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MITING D'AFIRMACIO LERROUXISTA

— Nosaltres hem de dir ben alt que de Catalunya no en tenim
per mitja dent!

Any V. Núm. 235 - Barcelona, dijous, 3 d'agost de 1933

«Es pot resumir ben bé en una
sola paraula el que elobleP

` alemany deu al seu exèrcit: tot»
Preu: 3 o cèntims - Corts Catalanes, 589 - Tel. 11430 - Subscripció: 3'5 0 pessetes trimestre	 (ADOLPH HITLER, La meva batalla.

Es corrent, a casa nostra, de parlar d'uri
descens del to dins ]'aspecte cuiltural. Les
promocions universitàries no s,'apliqüen a
l'estudi com abans. El fet és cert i cadascú
hi dóna la seva causa, referint-ho tat a l'es-
tat polític de Catalunya. Però quan llegiu
que als altres països civilitzats s'esdevé el
mateix fenomen, comenceu a pensar que
la cosa deu tenir una altra causa i més pro-
funda. Sí; la joventut s'aparta de la cultu-

Totes les ciutats que tenen una mica
d'edat són, en general, illa caos urbanístic.
Toles tenen uns barris vells, amb carrers es-
trets i tortuosos que, a niés a Inés d'antihi-
gi. nits, no responen ja a les necessitats con-
tenaporànies. Moltes vegades, encara, ja han
perdut prou caràcter perquè hagi de defen-
sar-se llur conservació corn a cosa pintoresca.
A Barcelona mateix, que pertany a un país
Un no ha estat mai gaire generalitzada l'afi-
ció a conservar lea coses antigues, on s'han
perdut irremissiblement, unes vegades per
deixadeca i altres per barbàrie, tantes obres
d'art i tants records històrics, gran pan t dels
barris velis podrien desaparèixer sense gran
perjudici. Però zixó no és f àcid que ho vegem
en molts anys. Recordeu quants en fa que fou
començada la reforma interior i fins on ha'
arribat:r

Si és excusable deixar tal com està la part
ja existent d'unt ciutat,l: vo té, en canvi, cap
mena d'excusa vdiida no adoptar mesures en
vistes a la inevitable creixença de la ciutat, i
preparar així un desgavell pera més enda-
vant. 1 aquesta imprevisió, molt més. enca-
ra que a Barcelona, és beu palesa en gairebé
totes les poblacions de Catalunya, sobretot
les que han crescut extraordinàriament en
aquests darrers anys. No parlem ja del gust
arquitectònic que ha presidit, gairebé en to

-talitat, • les noves edificacions. Ens referim,
només a l'aspecte urbanístic, si és que es pot
aplicar aquest nom a la azanca absoluta de
previsió, de solfa i de coneixement de les ne-
cessitats d'una població.,

No fa gaire niés de dos anys es creà a.
Barcelona un organisme dit Consell superior
d'Urbanisme — o aunó un títolw,semblant —
del'qúal fa ternes que no es pafla per la sen-
zilla raó que sto existeix. No tingué temps
de fer gran cosa. Anib aquella manca de con-
tmuztat que caracteraf q áçt acto municipal
barcelonina, la tasca que inicià aquell orga-
nisme' i que hauria d'haver estat seguida, ha
quedat totalment interr'onlpuda, o, en el mi-
llor dels casos, ha seguit unes orientacions
sense cap mena de coordinació anib les d'a-
quell Al capdavall no s'ha fet sinó seguir la
Tradició que vol que un Ajuntament o no
c ontinui, ;o desfaci, o faci exactament el con-
iran de , tot el que ha fet l'anterior. I així
f ena el goig que fem.

f a comprenem que és demanar massa a
/'Ajuntament de Barcelona que es preocupi
d'aquestes coses d'envergadura com són els
problemes d'urbanització d'una gran ciutat.
I comprenem , que és demanar massa quan
veiem com no té cap cura d'obigacions més
petites, però l'abandó de les quals no fa cap
favor a la ciutat.

Basta passejar per qualsevol indret de Bar-
celona, .sense distinció de barris, per adonar

-se del grau de deixadesa a què s'ha arribat
en totes les giiestions de condícia del carrer.
Un quant de temps així, i un aduar africà no
arribarà a ésser comparable amb la nostra
ciutat: L'únic que la distingirà, seran els in-
nbrnbrables senyals reguladors d'una circu-
lació convertida en heroica per l'estat dels
carrers. -- M.

EI procés • pels fets de Terrassa. AI
marge de les sessions, perC. Sentís
EI Congrés dels P. E. N. Clubs a Du-
brovnik. El patriota enfront dels
nazis, per J. V. Foix,

MIRADOR INDISCRET
Res de nou sota el sol	 tina instància aquest plet sorgit en el ter-

d I•
Divendres al migdia, el senyor Macià va

fer les seves sensacionals declaracions als
periodistes. Aprofitant una petita pausa, un
repórter va preguntar -li

—'Ha llegit la conferència que sobre la
qüestió religiosa ha pronunciat el senyor
Hurtado?

—INo, No l'he llegida — va respondre —.
Però en canvi he vist la contesta que hi faci
els d'El Matí, que són els més entesos en
la matèria.

Involuntàriament el senyar Macià v.;
fer-nos pensar en aquell doctor Arana que
fou catedràtic de Dret "natural a la Facultat
de Barcdlona, i del qual ha quedat a la me-
mbria de tothom, més que cap altra cosa,
aquella anècdota que, en la seva " essència,
es repetí unes quantes vegades en la seva
vida professoral:

—A ver, diga ustedlo que sepa del sis-
tema filosófico de Kánt.

--, Kant?.., Francamente, no estoy pre-
parado,

—Bueno, a otra pregunta: Dígame usted
la refutación del sistema de Kant.

To4 es questió de llegir

El mateix divendres, amb motiu (l'haver
estat traspassada la contribució territorial,
els periodistes .anaren a saludar el senyor Pi
i Sunyer. Uin redactor d'un diari cat:dà va
preguntar-li

—En el decret de traspàs s'ha pres per
base l'any 1932 a el 1933? Perquè, segons
El Sol, havent disminuït em 1933 la recap-
tació en deu milions de pessetes,-
en tino anys en .perdrà cinquanta si la base
que es pren és l'any 33 i no el 32,

—Llegeixi l a Vanguardia i ho sabrà —
— respongué e1 senyor Pi i Sunyer.

—Jo no llegeixo els diaris editats a Ca-
talunya en castellà — replicà el _ repòrter.

Es canvià el joc i intervingué , un altre
informador

—Hra llegit una informació d'EI Sol en
la qual s'ofrena que el senyor Companys
pensa contestar ^el discurs del senyor Largo
Caballero?	 -	 .

—No. No n'estic assabentat.
	—Jo  ü he lema

	
xà ^- re, rcà el re-

p)rter perquèt èim
panys havia llegit La Vanguardia. Tot és
qüestió de llegir;

A la sortida, els dos periodistes consulta-
rven el decret. En efecte, tal com havien ima-
ginat, el. malhumor del Conseller Primer
quedava perfectament explicat. La contri-
bució territorial es traspassava prenent ,per
base l'any ?933•

Funcions mínisferíals

A Badalona, a prop que són de la seva
Festa Major, la setmana .passada va sorgir

eun conflicte entre dos dels quatre nvelats
que s'hi basteixen.

Els components de la Joventut Badalonina
ja fa temps que havien fet gestions favo-
rables per tal d'obtenir el permís d'alçar el
seu envelat a un lloc determinat de la platja.
Ara últimament, peré, uns altres com^po-
nents d'un centre adherit recentment a l'Es-
querra Republicana de Catalunya, van co-
m^ençar a moure's per tal que aquell :mateix
lloc els fos concedit a ells.

Van començar les baralles. Regidors, l'all_
calde, gent d'alta representació, tots hi in-
tervingueren qui defensant un grup, qui re-
colzant l'altre.

Però la Joventut Badalonina fou vençuda.
Els seus contraris comptaven amb millors
influències. Efectivament: el senyor Com-
panys, ministre de Marina, fent ús del seu
acreditat ban tacte que tan 'bé caracteritza

t la seva política, finalment va fallar en di-

Un laic com un Temple

La vila de Sant Quintí de Mediona, al
Penedès, té un alcalde que mereix una mica

,de popularitat. L'home disputa aferrissada
-ment al rector les ànimes dels veïns i inten-

ta per tots els mitjans junyir.les a l'alcaldia
laica en lloc, de la parròquia católica.

Aquest alcalde, acabada la cerimònia dels
matrimònis civils, té per costum adreçar-se
:els nuvis amb aquesta fórmula:
—Déu us faci ben casats!

Política estil africà

Sens dubte impressionat per les activitats
de la F. A. 1. durant les darreres setmanes,
un repórter va preguntar al conseller de
Governació senyor Selves:

—Quan serf nomenat l'Alt Comissari de
Catalunya?

UN CAPVESPRE O UNA AURORA?

El nou Renaixement'
De Dijous -
- aDijous

L'Escola d'Ate

ra actuant. Diríeu que la humanitat fa un
esforç d'inhibició, per tal d'oblidar alguna
cosa que no li és grata. Retorn a la barbà-
rie, doncs?

No siguem tan afirmatius en els nostres
" judicis. La fi d'una éuftnt 'rra ha mo

-ficat sempre una caiguda dins la barbàrie.
Tota  l'escolàstica, per exemple, va ensorrar

-se com a valor cultural vivent, i no pas
per donar entrada a una época decadent, si
és que no volem batejar de decadent un fe-
nomen tan fecund com el Renaixement.
Potser "precisàment la ,proximitat d'aquest
cataclismè cultural ens permet de veure-hi
claramnat ,el joc • de forces i d'idees' i, de
camí, 'd'explicar -se la similitud al cas pre-
sent.

Com vingué, el Renaixement? Es que
l'escolàstica havia fracassat en ella matei-
xa? No ; el seu camí .ascendent era al punt
de dalt. Llavors, el Renaixement i l'Edat
mitjana 'tenen punts de contacte, relacions
de continuïtat, d'evolució? Tampoc ; el Re-
itaix'ement, envers l'edat anterior, és be!n
subversiu. Es a dir, 'capgirà tant els- mèto-
des com les finalitats ; !l'una prescindia
d'allò (el món, l'home) que és precisament
la base de l'altra. Calia que tm gran abismé'
existfs catre ambdues. Aquest abisme, s'ha
de cercar dintre l'ànima dels homes que,
nodrits d'una disciplina; .l.a rebutjaren i a'a-
doptaren una altra d'antagònica. I per donar
aquesta passa, calien dues coses abans, Pri-
mera : que una esma els hagués dit que era
inútil 'seguir perforant el túnel de 2'esco-
làstica. I que un altre instint els hagués
animat envers un nou ordre • d'idees. Dit
amb un mot, l'obrer.a del canvi fou la vo-
luntat, en allò que té de suprema llibertat i
última raó de l'home.

Es evident que el primer .moment del Re-
naixement fou l'enuig, iEnuig de què? D'una
cultura que s'havia separat de l'home. Do-
nant realitat només als universals, hom
havia creat una ciència, certament inexhau-
rible com totes les maneres de coneixement,
però del tot insípida. A poc a .poc els homes
es desvesaren d'estudiar-!a. I aquesta igno-
rància progrèssiva generà un desamor cada
cop més gram. •

I no hi havia més camí. Car, avui ma-
teix'no hi ha cap èxplicació sense rèplica
que demostri que l'escolàstica no pot ésser
ja mai més un instrument de cultura com
els altres. La preua és que encara no man-
quen — per una llei de conservació del mo-

A la pàg, z :

Postals del mercat de Girona
per j. Paradeda
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 UU ny	 e a seS t lurt,dtccro...

