenir la cohesió total
de :'obra sense perdre el fil de les quatre o
cinc accions diverses que en e curs d'hora
i mitja que dura la projecció s'entrellacen,
ja per obra de (l'atzar, ja per la intervenció
voluntària dels personatges. Notació ràpida,
incisiva, sense marges anecdòtics, breument
matisada d'urna prodigiosa quantitat de, vida
passional. Quina escrupolosa labor ha cal-
gut realitzar en procedir al muntatge del
film, labor de selecció i sobretot d'elimina-

George Bancroft

i Miriam Hopkins
en

Un drama vigorós

damunt del volcà de la

Rússia roja
Director: John Cromwell

0

Es un film PARAMOUNT

tem-nos-en. Si ho encerten, significaria aixb
una evolució del públic del tot satisfactòria.

FIs intèrprets s'han mostrat a l'altura de
la seva fama. Cal primer que tot admirarAlá perícia deis que s'han encarregat de dis-
tribuir els rols, tan ajustats a Ilurs respec-
tius papers resulten tots els protagonistes.
Greta Garbo, admirable com mai, sobretot
en la primera meitat del seu paper, aquella
nit d'abandó i descoratjament, enervada des-
prés del fracàs al teatre. Joan Crawford,
una mica comediaint en començar, però tat
seguit molt sincera en el seu ral desesperat
sota una superficial desimboltura, Wa^llace
Bcery, impressionant en el seu paper d'un
negociant racialment teutó; a ell . de pm la
mt^lor escena oel him, quan despres a haver
assassinat involuntàriament al baró van Gai

-gern, amb una veu i un gest de súplica de-
sesperada demana al seu ex-comptable, a
qui una hora abans havia insultat, que no
cridi 1a policia. El paper d'aquest ex-comp-
table, c! més feixuc de tota l'obra, és a càr-
rec de 1.ionel Barrymore. No ha sabut sem-
pre evitar un to lleugerament melodramàtic
amb tot té tants moments feliços, que la
seva presència no s'eclipsa mai al costat dels
altres intèrprets. John Barrymore, un xic
apagat. Val a dir que el personatge a càr-
rec seu ha quedat una mica mistificat en
ff'adaptació cinematogràfica. 'Els altres dos,
Lewis Stone i Jean Hershdt, no tenen sinó
dos papers molt breus.

JOSEP PALAU

CAPITOL
La pel•licula de tesi

Un film alemany de tesi profunda que

marca una data en la història del

cinema. Aquesta obra, que presenta

el problema de la separació de sexes

amb tota cruesa, està dotada d'un

fons altament humanitari, realitzat

amb art, mestria, vigor científico-so-

cial i patètica senzillesa

Es una - producció Exclusives Gargallo

Seleccions Vivafon

L'expedició alesa que vol sobrevolar
l'Everest, compe-à uns quants cineastes
de la Gaumont itish Picture Corporation.
Dos operadors, K. Bonnet i A. Fisher,
enregistraran en llícula l'ascensió de qua-
ranta tres minut; mig, necessària, segons
els càlculs, per aslir l'aire rarificat per da-
munt de l'Everes

Donades les coicions atmosfèriques d'a-
questa altitud, lesambres de presa de vis-
tes són protegide:per calentadors termos-
tàtics.

Geoffrey Bancasautor del film Palaver,
rodat a la Nigèrizlel Nord, impressionarà
un diari de l'expeció, la qual es proposa,
després, enregistracinematogràficament tot
de llocs i de pobles ]'India del Nord, total-
ment ignorats pel lan públic.

Roig  negre
Langston Hughe; el poeta nacional dels

negres d'Amèrica, hdesembarcat a Odessa,
on ha estat rebut r sols per literats, sinó
per autoritats sovièques.

L'autor de The wiry blues i Fine clothes
f or ¿he f ew, però, niha anat a Rússia com
a turista, sinó, acotpanyat d'altres negres,
periodistes, actors, rús•es, etc., a rodar un
film tractant de la ida miserable deis ne-
gres americans, fila destinat a ésser una
apellació davant de i humanitat.

Als Estats Units — segons diuen els colla-
boradors d'aquest filr —, no ho podrien fer.
Començarien per notrobar qui els Llogués
un estudi. I si per atar el trobessin, el film
seria sabotejat, cremt i tot, abans de sor-
tir. De més a anés, b censura faria els pos-
sibles perquè aquesta pellícula no fos pro-
jectada. Per tot això,Langston Hughes ha
cercat l'empar sovièth

En uin interviu, el peta ha explicat la mi-
sèria en què viuen els negres americans, la
desigualtat de tracte d què són víctimes, la
impunitat en què qued+n els linxaments, etc.

—I això—ha acabat-que els Estats Units
ens haurien d'estar agia ts d'haver-los dotat
de l'única música nacional de la qual puguin
envanir-se.

Tom Mix es retira
Tots els que encara troben gust en els

films de cavalls i de lladres i «serenos» —
en la qual cosa no van pas gens errats 

—saben de sobres qui és Tom Mix, el cowboy
que, inactiu William S. Hart, havia esdevin-
gut el prototipus de protagonistes d'aquella
nen	 f'	 delquea de films, mdlt més seriosos	 q

Fa vint-t.-quatre anys que Tom Mix co-
mençà a fer cinema ; en aquest període de
temps, ha rodat tres cents seixanta ci»c
films, que ja és una bona xifra. D'aquestes
pellícules, ha escrit els arguments d'una bona
tercera part, i m'ha dirigides un centenar.

Després d'un cert temps de no treballar 
—potser per l'adveniment del sonor? —, Carl

L•aemmle, el director de la Universal, el con-
vencé de retornar a la pantalla. ])'això fa
cosa d'un any, i en :aquest temps rodà nou
films, el darrer dels quals es titula Rustlers
round up.

Perú ara Tom Mix creu que s'ha ben gua-
nyat unes vacanoes, i definitives. 'EI primer
que farà, serà venir a passejar per Europa,
en companyia de la seva dona, la trapezista
Mabel Habbcll Ward.

:bornables... Sembla talment que els ameri-
cans es complaguin a exhibir sense pudor
les seves vergonyes. Tots aquests films —de-
núncia crua i brutal d'un estat de coses de-
plorable —, a Amèrica són considerats se-
gurament coem una requisitòria terrible,
d'abast morailitzador infinit. Perd transplan-
tats a Europa, on no necessitem que ens ti-
rin al rostre tanta abjecció, només servei

-ven per a fer-nos conèixer l'amoralitat d'un
país podrit de Nova York a Sam Francisco i
de Chicago a Nova Orleans. Després dels
contrabandistes terroristes, dels periodistes
xantagistes i dels polítics sense escrúpols, ha
arribat l'hora de denunciar les tortures infili-

E
a r P^ dels nenals del Sud dels
stats Units. hl cinema america que, se-

gons notícies fresques, vol fugir de la ficció
per a cercar ,la vida en els fets diversos dels
diaris i en les biografies verídiques dels grans
homes, ha adaptat 1 am a fugitive from a
Chszin gong, la novella viscuda de Robert
Elliot Burns, escriptor dues vegades evadit
de la cadena dels presidis de Geòrgia.

La Warner ha encarregat la direcció d'a-
quest film a Mervyyn Le Roy, el realitzador
de la remarcable pellícu a de gangsters Litt-
le Cesar. En Sóc un fugitiu, imatges i sons,
aliats estretament, formen un tat indestruc-
tible que us fa panteixar així que el prota-
gonista entra al presidi, després d'unes pri-
meres escenes una mica allargassades, i no
u, allibera fins que la paraula Fi apareix a
la pantalla.
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drucs dels gossos, els bloodhounds, que per-
segueixen l'evadit... La història de Robert
Eiiiot Burns dura uns quants anys. 1 Mer

-vyn Le Rov ens ha explicat el curs del temips
d'una manera ràpida, eminentment cinema-
togràfica, visual i sonora. Mai no havíem
experimentat una sensació tan exacta de
temps. La cambra passejant-se damunt un
mapa que té un fons sonor de tren o de vai-
xell, ens explica la recerca de trebaill pel pro-
tagonista a través de diversos Estats. E1
curs dels mesos dins el presidi és indicat

pels fulls de calendari que van caient al rit-
me dels cops de mall dels picapedrers. E1 so-
jorn de l'evadit a la fàbrica, en la qual as-
cendeix lentament, és traduït .amb una suc-
^^.,^tb 'le fitxes : 1924 obrer, tgaq capatàs,
i930 director... Cal senyalar també el tras-
pàs suavíssim d'escenes : el martellet del
j utge que condemna el protagonista es con-
verteix imperceptiblement, gràcies a un fos
encadenat, en el martell que li clava els gri-
llets als peus...

En fi, Mervyn Le Roy ha posat en escena
Sóc ina fvgitiu amb una varietat enlluerna-
dora d'imatges. Plans múltiples, la marxa
dels quas ha estat conduïda per un ritme
precís i captivador, sense tara. Paul Muni,:
actor de formidable temperament, interpreta
amb prodigiosa sinceritat el protagonista
d'aquest film excepcional, davant del qual
un crític francès ha exclamat : «Trangtullit-

zeu-vos, el ci:nema no és mort lo
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El Mestre Nicolau
Recordem haver escrit, ja fa uns quants

anys, que els homes representatius de les
primeres promocions de la Renaixença cata-
lana, amb un afany potser una mica ingenu,
però amb una empenta prodigiosa, es llen-
çaren de pe a la producció, convençuts de
fer obres de valor universal. Així pensaven
mossèn Verdaguer en escriure els seus poe-
mes, Guimerà el seu teatre o Narcís 011er la
seva obra novellística.

Després vingué la reflexió, amb una evi-
dent millora del gust i de la qualitat ; però

derich Soler, reconeixent que la seva obra

Batalla de Reynas mereix la recompensa de
mil duros corresponent al any U887 que la
Reyna Regent destina cada any, al autor de
la millor producció dramática en lo mateix
any estrenada y que 's presenti a dita aca-

demia obtant a premi.

»L'obra del senyor Soler va ser estrenada
á principis del any passat.

