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dóna marge a la ironia. I aixà explica el
seu èxit.. Al contacte entre el dolor del món
i l'ideal marxià, no han nascut colònies,
sinó organitzacions internacionals, i no d'il-
luminats, sinó de fanàtics, que juren , pel
Capital, com d'altres per l'Alcorà o els Evan-
gelis. Amb el fet curiós que la majoria ni
Iban llegit. Tot al més, m'han llegit una
edició abreujada. Però basta que sàpiguen que
existeix : això els exalta la voluntat i els
organitza. Saben que tenen un germà — o
s'ho pensen — allà on algú també jura per

La commemoració de la mort de Karl
Marx arriba, com el Déu del Sinaí, enmig
d'un cercle de meteors en fúria. Rússia,
Alemanya, Itàlia, :l'Extrem Orient forneixen
la lluminària dels llampecs, la música dels
trons i el dosser barroc dels nimbes. Cap
sessió acadèmica, ni cap exhibició mitines-
ca, ni la demagògia, ni la ciència, no po-
drien proclamar tan clar i tan net el ressò
de la paraula d'aquell home, ni ]'energia
de les forces que ell intentà d'explicar -se.
Karl Marx, dues síllabes en boca de les
dues classes, treballadora i pa-
tronal, que avui polaritzen el
camp de la lluita po.ítica. La
commemoració arriba just al
moment que les idees del pa-
triarca de la sociologia, fins
suara desades i preservades del
contacte amb la realitat, dan-
sen al ple aire la dansa de
l'experiment decisiu de tots
els dogmes i de totes les hipò-
tesis : llur corrosió per lleis
anteriors i superiors : les que
governen la natura i la huma-
nitat. Podem, dones, dir que
Karl Marx celebra el cinquam_
tenari de la mort el mateix dia
que compareix davant dels ho-
mes, en una mena de Vall de
Josafat absurda i inversa, on
un sol home es fa jutjar .per
tots.

¿Home de ciència, o, almenys
amb la voluntat d"ésser-ho,
Marx devia saber que el destí
de totes les obres de ciència,
al contrari de les d'art, és dé
veure's incessablement sobre-
passades pel curs irreversible
de la raó raonant EI defensor
del determinisme històric no
podia vanar-se de fugir d'a-
quest determinisme històric del
coneixement científic hum.

Però, de fet, com observa
agudament Jules Romains, és
mó ssstúc^i^r^ a ^,b^c^riZ3ià'P"u"Yi,ellct'sná" ^ t ut""

tractat del segle anterior. Les teories cientí-
fiques són del ,més mutable que hi ha, i tots
hem vist com, en poc espai de temps n'ana-
ven caducant i sorgint-ne de inoves que enve-
llien cis llibres on eren exposades, gels quals
quedaven arreconats i ningú no estudiava en
ells. En canvi, la sociologia, hom O'estudia
en um tractat del segle passat. El Capital
encara és el llibre de text de la gent, en
matèria social, més avançada.

L'eminent pensador francès dóna com a
raó la següent : que així com a les altres
disciplines el contrast dels fets obliga ^a un
desplaçament continu de 'l'estudi de cada
ram del saber, la sociologia s'ha mantin-
gut verge de .contactes amb la pràctica. Al-
menys fins .ara, a darrera hora.

No res menys, consigna Jules Romáins,
aquesta paradoxa. Es sabut que Marx dóna
com a base de la seva doctrina la realitza-
ció evolutiva i fatal dels capitalismes al co-
munisme d'Estat. Doncs bé: a la veritat,
no ha passat res d'això. Tot al contrari.
Un cop, a Rússia, hom s'ha volgut cons-
tituir segons Karl Marx, hom sha vist
obligat a forçar els fets per a obligar-los a
simular aquella evolució que havia de venir
per ella mateixa.

I, afegiríem nosaltres, el mer fet d'haver
començat per Rússia el triomf del marxisme
ja és un desmentiment a les teories del mes-
tre. Segons l'ortodòxia sociailista, evolucio-
narien primer els 'Estats mós acusadament
capitalistes : Anglaterra, els (Estats Units ha-
vien de començar... Rússia en tenia per es-
tona .

En aquests moments en què niés d'un, o
apassionat o temorec, voldria veure arreu
simptom,es de descomposwiá, l'assemblea
d'Acció Catalana Republicana posa un J unt
d'optimisme. Certament, la nostra terra
continua la seca marxa cap endavant, i el
sentit alliberador — que és com dir liberal
— del catalanisme i del republicanisme se-
gueix afermant-se. Els crepuscles vespertins
s'assemblen als matutins ` però sempre que
veieu que la tenebra oscilla vers la llum, sa-
breu que es tracta de l'alba i no del vespre.

Solament poden encongir l'ànima aquells
mals que no tenen remei ; però tot home co-
ratjós té .el deure de redoblar l'esforç quan
observa les estrebades d'una força adversa,
la qual s'agita entre les últimes convulsions.
I, a Catalunya, això que s'està morint i en-
cara es debat i espernega, és el vell esperit
del passsat règim, amb els seus monàrquics,
els seus republicans i els seus dnarquistes.

A més d'aquests enemics violents, Catalu-
nya en sap d'altres : els confusionaris ; la
gent de bona fe que, per ignorància, no s'han
sabut encara espolsar aquell regust de ver-
balisme i carrincloneria del règim caigut. Al-
guns falsos campions d'un esquerrisme cata-
lanista que només existeix en paraules sense
contingut. Sort que són poc nombrosos, i la
decrepitud de llur ideari els ha fet suspectes
fins a casa seva. Avui dia estan en plena re-
t irad a.

Però no n'hi ha prou amb el desprestigi
deis ineptes. Calia que s'organitzés, cap a
l'esquerra, una força comprensiva i construc-
u va. Que el dia dé demà, la collaboració de
tots els catalans no s'hagués de fer sota l'è-
gida d'una Lliga que, quan es captà la con-
fiança del poble, va servir-se'n per dreçar-se'n
pedestals i brodar-se'n casaques palatines,
sense tenir ni un pensament per a la terra
que els aguantava, més feliços d'haver pres
contacte amb la dadivosa corona, que no pas
enyorosos de la pàtria que abandonaven.

Calia, contra la pedanteria i la paròdia d'or
-ganitzacgó' d'aquest perenne parany de les

dretes, erigir un aplec auster de gent d'ho-
nesta història republicana i catalanista; gent
que no desdigui de la Catalunya de demà,
quan 1a nau dels sentiments democràtics hagi
arribat a bon port, i les rancúnies personals
ja no titnguin raó_ d'ésser dins unaatria
CES u0n cw^^iw..-.., -_-... 	 ^.',.

sat diumenge una expressió viva i e^gïient,
no pas amb paraulades, sinó amb l'eloqüèn-
cia dels fets. Tant pel nombre dels assistents
com per la qualitat de les paraules que s'hi
digueren, hom pogué adonar -se del progrés
que fa la idea de l'esquerrisme de govern
dins les masses. El sentiment de superació
creix en extensió i en esperit. El germen d'a-
vui, demà serà un arbre que -cobrirà amb la
seva ombra totes les terres catalanes.

Perquè ara és l'hora de la revolució de
Catalunya endins; aquesta revolució que con-
sisteix a desempallegar-se de tot allò que hi
hagi d'anacrònic, de primari, de carrincló i
de xaronesc entre nosaltres, i de donar a la
nostra Catalunya línies ePacients per seguir
anant al cap de totes les altres terres hispà

-niques.
1 aquest problema, malament el podrien

resoldre aquells que encara tenen el cap gi-
rat endarrera, ni aquells que no en tenen
encara, de cap. El poble, amb el seu sentit
vital, per força anirà a parar cap onda seva

brúixola infal-lible li digui que hi ha un pee-
sament més fort i una més gran quantitat
d'energia. acumulada. Car els moviments de
consciència nacional, un cop engegats, són
irreversibles i arrosseguen el que s'hi oposa
i sobrepassen el que no cuita. Per ésser cap-
davanter d'un poble, cal tenir prou intuïció
per saber allà on ell s'encamina i prou cames
per moure's davant d'ell; sempre endavant.
l,a maduresa del pensament és la condició

de la joventut del partits polítics. — R. LL.

Els perills de la immigració

El senyor Fronjosà, diputat socialista,
amb aquella «aspra ingenuïtat» que di ca-
racteritza — segons frase del senyor Vento-
sa --.acostuma a engegar.i'.es sense engai-
tar, iL'altre dia es lamentava de l'aigua que
Catalunya ha anat tirant de mica en mica
a les seves lleis fonamentals

—...quan aquella Comissió nomenada pel
primer Parlament de la Generalitat .anà a
redactar ]`Estatut a Múrcia..,

Senyor Fronjosà: Encara no! Si continua
la immigració, potser sí que un dia haurem
d'anar a cercar inspiracions de govern a
Múrcia. Perd ara per ara, fóra prematur.

Un laic com un Temple
El doctor, rector i diputat senyor Serra i

Hunter, esté pronunciant un brillant discurs
en defensa de ]'ensenyament laic, Portat per
les paraules, diu

—Jo, que vaig .assistir al primer i segon
Congrés Universitari i que — ajudant Déu

—penso assistir al tercer...

Els sords al Parlamen4
DEI senyor Rovira i Virgili, en una de les

seves intervencions, es congratula de l'ex-
tensió que ha estat donada a la discussió
de la qüestió de l'ensenyament. Afegeix

– Sento, però, un gram silenci. Totes les
minories han donat la seva opinió, totes
menys una. IEs amb pena que no hem sentit
la veu de la ininoria catalanista republi-
cana...	 -

IF1l senyor .Lloret interromp
—Es que el senyor Rovira no s'ha ádonat

que jo li he fet u!n discurs amb signes!

Equivalències enutjoses
-No -és cap secret per ningú que l'únic

diputat a les Constituents que. encara no
ha dit paraula és el doctor Riera i Puntí, el
qual havia de tornar a anar en candidatura
per al Parlament català, sinó que fou sa

-crificat a darrera hora a benefici d'uin ra-
bássaire de segon rengle. Per compensar la
pèrdua, foren ofertes dues places de porters

no solament al centré ésméritái ain^3u^c^
nen que un diputat equival ben bé 

a cin-

quanta porters, sinó també entre els dipu-

tats més distingits del Parlament de Ca-

talunya.

Una afecció a la agarganfa»

Cada dia s'anuncien nous cursos de ca-
talà. IEs fa que aprenguin la nostra llengua

els funoioaarrs, els mestres, els comerciants.
Es troba a mancar, però, un curs dedicat
exclusivament als nostres consellers, dipu-

tats, regidors i altres homes públics, puix
de fer-se així no es tornaria 

a donar el cas

del conseller Gassol, el qual va escriure una

lletra excusant-se de no donar una confe-
rència al Casal Icària per una inoportuna
afecció a la «garganta» .

S'adm.efen inscripcions

A la redacció d'un diari català s'ha rebut
la següent lletra que copiem exactament
((Molt volguts senyors, un ciutada, amic de
les llivertats catalanes i llegidor de la vos-

tra volguda premsa, els hi vol fer public una
pensada que crec que tindria .molt d'ecsit,

i expectació que se'n ,parlaria per tot el

mon, doncs es la siguent; de fer un concurs
d'homes honrats, homes que encara no sa

-piguen lo que es una dona, homes inocents

mes ben dit, i com mes edad tingues aquest

jove més gran seria e: concurs d'aquest que
encara no se'n deu haber fet cap, hi m'a-
gradaria que un dia quan anes a llegir
[aquí el nom del diari] m'ensopegués amb
haixo.
A reveure ciutadans»
Al diari en qüestió no ham cregut del casfer pública la iniciativa del ben intencionat

ciutadà. Però nosaltres, que ens ha estat
tramesa com a curiositat, hem pensat quevalia la -pena de publicar aquesta carta persi algú vol recollir la iniciativa.

Acords consisforíals
Tothom recordarà que arran de la mortdel mestre Vives, els regidors barcelonins

prengueren l'acord, en sessió solemne, que
la Banda municipal que dirigeix el mestre
Lamote, domés un concert dedicat tot ell
a les obres de Vives, i que aquest concert
fos precisament el primer que es donés eniniciar-se novament la temporada de con-
certs.

Els que coneixien la mútua «simpatia,
que es tenien ambdós mestres, havien fet
la juguesca doble contra senzill que el mes-
tre Lamote prescindiria de l'acord consis-
torial. Diumenge passat els jugadors afor-
tunats cobraren les apostes ; el mestre La-
mote no va fer executar ni una sola com-
posició de Vives !	 -

Haver=Ixo dio
Un excel.lent argenter barceloní mostra les

dependències del seu taller a un arquitecte
dels Amics de l'Art Vell. IEn una prestat

-geria es llegeix un rètol que diu : MO-
NEDES.

—Qué veig? — exclama l'arquitecte —.
També fabriques moneda?

—No, home ; sembla que, no sàpigues lle
-gir. Això vol dir moneders, però com que

es majúscules no acostumen accentuar-se...

Nova arfisiica
Les diverses actu.acians dictatorials demo rNn e Anido han fet que es , despengués

molta de tinta i, per arrodonir el;paràgraf,
molt de paper Nmgu no ha dit, però, fins
signatura del qual hom pit llegir él' nom
fatídic de Severrano Martínez Anido.
- No esmentem dl lloc oc s'efectua la ven-

da, donat que si ho féssim, els mostres mo-
màrquics no tindrien prou temps per fer pu-
jar a un preu elevadíssim aquesta obra d'art,
en perjudici de la nostra pintura i dels nos-
tres cada dia menys so•licrtats pintors.

La bona tradició

Unes artistes estrangeres que darrerament
donaren diversos concerts, aprofitaren 

1'es-

tada a Barcelona per visitar tot el que de
notable conté la ciutat. iEn el programa, ea-
Curalment, figurava l'edifici de l'Ajumta-
ment.

L'alcalde de Barcelona volgué acompa-
nyar-les en aquesta visita, i féu de cicerone
amb tota l'amabUitat. Perú, davant de les
pintures de la Sala de ]es Cròniques, no
sabé respondre amb gaire precisió a les pre-
guntes que li feien sobre els fets que aque-

]les pintures commemoren.
A:eshores, una de les visitants, a cau d'o

-redla, digué a una altra
—Voilà le naire selon la tradition.

Inferpretació d'una frase
En ingressar a la presó, el que havia estat

director general de Seguretat, senyor Me-
néndez, va cridar

—A pesar de todo esto, ¡viva la Repó--
blica !

A les taules de periodistes dels cafès de
la plaça de Catalunya, hem recollit la ver-
sió que la primera part de la frase alludia,
sense cap mena de dubte, al popular Paquet
Madrid, que acompanyà el senyor Menéndez
a la presó, comes va poder veure a la pri-
mera pàgina d'Aho ra, r com el conegut re-
pórter no ha deixat de fer-ho constar en un

llarguissim article.

Fills i pares
Des de fa uns quants dies, es troba a

Barcelona el pare del mestre Sebastian, co-

negut per la seva actuació al Liceu. El

Prof. Sebestyén, gran crític iterari i es-
criptor, és conegudíssim a Budapest, d'on
és natural el mestre Sebastian. (El nom Se-
bastian és la traducció del nom hongarès

Sebestyén.) El Prof. Sebestyén passa uns
dies a Barcelona, sonsa visitar ningú i com
si fos en secret que ha vingut a veure el
seu fill actuant al nostre gran teatre.

—Sap per què faig això? — ens deia el
mestre Sebastian —. Si vaig a Budapest,
només sóc per tothom «el fill ddl Prof. Se-
bestyén». Però si el meu pare ve a Barce-
lona, ací és ell que és només el apare del

3nestre Sebastian'.
Es la tragèdia de les famílies massa il-

lustres...

Corregint Wagner

A la representació de Sigfrid, alguns s'a-
donaren que el cantor Strack forjava la seva
espasa amb una perícia completament des-
coneguda en els altres intèrprets de l'heroi
de ]'ópera de Wagner. La va polir perquè
fulgurés, i fins va canviar una mica el tacte

deis cops amb el martell.
-Wagner no en sabia res de l'art de la

Karl Marx

-.4'-.....--:-	 -....
Marx, en aquest aspécfé; ibpèesefita"utíts

el camp social la vella dèria de Prússia, d'e-
rigir-se en una valor iintennaoional, com
Lüter el reformador en la religió, i Frederic
el Gran en el ,poder. Lluita aferrissada
contra el món llatí, contra l'esperit huma-
nista del Renaixement. Preocupació profun-

da d'aquell poble, els homes del qual, àdhuc
quan; com Marx, volen anar contra el ea-
cionalisme, van tenyits dels colors nacio-

nals fins al fons de l'ànima'.
Per això, de la mateixa manera que la

Reforma, en escampar-se, es dividí en mu4-
titud d'esglésies nacionals, i no aconseguí
d'esdevenir un moviment únic, el marxisme,
tot i les seves doctrines internacionalistes,
té un caràcter divers segons les nacions on
està radicat. La falta de realització dels seus
programes pot palliar aquest inconvenient,
d'una manera general. Però, per ara, l'únic
lloc on ha passat a l'experiència, ja forma

una capella a part, renyida amb gairebé tots
els marxistes del món r presentant caracte-
rísti-ques de bla Rússia eterna, la del tsa-
risme.