No és hones4 Eenir massa càrrecs

Un «escamot» tenia un diàleg així amb un

conegut propagandista, que encara no és re-
gidor ni diputat, de l'Esquerra Republicana

—Em sembli que se'ns atansen temps ca-
;amitosos.

—Per què?
--No veus que aquests inconscients de la

F. A. I. estan plens de pistoles i de bom-
bes? No sé .pas què ens .passarà!

--Ah!, no pas a mi! .
—Com ! Que no ets als «escamots», tu?
—Home, veuràs... Jo ja hi vaig pertànyer

en temps de la dictadura, i ara, com saps,
estic molt ben empleat... A més, que no està
bé això d'abassegar massa càrrecs !

L'afer E A. I.=Escamo4s

Ccm que la lluita d'aquests dos grups és
una cosa divorciada dels veritables senti_
ments populprs, amb notes d'antiliberalisme
i d'antidemocràcia per ambdues bandes, no
és estrany que, passat e1 primer moment d'es
tupor, Barcelona reaccionés segons la seva
icliosancràcia :.amb aquella barrila llatina i
mediterrània característica nostra.

Es així que sentírem aquestes frases, que,
encara que poguessin baver estat dites amb
cert polsim de passió, nosaltres hi copsem
tota la deformació caricaturesca del bon hu-
morisme

Un ciutadà, en una d'aquelles animades
tertúlies del Cafè de la Rambla, deia

—Però' és possible que encara la policia
no hagi detingut Badia?

Un altre ciutadà , aquest barbamec —,
després d'haver llegit indignat, ]''indignat ar-
ticle de L'Opinió, s'exclamava:

—No sé pas què s'espera a no segrestar
immediatament Ventalló!

Encara que sembli estrany

Va ésser La Humanitat que, en un edi-
torial, va treure importància, tat condem-
nant lo; . a l'afer Badia-F. A. I., convenint
què ja ne se „n'havia de párlarrmés i enterrar
la "gqestió.

Tota la .premsa seriosa de Barcelona sem-
bla que va escoltar la veu, en aquest cas
;uciençada,'de l'òrgan Te..l'Esquerra•

Dos dies després, pero, 'un diari va tornar
a insistir amb comentaris viruilents i parti-
distes sobre el "mateix fet, per la ploma sense
suc ni bruc del comarcales( Forcadas.

Quin fou .aquest diari informal? Potser
lgun de l' •posició? — es preguntarà el bon

lector. N'o. Fou, encara que no 'sembli es-
trany, La Humanitat mateixa..

A4rabálamen4
El flamant delegat de 1'IEstat a la Compa-

nvia Transatlàntica, J. A. Trabal, ha tingut
sempre un paper més o menys esportiu. Cria-
dor d?a^lfletes, periodista esportiu, prengué
part encara en ;la darrera assemblea extra-
urdinària de la Federació Cata^laina d'Atle-
tisme celebrada £a poc.

La presidència d'En Trabal no fou pas de
tot repòs. Un dia, que la sessió va començar
amb una hora de retard i es presentà una
proposició demanant puntualitat perquè les
sessions acabaven massa tard i molts dels
assistents havien d'anar a treballar l'ende-
mà, va haver-hi una mica de soroll;

En Trabad va dir que una proposibió així,
ell només se la podia pendre n broma, i,
en ]'acalorament de la discussió" (acalora-
ment que només existia per, Paret d'ell),
tractant la proposició d'imbècil i d'idiota,
abandonà la presidència.

Al cap d'una estona que els xeu'nits deli-
beraven sobre si ,procedia suspendre la ses

-sió o continuar-la, tornà en Trabal acom-
panyat d'uns amics i vdlgué donárexplica-
cions de les seves .paraules.	 •

Bona explicació, a fe ! "Digué que aquelles
paraules no anaven .per a l'assemblea, sinó
que eren especialment dedicades a En Da-
vid Marco, que s'havia distingit defensant
gla puntualitat.

S'armà un gran escàndol, com és de su-
posar. El que presidia , no podent imposar
la seva autoritat, abandonà la sala. En Tra-
bol digué que ell era a casa seva (és presi-
dent , de l'entitat on tenia lloc la reunió) i
feia el que volia, i, per acabar-ho de de-
mostrar, acompanyat dels dos o tres amics
que s'havia procurat per a fer !la segona en-
ti ada, amà al rebedor del pis i descargolà
els fusibles. I així, quedant el pis a les tos-
ques, pogué suspendre l'assemblea.

Esperem que a la Transatlàntica no adop-
tarà un procediment seml44lant en les re-
unions del consell d'administració. .



de triar i remenar es gira per a demanar
preu, veu un home que s'atansa mandrosa-
ment ; el venedor demana el doble o triple
del preu que ell pensa obtenir, però el com

-prador, el bon comprador sap també que ha
d aterir un preu irrisori.

ELS x9RLATANS

En aquest sector del mercat - sol. haver-hi
els xaólatans.

Hi ha el Consagrat de les serps. Voltat de
gent, amb 'una serp de dos metres penjada
al coll, fa la seva propaganda

—No s'ha d'enganyar ni:ngú — bo i par-
lant treu uns flascons de grassa preparada

Sagarra, si mal no recordo — d'un terd for-
midable. Aquelles dones rentant ficades de
genolls a la rentadora tocant l'aigua, emmi-
rallant-se les seves figures, talment taques
lluminoses en l'aigua lliscant calmosa, ní-
tida.

Ara, veient aquells fonaments allargassats
com cadàvers Insepults llançats al riu, i
aquell jardinet condemnat des del seu nai-
xement a morir ofegat per la rivada, hom
sent una mica de malícia enters els progres-
sos de la urbanització,

LA PLAÇA DE LES OQUES

Damunt la vorera de la banda del riu, pa-

El Diccionari Fabra.	 Mai com en
aquests moments val la pena de parlari de
tornar a parlar dl Diccionari general de la
llengua catalana, obra mestra de Pompeu
Fabra. Hi ha raons molt fartes d'ordre po-
lític i d'ordre moral ,per parlarme, fins hi
ha raons d'ordre meteorològic. Som a l'any
de celebrar el centenari de la renaixença I
a l'any de celebrar el nostre fresquíssim Es-
tatut. Si jo, i moltíssims com jo, no estem
satisfets de la manera com els polítics que
manen aprofiten la formidable ocasió que s'ha
ofert al nostre .país per fer una feina posi -
tivament constructiva i patriòtica , ens satis-
Ei, entre les decepcions i les indignacions,
trobar-nos amb oasis de fcrtilíssim i provi-
dancial catalanisme. Un d'aquests oasis és
sense cap mena de dubte el Diccionari Fabra.

Fins ara teníem' alguns diccionaris, defi-
cients tots, mancats d un c' ntrol intelligent
i d'una màxima autoritat. Ens servíem com
d'únic text ortodox del Diccionari ortogràfic
de l'Institut d'Estudis Catalans, obra també
de Pompeu Fabra. Però el Diccionari orto-
gràfic era un diceion.ani .provisional i in-
complet. Ara davant de 4'obra de Fabra ens
trobem amb alguna cosa .que té un aire
definitiu i acabat; ens trobem amb un vo-
lum sòlid que inspira una confiança 'i una
simpatia profundes. Per a il'home que escriu
per professió o per afició, trobar-se amb el
Diccionari damunt la taula de treball és com
tenir-hui una barreja d'amic í de tigm̂ nseller ira--
prescindible, que us fa una companyia es-
peciái, i al mateix. temps que .us aguanta en
les relliscades de la ploma, i us dóna aques-
tcs higièniques solucions gramaticals per als
problemas que fatalment se'ns presenten' cada
minut a tots els que escrivim en català'.

Aquests problemes .els hem" sentit d'una
mamnera vivíssima tots els escriptors de la
meva generació i de les generacions ante-
riors, que durant molt tem,ps_hem.tingut
d'improvisar i de fiar-nos de. l'instint i, del
gust personal, dins d'aquest gran bosc -laxi-
cogràfic del nostre idioma, . tan, ple de males
herbes, de vicis, de tares, de paraules ira-
pures o usades en s€;ntit impropi, gràcies
a la manca de disciplina i de ciéncia grama-
tical que hem sofert anys i anys:'Par més
bona voluntat i per estudi personal que hi.
poséssim,. nosaltres no teníem temps çj te-
níem suficient bagatge científiç .por resoldre
tot el que ha resolt Pompeu Fabra en la
seva obra monumental, fruit de trenta anys
de treball. Es necessitava "un home del seu
gust, de la seva finor i de la seva ciència,
que raona tots a)s problemes fiilològics i els
resol d'una manera responsable i justificada
per arguments en els quals sempre la ciència
1 la vida .natural de l'idioma es mantenen
en un equilibri perfecte.

Avui dia, després de la presència d'aquest
diccionari, ila nostra llengua agafa un to se-
èyorial de prestigi i de solidesa. Desapareix
la vaguetat i la improvisació ; escriure en
català ja no és una feina d'estar per casa,
mi de no mirar prim ni de tirar urna mica al
dret. Avui dia el coneixement i l'ús daquest
diccionari serveixen per acreditar el que es-
criu la .nostra llengua, d'home, amb una am-
bieió a una cultura auténtica i en definitiva
al més elegant dels patriotismes, perquè es-
tima l'esperit del país en l'aspecte més noble
i més espiritual, que és el tresor de la nostra
llengua. No es concep, dn cap uaí civilirzat,
un home de- mitjans estudis i de mitjana
educaeió, que no escrigui o que no faci tots
els possibles per escriure d'una manera cor.
recta la saya llengua natal. Es obligació es-
criare el català amb un mínimum de de-
cència. No val l'excusa de dir que na els
han ensenyat a escriure en català. Tampoc
me n'enstnyaren a mi ná n'ensenyaren a a
majoria de persones que han ipredicat amb
l'exempme i que han fet esforços de tota mena
per comunicar-se amb els homes en la nos-
tra llengua .pròpia i natural, amb l'única que
tenim el dret i el deure de fer-ho, de la qual,
tots hauríem d'estar més que orgullosos.

Avui dia, seríem indianes de qualsevol 11i-
bertat política, si tots els catalans no posés-.
sim el poll a fer cada vegada 'més gran, a
donar la màxima expansió i els màxims ho-
nors a aquesta llengua, que ha estat el ea-
vail de batalla i ha estat el punt més per-
segui t . dels que no han volgut reconèixer la
nostra personalitat política, penqué •la llengua
és 'naturalment u	 ein dels arguments més forts
i més incontestables a favor mostra.

Si el Diccionari Fabra és d'un inaprecia-
ble valor per tots els que tenim l'ofici des-
criptors, ho és també per tat català que vul-
gur ésser mitjanament culte. Jo citava l'o-
portunitat meteorològica de parlar del Dic-
cionari; perquè' ara que amb la calor la gent
se'n va a fora, i té més lleure per a la lec-
tura i les coses de l'esperit, cap llibre millor
que el I)iccionarï podrà adquirir l'home. que
tingui uns quants dies per matar, al camp
o a la pilatja. Hi ha qui creu que la lectura
pausada i conscient d'un dieclonari és una

feina avorrida. S'equivoca de mig a mig.
El que pensa això és que irlo s'ha pres la
pena de provar-ho. Jo crec que hi ha ,po-
quíssimes coses tan suggestives com l'estudi
d'un diccionari així. No sols com a disci-

ment suggereixen rectificacions, desvetllen

de dir impròpies, modifiquen dessinències
impures usades correntment, en una parau-
J a : fan que el lector senti un respecte més
profund per la llengua que parla i escriu,
cice li tingui més consideracions i se'n senti
més orgullós.