»Lo feiicitém per tant merescuda distinció
y ab ell felicitém á las lletras cat:.lanas.n

I en la seva edició del matí de dissabte,
dia rz, diu

«Madrid, io de maig. —IEnhor^abona, 1a
Academia 'Espanyola que de primer, encara

que per escassa majpriá, havia votat que
las obras dramáticas bri llengua no castella-
na, se trobavan incapacitadas de mereixer

lo premi concedit per S. M. la Reina Re-
gent á la millor de entre las representadas

en lo any 7887, torna sobre son acort, cedint

á las fortíssimas rahons que exposaren los

defensors de las literaturas regionals: enho-

rabona, puig aixis, en sessió d'ahir, memo-
rable pera las lletras catalanas, aprobé per
undnimitàt la proposta de que'] premi de
cinch mil pessetas s'adjudiqués '1 drama Ba-

' talla de Reinas, original de don Frederich
Soler (Pitarra), estimada com de merit su-
perior á las altras examinadas...—M, de P.»

EI Diario de Barcelona del divendres, u de
maig, en la seva edició de la tarda, diu
«La literatura catalana ha alcanzado un gran
triunfo can el fallo pronunciado por la Real
Academia de la Lengua en el certámen abier-
to para premiar la mejor obra dramática
que se presentase... Este acuerdo prueba
también que las Corporaciones doctas, como
la Academia española, van concediendo la
importancia que se merecen á las manifes-
taciones regionales de lEspaña..al

A La. Renaixensa del diumenge i3 de maig,
edició del matí, hi ha un article signat

J	 a

porta bé, fiaos al punt que te molt cremats
á molts dels catalófobos. No n'hi ha per
a menos. Lo periódich possibilista diu que
si's tractés de premiar lo millor poema
epich d'aquets temps, la millor tragedia ó
las millors novelas, tocaria« los premis á
catalams.l

El divendres, 1 8 de maig, es féu al teatre
Romea una representació extraordinària de
Batalla de Reines, a na qual v,a assistir
danya Maria Cristina, que volgué retre,
així, homenatge a les lletres catalanes. Junt
amb donya Cristina hi havia els ducs d'E-
dimburg, el duc de Gènova i l'infant Jordi,
fill del Príncep de Galles, avui rei de la
Gran Bretanya.

Es veu ben clar, doncs, que, a desgrat
de :a contra de Madrid, donya Maria Cris-
tina va «imposar, i mantenir i àdhuc san-
cionar amb la seva preséncia i homenatge
personals, l'obra de Pitarra; és a dir, que
fou una reina més a lliurar batalla dins
Batalla de Reines.

LLUfs BERTRAN t PIJOAN
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Emilia Aliaga

celebrat de La flor de Hawai, del qual al-
guns films, com Monsieur, Madame et Bibi,
a més dels discos, ens han avemçat algunes
mostres de la seva inspiració i de la seva
traça, gaudeix als països centrals d'Europa
d'una reputació extraordinària. A causa ex-

elusivament, potser, de la seva música? No.
Sense artistes de la qualitat d'una Guita Al-
par, sense les fastuositats de la «mise en
scènen, sense els batallons de girls, sense
una nodridíssi.ma orquestra coneixedora del

ritme modern, és evident que Paul Abraham
no hauria reeixit amb la facilitat d'ara, i
menys amb obres com La flor de Hawai,
de llibre insubstancial i pesat.

Tot això .no s'ha tingut present a1 Victò-
ria. No sha recordat que en aquesta mena
d'obres el farciment val més que el gall i,
d'altra banda, a. desgrat d'haver contractat
Pierre Clarel i una bonica selecció de giris
de la terra, s'ha confós una vegada més la

sarsuela amb l'opereta. IEl que havia d'ésser
trepidació, alegria, continuïtat i lleugeresa,
resulta lent, trist, feixuc i sacsejat. Un mes-
tre tan expert com l'Isidre Rosselló, dues
artistes tan estimables com Cándida .Suárez
i Eugenia Galindo, um tenor tan senyor com
En Goula i àdhuc un fantasista de tan bri

-llaints condicions com En Clarel, no arriben
a desensopir l'espectacle. Aquest només s'a-
nima quan , 1"Emilia Aliaga és a l'escena.
Ah, aleshores! Aleshores, tot canvia. IEmilia
Aliaga és un argentviu que irradia simpa-
tia, ban humor, optimisme. No està un mi-
nut quieta. 'Es belluga tota ella amb una
gràcia i una elegància excepcionals. Canta,

balla, salta, fa acrobàcies.., Es un cascavell
d'or que omple el ,públic de joia.

Per ]'Aliaga es pot anar al Victòria. Per
ella i per d'escena en la qual la Galindo, que
fins aquell moment havia simulat ésser una
salvatge, descobreix al seu marit que és una
dona instruïdíssima; que parla no sabem
quants idiomes i sap filosofia. «Mata'm si et
sembla —11 afegeix --, però tambo sé tocar
el piano.»—T.

k1I!JR

EL. TEATRE ____

QuG	 "latalla de Reines"
p	 t ar-o.

	

talán cuando éste vis í:ntregado á :os desa- J. Riera í Bertran, sota el títol Lo rema	 Marie fou eloquent, t calla no o

fueros de la íntima fal, de la parodia y de de la Reyna, on es llegeix :	 Importar una opereta que ha aguantat a

la diatriba política, fi elevándose por gra-	 ,q Quin contrast lo fet que motiva las pre-	 l'estranger centenars de representacions i

dos a la representaci: viva, fiel y poética	 sents ratllas ab lo suceehit vint anys enre-	 negligir els múltiples factors que, a part Ja

de las costumbres deu pueblo; al drama	 ra!... Alashoras, tiranía escandalosa cohi- 	 lletra i la música, han contribuït a l'èxit, és

histórico y al dramalu e pretende traducir	 bint la Ilegítima manifestació de una litera-	 vdler córrer el perill d'ensorrar-se.

d Q	 d	 resente	 t ra tan diana com la castellana de viure	 L'hongarès Pau] Abraham, compositor

UN PREMI DE J00 PESSETES Opereta al Victòria
Si al teatre es visqués de bones intencions,

l'actual temporada del Victòria, iniciada
amb La flor de Hawai, tindria assegurada
una llarga existència. Però amb bones in-
tencions no n'hi ha prou. El cas de Rose-bl'd	 1

»Por otra parte, al designar este drama
como digno de premio por su mérito rela-
tivo, al cual no llega ninguno de los pre-
sentados a este certamen, la comisión no
entiende galardonar una obra aislada, sino
todo el trabajo y la vida artística de un poe-
ta que, comenzando a cultivar el Teatro Ca-
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La representació del drama Batalla de Rei-
nes feta tot darrerament i amb encert a un
teatre particular de Barcelona (Associació
Catalunya, del carrer Nou de la Rambla) ens
dóna peu a recordar rom es donà a conèixer,
com fou estrenada i sobretot com fou pre-
miada per ]'aleshores «Reial), Acadèmia Es-
panydla, amb un premi de S,000 pessetes,
ofrena de la Reina Regent donya Maria
Cristina.

La societat ((El Círculo», de Reus, va ofe-
rir per a un certamen literari que s'orga-
nitzà a la dita ciutat l'any 188¢, un premi
de loo pessetes a adjudicar a una obra tea-
tral. Frederic Soler (Pitarra) va «tirar-hi»
el drama Batalla de Reines i guanyà el
premi.

Aquest drama romangué inèdit tres anys,
car fins al 1887 no va ésser estrenat. L'es-
trena va celebrar-se el dia 25 de gener al
Teatre Romea, amb el repartiment següent:

«Reina Sibilla», la Mercè Abella; ((Reina
Violant», lla Carme Parrenyo; «Rei Joan In,
Hermenegild Goula ; «Berenguer d'Abelian,
Joan Isern ; «Bartomeu de Limésn Jaume
Virgili ; «Ucn, Teodor Bonaplata ; uCabes-
tany)), Joaquim Pinós; «Bisbe Herèdia»,
Ramon Valls; ((Patge)), (Ernest Fernàndez.

Heus ací algunes motes de crítica
L'Esquella de la Torratxa, signat per N.

N. N., va dir : «Si està Poch culdat l'estudi
de l'època, no pot negarse que':s personat-
jes y sobre tot las situacions son altament
dramáticas, com ho es també '1 lienguatje
que parlan aquells, mps vigorós y mès gra

-nat que'] qu'hem vist usat pèl mateix autor

també amb unes ambicions massa estretes, en altras produccions, de las moltas que ha

com si hom, en vista de l'expandiment de domat á l'escena.»

tantes cultures com hi ha pel món, hagués	 I al Diario de Barcelona hi ha una crò-

perdut tota esperança de poder assolir un ni- (Tica sense signatura (26 gener) en què es

vell definitiu.	 llegeix : a...además de tener escenas traza-

Falta, doncs la síintesi. 'Es a dir, unes das con la habilidad y conocimiento del tea-

promocions que apleguin l'empenta de des tro propios de este poeta, abundan en los

primeres i la selecció de les segones ; ja sia tres actos los diálogos perfectamente versi

-que, usant un modisme de Bernat Metge., ficados y los fragmentos escritos con fluidez

ara per ara ano en veiem venir les mares)).	 y valentía. Varios trozos pueden señalarse

Però estem certs que vindran un dia o altre.	 por la expresión espontánea de los conceptos

Aquesta teoria que exposàrem aleshores,	 Y la versificación rotunda y armoniosa. ..a

avui ens torna a la memòria, en ocasió de.
la mort del mestre Antoni Nicolau. Nicolau
era, culturalment, un home de la primera
promoció ; tota la seva obra, fins no volent

-aTe exagerar la i'm;portància i concedint el que
sigui raó, és innegable que estava concebuda
am'b una vasta ambició i amb el desig d'arri-
bar com el primer. D'ací la fecunditat de
les seves actuacions i el lloc que li pertoca
dintre el món cultural de la nostra terra.

Wagner i Beethoven incorporats per pri-
mera volta al gust del nostre pítih1h ; Cèsar
Framck, Strauss, Vincent d'Indy, Chaus-
son..• tot el que significava alguna cosa en
el món modern. Això, a part de la seva co-
piosa i sempre enginyosa obra de simfonista
I músic de teatre.. Però, sobretot, l'obra ins-
pirada en el sentiment popular comptarà
sempre que _hom vulgui recordar la trajee-
tria ascendent de la cultura musical de !a
nostra terra, durant aquests darrers tem; .

La millor .part de la personalitat del mes-
tre suara mort, és l'obra coral. La mort de
l'escolà, Captant, La Mare de Déu, Diven-
dres Sant es distingeixen d'una manera ro-
tunda entremig la turbamulta de composi

-cions anodines basades en el folklore, que
són la nostra glòria oficial i la nostra creu,
en realitat de veritat.