Precisament al moment del cinquantenari
de la mort de Karl Marx, és quan comença
de posar-se en evidència l'abisme creixent
que hi ha entre el problema social i e; po-
sitivisme econòmic. Marx, definitivament,
puja al ce] dels grans homes, i cada apòstol
seu predicarà en nom seu la doctrina que
oé li ,plagui, interpretant a la seva manera
peculiar la del mestre. Més que un savi era
uro sant prussià.

***

Aquests contrasentits duen més d'un a
voler negar tot valor a l'obra de Marx. Si
es refereixen a l'aspecte científic, potser sí.
Però quant al valor humà, és una altra
cosa. Després del que es veu pel món, ar-
ribar al capdavall al resultat que Marx no
és ningú ni representa res, ens sembla pa-
car de massa savi, que és com dir d'igno-
rant.

Perquè Marx, més que un pensament, re-
presenta una vdluntat, i més encara : un
complex de voluntats. 1 em aquest terreny
és una força i un símbol. '

En primer lloc, si no en importància, sí
de consciència, Marx entenia formular una
protesta contra el dolor del món. Això el
duia a estudiar-ne les causes i voler-hi tro

-bar els remeis. Aspiració que, de Plató ençà,
trobà ressò en força ànimes justes i nobles.
Perd Marx, dins la tendència, té el seu ma-
tís : Marx és un prussià.

Particularment al seu temps, les teories
socials travessaven una fase ben idíUica.
Plató, combinat amb Jean-Jacques, somiava
a través de cervells un xic puerils. Falans-
teris, illes meravelloses, sistemes paternals
estaven en boga, massa parent de les ber-
genes del Trianon i de Pau i Virgínia.
Marx, prussià, d'aquella Prússia casernària,
on l'home és un mer element, havia de
sentir per força repugnància per tot allò
que no fos enregimentar i uniformar les
persones i substituir el cervell individual per
l'automatisme d'un 'Estat absolut. Tots els
somriures calia que emigressin de la seva
República ideal. La qüestió era d'imposar
la felicitat als homes, si us plau per força.
1, sobretot, evitar l'imprevist, com en un
campament.

Aquesta sequedat li dóna l'aparença d'una
gran precisió. Tot ell és dogmàtic de cap
a peus. No deixa cap part al sentiment, ni — Guardem=les bé, no fos cas que els radicals arribessin a governar.



Emn canvi, aleshores ! Allò era una delícia.

Quin personal, quina trepa i quina alegria !

La indumentària era tot un _poema. Ca-

pes 'brutes i peludes, abrics suats; extrava-

oants barrets abonyegats d'haver fet pinyes
o pedrades. Oh, aquelles diades de manifes-

tacions pel noble pueblo boer i de cridar vis-

ca això ! i mori allò ! ...
Temíem el nostre crit de guerra. Se l'ha-
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En Pelàez, el gran Pelàez de la secreta,
que repartia estopa amb un garrot que era
taiment una miniatura del monument de
Colom, arribava i ens avisava : «Sus voy a
pegar.)) I llenya al canto. I ens pegava i
alguns s'hi tornaven i cap curs era sencer,

j a que ens tancaven la Universitat i tothom
es dispersava cap al Parailel, on els O^no-
fris feien les pantomimes Morir por respeto
a las canas, El mar por tumba o el almi-
rante ciego ó bé Çain y Abel o la Pilarica.

I si era un dijous a la tarda, qualsevol
anava a classe!, ja que als Toros de la Bar-
celoineta, a la vella Plaça, s'hi feia una moi-
xiganga, que era un veritable festival 1, on

iá	 udo s'engegavaCapitán I3el arriesgado ¢ y
amb un globus de fum - allò que en dèiem,
la Tomba, la bomba del Torín! -, s'hi re-
presentava la pantomima La guerra de Afri-
ca, el heroico general Prim y sus volunta-

rios i la quadrilla de peixaters de la Baroe-
loneta estocava 'io assassinava un novillo.
El matador, s'anomenava ((El Arriandatn.
Els banderillers, )(El Rababa, iE! Bufa, E1
Penellons, El Xino, 'El Huya, L'Enric, el
Vicenç». I puntillero, ((El Bandarra».

^La quadrilla marcava el paseo amb aques-
ta immensitat de .paso doble de J uarranz,
que caracteritza la xerinala i gràcia d'aque-
lla època.

Tonnem-hi. Veniu amb mi cap a classe.
Ja hi som. Us diré que quan es tractava de
fer escàndol, perquè venia un suplent del
catedràtic, que no ens queia en gràcia, allò

era desopilant.
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DEL CARNET D'UN REPORTER

Aquí va com estenografiat, un esbós del
que passava a classe del Dr. Estanyol quan
el Dr. Garriga venia a suplir-lo.

Entrada estrepitosa! Crits, udols, terra-
trèmol de bamcs. No vull deixar de dir que
venien sempre, en semb:ants i solemmals
ocasions, uns quants aliats de Medicina a

ajudar-nos. -
1 deia el . catedràtic : «Señores, si no se

callan ustedes, pasaré lista.,, (Aquí, es feien
tinieblas o sigui picaments de peus als
bancs.)

CATEDI Àrlo, - A ver, pues. ¿Don' Juan
Ventosa y Ca1ve ll ?

EN VENTOSA I 'CILVELL. — Servidor.
(En Ventosa s'asseu mossegant -se el bi-

goti, perquè a setze anys ja tenia un mos
-tatxo de carrabiner. Els que tiraven per ma-

trícula d'honor contestaven tots pací fics : és
clar que no els estava bé fer escàndol.. Però,
els altres... oh, els altres!...)

^El catedràtic continuava la llista.
CATEDRÀTTc.-Don Alejandro Soler Marge.
Aquí s'aixecava Ramon Vives Pastor

-Señor Garriga, el tío del señor Soler es
coronel.

CATEDRÀTIC. -- ¿Y qué?
S'aixecava IEn Roses interrompent
-Mentida !... Es general.
EN VIVES. - Es coronel!
EN Rosas. - Es general!
EN VIVES, - Sr. Garriga, créame a mi

que es coronel, que tengo razón.
CnTeuRÀTte. - Pero, qué me importa qne

sea coronel, como general, como obispo?
TOTA LA CLnssE (cridant). - Hereje! Ele-

Teje !...
CATEDRÀTIC. - No, señor, que no lo soy.
Tors. - Que sí lo es!...
CATEDRÀTIC. - A mí, el tia de este alum-

no no me importa que sea general, coronel
o mandarín de la China.

TOTA LA CLASSE, a la una i cantant:

Començaré dient-vos que aquells temps ja
no tornaran. Quins temps ! I quin curs, el

de .l'any 1901 !... 'Quina sèrie de records evo-

ca aquesta data!... Tant com l'havíem ma-
leïda i tant com ara un ]'enyora!... La Usi

-versitat de.s meus temps!... Enginyer Josep
Maria Roviralta, Dr. Francesc d'A. Senti

-nyà, advocats Pere Mensa i Ferran Benet,
amic Josep Antoni Peipoc i tants i tants al-
tres, si per un atzar em llegiu, recordeu
aquells temps!...

L'altre dia, per tafaneria, em vaig ficar
al pati de lleis, on algunes hores havia pas

-sat amb el meu amic 'Eduard Buxaderas de
la Cantera, 2vui director del Banc Hispano
Colonial. Quins canvis ! Allò ja no és res del
que era. Com us ho diré?... IEls estudiants
d'ara - i a la majoria els hem d'agrair que
hagin portat la República , els estudiants
d'ara parilaven amb ion to natural i sense
cridòria. Anaven ben vestits i ben pentinats.

No es sentia ni un crit, ni hi havia empen-
tes, ni bronques... Les parets, netes, sense
taques; es coneixia que ningú no hi jugava
a pilota feia trenta dos anys!

Em vaig encarar .amb un vell:.m b un
bedel sobrevivent d'a•quells famosos bedels

amb cls quals estàvem sempre en guerra,

i per veure fins on arribava aquell canvi e1
vaig intervivar.

E1 pobre bidell - talment semblava IEn
Felip ; el recordeu, :Lluís Salgado i Alvaro
Camín d'Angulo? -, el pobre bidell cm va
abraçar joíós anomenant-me pe; cognom.
IEincara se'n recordava! Ja ho crec si se'n
recordava d'aquell curs que va fer època a
la Universitat, com a saragater, indiscipli-
nat i tabola.

-ja ho veu ! -deia el 'bidell -. Això ara

és una bassa d'oli! Tothom té modos. Ja
no hi ha pedrades, ni entra la guàrdia civil,

q i la policia, ni ens fan fer d'esbirros i mai

no es crida inmgú al decanato per a reptar-
lo ! I esgarrifi's, veu els vidres? Tots sen-

cers. I les aules! Ara són de luxe! Ja ho

veurà, vingui.
Aquí el bidell va i obre l'aula núm. I, on

L tantes becaines i tants tips de jugar al burro
ens haviem fet l'any de Polític. Quins bancs

L	 i quins pupitres, els d''ara! Tot de fusta bona

s	 i vennissada, amb seients còmodes i confor-

tables. Llum elèctrica. lEn una paraula : un
veritable palau amb ribets de tramvia nou.

-Adéu, .adéu, vell amic i supervivent bi-

dell, me'n vaig contristat ; ara això no és

t	 res, ni rastre queda d'allò que fou!

Tramvies de Barceloa, Societat Anònima

Tramvies de Barcelona, Eixam la i Gràcia, S. A.p
AVÍS

Direcció única a carrer de F®ntanella
Complimentant l'acord pres 'per 1'Excel'lentíssim A juntament

d'aquesta ciutat en la sessió celebrada el dia 24 de febrer passat,

aquesta Empresa té l'honor de posar a coneixement del públic que
des del diumenge día 12 els cotxes tramvies de les línies

37 Avinguda del Porfal de 1'Angel = Bruc =Plaça Rovira,
38 Avinguda del Porfal de I'Ange1= Llúria =Plaça Rovira,
49 Drassanes Passeig Di . Roberf (Marina),

50 Avinguda del Por4al dé 1'Angel = Llúria = Travessera,
51 Avinguda del Porfal de1'Angel= Bruc = Travessera,
60 Francesc Layret = Rogent,
62 Plaça Cafalunya = Rogenf,

que feien llur recorregut pel carter de Fontanella en direcció a la
Plaça de Catalunya, ho fan des; de Corts Catalanes pel Passeig

de Gràcia a Plaça de Catalunya,, mentre durin les obres al carrer

de Claris, quedant així establerta la direcció única al carrer de
Fontanella. La resta del recorregut no tindrà variació.

Barcelona, març de 1933•	 ¡	 LA DI R.ECCIO

forja - ens manifestà Strack després de la
representació --. De nen, jo treballava molt
a una forja del meu poble, i •així, sé alguna
cosa d'aixà. Wlagner no sabia absolutament
res d'aquest ofici ; calia canviar-ho...

Però al final de 1'esceña, quan donà el
famós cop per a partir l'enclusa, oblidà de
desenganxar !es dues parts d'aquesta, de
manera que en lloc de partir-la, l'espasa
de llauna sortia d'aquesta primera funció

seva tan encorbada que sembraba un alfanx
turc i no una espasa germànica.

Arfis4es alemanys que no ho són

Els assaigs de. les òperes wagnerianes va-
ren resultar tots animadíssims. iEn tota la
casa, però, no es sentia parlar sinó hon-
garès. Malgrat que tots els periòdics par-

laven d'artistes alemanys, i malgrat que el
mestre :Sebastiàn hagués pres, fa poc, la
nacionalitat alemanya, perquè els hitlerians
no l'expulsessin del Tercer Imperi, Székely,
la senyora Ella de Nemethy, Bebastian i el
seu pare el Prof. Sebestyén parlaven natu-
ralment hongarès. De manera que. quan ar-

ribà - després d'un viatge de vint-i-quatre
hores des de Rarlsruhe, per a substituir el
malalt Pistor - el cantor Strack, havia de
conformar-se, ell també, de parlar hongarès.

--Per què és això? --' demanà un músic

de l'orquestra --. Tots els alemanys parten
hongarès?

Li feren creure que sí. En realitat, l'ex-
plicació és que Strack va néixer a Hongria
I feia l'escola •primària en hongarès.

-.Però, per què us prenen per alemanys?
- demanava Strack als seus companys hon-
garesos.

-Es molt senzill, home - li contestà la
Némethy -. Es que sembla que a Barce-
lona tothom sap l'hongarès. Han traduït el

meu nom al català, i el meu nom vol dir,

en hongarès, «alemany)). Pitjor, que fins el
cònsol d'Alemanya ens ha pres per alemanys

i ens ha invitat a dinar. Què dirà quan
veurà que jo no sé més alemany que el que
canto en els meus papers?

Confusió de noms
A la primera representació del Tristany,

uns quants admiradors de la diva honga-
resa Maria Nemeth, que va cantar al nostre

gran teatre dos airys enrera, es varen que-

dar molt estranyats
-,Noi, què és això? - demanà un d'a-

quests admiradors quan va sortir per pri-

mera vegada la Isólda, representada per Ella
de Nemethy -, Pera aquesta dona en do
anys s'ha tornat tres vegades més grossa

-Home - li advertí l'altre -, s'ha pre

parat a representar dignament Brunhilda
la valkíria del Sigfrid.

La senyorà de Nemethy ens ha prega

de fer constar que no és idèntica a la seva

gran amiga Maria Nemeth, malgrat la sem
blança de nom que desorientà els aficionats

Els papers canviafs

Com se sap, a l'últim quadro de Sigfrid,

Brunhilda apareix adormida al castell ro-

dejat pol foc, I no es desperta fins 
al llarg

petó de Sigfrid.
Abans d'entrar a l'escena per aquest u.

guroes, sense Tssa'igs -gir rpq ^érá `a"lá" sé'
nyora (Ella de Némethy :

-Et recordes de ]'última vegada que và-
rem fer aquesta escena junts, a l'Ouera de
Budapest, el mes de desembre? Avui, però,
m'agradaria canviar de paper amb tu.

-Per què? - li demanà ella. (Volem dir
Ella, amb majósçúla, Ella de Ném.ethy.)
-'Parqué podria dormir una mitja horeta,

almenvs fins al peté de Sigfrid..,

F. Vehils Vidal
7, Plaça Üniversifaf, 7

Direcció: M. PELLICER

-^EBÜDA la pri-
mera col'leccíó

de novetats país
i estranger, per
aquesta primavera.

PREUS LIMITATS

Y un mantóti de la China,
China-na, China-na !

En aquestes entrava ell simpàtic Llorençó
Mata, vestit de pirata de la Savannah, amb
faixa espitregat, ganivet de molles i el fu-
lletí de la Illustracró per llegir. S'asseia .al
primer banc 'i es posava a cridar desafora-
dament: Vandalismo! I pujava aula amunt
pel damunt dels bancs, mentre els , altres
cridaven : Al asalto ! Al asalto !

El catedràtic (ja impotent) feia entrar els
bidells, perquè vigilessin, però tot inútil-
ment. Vol fer despejar. Ningú no es mou.

I aquí, e1 Xato, el malaguanyat i dcli-
ciós Xato, s'aixeca i somrieint, amb el benes-
tar del qui ha fet una bona migdiada; s'es-
tira, deixa anar una gamma de badalls va-
riats, des del de senyoreta, fins al de carre-
ter passant pel del canonge., art en el qua
era una notabilitat, i catana amb veu des
afinada, un tango •que deia

Tú no vienes al bohío
acompanyant-se, per imitar el guiràto (is.
trumeüt de canya del seu país), rascant una
estella de banc per l'esquena del jaqué d'Er
Ribas, que era de xeviot granat.

Recordo també una classe del doctor Do
ménech (catedràtic que havia conservat l'ora
iÒria castelaresca a Testi; de 1868). I quines
ovacions li fèiem quan s'engegava! I dE
vegades, quines interrupcions!

Un cop, explicant ies lleis sumptuàries,-e.
bon home s'engresca i diu :

-Ante las cortapisas que el poder rea.
¢uso a los... en fin..., señores..., a los abu
sos de la nobleza que pretendía con su os
tentación vejar y humillar la realeza, el rey
señores, prohibió a los nobles enganchar ca
>all ^	 ^ carrozas	 cl	 os ^a sus c rr zas.	 ]saben ustedes hc
que los nobles hicieron para. . en fin. .. bur
lar las leyes sin contravenirlas?... (Aquí ei
xugada de ients i tos dissimulada per -a fer
nos glatir més i espaterrar-nos més encara.
Pues.., uncieron bueyes a sus vehículos !
hubo prócer que enganchó hasta 'doce yun
ras a su coche!!