1 cansar de repetir, que dl més alt exponent
de glòria que .posseïm és el nostre idioma.

La Ran,bla de Pi i Margall

La Ra"nabla
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Postals del mercat de GiroaP4WITI!

d'una caixa — amb la grassa que surt de
la serp no n'hi hauria per a res, cal aprofi-
tar ila carn ; la carn es bull extreientane
només la gassa que conté ; la carn se la
menja el gos.

La serp del coll es contorsiona lentament,
prova d'aixecar el cap, que penja amb lassi-
tud. IEl públie, que abans esguardava la serp
amb certa basarda, ara, comença tenir-ne
llàstima, El Consagrat endevina i explica

—Aquesta està 'malalta ; ha de canviar la
pell i no menja ; l'altre dia pregant.la molt
es va menjar un conill de 'més...

LA RAMBLA DE P1 1 MARGALL. ELS PoLLERs

Arran de la barraca de l'Onyar, a l'ombra
de les .acàcies, els pollers en mànegues de
camisa van enllestint les canastres d'ous.
Una multitud bigarrada envaeix la via. 'Es-
teses d'aviram damunt les voreres : oques;
gallines, ànecs i algun ,parell de conills, tot
lligat a parches per les potes. Colles conver-
sant al mig del carrer, aturats ; uns que
van o vénen. Bonior atabaladora ; crits d'à-
necs, gallines.,., el sòl encatifat de pa'l'la que
ha sortit de les canastres i cistells d'ous i
que exhala sentors de pagesia.

Es troben dues pageses conegudes de
temps:

—'Ilola,' Quima.
--Goita ! Poc pensava en tu ara. .
—41 dos, què feu per lla dalt?
—Bé, gràcies a Déu.
—I la Roseta ja és casada?
--Què vols? Ara festeja amb el mitjancer

de cal Bord.
Converses així sovintégen al mercat.
Un camió carregat de gàbies de polleria

intenta endebades obrir-se pas ; la trepidació
del motor, la clàxon i la .botzina són insu-
ficients ; el conductor, suat, espitregat i can-
sat de renegar, es carrega de resignació i
opta .per esperar, assegut, que aquella babel
es descompongui per la seva saó.

PARéNTESI

rades de roba coñfeccionada, paintalo'ns, ame-
ricanes, abrics, etc. Al mig, parades esteses
per terra, d'atuells d'alumini, terrissa, vidre,
etcètera ; un marxant crida la gent amb un
repertori de versos allusius

—Guaita ! Guaita Manuela, tot és a pela !
Trieu i remeneu, però no m'ho trenqueu !

1 en segueixen un reguitzell per l'estil.

grans del mercat — de totes classes i colors.
En aquestes 'parades hi trobareu des de la
seda més delicada al drap més bast : veri-
tables magatzems ambulants. Dintre la ten-
da, els colors es barallen en ]'ombra relativa.
Uines figures — els venedors — s'hi remenen
braoejamt, desplegant i plegant peces. De
tant 'en tant:

_Qmuò falta, noia?
Aquestes parades arriben fins al Pont de

Pedra.
A l'altre costat, parades esquifides. Pisa,

genere de punt, robeta feta, cines petites,
calçat, etc., tot en petita escala.

L. PUJADA DEL PONT

La pujada del Pont de -Pedra pel costat
de la Rambla també té el seu .pintoresc el
dissabte. Aquesta cruïlla de les Rambles amb
la carretera, el dissabte és un problema de
circuilació 'urbana, que difícilment resoldria
el senyor Vàchier. Es umn anar i venir en
totes direccions, ininterromput. Clàxons,
botzines, crits de 'carreters, protestes i re-
nees dels peatons, sovint insults, tot això
barrejat amb els crits de : ((La Vanguardia!
Diluviiii! La Soli1 Dia Gràfic! La. Traca
i encara, el venedor ambulant de corbates:

«'Corbates a pesseta ! a pesseta !... a pesse-
taaaa!n

Gent que baixa d€ll Pont, d'altra que puja;
de la Rambla de Mn. Verdaguer a la de la
Llibertat i viceversa. Badocs, aturats als
cantons esperant un incident fortuit; per

exemple, quan baixa un carro del Pont de
Pedra, carregat, i el cavall va relliscant una
mica a cada pas, sobre les llambordes, hom
espera, gairebé aguantant-se l'alè, el mo-
ment que l'animal quedi assegut a conse-
qüència d'una relliscada. El badoc, si no al-
bira la proximitat d'un incident més o
menys emocionant o .pintoresc, llegeix el

D'AQUELL PONT ESTANT (RETROSPECTIVA)	
atart.

Una dona que porta un parell d'ànecs
Tornem a la plaça de Pi i Margall. El pont troba una coneguda al mig de la via ; es sa-

que travessa l'Onyar. Qui hagi conegut Gi- luden
nona d'uns anys enrera, en passar aquest	 —Goita-la, on vas?
pont sent una mena de recança. L'Areny	 —Cap a casa, filla, que és tard.
d'aquell temps. Aquest tros de riu que va	 —Tu, són cars? .(pels ànecs).
d'aquest al Pont de Pedra era una nota be-	 —Una mica.
llament pintoresca, d'un to rural encisador.	 —Onze pessetes?
Aquell estol de carros i tartanes escampats	 —Déu i mitja.
anàrquicament; unes figuretes humanes tras-	 Una clàxon talla la conversa de cop.
tejant ; els _avalls pasturant en aquella her-	 --Bueno, adéu!
ba, la mr tendra del món — com ha dit	 —Adéu.

Em arribar "enfront del pont que travessa
el riu cap a la Plaça de les Oques, la via
s'eixampla formant una plaça ; per un mo-
m'ent apar que el mercat perd caràcter ; hi
ha molt d'espai lliure, tanmateix, però, no
és més que wn parèntesi. Albirem les estibes
de gàbies d'aviram buides, sota i al defora
de les voltes típiques que tanquen la aplaça
pel costat del vell carrer del Pavo ; al costat
del riu, just baixant del pont, comencen :les
parades de vell. Gairebé al mig de la ,plaça
una altra parada anàloga; d'aquesta en , té
cura una dona, gairebé valla, petitona i ra-
bassuda, vestida de negre, asseguda damunt
d'un caixó arran dels trastos i a l'ombra
d'un paraigua— més aviat amassa gran —
a 'l'estiu. Aquesta dona vestida da negra i
sota d'un paraigua negre al mig de la plaça
assolellada, em fa l'efecte d'una gran taca de
tinta negra damunt d'un pergamí venerable
patiànat pels segles .

A l'ombra de la caserna d'artilleria, el
quiosc d'En Peret, Voltat d'e tauletes rodones
metàlliques, cadires de fusta plegables, bu-
taques de vímet, totpatinat prematurament
per la intempèrie. Fem-hi un xarop; En Pe-
ret ens informarà de tot el que calgui, tot
ho sap i coñeix tothom.

LES PARADES DE VELL

Arrencant de la plaça de Pi i Margall, el
carrer de Galán' i García Hern{mdez. AI llarg
del carrer, sobre la vorera, arran de la ba-
rana del riu, separades d'estris propis per
a pagès, ronsals, galledes, eines de tall; etc.,
entremig les parades de vell, misèrrimes,
abandonades en aparença; quatre ferros vells,
sense arribar, però, a antics, ampolles de
totes formes i mesures, objectes de llautó i
paperam, poques vegades interessant. Difíl-
ment s'hi veu un objecte que cridi l'atenció.

Els venedors de vell no diuen res a ningú

els seus articles no necessiten .propaganda.
Si ham demana preu d'un objecte, la sera
resposta és concisa: Generalment estan apar-
tats de la parada ; quan un vianant després

Cristalls de Bohèmia, Vidres esmaltats

GALERIES SYRA
Diputació, 262 - Telèfon 18710

qu	 q
pessetes, més el regalo, no val més que qua-
tre pessetes?

Una veu del .públic
—Sis!
Lamentacions del xar4atan. Parla de ple

-gar el negoci ; no vol perdre més diners.
Algó -augmenta l'oferta.

El Rei dels paraigües amb un gest de re-
signació, que envejaria qualsevol 'primer at.
tor, diu al secretari — un vailet que té al
costat

—Té ! Per a aquell home. — Al públic 
—Qui és l'altre?

Reparteix uns quants paraigües amb el
corresponent regalo. Comença la propaganda
d'un altre article, mantes, rellotges, ett.

EL FIRAL

Mugir de bous. Porcs tancats en barreres
semicirculars. Una truja menant una garri-
nada rondinaire; una dona els esquiva les

mosques amb un cinglant. Negociants amh
una brusa llarga, un bastó i un puro, mig
mastegat, a la boca. Una filera de bous es-
tacats a una barra de ferro fixa a terra, al
llarg del Firal. Uns ajeguts, com dormint,
molts adoptant poses Inversemblants tots
però, eçgviva'nt-Se les mosques, mandrosa-m

ent, amb la cua. Un vedellet tendre estira,
golafre, la mamella d'una vaca descarnada
i vella, els ossos de la qual formen profun-
des cavitats entre ells. Dos gitanos porten
per les morralles un cavall d'edat indefini-
ble ; fan cara de .prunes agres : mal negoci.
Un negociant menant un parell de vedells
que porten els ulls tapats; un mosso els
estira del ronsal i el negociant al darrera
clavant garrotades a les anques de les bès-
ties, bo i mastegant un tros de puro.

LA RAMBLA

La Rambla de la Llibertat. Ací, si fem
un anàlisi del conjunt, trobarem quelcom de
grotesc entre el pintoresc. Qui tingui pressa
per anar a les Ba'llesteries o Sant Agustí,
que passi pel carrer de la Neu cap a les
Voltes d'En Rosés o per la plaça del Molí
cap a les pescateries.

Les pageses amb un cistell a cada braç,
sovint embussen el camí, aturant un mo-
ment la circulació, aviat, però, s'obren pas
atropellant tothom. Uns joves plagues apro-
fiten l'ocasió per a fregar-se amb ila noia o
dona del davant. Passa una xicota amb un
parell de conills penjant d'una nià ; a l'altre
braç un morador de farcell i una oca que
estintolada en el pit treu el cap per sobre el
muscle ; els joves li tiren piropos obscens.

De les parades dels costats
—Què falta, noia?
— t

--Una samarreta, jove?
Una dona demana una peça que no és

en aquella parada. La marxanta té la pa-
raula :

—No en trobarà pas enlloc. Quedi's això
encara és millor.

Anem .marxant a poc a poc: IEIs quioscos
de periòdics voltats de badocs que miren les
làmines de la premsa gràfica.

A la cantonada del carrer d'Abeuradors,
uns inúsics_ de carrer acompanyen amb el
violí un duo — tenor i baríton — que canten
La Reina ha relliscat, votats de noies ; sol-
dats i joves que compraran el romanço,

L. PLAÇA-MERCAT

La plaça de cada dia ; el dissabte, però,
és el dissabte, i 'bé s'hi ha de 'notar la dife-
rència. Die cap a cap de la Rambla, fins a
l'Argenteria, una bellugadissa de llum i de
color, aixecant sonoritats suaument vibrants
com uin remoreig de picarols.