Nicdlau té una manera origiinaltssima de
tractar el sentiment popular. Mai no el copia
servilment ; era massa compositor per això.
Són obres acatalanes», perd amb un regust
individual ; també dins l'art de conduir les
veus, Nicolau contrasta per la solidesa de la
seva arquitectura i pel 'ban gust, amb la bar-
roqueria barroera dels actuals faoricants de
cançó popular farcida. 1 és que el mestre te-
nia una cultura més feta i una musicalitat
més íntima.

De totes aquestes obres es desprèn una
rara poesia ; una mena de poesia un xic boi-
rosa, impressionista, diríeu, i a estones Ni-
colau sembla predir alguns compositors fran-
cesos de primeries de segle. Atzar o rio, el
preludi de Pelléas et Mélisande comença
amb el mateix motiu. que La mort de l'es-
colà.

Sota aquest aspecte, l'obra del mé^tre Ni-
colau, catalana i universal a la vegada, pot
ésser posada com a exemple a les nostres
promocions musicals joves. 'El mestre Nico-
lau és una figura «adquirida» a la mostra
història de l'art i pot exercir una influència
saludable ; ben mirat, convé que cadascú
pensi que no s'ha de recomençar cada dia
la nostra cultura i que ja ha sonat l'hora
de coordinar un xic els esforços.

En certa manera, persones com el mestre
que ara plorem, no moren mai del tot.

R. LL.

los conflictos morale e 	 a vi a p

u--o----
y prosperar...: avuy imparcialitat inesperada

«Federico Soler, qusacó poco menos que --------(per més que l 	 i la próxima vinguda

de la nada al Teatro atalán, que convirtió á Catalunya d'una Reyna de sanch austria-

en diversión culta y resto regocijo del es- ca) fa surar,	 pe: damunt de la literatura

píritu, lo que antes fs recreación Innoble y castellana, la literatura regional...«
grosera, bien mereoesta recompensa pú-
blica y solemne queecae en el autor y en

I	 després:	 u...A	tothom	 s'alcansa	 que,
inaugurat un período d'imparcialitat, de neu-

el conjunto de sus cras, más bien que en tralitat	 verament	 esQanyola;	 que	 donada
la	 —v era ben hé hora de que oil-aixis	 rahóuna de ellas separat de la buena compa-

se li donés,—al inmortal Cervan-cialmentñía de las demás.»
Subscriuen el dictnen els senyors de la tes, qui aconsellá als riaturals de cada regió

Comissió, que són :
«Marqués de Molii.—Don Manuel Cañe-

l'ús	 del	 llenguatge	 matern	 pera	 produhir
obras de valua, ja no es possible portantse

te.—Don Tomás Roríguez Rubí.—Don Am- decorosament, retrocedir en lo camí de las
Ha triunfat, com

tao	 Cánovas	 del Castillo.—Don	 Gasparm
 'Eduardo Saavedra.—

equitativas vindicacions...
I'antich	 consell	 de	 Cervantes,	 lo	 modern

Núñez de Arce.—De
Don Marcelino Menidez Pelayo.—Don Víc- exemple de la Academia Francesa coronant

tor Balaguer. Mireio, lo famós poema de Mistral escrit

Tot el dictamen, que no era gaire més
d'això transen	 va ésser publicat sen-

en l'idioma de Provensa...n
1	 afegeix :	 «Las	 literaturas	 regionals	 ja

llarg
cer, en català, al peiòdic La Veu de Mont- no son facciosas, ni díscolas, ni (¡maravella

serrat, de Vic, quedirigia el canonge Co- estupenda!) ni tan sols notas discordants.»

Ilell,	 en el seu núrero corresponent al dia El comentarista es refereix, com hem vist,

23 de juny de i888. .'esmentat periòdic, que a la vinguda de danya Maria Cristina a Bar-

ho sabéssim veure, to hi fa cap comentari,
La Ilustració Catalana

eelona.	 En efecte,	 aquesta hi féu la seva
entrada el dia T6 del mateix mes de maig,

Per la seva banda
dedica poques ratlle a lla notícia. i el dia zo obria la famosa Exposició Uni-

Però els comentats no van mancar.	
EI diari La Renasensa en el seu número

versal.
El mateix diari La Renaixensa, en la seva

d'r i de maig, edici^ del matí, diu :
te:é-

edició del matí del t6 de .maig, publica em
la	 de telegrames de Madrid, que Elsecció((Ahir	 vespre,	 roerem	 lo	 següent
Imparcial diu que és llàstima que' Edhega-

grama :
«Madrid,	 lo,	 á as Tt'30 del matL—La ray no hagi escrit en català el seu darrer

(:Academia Espanyaan ha adjudicat lo premi drama,	 perquè,	 de fer-ho,	 avui tindria els

de la Reyna Regeá á Soler per la Batalla mil duros del premi de la Reina. «De modo

de Reynas.—Melcta de Palau.)) que significa que no s'ha premiat lo mérit

»Nosaltres que al tanta fermesa censurem de la obra, sinó que s'ha volgut afalaguejar

Mtot lo que's fa á Madrid contra Catalunya,
no hem de escatimar avuy nostres elogis a

als catalanistas.
»La gent literata y no literata de per aquí

la Academia 'Espanyola que ha fet justicia no's pot resignar al fallo de ('Academia de

á nostre popular	 utor dramátich Don Fre- la llengua castellana en favor ,del drama de
Fredertch Soler. En tots los periódièhs mes
llegits apareix cada dia la corresponent fi-
biadeta, y no s'atreveixen á pegar fort per-
que no tenen en que agarrarse, es á dir,

no s'ha representat en tot l'any pas-perque

sat en Madrid cap producció dramática que
hagi fet soroll ó que valgui gram cosa.»

Segons el mateix telegrama, El Liberal de-
mana que es tradueixi el drama premiat, que

IìL/\/ es representi	 aquí i que en vista d'ell lut-
-

jaràde l'encert de 1'Aeadè^mia, (<y ho diu de
«' qui ,uuetia ela, 4uc't judicl del pú-.-

blich será sever ab 1 autor catalá».

ix+	 9 «Altres periódichs tocan á somatent con-
tra'I	 canionalisme	 literari	 que	 desde	 ara
apoya la Academia...»,

«Fins	 El	 Correo	 periódich	 ministerial,
tira pedras á la docta corporació per h averse

ostalainisat fins á dir que es bó lo que en
El GI b	 rudent —

^
NOCCC^%VIII

LA "ACADEMIA ESPAÑOLA"
PREMIANT

A FN FREDERICII SOLER
PER UN DE SOS DRAMAS

NA RECONEGUT COM NACIONALS
LA LLENGUAY LITERATURA CATALANAS

—a----
ENCONMEMORACIÓ

S'ENCUNYA
UEST ALLA^

Greta Garbo - Marlene Dietrich

Orquídies salvatges- L'Angel blau

I afegeix : ((Muy aplaudido fué el nuevo dra-
ma por la numerosa concurrencia que acu-
dió al Teatro Romea. Em distiintos pasajes
los aplausos calurosos del público interrum-
pieron la representación...

El diari La Renaixensa, en el sèu número
del dia 27 de gener, escr¡u : «La factura de
la obra es de lo mellor que ha escrit lo se-
nyor "oler : los versos brillants, sonors, son
travallats ab carinyo; tos pensaments y las
imatjes se segueixen ; descripcions plenas de
poesía, tochs de mestre, y per tot lo devas-
sall de sa poderosa imaginació guarnint las
escenas y afiligranant los pensaments... ))
Signa la crònica F. A. Hi fa diversos re-
trets, 'En transcriu, com a mostra, en sentit
d'elogi, l'escena en què la reina Sibilla de
Fortià explica a l'imaginari Berenguer el
seu somni (segon acte):

1 ara comença el més interessant. La Rei-
na Regent, donya Maria Cristina, va oferir
uin premi de 5,000 pessetes, a atorgar l'any
1888, per a premiar la millor obra dramà-
tica representada a Espanya, durant l'any
anterior, o sigui el x887; i per a adjudicar-
lo va encomanar la tasca de jurat a l'Aca-
dèmiaEspanyola. Aquesta va nomenar una
Comissió, que emeté dictamen en data g de
maig, proposant de concedir el premi a Ba-
talta de. Reines de Frederic Soler. L'Acadè-
mia, de conformitat amb el proposat per :a
Comissió, va acordar adjudicar les 5,000 pes-
setes a l'obra esmentada.

Llegiu els paràgrafs més importants i sia
nificatius del dictamen

,No juzga la comisión, pues, el drama de
don Federico Soler como obra catalana, para
la cual se reconoce incompetente, sino como
obra de autor español, representada en una
ciudad de !España durante dl año 1887. Esto
sólo pedía el mandato que de S. M. la Reina
Regente recibió la Academia, y esta sola
consideración han tenido presente los aca-
démicos que suscriben al formular el dic -
tamen.

Les dues cares de la medalla commemorativa	 cata á s es m,	 a o, mes p
excepte'] disbarat de dir que'] catalá es un
dialecte hi o de la lencsaa española- se

u SESSIÓ DE L'OCELL DE PAPER

LIDO CINEMA



Rordeus quan Montaigne n'era batlle
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LE/ LLETRE/

Vicente Huidobro ha adreçat un manifest
tendències	 federalistes	 i	 á la

l'ordre d'exili.	 IEl d'Huidobro en compen-
joven
de"	 pacifistes

tut de l'Amèrica llatina. J. V. Foix—
sació comença abans d'ésser nen, comença
quan els seus	 elentre els seus articles en defensa de la de-

pares	 .procreen. La poesiadiu que el Cid va matar el pare de Jimena.mocrácia i de la pau que ens serveix deLa	 Publicitat La Història diu que no era tal pare. Hui-estant — en	 recollir	 aquest
manifest ens sortí a donar una notícia d'a-

dobro ens ho deixa en un terme mitjà : ésun oncle seu. El casament de les filles delquest	 poeta xilè.	 «Conegut d'alguns	 dels Cid amb els comtes de Carrión i l'afront depoetes catalans que més havien estimat els Corpes no pot figurar ni tenir belligerànciatan enyorats	 Folguera	 i Salvat-Papasseit.n
Jo — un pobre diable,

e,i Huidobro; això rebaixaria la figura delni poeta ni poetas-
tre —que també ,m'he emocionat davant les

Cid	 quan del que es tracta és d'enaltir-la
encara més i cantar-la a ple pulmó.figures de Folguera	 i	 sobretot de Salvat-P'apasseit,	 tinc entre els •meus autors pre-

ferits : Vicente (Huidobro.
No precisament pel seu lot de llibres de

poemes «molt d'acord amb l'estètica cubistade'. grup Nord-Sud i de Sien. No.
Molta, molta més poesia crec que hi hr,en lla	 seva prosa	 que en	 els seus versos.