TOTHOM, a coa. -' Í ca ! !...
ELL. — Si, señores, sí!
']'ors. -- No pot ser !
EN MAGÍ S.ANDWMENOE. - Usted nos en

gaña!
Ara calculeu, .amb un personal així, con

devia anar fora de classe.

*x*

Quan érem estudiants, l'anar a donar
tombs pels carrers de Barcelona ens entu-
siasmava. Pot dir-se que amb Alexandre
Soler Rovirosa i Ramon Vives Pastor - i'
alguna que. altra vegada s'hi afegia e1 qui
és .avui metge de fama, Francesc d'A. San-
tinyá i Bragulat - vàrem arribar a conèi-
xer amb tot detall l'historial pintoresc de la
ciutat.

U.s deia que admiràvem els ¢antomime-
ros del Parallel, o sigui els Onofri, i que no
perdíem ocasió de presenciar cap engegada
de la bomba del torín. Un capità de globus
sempre ha estat .per 'mi com ,pels del meu
temps' quelcom admirable i sorprenent.

Usi boníssi.m amic, el doctor Joaquim Bor -
paileras, u^n dia em va obsequiar amb una
targeta de risita, que diu així i tal com
punta : «Amador Fernández. Aeronauta. Su-
plente de vigilante.»

Aquest inapreciable document figura avui

en la magnífica collecció de targetes de l'ar-

tista Manuel Rocamora.

Quan fèiem can+¢ana anàvem al Parallel
a gaudir de melodrames extraordinaris.
A Ramon Vives Pastor (que va ésser des-
prés I'excellemt traductor de les Estances de
Kayyam), li tenia girat el cervell una quar-
teta, model de ripi, amb'què finalitzava una
batalla que es promovia abaps de caure e:

teló de l'acte primer de la sègona part de
Don Joan de Serrallonga i que s'anomenava
La Venganza de Doña Juana.

Ya les dejamos perdidos !
ligarnos nuestro santero
y acuérdense lós'rban4idos
del día cuatro dè è.efi

.	 *,	 .

IErem posseidors en els,.`cTáusYi de la
Universitat d'üü calendari gïrè' gran Agea
es va procurar no sé on i que al plorat Magí

I4WE I'T!!
La gràcia de René Clair. - Abans de

la guerra, la literatura i l'art per a ús de
tothom es movien dins de: clima del xam-
pany, de les plomes d'oçell del paradís i
dels escots carregats de pedres precioses. Era

l'època dels grans adulteris, de les passions
artístiques i de les entretingudes transcen-

dentails. Tots els drames passaven en els
castells, en les terrasses dels balnearis i en
el despatx dels banquers. Aquesta manera
literària de veure el món va Influir el comen-
çament de la vida del cinema, 'Es la fas-
tuosa i grotesca època italiana del cinema,
influït pels drames dels bulevards i des no-
'elles dels sleepings. Després de la guerra,

quan tothom es començà a veure una miça
les orelles, la fastuositat literària es va com

-plicar amb altres elements ; el music-ha'11,
l'esport i el maquinisme. Es l'època - la

gran època - americana del cinema. Això
encara dura, i ha arribat a coses allucinado-

res, d'una poca-solta sublim i fins d'una
gràcia extraordinària. L'escriptor europeu
més i,ntelligent i més escèptic que ha donat
en literatura tota aquesta gran vanitat, tot
aquest gran confusionisme i tota aquesta
brutalitat esportiva que hi ha encastada a

la pell del mm, potser és Paul Morand. Le-
vais et Irène i L'Euro¢e galante no són dos

llibre pes fort, però són dos llibres represen-
tatius. Es car que al costat d'això hi ha

altres coses que influeixen d'una 
manera po-

derosa en l'època de la past-guerra. Hi ha

Rüssia per exemple, i hi ha una mena d'es-
forç germànic per refer seintimentalment i in-
tellectualment là trista terra que ens aguanta.
Aquests elements han influït molt en el ci-

nema de darrera hora.
L'altre dia, vaig llegir unes declaracions de

Pirandello, el qual afirma que és ,gla vella

Europa, i és lla Mediterrània, - els' elements
destinats a convertir el cinema en una cosa
de gran qualitat. Jo crec que Pirañdello té

raó, i difícilment des .americans o dels ne-
gres de l'Africa en podem esperar 

grans

coses:
Avui dia a França hi ha René Clair, 	 que

r	 sembla l'home que va al davant en qüestió

a de cinema ; i en l'obra de René Clair hi ha

a	 una reacció, a la .meva manera de veure, con-

tra la gran fastuositat del cinema, la fastuo-

1 - sitat esportiva, la fastuositat dels criminals,
o la fastuositat preocupada del çinema,ale-

- mamy, i fins contra 1a fastuositat més temi- r

e	 ble de totes, i més d la page : la fastuositat

a	 del maquinism •e. El seu film A nous la li-

m	 berté! era una gran farsa contra el maqui-

nisme. Es potser A nous la liberté ! el film

a	 més intel.ligent de tots els projectats fins 
ara.

e . René Clair, el més modern entre els ,moderns,

n sembla que vulgui tornar a la gràcia de lès

os	 coses imsigmificain ts i mediocres, a la gràçïá

a -	de 1a destenyida vulgaritat i fins si es vol

i- cIe les ànimes simples I primàries. Això a la

1- seva manera ja ho han Intentat alguns es-

o: criptors i alguns cineastes alemanys, això és

el també el que es comença a veure una mica

api en la literatura i . en el teatre de. França.

in Giono n'és un exemple; un altre exemple
més conegut i d'un éxrt esclatant és Pugno!

a
un acre exemple és el teatre poetitzant e

ui- L
^d 	 Ar t A. R	 ¡^ñe:air' en el Seu darrer

.A ¡ lllill iq j . i4^íi^Y,	 ',rn

contra el gran maquillatge, contra el . «gran
argument», la vol manifestar en una forma
fins agressiva. Aquest film, com Sous les

st	 torts de Paris, és un film extret de la canç^
:'del carrer, de la misèria i la tristesa anòni.
rí-	 ma del carrer, amb un, realisme innocent en
de	 aparença, però pie de le malícia i de la se-
l- ! gona intenció més elaborada. Avui dia sense
er- malícia sembla que 'no es va enlloc, i en coses
mb d'art encara s'hi va Fnenys. René Clair és
os ` un maliciós consumat, és un home que ho
ue	 pensa i ho aprofita tot.	 .

eu	 En 14 juillet, ,a reacció i 1a ;malícia	 ja

o- són en el títol ; hom espera que el nom d a- `
ra questa famosa diada té de descobrir una ma-
n es - rica ascensió de coses extraordinàries. En eJ

ra irania i^ t tol ja hi ha tot l'humor i tota 'a 	 del

1 film, i després del títol tot és igual, tot va
- seguint el camí de les coses insígnificamts.i

re•I anònirues, tot es fon dins del greix d'una
er gançoneta de Montmartre d'aquestes que
ms	 canta tothom,i fa plorar els ulls més ictiolò-
de gics, més i^nexpresius. IEs un sentimentalis-
ma- me de melodrama antic, sense pretensions
de però René Clair aprofita els «moments per
tó, jugar duma manera admirable amb e: gro-
de	 tesa, per ésser deliciosament sensible, com
eu. només ho són ets francesos que tenen una
nt arrel profunda en la bona tradició. En aquest
en - film de René Clair, hi ha moments en què
ata	 d'una manera fatal pensem en Courteline, i
En	 en l'humorisme de Courteline. René Clair
dat	 té una gràcia especialíssima per utilitzar el
e -s	 valor expressiu dels «pobres homes». Fa una
mes	 dosificació científica dels barrets forts, de
se	 l'obesitat, dels pantalons amb genolleres, dels
JI.)	 paraigües oberts i deis bigotis populars. AI
na	 costat d'aixà, sap dosificar també la tendresa
cal	 més fina i tots els trucs excèntrics del darrer
per	 music-hall. Aquesta reacció que manifesta

a	 l'obra de René Clair spot ésser el camí més
en	 intel•ligeint i més humà del cinema ; pot arri -
es-	 bar allí on no han arribat totes les brutali-
nu-	 tats dels gangsters i dels milionaris ; pot arri

-bar allí on mo ha arribat la patologia germà-
per	 mica i la insistent i pesada retòrica soviètica
Per	 pot arribar, en una paraula, a la gràcia im-
ue	 mutable i de totes Lles èpoques, a la veritable
més gràcia humana, sense drogues de cap mena
te-	 que l'obliguen a una gesticulació forçada a
Ipl	 una psicologia forçada.

va	 Jome MARA DE SAGARRA
la

---- -
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PEL TELEroN

RAFAEL MORADAS

'fa trenta anYtudiants Els estudiant  el divertia tant com aquella
estupenda Elocuencia y Moral de don Pablo
Espel y Comas, director d'un collegi, llibre
en e, qual vàrem descobrir la següent defi-
nició: «¿Qué es el fonógrafo? n Tot seguit
venia la resposta començada amb un plural
impagable: «SoN los recuerdos y emociones
de nuestras familias por medio del norte-
americano Edison.n

D'això se'n deia intensificar la cultura i
l'ensenyança !

**s•

Hi havia un estudiant, menut, menut,
menút, que es deia Velasco. Aquest era un
home absurd que tenia l'especialitat d'em-
penyorar objectes. IEs a dir, quan li man-
caven diners, que era molt sovint, Velasco
anava cap á •11La !Honradez-Caja de Prés-
tamos)). Una vegada per poder anar als To-
ros - jo no sé pas com s'ho va arranjar -,
perd la veritat és que va empenyorar un
91uç. 'No us estranyeu, perquè també hi va
empenyorar. : una medicina. I un altre. dia
que. el .cartell taurí anunciava el Guerrita
r el simpàtic amic,Ricard Torres, el Bom-
bita!, i es, torejaven sis .Concha Sierra, a la
Caixa d'empe'nyos, com a penyora, hi va
deixar un amic el qual va desempenyorar
per cinc pessetes quan la corrida va ésser
enllestida.

Per cert que aquest Perico Velaseo era
un xicot extraordinari. Les seves respostes
deixaven amb un pam de boca oberta els
catedràtics. Abansd'anar a la Universitat,
ja s'havia destacat a la classe d'Agricultura
que donava don Aurelio López Vidaur, a
l'bnstitut.

Un dia, .aquest catedràtic li va preguntar
a classe si sabia res de la sembra a la tar-
dor. Mai diríeu quina va ésser la resposta
de Velasco?... Doncs la que ara, sense que
manqui un borrall, llegireu : «Durante oc-
tubre, los árboles sembrarán el suelo de ho-

j
as y los labradores sembrarán el trigo er

la tierra, como el sitio más a propósito. Est
operación, que deberá siembre preceder a l
siega y a la trilla, tiene verdadera importan
atia, pues es muy difícil coger mucho trig
sin haberlo sembrado antes.»

El catedràtic anava d'astorament en asta
rament. =L'alumne ho deia tot i bé i sens
donar importància a res del que deia. Teni
la facilitat, l'estil oratori dels frescos, ta
iindispensab e en tota aulla civilitzada.

Jo he escoltat dels llavis de Ferran Age
això que segueix i que també és de class
d'Agricultura: «En los países fríos florece
poquísimas flores al aire libre. Sólo en 1
invernáculos y en los tocadores de las d
mas podrán criarse a fuerza de mimo y cu

dado camelias y flores cordiales, como tan
bién se crían de este modo algunos alcorn

1 ques y en el campo, los garrados, durante
otoño, se irán reproduciendo como lo tenga
¢or conveniente. En las huertas se cubrir
pudorosamente las plantas que estén repic

das Camió xbnoá 
tna repicar.

u
	También se ci

 T olmo-	 yq^ 15	p
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També pels claustres de Dret, havíem vi
En Salvador Vilaregut, que ano feia més q
llegir . D'Anmunzio. En Jeroni Zanné Rod
guez, .que ja :es llançava a la composició
sonets i que tan soils pensava en al Rén
xement italià. En Joaquim Pena, que alt
nava els seus entusiasmes wagnerians a
els escàndols que ert la vella Plaça de Tor
clavava al Muzzantini,;lEn Lluís Salgado, q
neeitant versos imitava a la perfecció el m
padrí, L'actor Rafael .Calvo. .En Josep Cor
minas,. avui procurador i que aleshores
tan filharmònic com. ara. Altres tipus d'
tudia^nts més joves que a celis L :EduaJ	 q 9
Buxaderas de la Cantera, que llegia iinc
santment amb mi Galdós i Valera. 'En Q
met Salvatella, que va tirar per minist
En Francesc Layret, ja fortament atret p
les lluites polítiques i les reivindicacic
obreres. En Pere Mensa, que a la classe
Literatura va batejar un estudiant molt
gre amb el nom de Doña Asna Girón
Rebolledo)). El malaurat Bernard Puige
En Martí Olivares, el ben amic marquès
Rebalso, avui president del Círcol del Lic
En Ramon Pella, que tan sals tenia vi
anys i ja donava Conferències sobre Sp
oer. En Josep Antoni Peipoc, què sabia t
la Pastoral de Beethove,n de memòria ;
JosepMaria Roviralta, que ja havia fum
la revista d'avançada Luz i que invitava
estudiants badocs .a anar a descobrir mi
de cotó fluix a Va ,llvidrera. En Franc e
Pujols, que era un poeta meravellós ;
xicot cepat, fornit, atlètic i gaudidor d'u
formidable ignorància enciclopèdica, el q
motejàrem «Lo Xiquet de Reus» i que
cert en examinarse d'Història Natural
l'Institut amb el Dr. Mir i Navarro,
fer-li el! catedràtic la pregunta : IcDiga
ted un roedor», va respondre, sense imt
tap-se : «Pues, el elefante.»

Uns varen tirar per advocats, altres
enginyers, alguns per ,periodistes i jo
reumàtic. I ara, per enllestir, us diré q
una de les 4üestions científiques que
ens preocupaven i a alguns els costava re
nir a la memòria, era el celebèrrim princ
d'Arquímedes.

L'Eugeni d'Ors, Xènius, agudament el
posar en vers ï l'aplicà a un cuplet de
famosa Antonia la Cachaveta. Deia ab

Con una Qalança y un punto,
Arquímedes dijo un dia,
si a mí me dieran,
al punto un inundo descubriría;
y Sócrates que era ese punto,
le dijo sin más y más,
pues toma la palanca,
toma la palanca,
toma les palanca
y haz.

Dies llunyans i de facècies. Els recordo
i no vull planyívolament lamentar-me com
aquella Dama de les Camèlies que vèiem en
la Sarah Bernhardt, la Duse, la Tubau i la
Teresa Mariani. La Dama de les Camè-
lies... ! La Margarida Gutiérrez que l'ano-
menava una aristócràta senyora barcelonina
contemporània dels estudiants del meu temps,
darrers herois de barrila i saragata de la
Universitat d'ara fa trenta anys.



del seu lloc, travessà 1'hemiciele i amà a as-
seure's als bancs de l'esquerra, dient : «Me'n S científics l el govern
vaig cap a la Ilu-m!n

Gabriele D'Annunzio no és solament l'es- El conegut autor anglès Aldous Huxley,
cri,ptor que tots coneixem, sinó també un des del Sunday.Referee, diu que no fa gaire
orador que fascina des multituds.	 Pat ben ha tingut ocasió de veure rqunits un gran
dir-se que si	 Itàlia	 intervingué a	 la	 gran nombre d'homes i de dones de ciència, «es-
guerra al costat dels aliaos, fou degut a la pectacle,	 cal	 confessar-ho,	 força depriment
seva apassionant oratòria. a primer cop d'ull», escriu.

-	 De tant en tant, en aquests darrers temps, «Hj ha periodistes profètics= afegeix 
gsl -:noeta,_seéon. leg..aoasions--- tramet, tele- a^ec-erb^a,ar . ga srca JW.'r .»J..s-Á'	 vs;.vn
deixen parat i fan pensar si s'ha tornat boig. és que la ciència és una abstracció i no 25 o1
No. Es que està exasperat per les condicions governar sinó mitjançant els seus re^resert-

en què ha de viure i s'esbrava com pot, tants, és a dir, els savis. Hem de fer, doncs,
Serveixi'ns un episodi - per demostrar en dels nostres homes de ciència els nostres di-

quina consideració té la justícia feixista. rigents? Ara que els he vist en grup,	 he
Havent de declarar com a testimoni en arribat a la conclusió que, en ,conjunt, més

una causa i havent anat per deferènci-a el m'estimaria seguir essent governat per po-
jutge a interrogar-lo a casa seva, es negà a lítics professionals, per aficionats distingits;',
rebre'l unes quantes vegades.	 A d'últim	 li o per (homes de negocis. I Déu sap que fan
va fer dir que tornés et vespre cap allà les prou malament llur feina, però crec que la
mou.. El jutge fou puntual. Un criat -al féu gent que acabo de veure idesenfir encara

entrar,	 i després d'acompanyar-lo per uns ho farien més malament.»
corredors foscos, l'introduí en una cambra I més endavant, constatant que- la corn -
on ano hi havia res m-és que un reclinatori plexitat de la ciència fa que els savis profes-
i u^n erueúfix. stonals han d'especialitzar-se, diu

—'Tingueu la bondat d'esperar-vos—digué oL'especialització	 és	 la darrera	 cosa	 que
el criat. s'ha de demana' ú un cap. Un cap ha de

E1 jutge esperà una hora, dues hores; ja tenir una intelligència	 oberta	 atot,	 capaç

havia .perdut l.a paciencia a mitja nit, que de compendie i de coordinar els resultats als
entrà el .poeta vestit amb un hàbit franciscà, quals arriben	 els especialistes	 que	 han	 de
alçà	 la mà,	 dibuixà	 una creu	 en l'aire i restar subordinats seus. En la jerarquia so-

digué : uPax vobisu i se'n tornà, ciad, els especialistes només han d'ésser in-

Es  fàcil imaginar-se la cara que devia fer truments, i quan els instruments es posen

el	 magistrat.	 - a fer feina	 per llur ,compte, - tots	 els	 perills
TIGGIS són de témer.')