Damunt l'asfalt, fileres paralleles de tau-
les de carn, parades de fruita, de-pastisse-
ria, de flors, de torrat ; una munió de gent
s'hi mou en tots sentits. A cada costat de
Rambla, la via pel trànsit rodat, d'amplada
justa per un carruatge. Les hortolanes co-
breixen de verd 'la de la dreta ; a la de l'es-
querra les pseudo-pageses amb algun parell
d'aviram. Per ací passa tota la gent que va
i ve de l'Argenteria i la que no cap al mig
de la Rambla. Les pseudo,pageses a primer
cop d'ull semblen els venedors de vell : no
diuen res a ningú ; sembla que tant els fa
vendre com 'no vendre, però elles no aban-
donen mai el !lloc i quan algú s'hi atansa
per a comprar se'l miren amb recel.

Una conversa d'una pseudo-pagesa i amn
presumpte comprador :

—Quant ne voleu d'aquests ànecs?
—Dotze pessetes.
—+Per deu me'ls quedo.
—Pobret ; ni onze tampoc. No us els heu

mirat bé aquests ànecs; són molt tenres,
sempre han menjat gra. Voleu fer onze i
anija? Au, que és tard i vull .plegar.

—No farem res ; són vells.
—Això ,pla. No hi enteneu pa ben gota

si dieu això, són tenres com un'aiga.
EI presumpte comprador i la pseudo-page-

sa no s'han entès.

L'ARGENTERIA

El carrer de i'Argenteria és com una mena
d'apèndix. L'aspecte si fa no fa és el mateix
de sempre; avui hi ha més venedores i en
general més moviment.

Fileres de venedores des del cap de 1a
Rambla fins als Quatre Cantons. Coves '
cistells de fruita de collita pròpia, bolets
en el seu temps —, formatges casolans, un
mica d'hortalissa.

L'ambient de l'Argenteria és netamen
rural.

'	 plina literària ; n'hi ha prou amb sentir cu-
1	 riositat i amor ,per la nostra llengua.

—	 La lectura i il'estudi del Diccionari repre-
a senten una higiene inapreciable, a cada mo-

t substitutius per les paraules i les maneres

LA DARRERA

Recorrent el 'mercat seguint l'itinerari se
gons les postals, quan arribem a il'Argente
ria, manca poc per entrar el mercat en e
periode agònic. De dotze a una del migdi
comença a destriar-se notablement. Aquel
que a aquesta hora no ha fet el mercat, j
cal que s'espavili. Tombant la una tot e
mou lentament, la ciutat reposa de J'esfor
del matí Alma revifalla escadussera... 'E
caure la tanda mor el mercat.

a	 No hem d'oblidar ^mai, i ino ens hem de

a 1 que si com a poble hem de contar en el
s	 món, no serà per les vociferacions i les anèc-
ç	 dotes estèrils dels polítics, sinó per tot el

E

Per visitar Girona, tots els dies de Pan)
són bons. Girona té un encís per a cada
temporada. AvUi, però, deixem la Girona
històrica i monumental. Provem de trobar
el dia anecd&ic i •pintoresc ; anem-hi un
dissabte, dia de mercat. Triem un dia asso-
lellat d'estiu. Un dissabte de pl uja és mer-
cat mort.

EL TREN CORREU

Gairebé .pot dir-se que el tren correu pro-
eedent de Barcelona porta l'obertura oficial
del mercat ; només mancava la gent que
arriba en aquest tren per a ésser-hi tothom.

Per la porta 'de sortida de l 'andana s'es-
cola un contingent que envaeix la Plaça del
Carril. !Els burots són tot ulls.

—Ep, mestressa !
S'atura una dona de Fornells i destapa cl

cistell
—Cunís petits.
—Conts?
—Vuit.
El burot li dóna uns fulls del talonari i

la dona paga.
Un altra.
—^Q'u portes ací?
—fotre caps.
La mateixa operació del talonari.
Les dones marxen botzinant
—Ara mateix fa fàstic venir a mercat, els

lagos te s'ho fumen tot!

EL CARRER NOU (PROGRÉS)

LA RAMBLA DE MN. VERDAGUER

En l'ampla voravia firis arran de la balus-
trada del riu , parades de robes — les més

Aglomeració de gent i carruatges. Cal te-
nir en compte que aquest carrer és part in-
tegrant`de la carretera. A des voreres, es-
tretíssimes, la gent no hi cap. Per un ma-
teix costat els transeünts 'marxen emn direc-
ció oposada. Topades ; cops de cistell. 'El
trànsit rodat marxa amb dificultat, amb
màximaprecaució. Clàxons, 'crits. Al .peu
denla pujada del Pont de Pedra, aquel] urbà
tan simpàtic que els dies normals amb prou
feines ha d'actuar, avui, dissabte, no té
prou braços .per a regular el trànsit.

LA PLAÇA DEL G';RA (SANT FRANCESC)

Calma relativa, potser aparent. Grups de
sacs drets arran el cantell de les voreres,
amb la boca oberta, plens de cereals i lIe-
gums. Ací i allà, colles de negociants amb
posat greu discuteixen sense estridències,
com uns perfectes homes de negoci ; 'mai no
parlen de res més que del negoci. De, ve-
gades, poques, algun insinua una rialleta
en assentiment a I'allusió £ailaguera que un
amic li ha fet, referent a un ban negoci ; el
seu somriure, però, és seriós amb un to de
suficiència satisfeta.

EI públic, 'poc exigent, queda satisfet. El
Consagrat comença a distribuir flascons d'a-
quella grassa que té una pila de propietats,
que guareix gairebé totes les dolences, bo I

amoixant el rèptil penjat al coll.
El de la mona, 'Comença fent 'l'apologia

de la mona, amanida amb xistos atribuïts
gratuitament; quan té el públic reunit, fa
punt i a part i enfoca de ple la propaganda
del seu article. !El públic es redueix ; cal in-
tercalar algun xisto entre la propaganda i
esperar el :moment feliç per a la venda. So-
vint cal intentar-h y en pèssimescondicions
de personal.

El Rei deis paratigiies. Aquest dóna duros
a quatre pessetes ; és el més popular. D'a-
rnunt d'un cadafal de taulons i cavallets,
crida, gesticula, s'esgargamella per fer en-
tendre ^a l'auditori els avantatges que pro-
porciona als compradors. 'Suat, rogallós, de-
inostra la qualitat del gènere i vade seguida
al gra, mostrant un paraigua a una mà i
l'altra closa

—Jo, no enganyo ningú ! Vosaltres ma-
teixos ; què val aquest paraigua ?, tingueu
en compte que .amb éJ paraigua hi va tat el
que tinc a 'la mà — i estira el braç amb el
puiñy clos —^ de regalo ; ací hi ha paper o
plata! ! Qui és el primer? Qui?

Tothom espera veure la sort del primer
la sorpresa del regalo. Per fi surt una veu

—Quatre pessetes !
Una ganyota sarcàstica del xarlatan

llança colèrie el paraigua sobre el cadafal.
—No us en doneu vergonya? Un paraigua
e a ualsevol botiga us en fareu onze

 que representi una ànima i una cultura
autèntiques,

JoaN PARADEDA	 JosrP MARIA DE SA'GARRA
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—	 PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MARTI^C

Màxlma rapidesa 0 Màxima qualltat	 —
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ELS P. E. N. CLUBS A DUBROVNIK

El patriota enfront dels nazis
La moció aprovada. — Ha calgut un re- Acusada tan directament era d'esperar,

tard de dos mesos per a saber — i fer sa-' com així va esdevenir, la retirada, entre es-
ber — si a algunes de les delegacions que broncs i riallades, dels nazis bufats, estofats

	

es van abstenir de signar '1a moció dels	 i, físicament, botiflers.

	

P. E. N. reunits a Dubrovnik (Ragusa) que	 * * #
condemnava la política cultural de Hitler,
els havia estat ratificada llur neutralitat. Els nazis i ex patriota. — Si us Chau
Dues motes breus, llegides a la premsa aus- establir distincions .paradoxals heus -en ací
tríaca (la qual ha atorgat molta d'importàn- una : en tot i per tot hauríeu conegut, com
cia a la resolució condemnatòria de l'Xlè a la Dalmàcia croata vaig conèixer jo , qui
Congrés internacional dels P. E. N. Clubs) era, dels alemanys presents — delegats ofi-

	

anuncia que tres d'aquelles delegacions no	 vials o representació lliure — nazi, i qui pa-

El teatre on es celebrà el Congrés	 `

La cua davant de la Presó Model

Viatges Marsans, (f A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

Excursió col'lectiva a

ROMA
amb motiu de la celebració de l'Any Sant

ig dies de deliciós viatge, per pessetes 577, tot comprès

Pròximes sortides: 1 2 d'agost i 9 de setembre de 1933

DEMANI FASCICLE EXPLICATIU

,, U,
EL PROCÉS PELS FETS DE TERRASSA

AI marge dE
Més aviat enmig d'una certa indiferència,

a la Pressó Model s'ha celebrat un Consell
de Guerra dilatadíssim. Més de cinquanta
hores de durada, una setmana sencera. Set
jutges, cinc defensors, un fiscal i quaranta

-dos .processats.
La justícia ha actuat i ha fallat. No hem

de fer consideracions sobre la pena impo-
sada. Només una. Amb aquests fets la Re-
pública no volgué emprar repressions. Les
coses han lliscat pel procediment ordinari.
Per això hi ha hagut severes sancions. L'al-

ta direcció del faisme equivocà '1a 'tàctica.
S'esgargamellaren cridant contra tota de-
portació i demanaren justícia i jurisdicció
pertinent. Doncs bé ; els comunistes lliher-
taris de l'aixecament de Fígols, deportats a
Bata enmig de grams esgarips, es'.passegen.
Els comunistes llibertaris jutjats d'un a un,
á través de tota 1a maquina judicial, qui sap
quant tardaran a fer-ho.

es malmeten sense jira t.
Amb aire de fatalitat indeturable arroncen

les espatlles
—Nos toca padecer. Padecer, eso debemos

hacer,.,
*z*

I els processats? Sans, robustos, bon co-
lor, tranquils, ben vestidots, i, tothora, amb
un aplom que esgarrifava. Somreien i reien
per un tres i no-res. Més d'un s "insolentà
amb el propi Fiscal.

IEIs quaranta-dos processats seien en sis
bancs. Tres a banda i banda. Si , com a es-
tudi, hom els hagués ordenat .per edats,
s'hauria vist que més de tres bancs els ocu-
paven minyons .menors de vint anys.

Joveníssims uns, joves altres, algun de
mitja edat: tots fanatitzats. Comunismo Ii-
bertario ja ve a ésser com un rampell de
follia. Aquells nois creien que d'ací un any
serien gels amos. Per a ells al món hi ha
una sola cosa, un sol fet, una sola justicia
la seva. Avidament, tremolosament beuen
la fe al Luchador, Tierra y Libertad o a la
Soli. No hi ha veritat, si no és llegida ací.

A la Presó, pel conducte oficial, o diem-ne
postal, no arriba més que un diari. Els altres
arriben a mans de visitants, amb els plàtans,
els préssecs o la roba neta. •Només que hi
arribi una sola publicació de les alludides,
dóna la volta a la casa com la muralla , cir-
cula •'unes a altres mans enfebrosides. En
plena sessió, hom els en féu arribar algun.
Sis ulls e1 devoraven alhora.

^De la taula de la premsa als bancs no
hi havia ni dos metres. Al principi ens mi-
rayen amb prevenció. Després, alguns venien
a demanar explicacions,' amb vehemència i
impertinència, sobre la ressenya del dia an-
tertor. Estaven descontents de totes, fins de
les de la Soli. Principalment, al redactor del
diari que es llegeix més a 1a presó, 1'abor-
davén i el cobrien de blasmes i retrets

Tu, el que ets és un periodista sense
dignitat.