Huidobro ha creat una modalitat literaria .
que anomena hazaña. No es tracta pas d'un 0
nom més com tants in'hi ha en literatura.

Hazaña és acumular poesia. Ni més nimenys.	 I es va •apilant aquesta poesia ,persobre de tot.	 Fent jocs malabars amb el
sobrenatural, amb el temps i amb l'espaï. 1	 •
Què importen els anacronismes i tots els
altres canvis i totes les altres combinacions
Si el joc ens resu l ta bell i altament poètic?	

( :	
•'

Mòlts d'altres ho han començat anvb certa
timidesa. Huidobro ho fa amb una màxima
despreocupació i urna máxima desimboltura.
HuidobroHuidobro arriba fins i tot a una cosa Aeri- • • e
llosíssima — naturalment, molt perillosa en • '
mans del que no sigui un poeta tot tan
d'una peça com ell —, arriba a atemptar , ' • '•d'una

' .	 '
 •

•manera conscient, contra 4a	 puresadel llenguatge.	 Huidobro ha estat llargues
^^.•'

• ^.temporades a (Espanya i a França perd com
+

hem dit és xi:è. I no s'està pas d'em•prar
gallicismes i americanismes. Raó d'aquesta
anomalia? Són mots o girs que sonen mi- y	

•
	 r

Ilor o fan més bonic que els castellans . (Me
,

'	 +
place dejarlos y los dejo.) La raó suprema +	 '	 tde totes ]es moltes anomalies i de totes les
moltes arbitrarietats que s'hi poden ti'obar. "`
La raó suprema de tot quant figura en les .`',hazañas.

Eis assumptes d'aquestes obres,	 pur pre-text per a acumular poesia, no cal dir que
Dibuix d'Ontañón per al llibre d'Huidobro

són les vides més 'extraordinàries	 més an'
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Vîatges Ñãršanš, ŠÅ7
Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

Lliura: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els Bitllets

quilomètrics espanyols, a l'acte, facilitant ensems al client la fo-

tografia necessària.

Reserva: Seients en els trens ràpids, Places en Pullmans i cotxes -

- llits, Habitacions en els millors hotels, Autocars per a gran

turisme.

Organitza: també: Viatges individuals a preu Fet, Excursions,

Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de noces: a Roma utilitzant els bitllets reduïts del

70 °/, que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat

Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin.

FIGURES HISPANO- AMERICANES	
^C'Ie depessimistcs

centeHuidobro .

carió tenen mo:tissim interès encara avui
dia. (L'any 1929, el primer Congrés de Psi-
colegie aplicada, celebrat a Paris, escollia
com punt de partida de les discussions una
famosa pregunta : si Q'educador ha de tenir
el cap ben ,pie, o e: cap ben fet ?) Però el
llibre més curiós i més desconegut de Miquel
de Montaigine és el seu Diari de viatge a
Itàlia, Suïssa. i Alemanya, que hem obert
amb motiu de les pròximes festes a l'honor
seu. Fa temps, viatjant per terres de Cata-
lunya, vàrem pensar en aquest gran viat-
ger : els seus biògrafs pretenen que l'aspecte

._ f..-.-,_: a. i n s t „, o*ovenia delfet que el seu pare el feia despertar tots els
matins amb e!l so de l'arpa. Ara bé, tenint la
mala sort d'ésser allotjat, en una capital
catalana, en un hotel que és al costat mateix
d'una caserna, cine matins seguits ens vq
despertar un estrident toc de trompetes
i puc assegurar que aquesta música tan viril
tampoc hauria format de Montaigne un home
més viril i més ferm de caràcter, sinó única-
ment un home.., més nerviós encara.

Es un llibre curiós, aquest diari de viatge
de Montaigne, en tres petits volums ben re-
lligats. La primera part és escrita en tercera
persona, sota el dictat del gentilbome fran-
cés (o, com es deia ell mateix : gallus vasco,
fraincès-gascó). Després, .per haver acomiadat
el seu secretari, Montaigne es ,pasa a fer ell
mateix cette belle besogne, malgrat la gran
incomoditat que això li causava, segons prò-
pia confessió.

Viatjant per terres d "Itàlia, barreja cada
vegada amés e, seu francés per acabar ex-
pressant-se completament en italliá (i quin
italià!). -La seva parla materna va ésser el
llatí, fet estrany que ens fa recordar una
mica l'educació «cientificaa descrita .per
Unamuno en Amor y Pedagogía. Ara bé
junt a moltes coses interessants, jurat amb
descripcions de cases vistes i viscudes, és
sorprenent de debò el self-control del seu estat
físic, de les seves petites dolences, i del ri-
tual sens dubte completament neuròtic dels
seus actes de menjar, i d'altres també fisio-
:ògics. Eh «repòrter furiós» descriu les coses
entre dos avions ; Montaigne, em canvi, ens
fa un relat de les seves impressions, en el
sentit literal de la paraula, entre dos còlics
minuciosament observats.
El 28 gener — anota, per exemple —, ha

tingut un còlic que sno l'inhibia de cap de
les seves accions ordinàries...

E, 30, anà a veure lila cerimònia de religió
més .antiga que hi ha entre els bornes. ..a — i
segueix una descripció miinuciosísima d'una
circumcisió jueva. I després, sense començar
cap paràgraf nou, ja torna a la seva eterna
preocupació, i acaba una vegada més amb
l'anàlisi dels seus còlics : «'El 8, i després
el 1 2 , he tingut una ombra de còlic i he fet
pedres sense gran dolor». I així, seguida-
ment, quasi sense interrupcions, de manera
que quasi ens seria més fòci,l establir, a base
d'aquestes descripcions, urna estadística es-
catològica, que 1'itin•erari que va seguir...

No hi ha hagut carp mal de cap, per lleu
-ger que sigui, que no figuri en aquestes

anotacions ; ens descriu 'llargament el gust
d 1	 1	 d

Montaigne, sV1af ('Y
Moltes persones consideren Petrarca com

el primer home modenn ; cm sembla que
Montaigne ho mereixeria amb més raó.
Va ésser ell el primer home modern, almenys
en el sentit del nerviosisme ; un veritable
Proust avant la lettre. Els seus Essais 
que no volien ésser més que una anotació
constant sobre la• seva pròpia personalitat
c'est moy que je peins ; c'est moy-méme le
subject de mon livre — són una riquíssima
mina de troballes psiooiógiques, i també els
seus pensaments sobre la institució de 1'edu-

AMB MOTIU D'UN CENTENARI
F.
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e es .aigues «meras que va pan re, sense
oblidar, 'naturalment, les conseqüències fu-
nestes o agradables que varen causar als
seus intestins. Sofria una veritable fòbia de
viatjar sota aigua, i tot essent batlle de la
seva ciutat, ]a va abandonar quan una api-
dèmia l'amenaçava.	 =

Va ésser l'homúncul del cosmopolitisme, =
fabricat com al laboratori per aquest home =_
estrany que deu haver estat el seu pare : i E
no obstant, quin esperit més genuïnament
francès ! Res més característic, quant a això,
que la seva descripció de l'ambaixador mos -
covita a Roma.

«També ]'ambaixador del Moscovita ha E
vingut avui a aquesta parada, vestit d'un
abric d'escarlata, i d'una sotana de drap d'or,
el capell en forma de boina de nit, de drap
d'or folrat, i a sota, un bonet de tela d'ar- =
gent.» Montaigne, en bon francès que res-
pecta les formes, es meravella molt que

Es multip;iquen . signes. I els observa-
dors atents els assya:en — no poden feraltra cosa — sobre ioritzó. Hi ha alguna
cosa de tèrbol i d'esaixidor en e1 panorama
mental del nostre tens. La repercussió d'a-
quest estat indefinib:em la política d'aques-
ta crisi de jerarquiesue sacseja el vell Con-
tinent. La transforeció de l'esperit tradi-
cional de la democria europea cap a for-
mes contradictòries - feixisme, bolxevisme,
és indiferent — és pesa. IEIs a:darulls co-
munitzants amdaluso'uneixen, a la prem-
sa, .amb els telegrars que donen compte
de la creació oficial dn partit feixista japo-
nès. El triangle pollo d'Europa — Roma,
Moscú, Ginebra —,paix sobretot per 1a va-
guetat d'aquest tare- vèrtex, .amenaçat
alhora por tots cantons I aquest és solament
un aspecte : el polític Un aspecte que pot
ésser pres com a sfmloma, si us plau. De
l'economia, de la mor del nivell mitjà de
la vida.

Els més trapnscendeim.ls auguris, però, fam
estemedora .aquesta cr,i a l'esperit de Fa
cultura europea. Sagas ells, aquests símp-
tomes patètics donen 1 faç veritable d'una
patètica crisi minador d'allò que ha estat
fins ara la flor i rial de la civilització
l'Europa de ]'ordre i L mesura, de la críti-
ca i la ironia del pesament i de l'acció.
L''Europa antibárbara readora d'una cultu-
ra secular. L'Europa d la colonització i de
la màquina; de la redmpeló de la dona i
el respecte a la intel•lige4cia • L'Europa crea-
dora de conceptes accepats carn a incontro-
vertibles des de la Revaució Francesa : con-
reptes de llibertat, de rspecte mutu, de de-
mocràcia...

Tot això està en perfil. Ça illa els crits
es multipliquen d'una manera allucinant.
Són crits que adés pren un to elegíac,
adés el d'una desesperacb lamentació.

Paraules plenes de p tetisme han cridat
fortament ]''atenció dels esperits sensibles.
No és pas que una unarimitat profunda els
uneixi. Sinó aquesta vib:ació d'alerta en la
constatació del mateix perill. Però dispars en
]'assignació de causes t remeis. Pertanyents
uns a la fi:osofia marxista, per als quals'
aquest esfondrament no s>ria altra cosa que
la penitència imposada par la mecànica dels
temps — materialisme històric — ais pecats
de la burgesia. D'altres, però, munten la
seva prédica damunt d'un cristianisme reno-
vat. ;D'altres finalment l'articulen damunt
de conceptes de raça.