Viatges
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA
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La seva vida moguda és i

plena d'esdeveniments. El
magre adolescent provincià
tot just arribat .a Roma, és
gairebé raptat per una dona
de l'aristocràcia que en fa dl
seu marit, i entren en la seva
existència tot de dones de
gran nom en l'art, l'alta bur-
gesia i la noblesa, que en
fan malbé els sentits, però
no n'alteren 1'intellecte.

Els seus refinaments — no pot escriure
sinó sobre paper de seda, amb ploma d'or
i en un ambient luxós —, contrasten sovint
amb actituds senzilles que li fan perdonar
certes.autoaxaltacions -característiques seves.

Entré tants episodis, recordem que quan
fou elegit diputat de la dreta a la Cambra
italiana—encara que--es tractava d'aquella
dreta;gúe havia reunit Roma a la resta de
hs-jtliHa ressorgida —, .pocs dies després, en-
tre la sorpresa de tota 1'assenblea, s'alçà

nentment, i entrà a formar part del cenacle
dels elegits després de la publicació del seu
audacíssim llibre Le Vergine delle Roccie.

No és el lloc ací de fer, ni superficial-
ment, un examen de la producció literària
de D'Annunzio, la producció del qual és va-
riada i vastíssima. Va des de La Figlia di
torio — drama camperol, el . tema del qual
aprofità el pintor Michetti per al seu quadro
homònim — a La Gioconda i a La Nave, de
Parisina i Pisanella a San Sebastiano — dra-

mes en vers amb música de
Mascagni, escrits per a Ida
Rubinstein i representats per
primera vegada a 1'Dpéra de
París —, d'Il Fuoco, on des-
criu els seus amors amb
Eleonora I)use, al Forse che
si, forse che no..., obres ple-
nes d'originalitat, i algunes
vó:tes de situacions escabro-
ses.

El que distingeix la litera-
tura dannunziana és un es-
til especial, ben seu, sempre
elevadíssim i d'una gran pu-
resa lingüística. Algunes ve-
gades ha creat noves paran-
les, per exemple velivolo,,

com ell anomena l'aeroplà.
Es un geni Gabriele D'An-

nunzio? IEl coneixedor i
apreciador de les seves obres
no pot sinó respondre afir-
mativament.

Com és prou sabut dels nombrosos amics
que han seguit el nostre setmanari en es
quatre anys llargs que ja té de vida, hem
volgut desenrotllar, al costat de la nostra
publicació, algunes activitats d'ordre prefe-
rentment artístic, encaminades a comple-
mentar la tasca que portem a terme des
d'aquestes pàgines que han arribat a ésser,
gràcies á l'ajut dels nostres coflabóradors i
dels mostres lectors que han fet possible la
seva existència, una expressió de l'actuali-
tat, no sols a Catalun ya, sinó també, amb
la dosificació necessària, a tot el món.

El favor amb què els nostres lectors han
acollit tant el setmanari mateix com els ac-
tes per ells organitzats, ha estat sempre con-
siderat per nosaltres com un deure envers
ells, que no ha pogut sinó estimular-nos a
seguir endavant en el camí emprès.

No cal, en aquesta ocasió, fer un inven-
tari de tot el que portem fet. Alguna altra
vegada n'hem donat ja un resum, i, d'altra
banda, és prou present a la memòria de
tots.

Més val que parlem ara de dues iniciati-
v

e
s d'immediata' realització; d'una de les

quals els nostres lectors ja tenen notícia. Ens
referim a l'exposició de cent anys de retrat
femení català que serà oberta el mes vinent
a les Galeries Laietanes.

Em el número passat de MIRADOR, el nos-
tre collaborador Joan Cortès, a cura del qual
ha arctat l'organització de l'exposició esmen-
tada,n'exposava - l'abast i la importància,
després d'haver anunciat sumàriament, en
el número zoq, la realització d'aquesta ini-
ciatiVa.

La feina ha estat llarga i difícil. Ha cal-
gut valer-se de referències particulars, de ca-
tàlegs d'exposicions i subhastes celebrades
sovint molts anys enrera, de la mèmòria de
crítics,marxants i colleocionistes, per a per-
caçar les obres que havien de figurar en
aquesta exposició. Aquesta tasca pacient i
no sempre seguida d'un èxit immediat, ha
tingut però ]'avantatge de provocar alguns
descobriments, d'obres 1'extsténoia de les
quals a penes era coneguda pels interessats
per aquestes coses i que ara podran ésser
repertoriades.

Aquesta dificultat ha estat la principal que
ha fet llarga "i costosa l'arreplega d'obres:
»'altra banda, ,per part de totes les perso-
nes a qui ens hem hagut d'adreçar, no hem
trobat sinó facilitats i bons desigs, molt d'a-
grair sobretot als posseïdors d'obres, que
amb tota gentilesa les han posades a la nos-
tra disposició .. IEIs reiterem una vegada més
el nostre agraïment.

Però aquesta dificultat iíp ha fet sinó re-
fermar-nos en e1 nostre •propòsit i, encara,
en el d'organitzar altres manifestacions sem-
blants. Amb elles contribuïm a fer 'conèixer
alguna cosa que fins ara sols era coneguda
per comptats espécialistes. I hi ha molts
punts del nostre passat artístic que mereixen
una atenció més sostinguda que la que; fins
ara se'ls -ha prestat. Tret descomptats casos,
4'estúdis parcials, d'algunes .monografies, hi
ha temes dignes d'estudi que romanen en-
cara verges d'exploració. 'El nostre intent

xença del nostre passat artístic, que gua-
nyarà eti impertàincra ta mesura que sigui•
més estudiat.

No tenim la pretensió d'haver exhaurit 1
matèria amb aquesta exposició de cent ainy
de retrat femení català. En aquestes qües

tions, no es pot dir mai que s'hagi ,pronun-
ciat la darrera paraula. Segurament, no han
arribat a coneixença nostra moltes obres que
podrien i haurien de figurar-hi. Però a:menys
haurem arreplegat un bon conjunt i haurem,
així, contri-buit a fer conèixer-lo al gran pú-
blic, al mateix temps que haurem prestat
un servei a la història de l'art català fent
possib:e d'inventariar nombroses obres ca-
racterístiques que, no figurant en col-eccions
públiques, romanen gairebé desconegudes.

Per a major eficàcia d'aquesta exposició,
en serà fet un detallat catàleg, amb nom

-broses reproduccions i amb indicació dels
posseïdors de les obres exposades. Així po-
sarem en mans dels estudiosos un element
de treball gens negligible per a futures in-
vestigacions, i en les dels simples aficionats
un record d'una manifestació artística que,
m'estem segurs, desvetllarà aquella intelli-
gent curiositat que tant contribueix a 1'espi-
ritualitat d'un país.

a^z•
D'altres iniciatives tenim en projecfe i es-

tudi, que ja coneixeran els nostres lectors
quan siguin prou concretades per a poder
anunciar .liur pròxima realització.

Una d'elles, d'immediata posta en pràc-
tica, és la que seguidament exposem.

Tractem d'organitzar una projecció dels
millors films que fins ara s'han produït en
el cinema sonor . Creiem que el nau cinema,
que reuneix en una síntesi vivent imatges,
sons i paraules, ha aconseguit un nivell de
prou qualitat per justificar ja una revalorit-
zació d'aquells films que assenyalen les grans
fites en aquesta nova era cinematogràfica.

Per aquestes sessions demanem la coope-
ració dels nostres lectors ; voldríem qué fos

-sin ells els que ens indiquessin dls films que
hem de projectar, i ens dirigim als nostres
lectors i amics perquè creiem que respon

-dran a la nostra iniciativa.
Hem fet una ]lista de vint-i-sis films, en-

tre els quals cada lector asseinyalarà els qua-
tre títols que voldria veure se'.eccionats per
donar-se en les nostres sessions. Aquells
films que obtinguin el màximum de vots
seran els que ,projectarem. A més a més d'a-
quest resuiltat pràctic, el resultat del con-
curs tiindrà un valor de crítica que ha d'in-
teressar-nos a tots, crítics, Vectors, empre-
saris i distribuïdors de films.

A fi de donar un allicient al concurs, l'hem
dotat de tres premis que: s'anunciaran opor-
tunament, ja que, volentque aquests premis
tingtrin un interès per als aficionats al ei

-nema, estem realitzant gestions a fi de 1a
major • satisfacció dels guanyadors del con-
curs.

Voldríem sobretot que els lectors indi
-quessin sincerament es quatre films que

creuen millors, i no pas aquells que creuen
que obtindran el màximum de vots. No de-
manem sinó l'ajut desinteressat dels nostres
amics i lectors, en la convicció que el con-
curs ha d'interessar-los i que vo-dcan testi

-manjar-nos una vegada més l'amistat espi-
ritual que existeix entre els que fem i els
que llegeixen .MIRADOR.

els nostres lectors troharan les bases d'a-
quest concurs i la llista de films que nosaQ-
tres hem redactat, em el ben entès, però, que

a	 els concursants poden, si així ho creuen, afe-
e gir algun film que no figuri en la nostra

llista.

Fa setanta anys, en una petita ciutat dels
Abruzzos, banyada per les aigües de 1'anmr-
gufssim Adriàtic — Pescara —, nasqué Ga-
briele D'Annunzio. S'ha volgut, per part
d'alguns amics,' donar un cert caràcter de
solemnitat a aquest setanft aniversari del
poeta ; però ell ha romàs absent, com d'a:-
gun temps ençà sembla ésser-ho a totes les
vicissituds humanes. Viu una vida que no
és la per ell desitjada. La vellesa del gran
italià és entristida per un drtama que només

Gabriele D'Annuezio

pot ésser comprès pels que ceieixen els seus
veritables sentiments.

D'Annumzio és gairebé un 'presoner volun-
tari en la seva característica milla del Vittc-
riale, situada a les ribes del llac de Garda.
No surt mai d'aquella zona, no perquè no
pugui fer-ho — no li 'és impedit de traslla-
dar-se on vulgui, llevat de :lfestr.anget -,
sinó perquè sap que tots els its moviments
són vigilats per agents feixist s, i 1'i repugna
urna baixesa així. Per això p k2fereix restar,
desdenyós, ,a1 seu Vittoriale, ari almenys no
poden penetrar les mirades inï9iscretes.

No és cert que el poeta "sigui partidari
de l'actual règim que tortura cl poble italià.
El feixisme fou, és veritat, . ;ïat per ell im-
mediátàment després de la uerra, .però el
seu -programa era inspirat per altíssims con-
ceptes ultra—democràtics. •Mussoli, - ' e'1 va
fer seu ara fa catorze anys, peirò h n aviat,
canvià totalmeint de tàctica, reiñëgà el gtie

i1sS li 1 ,7^ 1^'GeQiU1f?n..át (J feiJisrThe l-

dels grans agraris i industrials per .a desen-
rotllar una acció antiproletària semblant a
la seguida avui a Alemanya .per Hitler.

Aleshores- D'Annunzio se m'apartà comple-
tament, significant alií la seva desaprova

-ció, i és notori que no _ha volgut acceptar de
Mussolini el do que li feia de .la principesca
Villa d'Este de Tívoli, ni un cadiral a l'Aca-
dèmia d'Itàlia — organització perfectament
feixista —,i es riu del títol de - prfncep de
Montenivoso que li atorgà el rei.

Recordem que quan aquella comèdia que

ha rebut el gnom de Marxa sobre Roma, i
Mussolini al davant de 'les camises negres,
anà a lla capital d'Itàba, D'Annunzio tele-
grafià : (( tili raccomando la purezzaar

* 5 *

Gabriele d'Annunzio comença joveníssim
en la literatura, en un gran moment per a
la intellectualitat italiana, això és, quan un

estol de grans escriptors donaven una orien-
tació nova al pensament, alliberant-lo d'en-

trebancs i convencionalismes que l'empreso-
naven en una esfera restrimgid,a, però de la

qual era perillós sortir: Eren e!s moments

en què 'Carduoci cantava el seu himne a Sa-

tanàs
Salute, o Sàleno, -
o Ribellione,	 -
o forza vindice
de la tagione. -
Gettò la tunca
Martin Lutero
getta i, tuoi :vincoli,
untan' pensiero.

t4iianf
a ^o^•a

Una errada curiosa
En un recent número de Vu, Daniel Gué-

rin publicava un article sabre Alenuinya ti-
tulat Retaur du barbare, en a.n dels ard-
grafs del qual feia aliusió a tm bopular es-
criptor alemany, erpeciaiitzat en històries de
/eIl roges, per 1 estil de Fenimore Cooper
i Gustave .4yniard, anomena! Karl Ma)'.

Però ha serti` imprès .
«Tots aquests adolescents han llegit Karl

Marx, el nostre Gustave AYmard.n 	 -
Pobre Marx ! Quina manera de connne-

morar-lo, confonent -lo anib un autor de no-
velles d'aventures!

Reírosnectiva
L'estrena del Napoléon de Saint-Georges

de Bouhébier ha fet ressuscitar una anèc-
dota sobre una altra obra d'un tema per
l'estil, anècdota que contava Lucien Guitry
i Vandérem ha desenterrat.

En temps de Lluís Felip, .un teatre del
bulevard representava el seu Napoléon. El
paper del protagonista era carregat de decla-
racions, proclames i discursos que calia lle-
gir. De més a més, l'actor que representava
Duroc estava molt vexat de no haver estat
encarregat del paper de l'Emperador.

El dia de l'estrena, la cosa anava així
aixà, fins a l'escena de W'agram, amb la
qual es comptava irnpressionàr el públic grà-
cies a una proclamh de Napoleó als seus
arondinairesn.

Duroc s'avança i presenta ne rotlle de a-
per a Napoleó, que comença amb veu res-
sonant: «Oficials, suboficials i soldats de
la Vella Guàrdia...n Descargola el paper...
rial llamp !, ni una sola ratlla. Sense immu-
tar-se, i amb la .mateixa veu, fa: «Oficials,
subofioials i soldats de la Vella Guàrdia, es-
colteu bé... Mariscal - Duroc, acosteu-vos !...
Us he nomenat general, gran mariscal, gran
creu, duc de Friül, i els vostres serveis sem-
1re han sobrepassat els meus benifets. Avui,

com a recompensa, aquesta proclama a la
Vella Guàrdia, sou vós qui la llegireu., I li
torna el paper.	 -

Duroc s'inclina i, flemàticainent, resQon:
.Senyor, no sé com agrair-vos un tal honor.

Però Vostra Majestat m'obliga a fer davant
de la tropo una penosa confessió: havent
pujat de soldat, no sé llegir.» I li torna el
pather.
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ORGANITZACIONS "MIRADOR"	 EN EL SEU 70• È ANIVERSARI

Una cx osici® i un concurs

 

El presoner D'Annunzio

Conpanyia General d'Autobusos de Barcelona, S. A.

AVIS

Degudament autoritzades per l'Excm. Ajuntament de Barcelona a partir

del dia 14 del corrent, s'han establert a la línia «A» — Avinguda 14 ¿'Abril-

Casanova a Estació M. S. A.— d'aquesta Companyia, les següents tarifes:

QUADRO DE SECCIONS I PREUS QUE REGIRAN

LÍNIA "A"

Avinguda 14 d'Abril-Casanova a Plaça de la Universitat.	 . - 13 cèntims
Provença- Muntaner o Aribau a Plaça de Catalunya .	 15
Plaça de la Universitat	 a Plaça de ]'Angel.	 .	 .	 .	 15	 n

Plaça de Catalunya	 a Plaça d'Antoni Lòpez	 15	 p

Via Laietana-Alt de Sant Pere a Estació M. S. A.	 .	 .	 15	 »
Avinguda 14 d'Abril- Casanova a Plaça d'Llrquinaona.	 .	 20
Provença-Muntaner o Aribau a Via Laietana-Alt de St. Pere. 20	 »

Aragó-Muntaner o Aribau	 a Plaça de ]'Angel. ..	 .	 .	 20	 »

Plaça de la Universitat	 a Plaça d'Antoni Lòpez ..	 20	 n

Plaça de Catalunya	 a Estació M. S. A.	 .	 .	 .	 20, »

Avinguda.14 d'Abril-Casanova a Estació M. S. A.	 .	 .	 .	 25, »

o viceversa.