— Res, home, res : ets un falsari i .prou.
Més tard la convivència ens féu Ilhgar

Certa .simpatia. Aquests xicots fanatitzats són
valents, enormement valents, i són francs.
Amb un home franc sempre s'hi higa amis-
tat. El més petit de tots (de més perímetre
toràcic que no pas alçada), és el més de-
cidit, un dels capitostos. Mentre repartia les
armes a l'Ajuntament de Terrassa i distri-
buïa la defensa, sonant ja els primer trets
de la guàrdia civil

' 
cargolava cigarrets sen-

se vessar ni un sol bri de tabac.

Una figura més efectiva que representati-
va dintre la F. A. I., davant meu es dolia
així :

— Aquest procés, encara que no ho sem-
bl¡, és una qüestió de vida o mort per a
nosaltres. Aquests nois són del més jove i
m¡lloret que tenim a l'organització. Si, enca-

ra que sigui momentàniament, ens els anul-
ien, perdem tot un gran reducte, tot una
ciutat, Terrassa. Es clar que de l'Ajuntament
se'n van poder escapar alguns de bons...
però no basta, no basta.., només ens fal-
tava això.

**

No es pot dir que els processats fossin ter-
rassencs. Tampoc que fossin immigrats.
Meitat i meitat. Els condemnats a .penes més
greus — més o menys directius -, catalans.

Caldria dir alguna cosa del focus anar-
quista de Terrassa., Es la ciutat on n'hi ha
més de Catalunya. Abunden els teoritza-
dors, vegetariains o naturistes ; algums arros-
seguen una mena de ,pacifisme junt amb urnes
barbasses frondoses a ,l'esti4 rus dels grans
mestres entre els processats i entre el pú-
blic •n'hi havia exemples —. Ells o els seus
deixebles foren la intel•ligèincia. Els elements
immigrats hi posaren la- violència.

La F. A. I. és molt exigeint amb els seus
advocats. Sempe els té recel. Té por que
esdevinguin confidents. No crec que hagi
quedat .gaire satisfeta dels que pujaren al
Consell. Foren cinc, Tiraren més aviat les
coses cap a un lluïment personal. Es bara-
liaren entre ells ; hi hagué problema lin-
güístic que donàocasió .a prodlür-se grans
espectacles de celobertportats a terme a
gran tren per un advocat tan grotesc i di-
vertit com unticataià.

Mirat objectivament, però, ,aquest fou —
jurídicament —ol millor de tots. Millor que
el senyor Barriobero que era la vedette im-
portada amb grans propagandes de Madrid.
Estiguémolt ,pansit. Defraudà 'tot un públic
que quan deia Con la venia ja aixecava el
cap amunt •tot decantant-lo una mica, dis-
posat aescoltar amb tota ]'ànima.,

Seria injust negar que el senyor Barrio-
bero alguna vegada té raó. Per exemple]
quan en vil seu informe treia com argumenta
de „pes
;: Eh nom .de què es diu que els meus pa-

trocinats volien enderrocar el règim republi-
cà? En nom d€l comunisme llibertari? Però
si avui •encara és l'hora que s'ha de saber
en què consisteix això. No hi ha cap pre-
cedent .a l'estranger. IEn tot Espanya, quants
afiii.ats hi ha sota aquest nom? Es que n'hi
ha prou, encara que fossin un mrhó, per
ésser una força capaç de substituir un rè-
gim? Si són molt ,pocs. Aquests nois de Ter-
rassa, no obeint a cap moviment cohesionat,
obraven pel seu compte i risc. Si són tan
joves... que no ho veieu?

*5*

Moments tràgics? També de tètrics. Un
dels més impressionants s'escaigué mentre
el fiscal feia la relació dels fets.

Feia una calor asfixiant. Les finestres de
la sala d'actes, lluny de deixar entrar aire,
només deixaven passar veus llunyanes de
presos en esbarjo. Era l'hora que el dia cau

el sol ha deixat tot el seu caliu ; tothom
suava en la mitja penombra de la sala.

EI fiscal amb veu uniforme explicava fets
i més fets, només susceptibles de realitzar-se
en plena follia, actes caòtics que només po-
dien emmenar a l'estèril sacrifici, sacrificant
altres homes.

D'una ceta, a tres metres de la reixa per
on entrava la mica de llum que permetia
la lectura, un pres boig, belga, a punt de
repatriar, sobtadament es posà a cridar in-
sultant en flamenc i escopinr universalment
un sentinella invisible. (Eren uns crits que
omplien d'angoixa i de neguit. 'E1 Fiscal
anava llegint, no s'aturava. La veu de l'un
a estones no deixava sentir la de l'altre.

EI fiscal llegia uns actes de follia. La veu
d'un foll t'acompassava. Feia com de dia=
pasó.

Aquest duet esgarrifós i simbòlic durà deu
minuts.

-	 CÁRU•s SENTIS

Miran
a I:.i.c

Lina circular "pacifista"

Encara que no es cregui, ha sortit de
Frick, ministre de l'Interior del Reich. Diu,
per exemple

«La revolució alemanya, victoriosa, ha en-
trat a l'estadi de l'evolució, és a dir, d'un
treball constructiu, legal i normal. La tasca
niés iin Ortant del govern del Reich consis-
teix ara a consolidar, moralment i econò-
micament, el poder total que té. Però seria
comprometre aquesta acció seguir parlant de
Continuar la revolució o suggerir la idea
d'una segona revolució.»

De totes maneres, la circular també diu;
«El senyor canceller del Reich m'ha encar-

regat expressament d'invitar els senyors
stathalters del Reich i els governs dels Es-
tats a assegurar a tofa costa, i en tots els
dominis, l'autoritat de l'Estat, i a oposar-se
enèrgicament; .per tots els mitjans de què
disposen els poders públics, a tota tein ta-
tiva, surti d'on surti, que tendeixi a capar o
només posar en dubte aquesta autoritat.»

D'això en diuen evolució?

Lligueu caps

Oualsevol pot haver llegit als diaris no-
lícies com aquestes:

El professor. Spahn, cap dels nacionals
alemanys catòlics, ha passat al nacional. so-
cialisme. Ha publicat una declaració dient
que Ii és impossible seguir dos caps ; amb un
en té prou ; i és Hitler (l'altre, el repudiat,
no pot ésser sinó el papa).

L'òrgan nazi del comte Reventlow, el
Reichswart, ,escriu : »Ens diem cii istiuns,
però no en som ni en podem ésser. El cris-
tianisrne és inconciliable amb la nostra raça.
Alemanya fa avui la seva revolució en nona
de la creu gammada, l'antic símbol nòrdic
de la vida, i no pas en nom del Gòlgotaa»

El ministre d'Afers estrangers d'Alerna-
uva, després de signar el concordat amb el
Vaticà, ha declarat : e.. .Aquest conveni ini-
plica que ambdues parts concordants estan
'igualment segures una de l'altra i que arna
harmonia cada vegada més gran regna entre
les dues pyotències.»

Ara, qualsevol lector pot provar de posar
d acord el que acaba de llegir.

Remei a l'enyorament

El. general Vaugoin és inamovible al seu
lloc, al cap de la Bundesheer austríaca, des
de 1920. Per ell, Austria i el seu exèrcit ho
són tot, i així que la propaganda nazi co-
mençà a . infiltrar-se en l'exèrcit, rengué
mesures severes. Posà al retir èl comandant
de la guarnició de 1;regantz que havia auto-
ritzat, l'abril passat, e l cant de l'himne hit-
lerià en una receQció d'oficials bavaresos,
dissolgué una associació militar racista i
n'empresonà els caps.

El seu ideal és el servei militar obligatori.
«Si hi ha tants xicots que, en diverses orga-
nitzacions„ porten camises de tots colors —
declarava fa mesos en un discuurs—, és que
enyoren l'uniforme. Llur incorporació a l'e-
xèrcit donaria la seva finalitat veritable a
aquest enyoranrent.0

Comparació afalagadora

Herriot 15agà amb la pèrdua de la presi-
dència del Consell, la seva convicció que
França havia de pagan, el 1 5 de desembre
/irisat, la 25art corresponent del deute,; amb
els Estats Units.

Això li valgué una gran simpatia en
aquell país, d'on rebé moltes felicitacions i
on té una autèntica popularitat. L'ex-pre-
sidènt del Consell, sobretot, cita una missiva
que vi rebre d'una americana — que més
zal sur/osar , jove i:.bonica —, per a-conso-
lar-lo d'haver estat tombat per la Cambra,
i que acaba amb equesta frase :

r La vostra caiguda, senyor president; és
laii bella com les -del Niàgara.»

Jocs d'afzar
Sembla què l'estalvi francès no es dedica

larl de pressa corra abans a,cobrir els emprès-
liis. 1 aleshores l'Estat ha decidit de ci"ear
una.- loteria a l'estil de l'espanyola. El pro-
cediment to^á- amb serioses oposicions, so-
bretot entre els ylts- funcionaris del ministe-
ri de Finances, oposicions de caràcter moral.

Però els' Estats no solen mirar snassa
prirn quan necessiten diners. A Aleinanya
mateix, on el joc era proscrit, ara flortird per-
tot. Es diu que això és degut a lwver-se ob-
servert que els senyors prussians, que rebien
milions de marcs de l'Estat per a sanejar
llurs terres, se'ls anaven a jugar a La Rivie-
ra, i l'Estat ha decidit que, mal per mai,
més val que aquells milions es quedin al
Reicli, Baden Baden, Wáesbaden, Ems, tot s
els balnearis, en una j araula, tindran les
seves sales de joc.

A hropóst d'això lg premsa alemanya ha
manllevat els coinentaris a un clàssic llatí,
Tàcit. Segons aquest historiador, els ger-
mànics eren tan aficionats al joc que, quan
ja havien perdut el que més apreciaven, ca-
valls, dones, es jugaven la prò¢ia llibetat.
Sti tenen, de debò, una tendència tan pro-
funda, més val aprofitar-la.

La diàspora dels cretins

L'oficiira de política racial del ministeri de
l'Interior del Reich ha publicat una estadís-
tica impressionant de la quantitat d'alienats,
retins, idiotes, epilèptics i psicòQátes (ama-

ble eufemisme) que hi ha a Alemanya, als
quals podrà ésser aplicada la nova llei d'es-
lerilització dels tarats que acaba d'ésser pro-
nlulgada i té per objecte preservar la raía
alemanya de les tares hereditàries.