EI cas més fregiiett és, però, la conside-
ració d'Europa — també anomenada l'Occi-
deint — com una sola entitat històrica. Com
a anti-Asia ; com a anti-Arica. De tal mane-
a que Espainva pucui ésser Europa quan

ulli,(( a 1.L.paI LV	 vlcl,a
turcs. I Frainua, p els páïsos germànics,
quan oanstitueixen la frontera antirussa-
amb Viena i Varsòvia com a baluards—, ja
que Rússia és considerada genèricament com
a ((cosa orientaba. En principi bé podria ano-
manar-se antieuropea, tota nació no sadolla

-da pcI Renaixement. (D'aof l'exclusió de
Rússia ; i la inclusió - possible — d'Amèri-
ca, en el recinte cultural d'Europa.) Però
aquest concepte complica també extraordi-
nàriament el problema. Ja ho veurem ce ar-
ticles successius. 'Es diversa la mirada d'un
Chamberlain, d'un Spengler, que la d'un
Landsbeerg, o la d'un Berdiaeff • El concepte
de Renaixement se'ns escapa de les mans,
i amb ell— ai 'las ! — el concepte d'Europa.
Per altra banda, pobles més o menys satu-
rats d'essència renaixentista, sentint el Re-
maixement com a substància o bé com a
pose, canvien molt en aquest perill de crisi
que comentem. Alemanya, que ha viscut
sempre el Renaixemeint com una disfressa,
que ha sentit Grècia i Roma com a produc-
tes d'importació cultural, corre molt amés
perill que altres pobles. Curtius s'espanta
molt. 1 algun cop ha arribat a dir si la llati-
nitat no seria, simplement, un mot per a
arrecerar els europeus inadaptats. I jo pen-

sava que si no visqués entre boires, na veu
-ria les coses tan greus. Simplement, si pas-

sés uns mesos a la Costa Brava. A iCastelló
d'Empúries o a Tossa de Mar, :per exemple.

GUILLEM DIAZ-PLAJA

Novetats en Viatges - Geografia

Gerbault: L'Evangile du
So'eíl (il'lustrat). . . . Ptes. 8'25

H. de Monfreid: Croisière
du Hachi ch (il'lustrat) .	 n 8'25

P. Bayer: A 1'Assaut du
KanQchenjun&a.18,58n m.
lías Baléares,Majorque,

Mínorque, Ibíz i. (F,ls
Guides Bleus - il'lustrats) . 	 »	 5'5o

J. M. de Pallejà: Sobre la
pista de anímales sal=
vejes.	 " 12'-

Fernàndez Flòrez: Cnnquís=
fa del Horizonfe (els 2
volums)	 » lo'

N. M.' Rubió Tudurí: Sahara
Níger .......»	 8'-

A. Bertrana: Islas de En-
sueño (il'lustrat) . . . 	 »	 3'So

LLIBRERIA FRANCESA MAMBLA 
DEL

GUTEMBERG, S. A.

Maquinària, Tipus, Fíletat.je de

bronze, Tintes i Utillatge p Ir les

Arts Gràfiques

Agullsrs, 1 1 VI. Lul.tana, 4
Tel. 15514 • BARCELONA

ma europeu fora del rus, i que no hagués
volgut besar el peu del Papa — cerimònia,
diu, que el mateix (Emperador està obligat
a complir. ((La seva nació és tan ignorant
en els 'assumptes exteriors que aquest home
va portar a Venècia unes lletres adreçades al
Gran Governador de la Senyoria de Venècia.
Interrogat del sentit d'aquesta inscripció, va
contestar que ells pensaven que Venècia fos
sota la dominació del Papa, t que aquest hi
trametia governadors, com a Bolonya i al-
tres ciutats. Déu sap — exclamà Montaigne,

en veure tant de barbarisme — d'on aquesta
gent reben tanta ignorància...»

Ara bé : 1'a Setmana de Passió té lloc a
Roma el tant esperat acte d'obediència de
l'ambaixador portuguès. Tots els romans i
estrangers admiren molt la pompa d'aquesta
festa : no així l'estrany enviat del princip
rus. oL'ambaixador del Moscovita —diu Mon

-taigne, que va assistir a aquesta pompa des
d'una finestra adornada —, diu que el varen
convidar a veure una assemblea magna : pe-
rò que en la seva nació, quan hom parla
de trapes de cavalls, es tracta sempre d'uns
vint-i-cinc o trenta mii ; & se moqua de tout
cet appret, à ce que me dict celui mesme
qui estoit c otnmis à l'a^ntretenir par tru-
chement. Doncs, sembla que els russos co-
mençaven a pensar en masses, davant de
l'individualisme occidental, des de fa molts
segles, segons el testimoni del bon Mon

-taigne, tan escandalitzat per 1'ambaixador del
Moscovita.

A aquest home curiós —fila curiositat és
el seu tret més característic — rrmo li escapà
res en el seus viatges. (Ens parla tan bé de
la manera de servir 1a fruita sobre un plat
especial a Ferrara, com d'un doctor jueu
convertit que predica a seixanta jueus obli-
gats a escoltar-lo; l'estranya institució de la
dutxa, que descriu com una gran novetat,
com de les maneres de les dones 'públiques,
que són una mica perilloses als chétifs com-
me moi, diu, i amb les quals «vaig trobar
la incomoditat que venen tan car la sim-
ple conversació (que és e1 que cercava jo,
per a sentir-les parlar i .participar de llur
subtilitat), i fan tants estalvis amb això com
amb la negociació entera...»

Montaigne, viatger, està exposat ja des
de l'any 158 1 a les molèsties que sofrim nos-
altres al segle xx, quan viatgem : ens comu-
nica el seu disgust perquè a Roma, les seves
maletes varen ésser visitades per la duana,
que les escorcollava fins als més petits re-
conets. A Venècia, en canvi, a les portes de
les cambres trobà un rètol que deia : Ricor-
dati della bolletta, o sigui que no llogaven
cambres a ningú que no trametés una pape-
reta amb el seu nom a la magistratura. «Pot
com .entre nosaltres», remarca el lector d'avui
dia, si és també aficionat al viatge.

Va viatjar, sobretot, ja ho hecn dit, ,per
raons de salut. No solament per a provar tatas
les aigües minerals d'Itàlia, sinó també per-
què sap que je n'ai ríen si ennemi à ma
santé, que l'ennui & l'oisifxeté.. • Vol fugir
la melancolia, qui est ma mort... Es medicà
e'l] mateix, carn tots els homes hipocondríacs,
que no deixarien segurament d'exclamar amb'
ell: La mine chose que c'est que la méde-
cine... No s'escapa, però, de les malalties
de totes les malalties. (('Hl ha unes quantes
malalties aprofitables i salubres:, diu, par-
lant ja, com alguns psicoanalistes d'avui, de
la utilitat de certes malalties.

OLtvER BRACHFELII
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terioses i més heroiques de les ' quals tin-guem noció. Les que ofereixin una màquina
poètica més fecunda.

Total. Novella èpica eminentment poètica.
Cant de l'exaltació que .produeix en el poeta
una vida superior. (Huidobro té interès a
remarcarnos que no tenen res a veure amb
les ((vides novellades», •gènere tant de moda
des de 1a famosa Vida de Sant Francesc
d'Assls de Johannes Jorgensen).

Inicià aquesta nova forma l'any 1921.
Amb el cicle dels Màgics. E1 ptimer fou
Cagliostro ; el màgic que treballà per la Re-
volució francesa, ï que gla seva fi misteriosa
fa que de tant en tant surti algú que es"
fa passar per aquest personatge titllat d'im-
mortal (segons diuen a Benarés, ara, in'hi
ha un que diu ésser ho i que ha afirmat
haver seguit lea revo-ucions russa i espa-
nyola). Després de Cagliostro, Nostradamus.

En 1929 reprengué les seves activitats li-
teràries amb el Cid, iniciant el cicle deJls
Paladins que ha promès continuar am,b
Hernán Cortés, Cristòfol Colori i Lautaro.
I en ,prepara tres del cicle dels Poetes : fión-
gora, Cervantes i Sant Joan de 1a Creu.

La millor hazaña de les que porta pub:i-
cades és sens dubte el seu Mío Cid Cam-
peador. Aquest llibre està dedicat a Douglas
Fairbanks, al .qual, en part, es deu l'obra.
Douglas demanà a Huidobro que li recopilés
dades sobre e1 Cid i que les hi trametés.
Huidobro ja havia volgut fer alguna cosa
sobre e1 Cid, però ho havia deixat córrer.
tlràcies a l'encàrrec de Douglas prospera la
idea i arribà a portar-la 'a terme'.

El Cid d"Huidobro segueix :.ara el Can-
tar, ara el Cançoner, ara 'la Història, i sem-
pre la vena poética, creadora •i mistificadora
d'Huidobro. El cantar del Mío Cid que ens
ha quedat no comença £ns quan el Cid rep

Fi de tempo;ada
Articles a fora preu
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E} 4libre — pel meu gust — és una ,pura
deïÏc á. Les coses fer-les o no fer-les. IEs
tracta d'anar .al regne de la Poesia més
quintaessenciada? Doncs no hi danyem lafusta. Però compte, molt de com!pte!, que
no resulti una cosa morta, buida i només
artificiosa. Es ací ]'interessant d"H,uidobro;
que sempre fa quedar una cosa viva, que es
sent palpitar. Es impossible donar -ne limaidea. Cal llegir-ho, Obriu el llibre per en
vulgueu. Aquí, aquí mateix ; teniu. Surt
]''ombra del Cid i diu : « Poeta, te equivo-
cas. Jimena no tenía cuerpo de palmera, ni
cuello de cisne, ni manos de lirio, ni nariz
perfilada, ni labios de coral, ni ojos de la-
gos nocturnos. ¡ Qué sandios sois los poe-
tas! ¿Por qué comparáis a la mujer con to-
das estas cosas? ¿Habéis visto algo más
hermoso que una mujer hermosa?» «Escu-
cha y sobre todo no me discutas sobre Ji-
mena y no mientas al hablar de ella. Sil
mientes en un poema sobre mí, no me im-
porta; pero sobre ella no Quedo tolerarlo
y no te lo dejaré pasar. Jimena tenía un
cuerpo de mujer hermosa, anchas caderas
y senos potentes, sin ser muy grandes, y
con nada de ánfora ni de mármol. Carne,
hermosa carne de mujer con leche adentro
para sus hijas y un vientre como conviene
a la que ha de ser fuente de una gran raza
de tronos y de destinos. Tenía un cuello
cálido como si lo entibiaran todas las can-
ciones de amor dormidas adentro ; tenda
unos labios gruesos y carnosos; labios de
beso, cargados de besos maduros, prontos
para el hombre, solamente para el hombre
suyo, para mí. Cuando yo llegaba, ella abría
los brazos de par en par como las puertas del
alba...» i així totes les qoo planes i escaig
van aguantant, sense decaure, aquest to que,
si no ho vegéssim, creuríem impossib le de
mantenir massa estona. Per .alguna cosa
Huidobro ha estat anomenat el rei de les
imatges.