Oportunament es comunicarà al públic per mitjà d'avisos successius, la

implantació de les noves tarifes de les altres línies.

Barcelona, març de 1933.	 LA GERENCIA.

El joveníssim escriptor —•a penes tenia
setze - anys –' s'afermà ràpidament, sorpre-

Exit en ta mida
'	 Corbates inarrugables
'	 Pijames a bon preu

JAUME I, 11

Telèfon 11655

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 Pullman 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 redufts del

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

Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin.
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Treballs forçats ( (cSóc un fugitiu»)

París ocupa un lloc d'honor en l'obra de
René Clair i avui 14 Juillet ens recorda en
aquest sentit Sous les toits de Paris, record
que es fa més difícil d'evitar, per tal com
René Clair és l'home d'uns clixés fixos que
l'obsessionen, clixés que són passatges obli-
gats en els seus films, També René Clair
persisteix en aquella expressió de melangia
envers certs aspectes de la vida social del

més i més i ja per sempre, tot somrient,
com si encara estiguéssim sota la impressió
directa del film, certes actituds caracterís-
tiques, es gags d'una hilaritat irresistible,
els tipus tan expressius, els moviments d'una
multitud enjogassada i llunyana de nosal-
tres, imatges totes d'un valor intrínsec que
les justifica per elles mateixes, franges de
vida real, immergides en una atmosfera dis-

Vn recó de París i(w 1 4 de juliol»)

la U 1

EL CINEMA
MIRADOR PRESENTA

«Sóc un
Sessions "Mirador"

Dia 23 "Sóc un fugitiu"

EL DARRER FILM DE RENÉ CLAIR

«114 c I ^_^^OO
.Sóc un fugitiu és un film que triomfa a

tot arreu i que ha de produir aquí, així ma-
teix, una gran impressió. 'Es una d'aquelles
cintes que de tant en tant ens trameten els
americans i que s'imposen i exigeixen la vos-
tra adhesiu, no per llur perfecció tècnica, ni
pel joc seductor d'uns. intèrprets e•cepcio-
nals, ni tan sols pel valor d'una anècdota
abandonada a ella mateixa, sinó per un no

sabem nosaltres qué d'imponderable, fet de 1
fuga primària, de convicció sincera, de con-
tacte directe amb la vida, que anima tot el
film amb un accent irresistible.

Sens dubte, e1 públic s'impressiona davant
de l'anècdota perquè la sap verídica. Sóc un
fugitiu és quasi una autobiografia, 1a
ració sincera sincera de Robert Elliot Burns, engar-
jolat sense culpa en un presidi, que s'eva-
deix, que, lluny, tracta de refer-se i de re-
conquistar un lloc dins la vida social, que
una vegada aconseguit això, a còpia d'es-
forços sens nombre, torna a ésser detingut
i que per segona vegada torna a evadir-se.. .
Història que de tan extraordinària sembla
imaginada per un,novellista de volada.t Nar-
réñMs "^ISé' 	 ailB' u^'i°t Sí	 @'bLtrq,SgSid,

avui encara d'u'na rudesa salvatge i ,que,
consignada en un llibre, d'on el film ha es-
tat extret, ha commogut l'opinió americana,
i ara amb el film commou d'opinió del món.

El film, doncs, té aquesta primera virtut
d'ésser verídic, i la segoina virtut de venir
amb un contingut original, fins al punt que
aquest film sobre les presons no s'assembla
de res — al contrari, contradiu — tots els
films anteriors que comportaven un assump-
te parell. Es, a més, un film que no brilla
per una singular perfecció tècnica, ni per
Pacumu:ació d'intèrprets sensacionals que a
còpia d'acumular gestos impressionants en
un film li lleven aquell accent de veritat a
què ens referíem. Neus aquí una hellícula,
Sóc un fugitiu, on moltes coses semblen fe-
tes sense premeditació, on la majoria de les

CAPITOL
DILLUNS, DIA 20

,	 p.
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La Ñòmiá
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Sensacional història d'amor de
l'Egipte de fa quatre mil anys

Grandiosos plens a diaria I'AVENIDA de Madrid
PRODUCCIÓ UNIVERSAL

fugint sempre, lluitant amb una tenacitat
extraordinària, en tensió constant, l'esperit
despert, multiplicant l'enginy, l'astúcia per
evadir-se de les cadenes, de les parets de
l'iinfern que és aquell presidi de Geòrgia on
tots els presos van fermats en una mateixa
cadena i on tot el dia ino hi ha altre treball
que picar pedra sota un sol aclaparador. Es-
pectacle grandiós dins la seva simplicitat.
Un fet divers, un heroi anònim, elevat a la
categoria d'epopeia.

Les dues evasions són dos episodis ma-
gistrals, i particularment la primera. La per-
secució del fugitiu bosc a través amb els
gossos ,policies, és un d'aquells fragments
muntats amb tanta d'habilitat que tot mé-
tier. Ln S mambla , h dtil ul,á yedtd t cçRa
vant d'aquell tipus d'espectacle que deixa vir-
tualment d'ésser-ho per allucinar-vos irresis-
tib'ement. Com que les perspectives sonores
són matemàticament establertes i 'es imat-
ges, d'acord amb la pauta que fa d'èxit de
tots els modus de persecució, s'alternen amk
gran freqüència, el ritme esdevé palpable i,
com acabem de dir, irresistible.

Paul M^uni, el gangster de Scarfaee, és en
Sóc un fugitiu el protagonista. Es l'home
del film, un jove que ha fet la guerra i quE
de 'retorn all seu país va de ciutat en cinta
condemnat a un vagabúndatge intermiten
a la recerca de feina. Com es troba compti
cat en un robatori a mà armada és e1 qui
veureu en el film, accident fortuit que fa h
seva dissort i que orienta la vida seva ver:
la tragèdia. Llevat d'alguns presidaris qui
mostren uns rostres molt suggestius, durL
en el dolor, absents en el desesper, els altres
personatges, com ja hem deixat entendre,
'no sols 'no tenen res de particular, sinó que
més aviat són ddl tot mediocres i el que
podria semblar-vos un greuge pel film, no
pot ésser-ho per tal com és cosa que està
dins l'ordre delfilm, que vol quasi ésser un
documental i tracta de deixar totes les coses
en el seu lloc, i aquesta vida sensacional
la veiem així descórrer-se entre gent de tota
classe i particularment de la classe més
abundant.

^Conflats presentem .aquest finim de Mervyn
Le Roy. En aquest fiilm hi ha aquella llavor
d'inquietud, aquell esforç creador orientat
vers els climes verges en el cinema, carac-
terístiques que tots hem canvingut a retro-
bar en Alleluia, El camí de la .vida, Noies
d'uniforme, Sóc un fugitiu no és un film que
faci cap paper desairat al costat d'aquells
films tan memorables.

Josa PALAU

Vegeu a la página 8

d'aquest número

1'anunci del

CONCURS
organitzat per

MIRADOR
sobre quins són

els quatre millors
films sonors

s
El dijous v inent MIRADOR .presentarà a

Barcelona Sóc un fugitiu, el film que ac-
tualment acapara la màxima atenció de la
crítica americana i europea i den qual la
premsa -d'aquí s'ha ocupat ja diverses ve-
gades.

La sessió tindrà lloc al Fantasio i com
-pendrà, a més d'aquest film, algunes cin-

tes de curt metratge que s'anunciaran opor-
tunament.

Com de costum, podran adquirir-se locali-
tats, per a aquesta sessió,. a la nostra ad-
ministració, des d'avui fins a dimarts vinent.

No hi haurà espectador de Sóc un fugitiu
que no vulgui saber què sha fet de Robert
elliot Burns, l'autor del llibre autobiogràfic
que ha servit de base al film.

Darrerament Burns havia estat detingut
per policies de l'Estat de iGeòrgia, però com
que la detenció era feta al de Nova York,
calia l'extradició. Burns declarà als perio-
distes que més s'estimava la mort que tor-
nar a presidi, decidit a suicidar-se per a des-
fer-se d'una existència tan poc plaent. Grà-
cies a la intervenció d'amics que el defen-
saren calorosament, el governador de Nova
York 11 atorgà l'autorització de residir lliu-
rement en el seu territori, amb la condició
de «no fer res que pogués pertorbar d'ordre
pública.

A Geòrgia es blasmó l'actitud del gover-
nador de Nova York envers l'home que ha-
havia fet sensacionals revelacions sobre els
presidis de Geòrgia. Però el governador de
Nova York recordà al seu collega de Geòr-
gia que ara estaven en paus: temps enrera
li havia demainat l'extradició d'un falsifica-
dor. refugiat a Atlanta . i no l'havia _pogut
obtenir.

Gràcies als diners fets amb el seu llibre i
el seu film, R. E. Burns ha muntat un no-
goci de joguines .a 'East Orange. A quaran-
ta-un anys, aquest home ha refet tres vega-
des la seva vida.

Aquests són els detalls que Henry Mus-
nik, traductor al francès del llibre de Burne,
ha donat sobre la persona de l'heroi tan
magistralment ,encarnat per Paul Muni en el
film Sóc un fugititu,
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món d'avantguerra. Melangia que no ex-
clou una forta dosi d'ironia, capaç, àdhuc,
d'aconseguir un to satíric.

En el seu darrer film cal distingir dos mo-
tius que s'entrellacen •amb més o menys ha-
bilitat. Un motiu esplèndid : les festes popu-
lars, l'alegria del carrer en la festa nacional
del rq de juliol, motiu tractat com sos René
Clair és capaç de fer-ho. Després hi ha Va-
nècdota, d'ordre més ,psicològic, dels amors
d'una florista amb uin taxista, història ex-
cessivament carregada d'incidents, que •com

-porta un final fàcil de preveure i el desen
-dlaç de la qual, per tant, es retardará inde-

finidament. Tanmateix no .aneu a creure que

nécdot•a queden ben . dissimulades pel tallant
fèrtil en troballes de René Clair. Humor fi,
ironia exacta i sempre mesurada i sobretot
invenció d'una magnífica collecció de gags
còmics de primera qualitat, dignes molts
d'ells de figurar en un film de 'Chapliin.

Poeta de la pantalla, Remé Clair ho és i
en primer grau. Poeta, perquè no pot de
cap de les maneres restar al marge dee la
seva obra. Una unitat superior domina tota
la seva magnífica producció. Una mateixa
presòncia espiritual delata la paternitat de
tots eis seus films. Vegeu -lo ara com es com

-plau a evocar un vell districte de París amb
la seva gent, sensibles a les joies populars
i espontànies. Flors i garla'ndes, música de
vent en una nit d'estiu, balladors i.nfatiga-
bles, en aquesta jornada memorable tapis

-sada de fanals i banderes. Més enllà, el tedi
insuportable del dancing, on el burgès no
troba dI camí de l'alegria que amb tanta
exuberància s'expandeix en el carrer.

Hem fet a:gunes reserves sobre l'anècdota
i no voldríem acabar sense deixar ben pre-
cisa la mostra posició. René Clair ens apar
com um gran enamorat del cinema, a qui
importa en primer terme evocar imatges sa-
dollades de vida i d'emoció. Es en segon
terme que es sotmet al fil d'gin scénario per
lligar aquelles imatges. El públic, incapaç
d'interessar-se per un seguit de franges llu

-minoses discontínues — el film no és altra
cosa que això —, cerca una història a la
qual lliurar la seva adhesió sentimental
però a nosaltres el que ens importa no és
tat el que surt a relluir sota una capa sen-
timental i accidental en excés, d'una anò'c-
dota bastant indiferent, sinó el to fonamen-
tal que impregna totes les escenes, la inten_
ció que circula i ho anima tot, amh la seva
saba poética. Aquesta almenys és la situa

-ció en què es troha el darrer film d'ell. Ob-
servacions que serien inexactes aplicades a
A nous la liberté, ,per exemple, on l'anècdota
té un valor decisiu

Que tenim raó res no ho prova tant com
la impressió que el fi:m deixa. Oblidem tot
seguit els menuts incidents que retarden la
concòrdia entre el xofer i la florista. Veicm
que tot no és sinó volumt.at de fer sorgir
imatges i més imatges. En canvi, recordem

cretament musical, plenes de melangia dol-
ça, de sentiment pregon per bé que mesu-
rat, relligades entre elles amb aquell tacte,
amb aquell do del ritme, peculiar a René
Clair.

J. P.

Coliseum

Avui, grandiós èxit

de la famosa cantant

vienesa

GITTA ALFAR

en la súper-opereta de

gran espectacle

Amb Max Hansen

Música d'Otto Strausky

Direcció Carl Froelich,

Una exclusiva FEBRER i B1 AY

figures que envolten l'heroi no tenen res de
particular, un film que conté fragments in-
diferents, immediatament al costat d'una es-
cena formidable, on la intensitat de l'emoció
aconsegueix el nivell dels bons moments
d "Alleluia o de Noies d'uniforme. Un fi:m
d'efectes irresistibles, perquè directes, que
tracta de seguir pas a pas la peregrinació
d'un home a través dels Estats americans,

r

Societat Espanyola de Carburs Metàl'Iïcs

Correu Apartat uo	
BARCELONA	 çelaf molt

[Glea., "Carburo."	 Mallorca, 432

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °j o DE PURESA, Fi briquce a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS'
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS. MANOMETRES, materials d'aportació per la
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'aquita Domínguez

els picaments de mauls, palmell contra pal-
mell , els dits separats, i la veu de múltip:es
inflexions. Però tot això, mecàinic en d'al-
tres, em ella vivificat per un temperament
fresquíssim. IEl seu rostre és d'una mobili-
tat enlluernadora. I els seus ulls plens de
vivor, les seves espatlles estremides, els seus
braços nerviosos, les seves mans tan dúctils,

Sentiment, alegria, vivacitat, gràcia, unten-
ció, simpatia per .arroves, tota la sa] i tot
e1 pebre d'Andalusia... .Així és la Paquita
Domínguez. Amb un sentit molt viu de la
paròdia, .per torna. Una comicitat que neix
de l'imprevist del joc dels seus ulls, de les
inesperadesvnflexions de veu, dels seus inci-
sos sorprenents i de les rèpliques ràpides
que tapen l'espectador que s'atreveix a in-
terpellar-la. Auxò darrer, degut a la seva
prodigiosa facultat d'improvisar, que brilla
doblement en els inostres cafès concerts on
tot és mecànic i amanerat.Només li faríem
una observació. Es massa exagerada. La
seva vivacitat és tan extraordinària, que li
fa inconscientment forçar massa el seu joc.
La vó:dríem més sòbria.

Irno volem acabar soase assenyalar el bon
gust dels seus vestits, que haurien d ' imitar
Estrellita Castro, Amita Flores, 'Carme Sala-
zar i altres collegues seves que s'enternei-
xeu davant el riquísimo testuarto de les mo-
distes del carrer Nou.

SEBASTIÀ GASCH

Filat sobri, sensible, ben cons -

truit, ben interpretat i pensat
Rostres nus, sincers, natu-

rals - Ni la fortor del còmic

ni la del cabotin - Veritat, sin-

ceritat - Puixança d'expressió

(De L'Opinió)

TBru

rasserman

de von M

- Foranz

lo - F Albert
 '

Direcció : GEORGE )ACOBY

Saint-Georges de Bouhélier, anys enrera

' Alt►)'

EL TEATRE
Paquita Dominguez" 	 el circ! Napoleóen el teatre

	

Decididament, vivim un període d'extre-	 útil contra els dictats inapellab:es del destí.