Cap país estranger no es pot alegrar ni-as-
se de la llei que ha implantat herr Frick.
Al moment de posar-lag la pràctica, els
trenc d'Alemanya cap a l'estranger sorti-
ran plens de cretins i idiotes disposats a no
deixar-se esterilitzar. Adhuc els antisemites
reconeixeran que aquesta diàspora és molt
hit ¡or que la dels jueus.

e y es sessions

Davant la porta de la Model, durant tota 1 ‚ 	 *
la setmana que ha durat el procés, cada dia Les sessions del Consell de Guerra foren
á les dues de la matinada es formava una extr,aordinàriamel^t predigues en	 incidents
cua — de primer inacabable

' 
després Q'ex- ] incidències purament anecdòtiques.

periè^ncia repetida la va nivellar exactemant Hi hagué urna llarga desfiilada de testi -
a cent deu llocs, cabuda de la sala — per I monis de càrrec, carregats de por i de men-
assistir a la sessió del matí.	 A la sortida tides.	 Es rectificaren en tot el que havien
d'aquesta, hom corria per veure si arreple- dit en manta ocasió. Es confessaren com a
gaya un lloc .per a la de la tarda. falsaris o mentiders. Dieien que no es recor-

La immensa majoria d'aquesta cua estava daven dexee, que havien estat o estaven ma-
integrada per dones, familiars dels proces- lalts. Veritables tipus de sainet. Amb urna o
sals. Quasi ningú més, a despit que la Soli dues	 excepcions, . tots	 serenos,	 vigilants	 i
deia que hi havia tot el proletar¡at. guàrdies müniolipàls. Llur procedir té explica-

La cua tenia dos moments igualment ter- ció i àdhuc excusa, Amenaces? Coaccions?
fibles ,per les	 dones	 i alguna criatura :	 a Potser simplement pressions familiars o de
mig	 mati sota	 el sol,	 a l'a lbada sota	 la veïns.
humitat de la rosada. Darrerament, des d'un Quan entraven a la Model, ddl públic que
balcó veí llençaren alguna flassada. feia cua sortien i:nvectives

Entaulàrem conversa amb la mare i la . Mi.rate'Is.	 Ja	 les	 apagareu,	 ja.
germana d'un processat — precisament dels — Ahí	 van	 los	 verdugos,	 ¡ Verdugos!
absolts i que, segons em contaren, tema gna- ` ¡ Verdugos !,..
nulacions als ulls, com una d'elles — que Quan els cridaven a declarar ensopega-
repartien la jornada entre dins i fora de la en	 parlaven una mena d'idioma semblant
Model. Vuit hores al Saló d'actes ; setze a rel castellà, donaven voltes a la gorra.
fora la porta.

--Però, tants dies! Que no ho veden que * * *

han obti^ngu-t l'assentiment a llur actitud
dels Clubs respectius, gels quals s'han afa-
nyat a rectificar-los. A divuit delegacions que
signaven la moció cal afegix_n'hi, doncs, tres
més. Ni entre les primeres ini les darreres
no hi ha, però, Itàlia, 'El «futurista» Mari-
netti és el menys arriscat dels aventurers
de a literatura i el més a-passatista» dels
diplomàtics. (A retenir que la delegació ita-
liana era, com l'alemanya, oficial. Els prin-
cipis generals deis P. E. N. Cipbs es ressen-
ten de l'adhesió d'aqusts Clubs nacionals in-
tevinguts.)

Des de La Publicitat vaig informar •els
lectors catalans de les incidències sobrevin-
gudes en el transcurs de la discussió, alta-
ment .apassionada, de la moció presentada
inicialment, .per des d'Anglaterra i França;
a Catalunya, Eslovènia i Flandes. Crec que
per als lectors de MIRADOR serà d'interès de
conèixer-lea íntegra. Deia així

^a'E1 Congrés de P. E. N. Clubs reunits a
Dubrovnik el 2 6 de maig de 1933, creu un
deure de recodar els principis generals sobre
els quals han estat fundats els P. E. N.
Clubs i sense el respecte dels quals Peris
tència de la federació perdria la seva raó
d'ésser : I. La defensa dels drets de i'es-
perit can tota circumstància ; II. L'acosta

-ment dels pobles pels camins intelleotuals i
especialment -per la literatura ; III. En con-
seqüència, la condemna de tot el que pot
amenaçar sia els drets de l'esperit, sia il'a-
costament dels pobles ; particularment els
prejudicis de races o de confessió religiosa
r els fanatismes nacionals.

Aquests -principis han aparegut com a tan
essencials als P. E. N. Clubs que — sobre-
tot al Congrés de Brusselles ol 1927—, han
decidit de restar-hi fidels «àdhuc en el temps
de guerra». Amb més raó -tenen el dret d'ex-
pressar llur dolorosa sorpresa de veure
aquests principis, en temps de pau i ien un
país altament civilitzat, sofrir les violacions
més grans, entre les quals bastarà esmen-
tar: r. a els autodefès de -llibres d'autors
nacionals i estrangers a les places públiques,
autodefès anunciats molts dies abans sense
que les autoritats hagin cregut un deure in-
terve^nir-hi ; z."g els atem-ptats a la llibertat
individual dels escriptors i representants de
l'esperit per raons d'opinió o els fets d'in-
tolerància obligant a exiliar-se homes emi-
nents per un sentiment legítim de prudèn-
cia ; 3.a, la destitució- de personalitats uni-
versitàries o intellectuals que no havien co-
mès cap desmèrit en l'exercici de llur funció
i molts dels quals gaudien d'urna considera-
ció universal.,u

triota. De Trieste ,a I)ubrovnik, de liotor a
Cetinje (capital del vell Montenegro), e1 gest
generós, -el to franc, la dignitat sense em-
bafament del qui representa una -pàtria s'es-
queien precisament en 'Ernst Tofler, dl poeta
exiliat, l'escriptor titllat de filo-comunista
la rialleta fosca del gatamoix, el gest hie-
ràtie hipócrita, l'heretge social s'esqueia en
el delegat dels escriptors hitlerians literària-
ment desconeguts.

Em plau parlar d'Ernst Toller, -patriota.
Els qui dubten que hi ha per damunt de les
nacions jerarquitzades i dels .estats fòssils
una, unes pàtries latents, àdhuc allà on la
pàtria coincideix 'amb la nació i la nació
amb l'Estat, la infinita tristesa del -poeta
exiliat, els hauria alliberat de llur escepticis-
me i haurien convingut, amb mi, que àdhuc
en Estats uninominals i unilingües la nació,
rígida, ofega la pàtria espúntania. No havia
conegut mai , tot i la llista històrica de poe-
tes -c ciliats (per ventura però e! poeta no és
sempre c(un exiliat» ?) un exiliat present. Ho-
res r hores a costat meu, a bord del piròscaf
italià que ens duia, solitaris, -a Ragusa, '1'ol-
lcr enyorava, indócil a totes des suggestions,
la Pàtria. Hauríeu dit que, interiorment, ell,
internacionalista, es rebellava contra l'Adrià-
tica flexible, els càlids illots flotants -al llarg
de la costa, el batre d'ales, indolent, de les
gavines, et ca^pvespre allargassat i dolç, la
música inenarrable delsestels a -mitja nit.
No -estava bé dret, s'inquietava .assegut,
abandonava a primeres hores de la mati-
nada la cabina per entrar-hi de mou adés i
sortir-ne de nou ara. El sol del .migdia li
era oboe i les tonades més frenètiques del
jazz del -cabaret de bord, tristes. IEils més
flonjos dels coixins Ii eren incòmodes i el
Inés ben elaborat i perfumat dels cigars, de-
testable. Era l'enyor de la iPàtria, la reali-
tat infame de no goder-s'hi aixoplugar més
sense trair l'esperit, sense humiliar-se al po-
derós intrús.

Per ell, poeta, i per altres alemanys exi-
liats — pacifistes, demòcrates o comunis-
tes —, se .m'ha fet més present que mai la
distinció etnre lla pàtria necessària i la pà-
tria abstracta. Els •patriotes alemanys d'a-
cu¡, els únics per ventura, són els exiliats.

Er nst Tolter .amb les seves gambades fre
-nètiques, el seu esguard cendrós, 1Iunyà i

m<ibr^l, va representar als meus ulls durant
vint dies l'etern poeta exiiiat, víctima sacri-
icada sempre .per la puresa dels seus ideals
i, o història de tots els pobles, pels seus
i pels qui més ha estimat, i -vituperat amb la
llengua que nodreix amb la seva sang.

J. V. FOPX



n 117irkey», en un fil io de l "alt Disney

EL. CINEMA

La veritat

UN GÈNERE CINEMATOGRÁFIC

'èxit dels dibuixos animatsL 
UNA FIGURA QUE DESAPAREIX

Roscoe Arbuckle «Fatty»
canv iar totalmnt el panorama quant als films
cle dibuixos animats.

Np vc;em neg'lr e: tresor que signifiquen
els films muts de dibuixos, :no volem sinó
constatar la importància sobtada que aquests
petits films s'han trobat adquirir de cop i
volta des del punt comercial, espectacular
i també, innegablement, des del punt de

dvista artístic amb l'adveniment  el sonor.
t fet que en la resta de la producció.^lques	 >q 

cinematogràfica s'assenyalà per un movi-
ment de retrocés ben marcat, en el camp

Quan la setmana passada vàrem tractar
des d'aquí de confegir una llista de bons
films, seleccionats entre els millors que han
passat darrerament per Barcelona, voluntà-
riament prescindíem d'alludir les quatre Silly
Syntibhonies'en colors presentades en el curs
de ila temporada per Watt Disney. Aquestes
meravelloses creacions pertanyen efectiva-

icinema, nselcdgènere autònomntau^n e e eme g
absolutament autònom, circumstància que
sembla invitar-nas a distingir-lo de la resta
de les çtiv,itats cinematogràfiques en les

nostres tasques crítiques. Mesclar en un ma-
teix catàleg Remordiment i El reti Neptú
ens sembla un acte arbitrari que hem volgut
evitar; tan llunv esta Trona cosa de ]'altra,
com .pot estar-ho una sessió de putxine1li;
d'una funció de teatre. 'El film de dibuixos
té la seva història, s'inspira d'un esperit,
dopèn d'una Poécnica del tlot diferents als
que trobem en la resta del cinema.

Es curiós de constatar que els dibuixos
.animats, la tècnica dels quals • preludià el
cinema pròpiament dit, no sols hagan sobre:
viscút fins ara, sinó que fins i tat s'han
trobat, .avui dia, poderarribar a,constituir
la màxima atracció de l'espectacle cinema-
togràfic. La successió ràpida d'una sèrie cli
dibuixos, creant en passar per una ober-
tura lluminosa del mateix . tamany de les
imatges, la illusió del moviment, heus ací
l'autèntica prehistòria , del cinema. ,Joguina
simplicíssima que uns , iiuventors enginyosos
amaren perfeccionant. El prilnclp dei u-
nema estava implicat allí. L'aplicació de la
fotografia al principi de la retenció de les
imatges per la costra retina, havia de donar
naixement al •cinema,.

Ja ho hem dit, el film de dibuixos sorto-
sament ha sobreviscut a aquell moment pro-
cinematogràfic. Ells ens han •acompanyat en
totes les etapes de la inostra vida cinemato-
gràfica. Durant molts anys, com a comple-
ment innocent tolerat perles persones grans,
talment un moment d'expansió dedicat a la
mainada; o bé com a apèndix humorístic a
una revista d'informació, o bé també uti-
litzat amb mires :. publicitàries. Sempre un
el programa sense entusiasmar a ningú, i
val a dir, a desgrat de troballes isdlades,
movent-se dins un horitzó de possibilitats
aparemtmeint limitades, mandrosament re-
signades a un rol .pueril dins la totalitat
de l'espectacle. L'adveniment del sonor, que
tantes coses del cinema ha canviat, havia de
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• Alicante i les seves festes
en espanyol.

Eclair Journal
Lluita contra la plaga de la llaeosfa e
Argalia.

Sessió contínua de 3 farda a 1 de la ni

Entrada única: 1 peesefe

Laborables i fesfius

Sembla que Hollywood vol combatre la
reputació adquirida, segons la qual és quasi
impossible que els desconeguts hi puguin
arribar a fer alguna cosa ..Així, els estudis
comencen a donar als figurants l'ocasió de
demostrar les seves facultats.