EI llibre va profusament illustrat amb di-
buixos d'Ontañón. Els dibuixos d'Ontañón
semblen nascuts per a la prosa d'Huidobro.
Aquéll punt dolç d'arbitrarietat eminentment
i per sobre de tot ella.

RODOLF LLORENS
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raspalls per a tots els usos

articles de n¢teja— objectes per a presents.

rambla catalunya, *

A. Ozenfant i la sényora Junyent en
el taller del primer

banda ; Braque, Derain, Matissé a l'altra—
observem el fet geogràfic : el nord i el sud
contra dl centre ; el formatge d'Holanda i
1a taronja contra la claror de París. Doncs
bé; l'actua] revisió de valors tendeix prin-
cipalment a desautoritzar la primera posició
i consolidar la segona. Per quins Jnotius?
Us en diré un entre cent: davant cada fe-
nomen els homes reaccionen amb unes de-
terminades característiques comunes a tots
ells perquè •provenen de llur pròpia natura.
Per revolucionari que sigueu, si toqueu una
flama sentireu una cremada.

-1 el concepte aconstrucción, com d'ex-
piiqueu?

—Per un retorn a l'art figuratiu, ara que
ja tenim exigides totes ges llibertats neces-
sàries per a fer-ho. Cal, però, bandejar el
perill de confondre l'art figuratiu amb el
realisme o amb el conreu de l'anècdota per
l'anècdota.

—Així, creieu en la necessitat de reha-
Ibilitar la pintura temàtica?

—Sense cap dubte. En primer lloc, hem
de tenir .present que anem entrant a poc a
poc en un ambient social collectivista cada
dia més acusat. (Equivocat o no, el fet és
aquest. L'artista serà obligat a prescindir
del seu anarquisme instintiu. Si l'art vol
subsistir, no tindrà altre remei que trencar
e: cercle reduït dels iniciats en què fins ara
s'ha reclòs gràcies a unes convencions pre-
establertes, per tal de recaptar l'emoció del
major nombre possible d'individus. I això
solament pot aconseguir-ho mitjançant l'ús
del tema comprensible. Altrament, la dle-
fensa que faig de l'art figuratiu no és pas
deguda solament a aquesta raó d'oportunis-
me. Ni que ens trobéssim dintre unes cir-
cumstàncies netament individualistes com a
íes darreries del segle passat, defensaria el
mateix. Una ((constante de l'instint humà
ens empeny a explicar-ho tot .per les imat-
ges. Veiem una vella sobre el mar i ens
suggereix el record d'una ala estesa ; veiem
la Aluna i pensem en un rostre. La poesia
sense sentit per mi no té altre valor que el
musical de les paraules. L'art dit .abstracte
voreja o cau en el decoratiu. Per l'artista;
només deu comptar en el mateix sentit que
l'entrenament per l'esportman. IEn els mo-
ments constructius deu humanitzar-se.

--LEn una ocasió heu escrit : «Els valors
artístics es ¿'assifiquen per una jerarquia
que comença amb l'art decoratiu i acaba
amb l'explotació de la figura humanan. Era
pensant en el que acabeu de dirime, que
ho escrivíeu?

—Es dar que sí. Des del moment que
som homes, la figura humana representa
per a nosaltres el motiu més elevat de l'ex-
pressió plàstica,

—.Digueu-me, .per acabar, què opineu del
moviment sobrerealista,

— Suposo que us referiu al sobrerealisme
pictòric, el qual cal jutjar separadament del
literari. Al meu • entendre, es tracta d'una
reacció neo-romàntica, terriblement anecdò-
tica, i particularment estimable pol que té
de lírica. No obstant, les seves troballes cor

-responen a un nivell francament inferior al
de les fretures que ha desvetllat. Algun dels
seus corifeus, en el fons no ens ha dit res
que no ens haguessin dit ja els mateixos
pompiers.

—Fa una estona m'indicàveu l'assumpte
pictòric com un mitjà d'arribar a obtenir
la comprensió de la multitud. Ara senyaleu
e: sobrerealisme com un art d'anècdota tot
i sabent com és de poc accessibie a ,l'home
del carrer. No creieu que hi ha contradicció
entre una cosa i l'altra?

—Potser no, si em permeteu dir-ho tot.
El sobrerealisme recolza, efectivament, en
l'anècdota, però ofereix un radi limitat a
la comprensió per haver caigut en l'error de
voler aprofitar el conjunt de totes :es inde-
pendències proclamades. La revisió que avui
s'està fent passa un balanç sever de les lli-
bertats de l'artista, denunciant sense feble-
ses els drets als quals ]'artista no té dret.

ALBERT JUNYENT

París, fébréi
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 i n a ^' Conversa amb ROzenfant Exposició d'homenafge
a Ricard Canals

Estem acostumats a veure com en les ac- sense subterfugis ni abocetaments. Aquesta
tivitats pictòriques de casa nostra es perfilen obsessionant dèria dels temes absurds i dels
sovint uns prestigis •per mitjà del 'comès in- elements anodins, fins en 0.es moltes compo-
telligent i moltes vegades abnegat de la crí- sicions d'obra formal (obra adquirida en la
tica, la qual desbrossa del gros púbic aque- darrera Exposició de Primavera), és el que
Iles reserves mentals que solen emboirar les podrfem dir-ne el llevat de la	 pintura de
noves valors d'aquesta art. Calsina,	 pel motiu que tota l'obra	 actual

No us creguéssiu pas, pél to que han aga- se'n troba informada. En les darreres obres,
fat les paraules precedents, que anem a des- però, aquests elements que anaven dispersos
cobrir un pintor ; res més allunyat del nostre ' i que eren emprats d'una faisó colpidora i
intent, puix L'obra de Ramon Calsina, obra desconcertant alhora, hi són posats per arro-
prou coneguda en el nostre reduït món ar- donir el .primer terme, com si diguéssim una
tístic,	 ja	 es	 inventariada	 de
temps, i àdhuc es crítics d'art	 T	 _

més intelligents de Catalunya
en reconegueren la densitat i
la profunditat en ocasió de la
seva •primera exposició,	 cele-
brada ara fa dos anys a les
Galeries Maragall.

Hom constata que les dots r
del	 pintor Calsina	 es	 prodi-
guen sempre pel costat de la ^	 ^ 
visió personal, sense negligir,
però, aquella tècnica acunada
que exigeix cada cas i cada
assumpte.	 Els	 pintors	 solen
tenir a la mà unes solucions
que es tradueixen, en el que
es refereix a la figura, en to-
tes aquelles composicions que
estem acostumats a veure en-
figassades de preciosisme, de
gestos simplistes i d'expressió v^.
banal i tronada.	 Calsina de-
fuig aquest	 amanerament,	 i
en cada obra nova aporta no-
ves	 troballes	 del seu	 esperit
inquiet ; recerca en el natural
aquelles	 solucions	 de	 bellesa
que	 solament	 són	 a l'abast
dels lpintors ben dotats, sense
que les dificultats el facin de-
clinar o retrocedir mai, ans el
contrari,	 la seva	 pasta d'ar- i
tista fa que ixi airós de totes
les qualitats del natural.

Al ameu entendre, l'art plàs-
tic no és adient als exercicisE`
temàtics on l'anàlisi o la dis-
secció de valors comptin amb
la	 benevdlença de la	 critica
pictórica. Ramon Calsina •pot Ramon Calsina. — Pintura
ocupar un lloc força disting it
entre els nostres pintors d'a-
vui, fruit del seu treball pacient fins a óbte- harmonia	 de	 tons : les qualitats d'aquests
nir.per a la seva obra aquella anaduresa tèc- objectes donen una evocació de vida i una
nica que no pot ésser negligida quan es atrac- originalitat atraient, sense cap mena de re-
ta d'una valor artística de primer ordre. La bnscaments. Volem justificar la nostra apre-
formació d'aquest pintor no ha estat pas ven- ciaeió envers aquest artista per la sinceritat
turosa amb els factors incidentals de cenacle de tota la seva obra, tal com en la present
que moltes vegades fao la consagració des reproducció, on ham pot contemplar el caient
pintors just en el moment d'empendre la prï- honest de la figura, sense que hagi tingut
mera volada. Si l'adversitat comporta scm- d'emprar cap ropatge virolat i engalipador
pre una superació em la pròpia obra, Calsina que sovint serveix per tapar des turpituds de
té damunt seu el complex i gràvid concepte •l'obra pictórica.
de l'adversitat, no :pas per incomprensions ni Calsina sempre ha estat afectat pes te-
defeccions de cap mena, sinó .per la respon- mes que es separen de 'la fórmula amable i
sabilitat que basteix el seu prestigi de pintor. decorativa, pera el seu art té totes les ga-

Eu els seus dibuixos	 modela ja el que ranties de .m'useu,	 amb una visió i colorit
ha d'ésser la seva pintura definitiva. Temes personalíssim.	 Aquesta condició inherent a
inversemblants,	 grotescos,	 d'una	 fantasia tot el conjunt de l'obra de'Calsina prové de
poesca, però fets amb un traç àgil i concret, la seva disciplina i preparació estètica eelèc-

tica. L'artista pot aspirar, fent una obra de
consciència, que la seva obra s'aguanti da-__	 _- _—	 __ ______
vant	 de totes	 les	 innovacions	 periòdiques .