	

mismes. Les estrenes teatrals franceses d'a-	 L'emperador improvisat que trasbalsà a

	

quest hivern, sense excloure les traduccions,	 canonades les caduques carcasses autocrà-

	

s'han decantat gairebé totes o bé per un	 tiques de tota Europa, segons l'exemple car

	

criteri d'exagerada simplicitat, amb un sol	 al materialisme històric, estava lògicament

	

decorat i vuit o deu escenes omplint l'espai 	 destinat a desaparèixer un cop finida la mis-

	

de tres actes breus, o bé per la complicació	 sió que devia realitzar, tal com s'elimina un

	

i la durada de l'acció dramàtica. Des d'ara	 òrgan biològicament superflu. I eJ provi-
podem dir que aquesta darrera tendència és denciahisme ha pogut aplicar als mateixos

	

la que empeny més fort. Ja hem perdut el	 fets un significat no menys brillant. Per evi-

	

compte de les obres seccionades en dotze,	 tar qua:sevol d'aquestes interpretacions i
quinze i fins vint-i -vuit i trenta quadros que concentrar tot l'interès en el personatge,

Bouhélier. senyala el declini de
l'Imperi amb una línia que
es corba gradualment sota el
pes d'una cadena d'incidències
i de casualitats d'un fatalisme
arbitrari i un xic innocent, que
de vegades fan pensar en les
exp:otades per Victor Hugo en
descriure Waterloo. Al marge
d'aquest punt feble, l'obra ha
estat coordinada amb enginy i,
sense mistificar gens ni mica
la veritat històrica, sap ref'.ec-
tir hàbilment l'encís poètic dels

p	 prestigis devinguts llegendaris.
t	 $ $ $

d,1
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Pesse(q de Gràcia. 57. — Telèfon 79681
Sessió a doe quarts de quatre A lee sis, sessió

especial, numerada a 1 pessetes l'entrada

REPORTATGES CINEAC

CAMINS AQUATICS (Documental)

Noticiari Fox Sonor

ARBRES 1 FLORS
(Dibuixos en colors)

i l'espontaneïtat de la cosa irnprov isada.
Aquesta noia sent profundament tot el que
fa. Semb:a talment que es diverteixi ballant
o cantant, que baila i canta per a ella i no
pas per ais altres.

Menuda, graciosa i flexible, amb uns mem-
bres allargats i finament musculats, la Do-
mínguez té totes les característiques de l'ar-
tista andalusa standarditzada : el rostre me-
nudet, el 'llavi inferior que, en cantar, es-
devé prominent, el somriure que infla els
pòmuls punxeguts, l'arqueig de celles típic,

Jo entrava al carrer Nou. 1liquei Lage
en sortia.

—Aneu a veure la Paquita Domínguez!
Trehalla a l'Edèn. No us sabrà gens de
greu... —em digué en creuaranos.

Confesso que no en vaig fer gaire cas.
Els agents artístics acostumen recomanar
llurs representades. 1 em vaig deixar perdre
l'actuació, a l'Edèn, de la Paquita Domín-
guez.

Però, dues setmanes després...
—Què hi ha de bo pels cafès concerts del

de plors, és l'exteriorització d'un tempera-
ment hiperestèsic de tan sensible, gairebé his-
tèric.Quina vida iinterior tan rica, la dels
andalusos ! Aquesta gent van pel món deixant
que l'instint es manifesti purament, alleugerit
del llast de la raó. Aquesta gent actuen cons

-tantment al dictat de llur inspiració. Vegeu
els seus balls, per exemp:e. Mentre un ballarí

durísstm per a arribar a lligar quatre passos
sense esforç aparent, els andalusos, que ja
neixen ballant, us sorprenen amb una sucoes-
sïó de bellissimes actituds improvisades. ((Les
gitanes de Granada improvisen constantment .
Si el púbic els fa repetir urna dansa, diríeu
que us n'ofereixen una de novau, dèiem a
um ballarí rus. I aquell noi, que s'havia de-
format els músculs assajant durant molts
anys el dibuix precís d'una arabesca o d'un
anys, a il'acadèmia i als assaigs, e1 dibuix pre-
cís d'una arabesca o d'un entrechat, se'n feia
literalnment creus.

Paquita Domínguez posseeix també aques-
tes virtuts. Té una vida interior molt rica
que en ella es tradueix per alegria i vivaci-
tat. El seu art té 1a frescor, la naturailitat
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El circ no ha mort, no pot morir mai. Visca
el circ!

Ara, mentre a Barcelona no en funciona
cap, n'hi ha un d'excellentíssim a poca dis-
tància de Barcelona, el que fa funcionar la
conegudíssima família Frediani, prou cone-
guts en el món perquè calgui insistir —
en aquesta breu nota que té un altre objecte
— a ponderar el seu treball.

A Mataró, en efecte, que gairebé és una
segona pàtria per als Frediani, aquests dar-
rers dies ha donat una série de representa-
cions, amb un gran èxit, el circ ambulant
d'aquests excellents artistes.

Es un cire petit com a cabuda, però gran,
tan gran com és possible, pel que fa a la
quantitat i a la qualitat de l'espectacle.

Diumenge passat mateix, sortí de Barce-
lona una expedició d'espectadors, patrocinada
per ADLAN (Amics de l'Art Nou), per tal
d'assistir a la funció del circ Frediani, que
a més a més dels números de la nombrosa i
proteica família, comprenia altres bones
atraccions.

Doncs bé, aquella tarda de diumenge sorgí
una idea les primícies de la qual anem a
donar, potser prematurament perquè només
es tracta de la Idea, ,però que es farà tot el
possible perquè sigui duta a la pràctica en el
terme més breu possible.

Es tracta d'organitzar en el local més apte
de Barcelona una gran funció de gala Fre

-diani, amb tots els honors, tal com es me-
reix aquesta família de tan alta executòria
en els annals del circ.

No dubtem que tot aroelona acollirà com
és degut aquesta ïdea, l autor de la qual, ho
diem encara que a ell ]i hagi de saber greu,
és Josep Maria Junoy.

Tindrem els nostres lectors al corrent d'a-
questa iniciativa.
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hem vist del mes d'octubre ençà. Cap d'elles,
però, no pot competir amb el pes fort del
Napoléon recentment estrenat per Saint

-Georges de Bouhélier al teatre Odéon..No
crec que mai ningú es vegi amb cor de su-
perar aquest rècord : trenta quatre episodis,
seixanta set personatges, cinc hores llargues
d'espectacle nodrit.

Cap motiu de la història moderna no pot
oferir una aurèola tan espectacular com l'a-
ventura imperial del gran cors. No és es-
trany, doncs, que el tema hagi temptat una
^9EP^ssidamréhf 1 tMti — 'hd t"4 t"exfi11 Vá
la seva puixança a L'Aiglon i àdhuc a aquell
malaurat Napoléon IV, darrer rebrot de 'la
nissaga, que ara fa poc ha intentat vana-
ment tornar a commoure el bulevard.

^r•*

!Els autors clàssic,s sovint tractaren temes

j a coneguts pel piThlic, manllevats a la lle-
genda i a la tradició, que no podien sor-
pendre ningú, ni pels accidents anecdòtics
ni pel desenllaç. Temien, i amb raó, aquesta
impaciència infantil que fa saltar pàgines
senceres als lectors de novelles d'aventures
i ds fa anar de dret cap al darrer capítol.
Els interessava molt més desvetilar l'inte-
rès que no la curiositat dels espectadors. En
realitat, no hi ha sinó urna histbria i, lite-
ràriament, és la .manera d'interpretar-la el
que compta. Bouhélier ho ha comprès sens
dubte així emn decidir-se a abordar intelli-
gentment els recursos d'un .assumpte mil ve-
gades munyit per tots els gèneres literaris.

L'obra comença amb la desastrosa cam-
panya de Rússia, va resseguint d'un a un
es graons per on davalla l'estrella de l'heroi
i no el deixa fins que ha mort a Santa Ele-
na. L'Imperi s'esfondra sota la tempesta
que ell mateix ha desfermat i Napoleó es
regira en mig de la desfeta amb un contrast
colpidor : l'home, que es disminueix pel des-
esper i d'amargor, en e) mateix pla que un
bon burgès davant d'una bella ambició ma-
terial fracassada ; l'heroi, que s'ageganta
lluitant amb uná abrivada poderosa i ira-
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Un film humà que

diverteix i emociona

Del mite napolronic, l'espec-
tacle de í'Odéon en recull so-
lament el revés de la medalla,
la contrapartida de 1a glòria
enikuernant de Wagram i
d'Austerlitz. Així i tot, acon-
segueix omplir diàriament el
teatre d'un públic entusiasta,
disposat a aplaudir càlidament
tots ts exabruptes patriòtics.
Val a dir que existeix un va-
lor literari, que les escenes han
estat muntades amb una pro-
pietat, un luxe i un bon gust
excepcionals, però es pot dir
també, soase por d'equivocar-
se, que el principal factor de
l'èxit radica en l'extraordinà-
ria suggestió que el sol nom
del petit caporal irradia encara.

En un llibret recent — Re-
tours de Sainte-Hélène — Al-
béric Cahuet ens conta com,

en un momemt en què París, segons una
frase famosa, s'avorria, Lluís Felip no troba
millor manera de distreure'l que lliurant de
l'exili la despulla imperial i dipositant-hn
vora el Sena en mig d'una apoteosi d'aligots
i de banderes desplegades. Quan el passat
desembre es celebrà solemnement el cente-
nari de la mort del rei de Roma, mil veus
demanarem que es gestionés a Viena 9a ces-
sió de les seves cendres. I és que pel poble
Napoleó personifica tot el seny ardit, l'em-
penta de la voluntat ambiciosa; el gust del
iai`qüò"son°'láVÏ1t2i Ilrah<a"°:°-_---:_

ALBERT JUNYENT

París, febrer.
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de la mecain•ógrafa no té la sensualitat errar- lloc més deliciós de 1a terra. El governador
didora que Vicki Baum, amb el sol poder	 La questio dels hrafges	 Gallway, en les seves informacions , de l'any
de la paraula, presta a aquest personatge ;	 rgo8, declara que en un a'ny, en un país
ni de la gràcia, javanesa, inconsciència sim-	 En 1928, um escriptor poc conegut, Noré	 de qdo habità,nts, només se m'han mort dos,
pàtica i entendriment del pispa d'hotel, en	 Brunel, publicava una novella i convenia amb	 un de setanta dos ariys i . un altre de no-

1'ed't	 bra i ' n franc er exem^'ar	 t cine I el doctor Arndd del Consell

C
=

^^	 Dovtdxt'c GUANSE.	 menat un expert perquè informi.	 les aigües de l'Oceà. L `àguiila es decandeix ;6lIIIIIIIIIIIl1311111111111111111111111111111111111111111

la mter pretacro, absolutament mancada, ino	 or quo co	 r " u	 i.,i-,",,,'.".',
_	 -	 - -	 en resta 'res. Així si el film és un han fi lm	 venut. Rebé, a compte, I,soo francs	 d'Higiene colonial, confirmava les declara-	 C

nK; és com la novela(( una obra tan repre-	 Dos anys després, en una llibreria, l'autor	 cions de Gallway.»
sentativa del nostre temps. Fi que els seus	 trobava un exemplar portant la menció s «ts e 	No coneixem 5 i'nta Elena i nio discutirem,
temes tenen de melodrama i de vodevil gas-	 miler)). I reclama a l?editor els diners que	 per tant, bla veracitat de les afirmacions qu e .
tats, s'hi fa més visible.	 aquest lli devia.	 acabem de reportar. Volem admetre que 1'es-

I no direm, doncs, que el Grand Hotel,	 L'advocat de l'editor sosté als tribunals —	 mentada illa sigui un tros de paradís. Però	 _
en la seva forma de novella, sigui alguna on h 'i anat ^a parar l'afer — que uns milers	 les àguiles no poden viure ^en un espai en-	 E
cosa àixf com el W^erther d'avui. Però així hiperbòlics són un arti fici corrent per facilitar	 congit, sense sentir un turment constant.
com en l'època romàntica fou l'exaltació del	 ]a venda, però que, en definitiva, no enganyi	 Poden potser renunciar a recórrer els es-
sentiment el que determinà l'èxit de , mots	 Iningu, començant per l'autor.	 pais infinits, sobrevotant els cims de les

llibres, és aquesta exaltació del plaer intens	 L'advocat del novellista, en canvi, sosté	 més altes muntanyes. Qué proven, en e'.

dl secret de l'èxit. internacional de Grand	 que les par.au.es etal miler» impreses en una	 forns, aquells documents. Que a Santa Ele-	 E

Hotel.	 coberta són una declaració pública per part	 na hi ha sal, flors, ocells i algun vell. Però
de l'editor.	 el geni i la glòria de Napoleó no pot re-

-	 El tribunal, abans de decidir-se, ha ano-	 signar-se amb un escull que emergeix entre
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^La majoria dels que van a veure I'adap-
tació cinematogràfiva del Grand Hotel ei
troben un fiilm apassionant. Adhuc s'admi-
ren del seu bon repartiment. Però aquells
que ultra veure el film han llegit la novella,
troben que la majoria dels actors mo ex-
pressen ben bé els personatges. La imatge
literària que en temen és infinitament .mes
bella que no la imatge plàstica que apareix
en el film. Altrament troben que, en l'adap-
tació, ha calgut sacrificar massa coses. D'a-
quest sacrifici, perd, difícilment en .podrien
fer responsable ningú, car
més que la supressió de frag-
ments d'una importància re-
lativa, gel que dol que hagin
estat sacrificats són aquests
imponderables de la literatu-
ra, els quals és molt diffci9 o
impossible que no s'esvaeixin
on voler esdevenir. plàstiçs.
I és, en aquest cas, urna mena
d'encís sensual que satura de
dalt a baix el llibre i que la
mateixa beutat d'algun intèr-
pret, ni la mollesa d'alguns
decorats, ni l'ambient d'algu-
nes festes que representa el
blm, no són suficients per
contenir. (I cal dir, encara
que sigui eorn a parèntesi, que
això de la be.utat de les artis-
tes i.^o ho diem per la Greta
Garbo : e1 seu treball, artísti-
cament bo, serveix per demos-
trar que és realment lletja.)

Però caldrà que ens fiquem
en l'essència mateixa del iii-
bre per aclarir quina mena
d'encís és èl que en aquesta
novella ens subjuga i que tro

-..bem esmortuït en el film.
'^l Grond HGtel lri ha eres

accions que s'enllacen. Des-
triades, són aquestes : Prime-
ra : uin pobre home oficinista,
que ha viscut sempre mesqui-
nament i que es disposa, per
compensar-se durant els ,pocs
dies que ]i resten, a fruir in-
tensament die la vida. Segona
una ballarina famosa que, en
uns moments de depressió, en
.els quals pensa en el suïcidi,
s'enamora d'un pispa d'hotel que havia en-
trat .a l'habitació d'ella per robar-la. Ter-
cera : un negociant, pare de familia molt he-
norable, al qual una mecanògrafa bonica i no
massa carregada de prejudicis fa rodar el cap.
r iAauests són els tres temes. Com tothom
ordinari. Traspuen el melodrama i fins el
vodevil. Com és, doncs, que Vicki Baum, a
part d''imfiondre'1's interès novellesc, cosa no
pas molt difícil, els ha sabut fer tan seduc-
tors ? Gràcies potser a la bellesa de la ,prosa?

No. Vicki Baum no especula mai sobre
aquests valors purament literaris. La seva
prosa — formulem opinions al través de la
versió francesa és bona perquè és ben
tallada, clara i directa, perquè sap .prestar
un relleu plàstic a les coses — és com si
ens .les fes veure, de vegades —, i sobretot,
perquè té el que avui en diem un ritme ci-
nematogràfic.

Vicki Baum ha sabut fer tan seductors
aquests temes perquè, per mitjà d'ells, ha
volgut i sabut expressar una idea molt de

Juan Marinello
Signat al uPresidio de la Isla de Pinos, on

la dictadura Machado té confinat Juan Mari-
nello, escriptor català d'origen, i un dels més
fins assagistes d'Arúèrica, rebo un treball ti-
tulat Americanismo y cubanismo literario
que serveix de pròleg a un llibre de contes
folklòrics d'arrel cubaníssima. Preocupa a
Marinello — i a la seva promoció, que comp-
ta amb un altre valor de primer ordre, de
cognom també catalanesc : Jorge Mañach —
la posició que Cuba usufructua en el món
contemporani. Nacionalistes, sense exclusi-
vismes miops, la situació del seu país és
prou inquietant perquè el seu patriotisme
prengui aires de passió. D'antuvi la pressió
política, que la promoció que diem ha afron-
tat com una avantguarda bèllica. Després el
problema cultural : la possibilitat d'un esperit
autòcton, gels aspectes d'unes solucions con-
tinentals de l'esperit vàlides per a tot cl con-
tiuent americà, i — sobretot — la situació
d'aquest esperit enfront de la vella cultura
occidental europeu. Juan Marinello — home
de vigor i de passió — planteja ara, concre-
tament, el cas del llenguatge. La posició crio-
lla és molt difícil, ve a dir. Es troba usant
un idioma que sent íntimament, perd que ve
legislat — amb innegable justícia. Sent 

—com Unamuno — la necessitat de transfor-
mar el «castellà)) en (diispano-americà» ; però
no, com ell, per injeccions de mots provin-
cials al diccionari impertèrrit, situó per una
assimilació espiritual més viva (i difícil de
precisar). El que horroritza a Marinel• o, so-
bretot, és l'acumulació de pintoresc en el lIen-
guatge, i sobretot, la consideració de opin-
torescan per a l'espiritualitat cubana. Res
més tràgic que aquells qui prenem Cuba —
com els homes de 1830 — quan necessitaven
enquadrar una història d'amor «en una illa
perduda al fons de l'oceà».