La Fox ha decidit d'escollir unes quantes
figurantes boniques i fer-los representar un
petit paper, però que comporti primers plans

diàlegs. Així hi haurà en cada film un pa-
per almenys interpretat per una desconegu-
da. El cap de producció, Wurtzel, diu que
aquest :procediment renovarà Iles cares que
s'acostumen a veure en els films americans.
I afegeix que si així es revela, en dos anys,
una sola Janet Gaynor, el sistema no sols
haurà estat profitós per ala casa, sinó tam-
bé per a tota la indústria del cinema. Fins
ara, tres noies han estat encarregades de
papers així : Lucilbe Porcet, Anita Thompson
i'Elsie Larson ; aquesta darrera, en el film

dels films de dibuixos fou instantàniament L'home que gosà, film inspirat en la vida

fructífer. L'atenció dels productors s'accen- de Cermak, l'alcalde de Chicago assassinat

tuà envers aquestes cintes ; llur cost •creixent	 l'hivern passat.

l'amenitat que la música i els sorolls ve-	 Pel seu cantó, la ParamouLnt, que l'any

nien a afegir-hi, indicava la conveniència	 passat ja obrí un concurs als Estats Units

de mobilitzar una major dosi d'enginy a fa- per tal de recercar la dona-pantera, a con-

vor d'e11es.	 segiüéncia del qual contractà cinc partvci--

L'árca de Noé marca en els anals de les- pants, anuncia dos concursos, fets extensius

pectacle bareeíoní una etapa. • Les persones aquesta vegada a tots els països de llengua..

més malhumorades més tossudes són con- anglesa i fins per a les noies d'altres països

quistades. N'o sols els esnobs, el ,públic del	 que coneguin l'anglès. La finalitat d'aquests:

pati el mateix que el de dalt és conquistat, 	 concursos és de trobar: primerament,•,u.na

i allò que era tolerat serà des d'ara exigit.	 intèrpret per al paper d'Alícia en Alícid en

El film de dibuixos és saludat amb visibles	 e1 p'ais de les meravelles ; segon, quinzle

riures de satisfacció, complement obligat a	 homes i quinze dones uperfectesí per a un

tat programa que vulgui ésser complert. Es	 fdm que eme *;;parà -La recerca de la beutat.

veritat, la quantitat de films que cal fabri- Aquest segon coincurs será dividit en nou -

(rrr per satisfer la demanda és massa con-	 cents trenta-set concursos locals en els pai-

siderable 	 venirir a exigir sempre origina-	 sos de llengua anglesa. 	 .
litat. Tot seguit haurem de patir d'una sè-
ric de lloes comuns, trucs explotats mil i	 Prince =Rigallin.
una vegades, però la importància del genere
és reconeguda per tothom j exaltada en ter-	 Sortit del Conservatori amb un primer

mes de vegades excessius, pels crítics que premi, Prince entrà a 1 Odeon ; després,

colen inflar p l' entorn d'aquestes pures di-	 aviat passà a les Varietés de Sumuòl`.! Es
versions tota mena de divagacions d'estè-	 féu famós, sobretot, en les interpretacions

tica amb pretensions filosòfiques .i transcen- de Le Roi, L'habit vert, Miquette et sa

dentals.	 inére. També es dedicà a • l'o,peretá 1, per

- E1. el moment en el qual la tècnica sem-	 Pi, al cinema.
blava ja totalment depurada, heu-vos aquí	 En efecte, en juny de 1909, Prince em-

que Wlalt Disney, eclipsant els seus èmuls,	 prengué, amb el postor eh esçena Georges

ens presenta les seves magistrals cintes en
color. El color, que sempre tallà en el cine-
ma, troba ací una utilització deliciosa, en
trobar la manera de participar a l'esplendor
d'un espectaole fruit d'una sèrie de virtuts
convergents. Treballant sota el signe d'un
esperit parell a aquell que en altre temps
guiava un Perrault, un Andersen, Walt
I)isney renova totalment 1'esperit del gène-
re i troba una fórmula que és l'encantament
deis grans i dels petits. Després de la fan-
tasia pastoral Arbres i flors, la humorada
mitològica El rei Neptú, la rondalla d'Els
gnoms del bose i per fi El páj à Noel, l'a-
mable visió del secret més enlluennador de
la infància ; quatre .petites cintes que són
quatre films eterns. Cail veure'ls i reveure'ls
per convèncer-se del qqe val el talent d'a-
quest nou contista que treballa a Hollywood
1 que ha sabut, en un món carregat de neu

-rastènia i d'actituds ridícules retrobar un
filó poètic que semblava perdut. Tan de bo
persisteixi 1

Tota la vasta obra dels germans Grimm,
el pateix que aquella dels eomtistes dlássics
ja alludits, podria trobar ara una traducció
cinematogràfica sense parió. .El conte de
fades, la, rondalla, demanen el seu lloc en
el cine,üa, aquest lloc que Walt Disney amb
el seu equip de collaboradors anònims ha
sabut fer tan preeminent.

Walt Disney continua treballant. 'Es d'es-
perar que els seus competidors no s'ador-
miran en aquesta relovaci6 d'un gènere que
sembla tenir uin destí més noble que aquell
ai qual l'havien lligat alguns dibuixants més
pacients que inspirats.

Fa un parell o tres d'anys corregué insis-
tentment el rumor que IRoscoe Arbuckle, el
((Fatty , popular de gla nostra adolescència,
havia mort.

El nom de «Fattyn s'havia cotitzat molt
feia deu o dotze anys. En l'època heroica
i somiadora del balbuceig, el cinema còmic
– que fou ei que, per las proporcions un
xir; elàstiques de llargària i per la facilitat
de scenarto i de realització, nodria amb més
èxit les pantalYes d'arreu —, s'aguantava,
pot dir-se, amb aquests tres •noms : Chaplin,

***

L'art d'Arbuckle era molt menys estilitzat
que l'art de Chaplin i de Max Linder. La
seva figura i el seu rostre, a desgrat dels
trets infantiis que purificaven i justificaven,
de vegades, la seva actitud, eren ja produc-
te d'una fisiologia barroera, donada als ex-

1	 v vi	 ensde	 sea da ecessos La fi tràgica	 a
dona ,d raó. Si ,Chaplin ha quedat gràcies

Agència exclusiva per a la venda de

MIRADOR
Societat General Espanyola de llibreria

Barbarà,16 w 4	 Telèfon 1418

Ja hem anunciat que Le Sinioun, de Le-
normand, és traduït al cinema per obra de
Firmin Gémier. Aquest cèlebre home de tea-
tre, actualment postor en escena cinemato-
gràfic, considera que la veritat és la primera
de les qualitats artístiques, i per això ha
rodat els exteriors al desert africà i fins
esperà una autèntica tempesta de simun.

ibastant.Però a-la fi quan' d'esperar g as a	 PHagué +qB
el simun començà a bufar, tothom, comen-
çant pel mateix Gémier, s'adonà que més
hauria valgut no esperar semblant collabo-
rador. Calgué desar 'tots els aparells, . que
la tempestat de sorra amenaçava inutilitzar
per sempre, i es decidí, per imitar el vent
del desert, de recórrer als efectes d'una hèlix
d'avió. 1 resultà que aquest •procediment
quedava molt més natural en el film, que
no pas el simun de debò.

Faeíliiats als desconeguts

JosEP PALAU
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De les 3 tarda a la 1 metínede

Reportatge Cineae de París

Tercera part de la Volta Ciclista a França
Arribada a París i declaeacions de Trueba

Noticiari Fox Sonor
ultimes Iníormacions mundials

Iang - Tse - Kiang
Cafifa M9¢iee Moviefone

Prince i MistMguett a les Va-
rietés en ,190

Monca, la .sèrie dels Rigadisi^que compta
amb més de tres cents fihms Yle curt metrat-
ge. 'En aquella època, la cása' Pathé treia
un film cada setmana. Es treballava sempre
a la llum del dia.

Aquell actor, que en començar a tilm.lr
era conegut per Prince-Rigadim, aviat ;ou
popular sota el seu sol pseudònim. 'Era 1'è-
poca de Max Linder. 'Encara havia d'apa-
rèixer Chaplin, i els films dels actors fran-
cesos travessaven ]'.Atlàntic.

Rigadin féu cinema fins uns quants ainys
després de la guerra. No obstant, no deixà
mat absolutament el teatre ; seguia inter-
pretant sovint vodevils a les Varietés, al
costat de Max Dearly.

Després, un silenci prolongat i, final-
ment, l'adveniment del sonor. Rigadm re-
aparegué, en papers més aviat petits, en
films com Embrasseñ-noi, Sa Majesté 1'A-
niour, L'óne de Buridan, etc.

Hem de dir que no l'hem vist en els seus
papers recents i el record que tenim dels
seus papers antics és ja un record més que
res històric. Com tantes - altres coses, el cò-
mic cinematogràfic també ha evolucionat.

Ha mort a seixanta anys, i queda com una
figura en la història del cinema primitiu, a
arrenglerar entre els primers, en data pot

-ser el primer, dels personatges còmics de la
pantalla.



TEMA ESTIVAL

La neural la del teatre catala
11 i en	 lloc de seguir el	 ritme de la	 nostra

cultura hagi baixat de to i no hagi pogut, ni
Ha esdevingut un tòpic l'afirmació que el de molt, equiparar-se en qualitat a la nogtra

no,'re tea re pateix de no unir tradició, la prosa, la nostra poesia, la nostra pintura,
qual, per a gnalsevoi òrgan de cultura, cons- la nostra escultura, la nostra música i àdhuc
titueix una reserva de forces que en un mo- les nostres ciències.
ment de crisi poden salvar-lo. L'esperó que ha convertit en empresaris

A tot ,greu del món el crèdit literari del els actuals — i en dir actuals assenyalo tots
país va lligat al seu crèdit dramàtic. \o pot els que han comerciat amb i1 teatre de vint
dir-se altre tant de Catalunya, per raó que anys cap ací —és, si fa no fa, el mateix
la	 seva cultura teatral encara no ;'ha des- que hi convertí Frederic Soler, que fou, si
près dels bolquers. Així i tot , és evident que no vaig errat, el primer que va fer marxar
hi hagué un temps que el tea-
tre fou un deIs motors més ac-	 ,-•t,

Wtius ;per a impulsar la cons- '
ciència catalana. La ineremen-	 '.'
tació del renaixement estricta-
ment literari	 s'accelerà	 a les
primeries d'squest segle	 ahí
que la dramàtica, fins llavors
en embrió, començà a formar- V'^
se. Per bé que uns anys abans
un	 i	 altre	 s'havien	 insinuat
gairebé	 s1mui1tàniamcnt, 	 el
teatre	 havia entrat enes	 de
dret a l'ànima del poble , qui
sap si perquè aquest poble hi y .i" tP	

rp,.	 . w	 s^ï

trobava reflectit amb més vi- rr
vesa el seu propi plebelsme $

tEI fet sorprenent que uns co
'

f	 .
mediants	 des de 1'eseenart	 lI	 # I

parlessin en gla seva mateixa	 ; ^•	 I	 ^t i	 E-

bàrbara llengua, havia de por-
tar com a conseqüència queq
aquell	 públic,	 a -poc	 a	 poc, r `
s'interessés per a altres mon,-
festacions literàries que,	 una
mica més afinades, maldaven
per fer-se sentir amb el bal-
buceig imperfecte dels infants
que comencen a parar.	 Cal
remarcar que fou precisament
un dramaturg e1 qui polí, con-
cretà i començà a donar uni-
versalitat al inostre verb en re-
formació i qui féu que pel món
algú s'adonés que Catalunya
tenia una ,personalitat aute'e-
tica.	 .