Fi	 de	 temporada que persisteixi damunt de totes les .crítiques
Articles a fora preu de cenacle i que sigui comprensiva per totes

d•utantelmesctefebret es mentali tats socials.	 De cara a l'esdeve-U
nidor, gosem proclamar que Ramon Cosina

JAUME I, u representa aquesta aportació transcendental
a la pintura catalana d'avui.o	
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Amadeu Ozenfant és el definidor d'un dels d'obtenir una certa pintura de Picasso. En
pols més importants del •pensament artístic e1 camp oposat, prenent Braque, Derain i
contemporani. EI prestigi de la seva labor e' darrer Matisse com a representants més
d'escriptor d'art no necessita panegírics.	 significats, vegeu com, en els casos en què
Tallant, precís, elaríssim en l'exposició dels	 dissocien la forma del color, ho fan sola-
conceptes, Ozenfant representa tot el con- ment per via d'estudi, sense confondre mai
trari d'aquell xarlatanisme confusionari lliu-	 els mitjans amb la fi ; i és per això que,
rat al servei dels taulells comercials que quan edifiquen quelcom d'una ambicio de-
hem sofert durant uns quants anys. 	 finitiva, els colors dintre la llum conjuguen

Lluny del brogit del centre de París, amb les formes, seguint un sistema parallel
Ozenfant posseeix una casa plena de claror, ai de la natura. En es capdavanters d'a-
construïda pel seu company Le Corbusier, questa pugna — Picasso, Vlaminck, d'una
que és l'enveja de tothom que la visita. A la
planta baixa, un estol de gent jove va cada
dia a resoldre les dificultats dels oficis d'art
sota el guiatge de l'il•ustre professor. Al
primer pis hi ha el taller on ell pinta i
s'exercita en l'estudi d'una multitud de dis-
ciplines, amat?nt a tota cosa viva que ofe-
reixi un interès. En el retó íntim destinat
als amics, el temps fuig com un llampec
sentint-lo expressar-se en una canserie ama-
ble, fluida, tant si us conta historietes diver-
tides com si us parla de la poesia de Gón-
gora o de 'la música popular de Catalunya
i la sardana, sobre les quals ha escrit al-
guns assaigs actualment en curs de publica-
ció. Avui hem sentit el desig de fer-li dir el
que pensa del .present moment pictòric. En
fer-li 'la pregunta ens ha contestat resolta

-mont
--Coses no gaire bones... La pintura ac-

tual pateix es estralls de la mística revo-
luciomària creada per '.la inèrcia d'un seguit
d'anys d'autèntica renovació. Si totes les
llibertats ja han estat proclamades, totes les
evasions realitzades, el cicle revolucionari
destructiu queda automàticament clos L'e-
vasiu d'avui s'evadeix, doncs, del no-res.
Això no és obstacle perquè una colla d'ar-
tistes s'entestin en la rebellió sistemàtica,
en la revolta per la revolta ; i aquesta dèria
els distreu dels problemes que deurien pre-
ocupar-los. Cal que els joves s'avesin a des-
triar els conceptes i aprenguin que el valor
intrínsec d'un artista no té res a veure amb
el seu potencial revolucionari. Fídias, .per
exemple, tot i que, en un moment donat,
aconseguí un dels 'aspectes de l'expressió
plàstica més perfectes, mo demostra di més
petit afany capgirador. Per contra, tots hem
conegut excellents animadors de noves des-
cobertes, mediocres i fins nuls en la creació
personal.

—Considereu, doncs, acabat el període re-
vo:ucionari?

--De cap manera. 'Crec finida, solament,
la seva fase iconoclasta. Una vegada rei

-vin'dicades les llibertats totals ofertes al pin-
tor d'avui, heu-nos ací en plena revisió d'a-
questes llibertats, seleccionant escrupolosa

-ment les que siguin més aptes per a en-
vestir de .ple l'etapa de lla revólució cons

-tructiva ja iniciada.
—Segons això, opineu que el ipresent ar-

tístic ve caracteritzat per dos conceptes pri-
mordials : Revisió, Construcció. Voldríeu
dir-me com enteneu el primer?

—En el fons, com sempre, fent un seriós
esforç per a garbellar els accidents decoratius
dels valors substantius de la pintura. Com...?
Cal anar una mica lluny Iper a trobar els
orígens de lla gran renovació contemporània.
Tots sabem com cada art concret posseeix
unes essències prdpies que no .pot transgre-
dir sense desnaturalitzar-se, però, especial-
ment, s'estableix sempre entre tots ells una
ósmosi d'influències mútues. Us dic això
perquè no estranyeu que us senyali Mal-
larmé com un dels grans promotors de l'ac-
tual ideologia artística. I sm, anant més lluny
encara, trobem Iingres i Delacroix iniciant
la rehabilitació del color en la pintura—
l'un influenciat pels primitius imaginers ita-
lians, ]'altre pels venecians i els holandesos
— potser serà just cercar el primer cop de
picot en :a batalla d'Hernani. D'arrera De-
lacroix 'la ]Unia segueix arnb l'escola im-
pressionista, Cézanme, Rodin dibuixant, els
diversos aspectes del cu'bisme des de 1906
a 1914 i l'evolució del fauvisme des de la
post-guerra fins avui. Però amb Cézanme,
com amb Van Gogh,, s'origina una bifur-
cació del camí que s'accentua més tard amb
el cubisme i que ha arribat als nostres dies.
Aquests dos viaranys van parallels, s'en-
tronquen o divergeixen segons les circums-
tàncies. En l'un el color es fa independent
de la forma ; en l'altre 'la forma i el color
es conjuguen amb ]'harmonia que ens en-
senya la naturalesa. 1 és que una cosa són
els colors sencers de la paleta i una altra
els colors en funció de la 11um. Fins a
parició d'aquestes dues branques, els co'ors
primaris, àdhuc entre els primitius, havien
estat usats solament en determinades dr-
cumstàmcies justificades, com és ara la in-
terpretació d'algunes fiors, d'algunes robes
i de... les postes de sol. Als artistes joves,
salvatges per definició, els plau rabejar-se
en l'atmosfera simplista dels elements dis-
sociats. Picasso i Vlaminck, que artística-
ment han restat uns grans salvatges tota
llur vida, després que han concebut 1'es-
tructura d'una forma, la doloreixen arbi-
tràriament, tal com un artesà policroma una
joguina o una modista vesteix un maniquí.
Preneu la carta d'un fabricant de colors,
separeu-ne dos, tres, cinc a ulls clucs, po-
seu-los en una superfície plana í riscareu
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Un grup d'amics ha organitzat l'exhibi-
ció d'un notable conjunt d'obres del mala-
guanyat pintor que moria en 1931, inaugu-
rada a la Sala Parés dissabte .passat, amb
un breu parlament de Xavier Nogués.

Els organitzadors de l'exposició, Srs. Plan-
diura, Labarta, Nogués, Junyent, Utrillo,
Dunyach i Borralleras, han aconseguit re-
unir una mostra completa de l'obra de Ca-
nals. A llur tasca han collaborat eficaçment
la Junta de Museus i diversos colleccionis-
tes particulars, entre ells el Sr. Plandiura,
que ha cedit al Museu cent dibuixos inèdits
de Canals.

Ens ocuparem la setmana vinent d'aques-
ta irgportant exposició, així com d'alguna
altra.

Un premi de pintura
L'ha instituït el marxant d'art Georges

Bernheim, serà atorgat ei 4 de juny i im-

porta sis mil francs i una exposició del pre-
miat a la Galeria Bernheim. iEl premi és
extensiu als .pintors sense distinció de na-
cionalitat, però que hauran d'ésser invitat$
especialment per un jurat compost de crí-
tics i pintors.

L'any passat, el jurat de crítics i pintors
designava els candidats, i un jurat d'ama-
teurs atorgava el premi. 'Enguany, els dos
jurats treballaran associats en la designació
doll premiat.

El reEra4 í la semblança
E1 pintor Guirand de Scéyola i una cien-

ta seva han llagut de comparèixer•al tribt-
nal : la segona trobava que el retrat que ti
havia fet el primer no se li assemblava.
Aquesta qüestió de la semblança és vella
com el món i ha iproporcionat alguns fets
curiosos .per als cultivador a de la petita his-
tòria.

Una d'aquestes anècdotes cèlebres va fer
soroll Pany VII de la República Francesa.
Anava a obrir-se el Saló d'àquest any. Els
pintors favorits eren David, Hubert-Robert
i Girodet. Una actriu del Théátre Français,
M'lle. Lange, que feia poc s'havia casat ami)
un home ric i s'havia retirat de l'escena, no
volgué ésser completament oblidada dels
seus contemporanis i es féu retratar por Gi-
rodet. .Però l'actriu no quedà contenta del
retrat' i fins es diu que inspirà una violenta
crítica contra el pintor. Aquest, vexat, des-
penjà l'obra abans de la clausura del Saló,
la féu a trossos i la trameté a 1'ex-actriu
junt amb els diners que n'havia cobrat.

Dos dies més tard, dirigia una altra tela
al Saló, una Dànae, perfectament semblant
a M0.le. Lange, rebent la pluja d''or, i, al seu
costat, en lloc de l'àguila clàssica amb què
es representa Júpiter, un gall dindi amb un
anell nupcial en una de les potes. Per aca-
bar-ho d'adobar, alguns diaris de l'època
emmetzúnaren la qüestió explicant 1'allego-
ria als que no 'l'haguessin entesa. IEl públic
s rhi ficava i els visitants es barallaven da-
vant del quadro de Girodet, de manera que
calgué retirar-lo 'del Saló.

Pel carrer es venien caricatures allusivs
a aquests incidents, circulaven versos i ro-
mansos.

El .marit de l'actriu s'arruïnà, ella no gosà
rependre el teatre després de l'enrenou ar-
mat al voltant del retrat ; moriren pobres
tots dos. Ja veieu quines conseqüències pot
tenir la susce'ptibi'litat.

Una sessió de con4rasúi s
Els Amics de l'Art Nou (ADLAN), se-

guint em els seus propòsits de donar a co-
nèixer manifestacions difícils d'ésser .presen-
tades en públic, preparen una sessió coreo-
gràfica de gram '.interès.

Després de les exhibicions d'obres inèdi-
tes de Joan Miró, Angel Ferrant i Alexan-
dre Calder, i del curiós espectacle del circ
miniatura d'aquest darrer, ADLAN presen-
tarà, en contrast, una série de danses gita-
nes interpretades per un característic qua-
dro flamenc i les danses clàssiques i de ca-
ràcter de Joan Magrinyà, l'ex-primer ballarí
del Liceu, l'únic conreador cafalà de la mo.-
dalitat coreogràfica que els Balls Russos re-
presenten.

SALA D'EXPOSICIONS

objectes per a presents

Vidres, Laques i Porcellanes

GALERIES SYRA
DIPUTACIÓ, 262

TELÈFON 18710



LA MUSICA
Sextet Barcelona

Dimecres de la setmanapassada es .pre-
sentà a les audicions íntimes, que dóna 1`As-
sooiació de Música «da camera», a l'esplèn-
dida sala del Casal del Metge, el Sextet Bar-
celona, amb un programa Integrat per dues
obres romàntiques i una de moderna.