G. D.-P.

VARIETATS
L'esperit europeu

La història ha fet un sever procés moral
contra la Gran Bretanya per la crueltat que
usà amb Napd:eó confinant -lo a l'i'llsi de
SantaElena i pels mals tractes que li foren
infligits en aquest captiveri, per part del seu
carceller, sir Hudson Lowe.

Perd publicacions recents s'han alçat con-
tra aquesta fama, sostenint que és exàgera-
da. Principalment, un llibre recent de Mac
Nair Wilson i un estudi crític de Norwood
Young volem atenuar les acusacions, fins ara
tingudes com article de fe, contra Anglaterra.

de sofriments morals. Aquesta fou la pena
més feixuga, la que no es perdona a An-
glaterra. Els mateixos anglesos ho ham re-
conegut, i lord Rosebery escriu indignat
«Longwood és un afegit d'estables de bes-
tiar ; allà s'ha de recloure el que tants pa-
laus tenia, en dues habitacions de quatre
metres i mig per quatre..,

Young visità Santa !Elena en 1908, me-
surà algunes habitacions i trobà que el dor-
mitori de Napoleó era de cinc metres i mig
per quatre, «com a la Malmaisonn, que el

gabinet de treball era de les
mateixes dimensions, i que la
biblioteca era vasta i ben pro-
yeïda,'Quant a la cava, Young
assegura que es componia de
bons vins, amb utantes caixes
de xampany que no s'acaba

-ven maia. Young no diu com
es va procurar aquestes infor-
macions, quan Napoleó ja feia
més de vuitanta anys que era
mart !

L'escriptor anglès afegeix'
((Resta la llegenda de sir Hud-
son Lowe, el terrible carce-
ller. Es que Las Gases, An-
toniomarchi i Montholon han
vist Qes coses, naturalment,
amb vidres d'augment.»

Però Ludwig, per exemp.e,
no té cap motiu ,per mirar les
coses amb vidres d'augment,
i escrivint sobre sir Hudson
Lowe diu precisament:
«Aquell home va fer tot el que
podia per abreujar la vida del
gran presoner. Lowe era un
sous-off' rígid, dur, sense cap
qualitat d'home de món.))

Ningú no nega que l'empe-
rador es deixés anar de tant
en tant a còleres violentíssi-
mes. 'Ell .mateix confessa que
una vegada la còlera l'induí a
comportar-se «d'una manera
indigna d'un èmperadorn. Pe-
rò és comprensible l'estat d'à-
nim d'aquell _ home, i justifi-

lena	 cables les seves pop freqüents
ncrviositats.

Es diu, de totes maneres, que canvià com
-pletament quan la desesperació se n'apoderà

un cop esvaïda la 'darr?ra esperança d'eva-
sió, i hi ha .qui afirma que això es produí
més acusadament quan els sofriments mo-
rals del seu captiveri aplanaren les seves
forces físiques.

Després del Congrés d'Aix-la-Chapelle, a
darreries de i8i8, 1'einviat rus com a Gomis-

ronnr+	 cNiigovern : «$onaparte está munyas gitat.
al
 Les

seves disputes amb Hudson Lewe han cessat
del tot,, L'àguila havia acotat ei cap per-
qeè l'havien eixalada.

Avui dia, qui visita Santa Elena troba
en el que fou menjador de 1'em,perador, un
vulgaríssim got de vidre posat sobre una
taula. Si pregunta si es tracta d'una r2-
líquia inapoleònica, sentirá respondre's sen-
zillament

—No ; és un vas an b qué va beure el
príncep de Galles quan dos any enrera vi-
sité 1 Pla. .

"GRAND HOTEL"

Del llibre al film
ENTORN DE L'ILLA DE SANTA ELENA

Veritats i llegendes

Vicki Baum, per Howard Smith

1 la nostra època, mollt, sobretot, de l'Ale-
manya d'avui en plena descomposició dels
valors morals. I aquesta idea — gairebé im-
perceptible en la versió cinematogràfica —
és que la vida no val ni ha .de comptar-se
pels anys viscuts, ans simplement per la
fa tan amable la vida del Grand Hotel per
al .pobre mailalt, tan seductora la mecanò
grafa per a I'enderiat plutòcrata, tan atrac-
tiu el pispa d'hotel per a la ballarina, que
excusa i justifica les tragèdies i les fallides

Julien Banda ha parlat a 'la Nova Escola
de la Pau, sobre la necessitat de crear mites
i herois europeus. El filòsof voldria que una
idea superior d'Europa — potser tal com la
definí Valéry, que seia al seu costat, en un
assaig famós — s'apoderés de l'esperit de tots
els europeus, creant així un internacionalis
me de bona mena, per l'estili del dels renai-
xeintistes, eleves que 'no havien valgut trair,
per emprar el llenguatge de. Banda.

D'aquesta eonferéncia són el següents pa-
ràgrafs sobre el paper de les produccions de
l'esperit en la creació de l'Europa que Banda

«Des del punt de vista que adoptem ací,
les ,produccions de l'esperit es poden classi-
ficar en dos graus gèneres : hi ha :es pro-
duccions de la sensibilitat i les de la intelli-
gència ; d'una banda, les obres dels literats,

=1

El sepulcre de Napoleó a Santa E

No és sense sorpresa, doncs, que e1 lector
rep una versió tan fortament contrastant
amb tot el que es tenia per definitivament
establert.

Els sofriments de Napoleó en el seu des-
terrament han tocat e1 cor de tots els es-
criptors, tant amics com enemics de l'em-
perador. L'alemany de moda, Emil Ludwig,
en el seu famós llibre sobre Napoleó, s'uneix
nació pel tractament que els seus guardians
donaren a L'home que atenia dret a l'admi-
ració i a ]'estimació de tot el món». «Qui
desembarca a Santa Elena - escriu — va
cap a la mort perquè alià no hi ha ésser

d'aquests personatges davant del p:aer que 1 
dels poetes "; d'altra banda ges obres dels sa-	 humà que arribi als seixanta anys 'i po-

persegueixen, fins al punt que el lector mitjà,	 vis, -dels filòsofs, No tinc necessitat de dir- 1 quíssims als cinquanta.;, Paraules expressi -
suggestion:at, pren realment gel pensament	 vos que, an la realitat, les distincions no són	 y es en llur laconisme!
central del llibre dl mateix Evangeli.	 pas tan tallades. D'aquests dos' gèneres deP	 g	 Pero Mac Nair Wilson i Norwood Youma

	

La suggestió és sobretot molt forta per	 Produccions de j'esperit, quin és doncs el que	 són d'opinió diferent i, en sosteniment de
tots aquells que senten a llur voltant els	 caldrà elevar damunt de l'altre, si volem fer	 llur tesi, aporten les afirmacions que resu-
eftuvis de la vida ele a^nt i que no poden	 1'^Europa?g	 q	 p'	 mim a continuació :
arribar a fruir p lenament dels seus	 aers.	 )>Dncs bé, no vacillo adir-ho: caldrà ele-P	 P-	 a	

,^El governador de l'illa Beatsoh 'abans
^E1 llibre ve a nodrir llurs illusions, ¢s una
droga que exalta llur	 apetència de	 plae:rs
i que fa semblar aquests plaers més mera-q	 q	 P
vellosos :.afirma	 en	 els	 lectors	 incautes lla

var les produccions de la mtelligèncta per
damunt de les de ,a sensibilitat, i això en
raó d'uina 'veritat que,	 crec, tots m'atorga-
reu ,:; perquè la mtelligè^ncia és universalista,
mentre que la sensibilitat és particularista ;

de la captivitat de Napoleó escrivia que el
cuma de

hagi
	 Elena és potser el més e

que hi hagi .al món. Artur Wellesbey, que
més tard .fou duc de 'Acllington	 escrivia

Aetios NOV'ELLIS

E%;t ea la mide
idea que,	 fora d'aquestsplaers	 no	 hi haq	 q	sino I'onsapiment i ]a buidor. articularment	 er ué el valor d'una obraparticularment 	 q 1 aun .amic	 durant la seva estada a Santa

 Elena, en i8oa	 si n termes així'.	 L'interior Corbates inarru;aMes
'Però ^aqueta suggestió ,	 aquesta	 sonsuali- ceníca existeix 	 d	 a existi r,itñ	 lmen	 tendeix

independentment del geni	 de (aparticular
,

de l'illa és esp lèndid,	 i el clima és el més •	 ^ •P:íamee fl bon preu

tat, és el que fa la poesia de la novella. IE,. llengua en la qual s'expresa, mentre que 1 o sec que es coneix.o Me11is, en la seva obra
JAUME I, ü,'ericis que la càmara fotogràfica no acaba bra del li

t
erat és per dir-ho així	 indissolu- pub:cada en	 1872 — Descripció	 física,	 ¡jis-

de copsar. 1  vida del Grand Hotel no dóna lligqueix v.	 us hodaa	 a a	 ehicle 1orica i topogràfica de Santa Elena — diu : '	Telèfon ri655
al pobre malalt, en el film, aquella mena estimeu

	
s, perq uè 1 ob	 la	

e l
e

DEI	 clima	 és d'una	 excellència	 sense .pario.
d'emembriaguesa que de vegades el tonifica i tradstimeuu'imb:ée i la	 literat nono

no 
ho és	 ho és
és oo ho és

és	 del Durant tot il "any,	 un sol esplè!ndid,	 un cel1 rejoveneix en	 la	 novella,	 ni,	 a desgrat	 de mo	 ni en s^tlt	 .y
puríssim	 rm	 oratjol confo^rtab.e,	 una mar

]a sena bellesa, Joan Cra,wford een el paper d'una blavor profunda, fan d'aquesta illa el :IIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111RII1164111111111fl^
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la eren u ram erms o u a o ernts s c m
se'n deia en aquells dies, i trobaven aquesta

catalana que donava el do de pit amb el barreja que proclamo ara de frescor i de
nzell damunt del silenci de lapintura, en ( caliu	 oc intensa per l'ex ressió de l'essèn-P	 P 	 P	 P	 P

barrejar en les seves teles, teixides per l'art, cia de la vida, que com vós sabeu tari bé
la flama i el raig que l'un puja i ]'altre com jo mateix, és el secret de tota mena
baixa, malgrat ésser deixeble predilecte de d'obres d'art, am6e o modern, clàssic o re-
l'antiga pintura espanyola i de la pintura	 volucionari, perquè de tot hi ha, com en po-
francesa moderna, que ].i havien donat grans	 lítica, jo dintre de d'amistat amb els que el
lliçons que ell escoltava amb els ulls com 	 discutien i amb :a franquesa que hi havia i

Canals. — Dancing (Collecció Barbey)

SYRA
Exposicions permanents d'art

Objectes per a presents

propis per

Sant JOSEP

DIPUTACIÓ, 262
.	 TELÈFON 187 10

Exit en la mida.'
Corbates inar rugabllp¡

'	 Pijames a bon prii

JAUME I, tt

•	 Telèfon 11655

EXPOSICIÓ	 1

DE

Pintura i Esculfura
DE

Alberf Jiinyení
Josep Gran yer

YSALA BUSQUET
Passeig de Gràcia, 36

DEL 13 AL 31 L)L MARC 193;
rs Ñ;.sK^	 A

\111F^,^R

LES ARTS I ELS ARTISTES
El cas Salvador Dalí

Justíssim Just i òptim Cabot. Per la
present sabreu que rebuda al seu degut
temps la vostra tan amable com estimada
del 9 que som, en la qual em feu la tan
gran com apreciable mercè de demanar-me
un record per eserit en memòria del nostre
enyorat Ricard Canas, pintor, em dono
pressa a agafar corre-cuita la màquina, per
tal de respondre-us de seguida tal com us
mereixeu, enviant-vos, si pot ésser a volta
de correu. , una nota tan alta i aguda com
podré, que si pot ésser un si no será un la,

'De Salvador Dalí, l'artista per tants con-
ceptes admirat, ens arriba amb retard un lli

-bre amablement dedicat i amb acompanya-
ment d'allusions i cites autògrafes en la porta-
della, edició de bih:iáfil, de tiratge limitat,
sobre gruixut paper de fil d'Arches, amb fo-
totípies i amb un aiguafort original : un bell
present tipogràfic que cail agrair, i que
agraïm, però que no podem estimar amb el
mateix entusiasme que l'autor ha experimen-
tat notòriament en escriure'].

Aquest llibre és una tragèdia, un present
tràgic.

I a Fenzme Visible (Editions Surréalistes,

ceptes capgirats del món real seran els equi-
valents del món ideal. La puresa, per exem-
p:e, en el rigor de la veritat sobrerealistá
resideix en la pràctica dels vicis i turpituds
més contra-natura ; la perversió viciosa és la
forma més revolucionària del pensament, diu
Dalí ; i a partir d'aquestes afirmacions en va
deduint de tan.., revolucionàries que, per
raons de decència, havem de renunciar a
transcriure-les.

Tot això, amb les mateixes o semblants in-
coherències i cor tradiccions d'altres sobre-
realistes, amb reminiscències de lectures mal
assimilades, amb una bona dosi de. pedan-

EN OCASIÓ D'UNA EXPOSICIÓ D'HOMENATGE

Ala memòria de Ricard Cthals

Salvador Dalí, — L'h orne invisible (1930)

Canals. — Pintura (Collecció Alexandre Riera)	 11eI11a ue ueiensa, u,uua uc,s guro a,wuuc^
t	 od	 ltr m d	 te o

que evoqui en el possible el secret d'aquella
delicadíssima figura desapareguda per sem-
pne del mapa, que entre les delicadeses de
les seves obres, ultra tantes figures, va dei-
xar tants paisatges, del mateix color i de
la mateixa Ilum i línia que les figures.

En Ricard Canals era ]'home que amb
elis pinzells a la mà i els ulls al front, va
saber resoldre, com jo he tingut el gran
plaer de dir altres vegades, de paraula i
per escrit, el misteni artístic 1 especialment
pictòric de barrejar, ajudat de la paleta,
que era el pedestal d81 nostre pintor, dues
coses tan diferents covi la nit i el dia, com
sóin i'aigua i el foc, que si l'un mulla l'altre
crema, ,perquè no va deixar cap pintura en
aquest món, on no barregés amb nia gràcia
més pròpia de l'altre que d'aquest, que ja
sabem fins on arriba, .aquests dos elements
antagònics que en la vida de. la terra que
trepitgem lluiten aferrissadament, com dues
forces contràries, ço és.com les.dïetes i les
esquerres.

Si l'enemic mortal de: foc noca! dir que
é$, l'aigua fresca, perquè així que 6ï ha un
incendi de seguida hi correm tots per apa-
gar-lo a còpia d'aigua tirant-li áQ damunt
rius i mars, l'enemic declarat de l'aigua és
el foc terrible, que espetegant com les ban-
deres al vent, seria capaç de fer ibullir la
mar i les fonts de les múntányes, per fer
fugir l'aigua de la terra i- empaitar=a fins
als núvols, com si empaités els ocells.

Aquest antagonisme fresc com una rosa i
brillant com un diamant, que fa que aquests
dos elements, com gat i gos, no es puguin
veure ni eri.pintura, van trobar en la pintura
d'En Ricard Canals un element conciliador
que com el seu cognom indica eis va arribar
a' canalitzar, tal com els ulls de foc cana-
liEzen les llàgrimes d'alegria, per no parar
de les de tristesa que ara no fan al cas a
desgrat de tractar-se d'un amic mort.

I és que En Ricard Canals, encara que
no tenia ni volia tenir res d'enginyer, vas
descobrir per inspiració natural en el fons
del seu temperament de pintor, , que l'aigua
i el foc caçats a; cau j agafats al niu, l'aigua

raspalls per a tots els asos

articles de neteja — objectes per a presents

rambla Catalunya, 40
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si fossin orelles, tenia una base catalana
que molts no coneixen i que ara, amb el
vostr'e permís i la vostra autorització em
permetré declarar aquí, coratn populo, per-
què tothom sàpiga i n'estigui assabentat, pel
dia que convingui, i que era per dir-ho clar,
el paisatge de- Piera, que no sé i. vós dl
coneixeu, peYò que si el coneixeu, que em
penso que no, em 'donareu la raó en tot el
que us vaig a dir, o més ben dit a escriure,
al compàs de les teces de la màquina, que
és el me.0 piano d'improvisacions sobre te-
mes coneguts.

En Ricard Canals, des de molt petit, per-
què ell mateix no es recordava des de quant,
passava els estius, les primaveres, les tar-
dors ,i das hiverns que podia a Piera, poble
deliciosament admirable que pocs conetxmi,
en jo l'havia visitat manta vegada i on fa
anys, abans de morir, es va fer construir
una casa per viure, a l'estil del primer re-
naixement ita:ià, que fet i fet és el més
pur, per tal de •poder respirar a quatre vents
aquell paisatge que li voltava la casa com
una corona de muntanyes llunyanes i omplir

-se'n el cap deixant-se dominar pel paisatge,
fins que ell va acabar per dominar-lo del
tot, perquè la corona li va pujar al cap com
és molt natural, perquè a nosaltres si ens
coronessin ens passaria el mateix.

1 empresonant el paisatge de Piera a cops
de pinzell, com a caps de ceptre, el nostre
amic, que era tot cor i a'-egrta, va acabar
per filtrar-lo no sols als paisatges que va
deixar tan ben pintat; a l'oli, sinó. a les
figures dels molts retrats que va fer per
deixar memòria d'ell i deis altres.:.

Vós sabeu, amic Cabot, fne:it Cabot, que
jo tinc l'alta glòria de tenir un retrat, que
vós ja haveu vist i per cert us va agradar
amb deliri, sortit de la paleta encesa i mu-
llada del nostre estimat pintor, que entre
nosaltres sigui dit i sense pretensions de cap
mena, i estic segur que vós pensareu com

-jo, considero que &3a-
sortir dels inzell3 d qucsfi Lista d, } ólòr

encara hi ha, rem permetia dir-los que si era
cert que l'obra d'En Canals, com sostenien
ells, no tenia prou vida, no era menys cert
i mo m'ho podien negar, que tenia videta,
creient jp així de bona fe, que és com parlo
sempre,- expressar d'una manera clara i ca-
talana l'íntima visió artística del nostre amic,
que en lloc de fer esclatar les visions que
tenia, les mantenia i manté en la insinuació
delicada de les forces que provocarien l'es-
clat, i vós amic Cabot, que coneixeu el món
i no us tenen d'ensenyar res, sabeu també
tan bé com jo, que hi ha molts enamorats
que s'estimen molt més dir uvideta meva"
a l'estimada que no pas dir-li «vida meva )) ,
si no és que es tracti que l'estimada sigui
una d'aQta i grossa, com sabeu que passa
moltes vegades.

Amb grans salutacions i manta barretada
Per tots els amics, el vostre s'acomiada de
vós, saludant-vos respectuosament amb la
mà, com sempre, avui dia u r de. març de
1933, a les tres en punt de la matinada, hora
en què us escric aquesta nota.

FRANCESC PUJOLS

Paris, 1930), que és el títol del llibre o fullet
en qüestió, no apareix, en resum, sinó com
una glossa, una altra glossa, de ]''Idealisme
extenuat; una de tantes manifestacions de
la procacitat aavantguardistan, - si és que el
mot pot encara significar alguna cosa ; un
estirabot més, en fi, del xarlatanisme da-
daista, o, si voleu, sobrerealista. Dalí prefe-
rcix qualificar -se dé sobrerealista.

Dalí, com els dadaistes de tota espècie,
aspira a transcendir la Realitat. No ha atinat
encara, mi ho ha atinat cap dels seus corre-
(igionaris, que això . és impossible de tota im-
Rossibi:itat, parqué, encara que Dalí, o Bre-

que Dalí suposa els límits més rarificats de
la Realitat, a l'altra banda no trobaria sinó
Realitat o' no-res. Si hi trobés l'Empiri-o tan
sals 1'a Setmana dels Tres Dijous, encara
allò seria Realitat, tota vegada que seria.

Dalí creu però que ultra la Realitat que
Cots vivim n'hi ha una a:tra d'irreal... ! que
li és molt superior. Aquest illogisme, però,
no ens ha de pertorbar : els escrits de Sal-
vador b'alí i els dels seus corifeus es troben
tan afetgegadament farcits de .defectes dis-
cursius que no ans ha . de venir d'url. Dal'Lno , .
creu pas, com els altres sobrerealistes, que la
seva Irrealitat pugui aconseguir-se. per l'en

-somni ni per cap altra forma d'evasió: Dalí
és, almenys en això, original. Da:í creu que,
tot al contrari, es pot i cal aconseguir-la en
aquest máú; en la vida corrent, i que aquesta
empresp transcendent i transcendental serà
aconseguicla dintre )?oc. temps. Res d'evasió,
doncs, sinó conquista immediata ï,directa del .
m6n exterior, tramsfbrmació i transsubstan-
ciació de l.a. nostra , vida de cada dia. .
,'.,Com aconseguir' aqúesta Irrealitat, que,
&altra batuda, Dalí nó ehs assegura que sigui
res de sublim, ni de Ebo, ni de medioQre, la
condició de la qual ignorem quina és al mo-
ment d'aventurar-nos-hi? Daií creuque Ya-
cóliseguirem per mitjà de la divagare ó para-
noica. Si aconseguim faisonar-nos una menta-
litat de boig, o, millor dit, d'imbècil, ens serà
fàcil cosa l'agençament de procediments per
al transsobrerealista,, Un d'aquests procedi-
ments,; descoberta que ha meravellat Salvador
Dalí, consisteix a abandonar-se a alguna dè-
ri.a, obsessió o mania imalginista, com, per
exemp:e, la dels corfeccioradors de jeroglí-
fics, o la d'aquells artistes del segle xvttt i
ddI segle xtx, que amb iinatges de. bells don-
zells i donzelles arrihavçn a faisonar una ca-
lavera, o amb escenes. de Crim i d'horror
arranjaven un retrat de Napoleó ;'una obses-
sió com la dels contemplatius a precari que
en les boires, en la lluna ò en les clapes
d'humitat de les velles parets descobreixen
imatges vagues de coses imprecises.. Un cop
hom està ben exercitat en aquesta llena
d'espectaculització, cal aleshores aplicar-la a
tots els objectes, ca4 sobretot aplicar-se a pro-
jectar les obsessions del subconscient damunt
de tota cosa, per manera, posem per' cas,
que en un cavall es descobreixi ja imatge
d'una dona nua ; i, si és possible, una terce-
ra, una quarta imatge, fins a l'esgotament
de la possibilitat paranoica del pensament...
EI feliç mortal que aconsegueix prolectar_so-
bre totes les coses del món una objectivitat
tan singularment entenimental podrà arribàr
a penetrar a l'altra Realitat o Irrealitat,
aquella Irrealitat que..., la Irrealitat, eom si
diguéssim..., en fi... ! el cert és que per aquest
procés paranoic, en virtut de la naturalesa
taumatúrgica d'aquests simolacresn, serà
possible, segons Dalí, sistematitzar la confu-
s ló , establir «ben clarament» la confusió,] :a
complicació, desfer l'harmonia, anullar Úa;ntio-
ral, i, en conseqüència, desacreditar total-
ment el món real i copsar4ipsa facto, el món.
ideal.

Aquest món ideal; seguei ient Dalí; terra
desitjada dels tresors sense fi ni compte, qui
sap si no es troba ocult darrera dels «tres
grans simulacres : la m..., la sang i la pu-
trefacció. El cert és, segons testimoni d'a-
quest jove esteticista' que escriu com un pro
feta, que la Realitat ens apareixerà aleshores
com una amnèsia.	 ateritat la,;eurem en

- -ï'Ír:negatiu- ei-eoncepte	 tnentli loe •ser-.:
= "Yèírpera4a-da en el món re4t els - on--

teria i. amb procacitats de coliegial desfermat;,
tot això doncs no seria siinó un pamflet més
de la ridícula estètica extremista gitadá
aquests darrers vint anys si no pronunciés
quelcom de més alarmant, i l'eficàcia de l'a-
lienació mental que informa la teoria dali-
nesca, la glossa poética que acompanya el
pamflet La Fenime Visible i altres detalls
literaris de la mateixa profecia delaten una
imdlivació demencial en el seu autor. Un li

-terat francès: que crec que és metge, Marcel
Réja, publicà en 1908, a les edicions del Me'r
cure de France, un llibre amb illustracions;
titulat : L'Art chez les Fous, on s'analitzeu
determinades i diverses (si bé escasses) tan-
dències artístiques dels boigs, artistes o no,
que s'expressen per mitjà de la literatura, de
la pintura, del dibuix o de l'escultura. 'Ee
aquest llibre trobem tendències literàries i
plasticistes que coincideixen estretament, es
veradorament, amb la tendència d'aques
I libre de Salvador Dalí i amb els dibuixos I
pintures de mà del .propi 'Dalí que ilIustravèl
el panegíric que li adreçà em 1931 u'n tal
René Crevel... Les burles fan com les pro !
c ssons, que retornen on eixiren : un tal
qwe sabia tan bé burlar-se dels tartamuts bq
i imitantJlos a la perfecció, s'engrescà tal'f
ment amb ]'èxit d'aquella imitació que acaba
tartamudejant' üncorregiblement pel restlti4
de la seva vida: IEIs dadaistes, els sobreret
listes, es ultraistes que per tal d'espaterrar
bo i ultrant més que ningú senyalaren fa-'
ceciosament la demència com la darrera 'poi
raula de lat, puresa de l'expressió artísdcd
hagueren dé caure • neicessàriàment en l'es-
pecuilació d'aquest pgstúlat, i es veu que aca
acabaran practicant-lo • forçosament ben em:
dins d'un manicomi. Ajxí ho experimentà d
pobre Van Gogh; adalerat i de boníssima fe
darrera les teories itliotistes de Gauguin ; "1
així mateix ho hagria probablement expe^
rimentat aquest darrer si la malaltia que se
]'emportà li hagués deixat lleure.

No es pqt jugar amb la Inte • igèncià,
l'únic atribut divíçle la Humanitat : no ei
pot anar contra ella. Evadir-se de la Intel-
ligència és un acte demoníac com el repudi
contra Déu. Atacar la Intelligència és un
sacrilegi tan abominable com l' itac directe
a Déu mateix; tan enorme i tan absurd qu
no és concebible en cap home normal. Sab.
vador Dalí està perdut si no és prou fort
per a.reaccionar contra tan espantoses cria-
turades.

JOAN SAC;

4._.
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Conícrència internacional de rádio o ^^ ^I

t	 ncurs Mirado r
La pròxima primavera es reunirá a Lu-

cerna una conferència que té per objecte
posar en execució la Convenció radiotele-
gràfica internacianaQ de Madrid celebrada
mo fa gaire. Es cerca, minvant la sobirania
nacional, d'obtenir algunes concessions en
benefici de l'interès general.

D'acord amb el reglament de la Confe-
rència de Madrid, aquesta reunió es proposa
fixar els límits màxims de .potència d'an-
tena i al mateix temps precisar el camp
d'eficàcia de l'ona. Sembla que hi hagi la
idea d'intentar aplicar el principi de sobi-
rania als seus límits naturals en matèria
de radiodifusió i, per tal de facilitar l'apli-
cació d'aquestes limitacions, els governs es-
tan d'acord en principi de no fer cap mo-
dificació a la seva situació en .aquesta ma-
tèria, conservar t de moment el respectiu
estat de coses.

La U. R. S. S., degut a les seves con-
dicions geogràfiques especials, conservarà
la utilització excepcional de determinades

El. gos. —Té, el meu fanal preferit.
(Razzle, Londres)

-- .. ^.,

bandes de freqüència, però aquest país s'as-
sociarà a tots els altres per a crear un or-
ganisme que unifiqui els serveis radioelèc-
trics d'Europa amb la intenció d'evitar les
interferències entre les principals emissions.

Un dels principis d'aquesta Conferència
és que la potència de les estacions no té de
sobrepassar del que permeti assegurar un
bon servei nacional dintre dels límits del
país. Aplicant aquest principi, la potència
no modulada, mesurada a l'antena, no té
d'ésser superior a Iso kw. per a les ones
superiors a mi4 metres. Es oportú recordar
que la potència de les noves estacions de
Praga i Leipsic és de lao kw., la mateixa
que hom preveu per a Viena, Budapest i
diverses emissores franceses.

Es difícil, però, saber si als països que
fins ara han romás gairebé al marge de la
radiodifusió, i per tant el statu quo els és
desfavorable, es voldran conformar a limi-
tar-se als horitzons que la ràdio permet. La
limitació de potència, però, a les xifres abans
indicades, dóna marge a un cert desenvo-
lupament de la radiodifusió.

D'altra part i com que amb aquesta ma-
téria els problemes es van resolent cada dia,
no és impossible imaginar que es trobarà el
prooediment d'emetre amb molta potència
sense molestar els vefns, i aleshores el pro-
blema fóra resolt.

La preparació d'aquesta conferència ha
estat encarregada al Govern de Suïssa. La
Unió Internacional de Radiodifusió ha cia-
borat un avantprojecte que será presentat
al govern d'aquest país abans del 15 de
març. Aquest el comunicarà a tots els països
interessats, pregant-los de trametre-li les ob-
servacions de manera que el .projecte defi-
nitiu es pugui presentar abans del primer
de juny d'enguany, data de la conferència.
No hi ha dubte, doncs, que la reglamen-
tació que s'obtingui a Lucerna serà de ca-
pital importància i principalment per 'a
aquests països com el nostre, de tan migrat
desenrotllament de la radiodifusió.

1. G.

—El que necessita la seva filla són dis-
traccions.

—De quin gènere, doctor?
-Del gènere masculí.

-HQuè faràs Q'estiu que ve?
—Suspensió de pagaments.

(Marianne, París)

.	 ... ,w.	 ^e

(La Zid, Bucarest)

Es tracta de triar, per part dels nostres
Qectors, els quatre millors films sonors pro-
jectats a Barcelona. Per a facilitar-los la
tasca, donem una llista de v int-i-sis films
remarcables. De totes maneres, es poden
votar films no inclosos en la llista que pu-
bliquem, .perquè desitgem que el lector ex-
pressi amb tota sinceritat la seva opinió.

Els quatre films que obtinguin el major
nombre de sufragis, seran objecte d'una pro-
jecció en un cinema de Barcelona. La data
i condicions d'aquestes quatre sessions se-
ran anunciades oportunament.

Es concediran tres premis ais tres lectors
que encertin quiins seran els films premiats
i precisin amb major aproximació, si no
exactitud, quin nombre de sufragis hauran
obtingut aquests quatre films.

En el número vinent detallarem ien què
consistiran els tres premis, que valem que
siguin específicament cinematogràfics, i pu-
blicarem el butlletí de vot i les condicions
completes d'aquest concurs.

Heus ací la Vlista dels vint-i-sis films
Les llums de la ciutat.
El patriota.
L'exprés blau.
El comparsa.
Aileluia.
Láliom.
Cimarron.
L'última companyia.
L'Angel Blau.
El milió.
Anna Christie.
Jean de la Lune.
Carbó.
Els carrers de la ciutat.
Noies d'uniforme.
Remordiment.
Les aventures de Skippy.

¡NERVIOSOS!Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades
6RAGEES POTENCIÁIS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
Neurastènia, lmpefeneia (en fofa lea seves manifesfacions),

mal de cap, caasameo4 menfal, perd  de
memòria, verfígens,fadiga corporaL, fremolors,díspèpsia nervio•
sa, palpifacioas, hiferisme i frasforns nerviosos en general de lea
dones i tots els frrsfons orgànics que tinguin per causa o origen esgota•
ment nerviós.

Les Gragees potenclals del Dr. Soivré,
més que un medicament són un element essencial del cervell, medul'la i £of el sistema nerviós, regene•
ran£ el vigor sexual propi de l'edat, conservan€ la salut i prolongant la vida; indicades especialment els esgo-
fs£s en la seva joventut p•r tofa mena d'excessos, ala que verifiquen treballs excessius, fan€ tísics com morals
o intel'lectuals, esportista, homes de ciències, frnanciers, artistes, comerciants, industrials, pensadors, etc.,
aconseguint sempre, amb les Gragees pofeaeiels del Dr. Soivré, fofa els esforços o exercicis fácilmenf
t disposant rorganisene per rependre Is sovint i amb el màxin resultat, arribant a l'extrema vellesa f sense
violentar l'organisme amb energies pròpies de la joventut.

Basfa gendre un flascó per convèncer=se'n

Venda a 6 160 pies, flascó, ea totes les principais farmàcies d'Espanya, Portugal 1 Amórfca

NOTA.– Dirigint-se s rrnmefent 025 ple. en regelle de correu per al Jroegaeig a Ohrieer Leboraforio Sòka•
farg, carrer del Ter, 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre eeplicnllu sobre Por/gen. darenrofllament I tracto.
ente! d^nguester malaltses

—Digues quc sí, i robo un auto, trenco
un aparador i prenc un anell i de seguida
anem a trobar el pastor.

(Weekly Telegr4h)

Grand Hotel.
La marxa nupcial.
M. (El vampir de Disseldor)I.
L'opéra de quat' sous.
A nous la liberté.
Tabú.
E1 canil de la vida.
Ombres blanques.
Champ.

CATALÀ
llegeix demà í cada dia

La Publicifaf
DIARI CATALÀ

informacions comp1efes
Articles dels millors escriptors
Seccions especials de Política,
Arfa, Líferafura, Música, Ràdio,
Finances, Esports, etc., efce

k

-El .meu ordenança !
--Una bala acaba de partir-lo pel mig,

senyor.
-Doncs porteu-me la meitat on hi hagi

1, mos,  Canco rla rapA
(!5larianne, París)

1
PICTURES

R. C.A.
Radiola

Passeig de Gràcia, 29

Telèfon núm. 239 0 9

IMPRESOS COSTA
Nou de la Rambla, 45

BARCELONA
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