Aquesta agrupació instrumental, que es
dedica a l'execució de la música escrita per
a quintet i sextet, encara que fundada no fa
gaire temps, és avui dia ja una de les agru-
pacions de música uda camera» més sòlides
entre •les mostres i una de les que ofereix
més garanties en les seves interpretacions.
L'entusiasme amb què estudien el seu re-
pertori, unit a la disciplina que uneix tots
els instrumentistes, • asseguren a la seva la-
bor un resultat del tot meritori. Ni la dis-

1'	 1 treu a uella ductilitat espiritualAp ma _no	 q

que els permet adaptar-se als autors, ni l'en-	 MOBLES MOIDIERNS

tusiasme els fa caure en l'arbitrarietat en	 noia, al festejador. — Ha arribat el
les interpretacions. La seva presentació a papà. Corre, amaga't sota la taula 1
1'Associactó de Música ((da camera)) fou un	 Der Lusti e Sachse, Lei sic
èxit que ve a confirmar el prestigi d'aquest	 (	 g	 p )
sextet que condueix el pianista Pere Vall -
ribera.

En la primera part, e1 brillant quintet
op. 114 de Schubert que fou tocat amb una
magnífica opulència sonora, amb um sentit
precís dels valors i de les perspectives temà-
tiques. IEn el darrer temps es palesà més
que enlloc que els executants havien quasi
exhaurit l'estudi de l'obra. IEl quintet de
Gossens que seguia, vingué a portar la in-
quietud de les temptatives personals d'un
dels inés prestigiosos compositors anglesos
d'ara. Com que en l'escriptura d'aquesta
obra els instruments aconsegueixen a esto-
nes una certa individualitat, hom .pogué així
assegurar-se de la tècnica desembarassada
i .pura dels executants. Rublert de dificul-
tats, el quintet, a desgrat d'una certa ari

-desa sonora, interessà força l'auditori. El
sextet op. iio de Mender ssohn cloïa l'audi-
ció. El Sextet Barcelona entengué bé el ro-
manticisme ponderat, senyorívol, amablement
poseur del gran músic.

Es llàstima que les ocasions no es presen-	 _Taxi, senyor?
tin més sovint .per a agrupacions d'aquesta	 —No, no en necessito.., però, gràcies per
classe de donar concerts. Es l'avantatge que	 l'atenció.
tenen les agrupacions similars que de Ves-	 (Everybody's Weekly, Londres;
tranger ens visiten. IEspecia'itzats tot l'any
en una mateixa activitat, podrien, el Sextet
Barcelona i les agrupacions similars, anar
més enllà encara d'una ruta que és sense
fi.—J. P.

,,	 -

y,

L'altaveu. — Servei oficial d'avisos... Es
prega al senyor Puig, que es troba d'excur-
sió marítima, que torni immediatament a
casa seva...

I

(The Passing Show, Londres)
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y
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-

El gran caçador ensenyant els seus tro
-feus.—Ara pujarem a les golfes i veurem e:

cap de la girafa.
(Everybody's Weekly, Londres)

—He comprat e1 timbal per al nen, però
he tingut la pega d'esbotzar-lo pel camí,
gràcies a Déu.

(Everybody's Weekly, Londres)
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Contra els paràsits industrials

No solament amb mesures legislatives s'ha .	prendre les indicacions donades pels avia -
procurat crear un estat de dret que prote- I dors, indicacions que han permès de portar-
geixi els que utilitzen aparells receptors, sinó	 los en	 el més breu espai de temps els so.
que ha calgut establir sancions contra els	 cors que ecessitaven? La mateixa pregunta
que, ,podent prescindir	 d'aparells que pro-	 es pot posar pels passatgers del	 Georges-
dueixen pertorbacions en la recepció, no ho	 Philippar.	 Si d	 sol crit d'alarma hagués
fan,	 ja que en gairebé tots els	 casos són	 estat pertorbat gels paràsits industrials, nos-
suprimibles els	 sorolls.	 A	 França s'excita	 astres .avui hauríem, sense cap dubte, de de-
a ls batlles perquè imposin multes als con-	 plorar la pèrdua de la gairebé totalitat dels
traventors i d'això n'és bona prova els pa-	 passatgers 1 de la tripulació.
ràgrafs que extreiem de la revista especialit- 	 No és pas tampoc inútil de recordar, per
zada Radio Magazine : 	 altra banda, que la prefectura de policia ha

equipat	 o	 equiparà	 aviat	 diversos	 cotxes
aM • Adam, en el seu llibre intitulat Com	 amb un pal d'emissió i un altre pal de re-

suprimir els paràsits industrials a la T. S. F.,	 cepció,	 destinats	 a	 circular	 per	 París	 per
ens demostra que, salvant algun cas rar, els	 assegurar-hi l'ordre públic.
paràsits	 industrials	 poden	 ésser	 suprimits	 per fi, en cas d'una guerra aèria, l'alerta
amb l'aplicació ais aparells pertorbadors de	 seria donada a les diverses ciutats ,per mitjà
dispositius poc costosos. Es un fet indiscu-	 d'una emissora, que advertiria tots els pos-
tibie i sobre el qual mai no s'haurà insistit	 seïdors	 d'aparells	 receptors.	 •L'experiència
prou. !Es ignorat encara de molta gent, i	 ha estat feta durant el mes de juny darrer
aquesta ignorància té com conseqüència fer	 a	 pas-de-Calais en presència, del mariscad
dubtar als batlles a imposar multes que po-	 pétain. Aquesta prova ha donat els millors
drien ésser-ho ja de molt de temps, o témer	 resultats.	 Qui	 s'atrevirà	 a	 sostenir	 avui,
d'aplicar unes disposicions cregudes impos-	 com algú ha cregut poder fer-ho, que la
sibles en .la pràctica,	 radiodifusió és un mer entreteniment, sense

Quant a la	 legalitat	 d'aquestes multes,	 cap utilitat d'ordre general i no interessa la
crelem en principi que és del tot ferma. La	 seguretat pública?
tesi que nosaltres hem	 sostingut en con- I	 Amb el temps, la legalitat de les multes
sultes .anteriors s'ha fortificat de dia en dia.	 ,preses	 pels	 'batlles	 contra	 els	 paràsits	 in-
Nosaltres creiem haver ja demostrat que el	 dustrials esdevé cada cop més evident. Els
camp d'aplicació de la T. S. F. justifica la 	 batlles tenen amb la llei el dret d'imposar
intervenció	 dels	 batlles,	 però	 hem	 pogut	

I 	 als	 aparells pertorbadors l'aplicació de dis-
constatar que si la mostra tesi ha estat dis-	 positius existents que han estat reconeguts
cutida, que en el punt de vista tècnic havia	 els serveis tècnics competents com susoep-
estat inexactament explicada (uin juriconsult 	 tibies d'atenuar o de suprimir els paràsits
no és forçosament un aficionat a 'la T. S. F.),	 però, també, els batlles deuen sempre vet
ha estat sostinguda per diversos juriscon-	 llar per no imposar multes illegals que no
sults, advocats i també magistrats, que ham	 podrien més que ésser anullades o conside-
admès amb nosaltres que la T. S. F. inte-	 rades com a tals per la jurisdicció com-
ressa ff "ordre i la seguretat pública,	 petent.0

Aquest interès augmenta de dia en dia.
Qué hauria estat dels aviadors Réginensi,	 —_ _
'l'ouge	 i	 Lénier,	 perduts en	 llurs	 viatges,
si els auditors que han sentit	

socors,
 seu c a- 	 s	D I g C 0

i avisat els que . podien donar-los sacors, ha- 
guessin tingut la seva audició pertorbada	 OIRROMPIBLE
pels paràsits industrials .privant -los de com-

JL 'NERVIOSOS!

Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIÁIS DEL DR. SOIVRÉ

que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neurastènia
 Impo4eneia (en Eo4es les seves maníEesEacions),
+ mnl de cep, cansemen£ meafal, pardua de

memòria, ver6geas,fadiga corporal, Eremolors, dispèpsie nervio"
Sa,	ot ee ls frao

 organice
 i na nerviosos en general de lee

doness 
i
 Lote els raa

f
o

ns 
orgàni

c
ce que que Eínpuín per causa o origen esgota.

ment nerviós.
Les Grageas potenclais del Dr. Soivré,

m€s que un medicament són un element essencial del cervell, medul'la i Lot el sistema nerviós, cegene.
tant el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut i prolongant la vida; indicades especialment als esgo.
tacs en la seva joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics com morals
o inEel'leituals, esportistes, homes de ciències, financiers, artistes, comerciants, industrials, pensadors, etc.,
aconseguint sempre, amb les Gragees potencials del Dr. Soivré, EoS els esforços o exercicis fàcilment
i disposant l'organisme per rependré ls sovint i amb el máxín resultat, arribant a l'extrema vellesa i sense
violentar l'organisme omb energies pròpies de la joventut.

Basta gendre un flascó per convèncer=sé n

Venda a 6`60 pies, tIasoó, ea totes les priocipais farmàcies d'Espaoya, Portugal 1 América

NOTA.—Diduíet-s t tramefeet 0'25 pt<. ee segells de correu per el Jn egaelg e Of'oiece Laboreforio Sòlce-
fare, cerrar del Ter, 16, Barcelona, rebrea gratis on ¡libre erplicaflu sobre ¡'origen. desenrotllament 1 tracta.
ment d'aqoertes ,nnlalt+es

UN 
ACLARIMENT!...

¿Per què
 "1.	 1,

 que 1'es^aci
ó

la Llaça de Catalunya (trens

Transversal)

subterrània de

del Nord í Metro

és el mitjà de publicifaf anés formidable que

avui dia exisf eix al nostre pair

Feu comparances amb el sistema de més difusió emprat fins ara i donareu raó a la nostra asseveració,

í-----

MITJÀ	
QUANTITAT DE PROBABLES LEC	 PREU	DURACIO
TORS DELS VOSTRES ANUNCIS

1	
Un da

Premsa Diria.	150,000 (com a m
	ptes.	 iàximum).	una pàgina

1,800

Plaça de Catalunya (Estació	O©Og000	 0© p^^^a	 Qp ^c^^
Dades oficlals controlades pel Departament	 (dotze espais de

subterrània) Trens del Nord	(	 gran tamany, u
i Transversal.	 d'Estedistica),	 a cada estació).

n

"Agencia

ð'	 1	 1	 •:	 •	 ,,

ienerai c iinuncios

(Secció Metro Transversal)
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