Des del i8go el t9to, el nos-
tre	 teatre	 visqué	 una	 vida
pròspera.	 L'empresa del Ro-
mea féu bailanços que encara
avui meravellen per llur fabu-
lositat.	 Però els	 homes el'a-
quella empresa, regentada per Frederic Soler, a Piiarra»

Raanon Franquesa i Comes,
es barallaran,	 entre ells	 i de-

No tots éls espectacles sím divertits. Go- taula de consumacions que ningú de nosal
saríem dir que predominen els avorrits. Tgts tres no havia demanat ; l'Escudero i un ser-
heu assistit a una vetllada de boxa o a una	 vidor. Els dos guitarristes tocaven. Els al-
cursa de braus, oi? Quantes vegades us hi tres portaven el son. Es a dir, marcaven el
heu divertit? Peques, no és veritat? Per con- compàs amb les mans. La Carmencita era
tra, estem segurs que us hi heu avorrit gai- la més valenta. L'Escudero, Déu n'hi doret
rebé sem pre. A nosaltres ens ha passat el també. Les palmas d'ambdós eren una bate-
mateix. Ana que, molt sovint, quan més en- nia desesperada. Tenien el so extra-dry de
sopits estàvem i que el nostre avorriment 	 les castanyoles o el soroll sec de les dues
esdevenia lentament mortal de necessitat, un	 fustes del clacknaan cinematogràfic. Sovint,
swing o una esquiva d'un negret genial,	 Escudero portava el son amb les ungles. I les
unes veròniques o uns naturals d'un gita- 	 sonoritats inèdites que n'extreia meravella-
net inspirat, ens kan aixecat violentament 	 vue la concurrència. De vegades, guitarres

Escudero (a l'esquerra) i Cae—mito.  a Montreal

1L,t)

EL. TEATRE
LLANTERNA TOT D'OASIS

cidiren plegar. De llavors ençà, el teatre co-
mençà„ a donar batzegades i encara no ha
retrobat l'equ ilibri. Hi lhagué una època,
després d'un buit que féu gemegar totes les
plomes periodístiques i assecà moltes gorges
d'oradors, que semblà iniciar-se una estabi-
litat i un retorn als bons temps de les galli-
nes deis ous d'oe. L'home que havia fet el
miracle de renovar l'alè d'aquell cos en •com-
pleta asfíxia, àdhuc s'atreví a fer-li tastar
aires nous : optimista, el tragué del carrer
sòrdid i pestilent on havia llanguit, i e1 portà
a una via ampla i assolellada. Però no passà
de be'1 propòsit. El pacient no resistí .la pro-
va i, atès per altres mans, hagué de retor-
nar al cau .atrotinat de la seva inaixença,
més malalt que mai.

La fatalitat que pesa damunt la nostra es-
cena pot tant, que àdhuc quan semblava ha-
ver trobat Phome .amb aptituds per a refri-
gerar-la, resultà que era un equivocat. -Ca-
lia, tanmateix, treure'i del carrer de l''Hos-
pital; el que no convenia •era dur-lo a un
escenari desproporcionat, a una sala esbata-
nada, sorda, sense gens de confort, on els
actors feien la comèdia petant de dents, i els
espectadors, bailbs de fred, maldaven inútil-
ment per sentir-los. 'El fracàs fou rotund.
Calgué que 'l'empresari, en legítima defonsa
dels seus interessos, canviés cuita-corrents
de gènere i en, cerqués un altre en el qual
fos balder el que diguessiin els actors i el
qual comptés amb un públic ja format i,
per tant, dócil.

*x

E1 nostre teatre, doncs, no ha topat, en
vint i ta,rts anys, amb l'empresari apte, d'em-
branzida i ric, capaç de capgirar-lo i de crear-
li un públic que li faci possible una vida
regular. D'altra manera, a hores d'ara la
nostra escena fóra tota una altra cosa i no
passaria la vergonya de sentir-se per dessota
d'aquelles altres activitats artístiques o lite-
ràries que ella impulsà.

Catalunya ha tingut preocupacions per a
posseir escoles d formació d"actors ; ,als
autors no els ha mancat, ultra l'estímul de
la pròpia superació, el de premis encoratja-
dors; ets escenògrafs s'han abocat a balcons
europeus i moments hi ha hagut que no
han vist millorades les obres llurs ; hem tin-
gut directors amb prou inquietuds per a cór-
rer món àvids d'eixamplar llurs coneixe-
ments. Però que jo sàpiga, ningú no ha
pugnat per la creació d'una escola d'empre-
saris de teatre, .tan útil almenys, com les
d'altres ensenyaments tècnics amb mires a
perfeccionar indústries de bon tros no tan
responsàbles.

No us prengueu seriosament, com jo ma-
teix no la hi prenc, la suggerència, feta no-
més per a constatar que no tenim ni hem
tingut mai empresaris amb la necessària
preparació espiritual i econòmica per a evi-
tar que el teatre català visqui a empentes

un teatre de comèdies catalanes. Talment
com la majoria dels d'ara i com, abans d'ell,
ja ho havia fet Piquet, per bé que per a
l'Odeon el català era una mena de :plat de
segona taula —, Pitarra arrendà un teatre i
contractà uns comediants per a poder estre-
mar les seves obres. La petita diferència que
hi ha entre di cas de l'autor de Les joies
de la Roser i el d'alguns dels empresaris
die la mostra época, consisteix en el fet que
Pitarra estrenava obres originals •d'ell o bé
per ell collaborades, mentre que els segons
estrenen obres ad:q^uirides en propietat a llurs
autors estrangers i fetes traduir a un preu
mòdic . Des del punt de vista mercantil, la
base del negoci és, doncs, la mateixa.

Aquest gènere d'empresaris, resulta, de
fet, una de les poques tradicions que té el
teatre de Catalunya, puix que sense haver
de forçar la memòria faríem de seguida una
bona ilista amb els noms dels que s'han suc-
ceït l'un a l'altre, empesos per aquesta res-
tringida i particular visió del negoci.

I heusací un de tants dels punts neuràl-
gics que handicapen el teatre català. Car els
empresaris de la mema dels alludits només
tenen fe en les obres seves, i quan cedei-
xen el cartell a una d'aliena ho fan a con-
tracor, segurs que perden el temps, i s'hi
resignen per tal que la gent no bescanti, que
els periòdics no remuguin. I l'autor verita-
ble, per prestigiós que sigui , resta limitat al
trist paper de comparsa, d'acompanyant, de
portador d'atxa, com diu pintorescament el
poble.

1 ventura encara que l'empresari , amarat
d'esperit tot patena], no imposi normes,
no exigeixi gèneres, no rebutgi l'obra perquè
el galan o la dama no poden lluir-s'hi, o
perquè 1a dama jove o el galan jove s'hi
lluirien massa ; i no obligui a fer baixes con-
cessions al tarannà del públic , al qual, per
quedar bé diavant l'autor, titlla, d'idiota ;
sense reconèixer, nio cal dir, que ell propa-
ga ei cultiu de 1 idiotisme, posat que en lloc
de fer algun esforç per a alçar una mica
el nivell dels espectadors, ell mateix ha aca-
bat per situar-se gal dessota d'aquest nivell.

Això tocant a la gestió diguem ne artís-
tica. Quant a la part financiera, la cosa
pren proporcions de tragèdia. Perquè cal,
per damunt de tat, recollir amb les entra-
des de la setmana les dotze o catorze mil
pessetes que es necessiten el dilluns per a
cobrir les despeses. 1 amb aquest imperatiu
per davant, qui està per falórnies?

I .ara he de repetir el que vaig dir en l'ar-
ticle anterior: aquest empresari, que a fi
de comptes es juga els seus diners o els
que li han confiat, té tota la raó d'anar
a la seva. Però també en tenim una mica
els que creiem que el teatre català necessi-
ta ésser regit amb unes altres ambicions si
aspirem que es refaci i ocupi un lloc adient
als moments que vivim.

Avin.í ARTÍS

El feafe, güestló d'Estat
EI teatre està amenaçat, es troba en pe-

rill greu, sent la crisi més que cap altra
rosa: en dues temporades, les recaptacions
han baixat un 58 per cent. A més a més,
el cinema ha aportat modificacions en els
costums i l'esperit dels espectadors. I en-
cara uma tercera raó : la manca d'unitat,
l'absència de disciplina, la pèrdua de l'es-
perit de cos que ha conduït tots els seus
membres a organitzar de bona fe una veri-
table desorganització oficial. Aquestes són,
segons l'actor Louis Jouvet, les causes prin-
cipals de la crisi del teatre.

El conegut actor es queixa dt la legisla-
ció teatral com 4'iks t19áj fix, ,veritable, i de
tot d'altres mls qs canwipn segons les.èpo-
ques, les modes, etc. Troba que hi ha massa
societats, associ sions i organit àelons que
volen guarir els mals professianals ; .precl-
sament perquè n'hi ha massa i cada una
només veu un aspecte, un fragment del pro-
blema, no hi ha manera d'arreglar res, opo-
sant-se sovint els interessos d'un agrupa-
ment als dels altres.

1, des de les amples pàgi!nes del Temps,
Louis Jouvet es pregunta : «No és potser a
aquesta destrucció del sentit i' de la defini-
ció de corporació, a l'absència de confrater-
nitat i de solidaritat, a l'oblit de l'afecció
professional, a la mort de la passió per la
tosa teatral, que cal imputar e1 sentiment
de malestar i de crisi que ens fa pendre les
vicissituds del nostre ofici iper un mal veri-
table?»

Però... un remei? No creu en els canvis
sobtats i profunds, ni es té per prou foll
per trobar una solució. Però llença de totes
manieres que només les decisions o les evo-
ueians polítiques poden fer alguna cosa per
a modificar la situació del teatre.

+.E1 teatre ésavui un afer d'Estat. Ara
manca saber si l'Estat vol ocupar-se dels
afers del teatre.

))Le importància d'aquesta indústria és
d'interès públic ; el seu art, la seva propa-
ganda, la seva influència sobre la cultura i
sobre l'educació, la calma i la confortació
que aporta en mamonts tèrbols, ja han estat
l'objecte de la s eIIicitud d'altres països on
el teatre és menys gran que a França.

»No seria possible que l'Estat, no limi-
tent la seva sol-licitud als camins de ferro i
a les companyies de navegació, pugui d'aquí
un quant temps atorgar una certa atenció a
una mena d'empreses en les quals altres paï-
sos hañ vist i trobat un element que no és
molt menys necessari al poble que el pa?

»Cal oue l'Estat treballi en la ree.cce 4 -
tució'd'una corporació del teatre.»

1	

ii?L1i

y

B2 barber artista. — No, decididament
avui no estic inspirat.

(The New loeket

i son emmudien sobtadament. El terrabas-
tall sonor es convertia de cop i volta —con-
trast violent — en silenci sepulcral. Silenci
ap;anesperat i tan impressionant com aque=

lle's -immobilitats absolutes que Escudero
intercala en el moviment desencadenat dels
seus balls... Tot això, la primera vegada fa
unà :cèrta impressió. Perú si us ho fan em

-^sar cada nit, embafa. I a mi, aquella
persistència rítmica ja començava .a aclapa-
rar-eje.

Però una nit, lloat sia Déu es va 'presen-
tar 'Gabriela la Gaditana , una gitana que
havia ballat flamenc com els propis àngels,
però que ara, a seixanta anys, no és ni om-
bra del que era. La Gabriela _es va asseure
epltre nosaltres: Va ' començar a beure chatos.
I en una gerga abominable, barreja de ro-
manó i d'andalús, en un llenguatge pinto-
resc i irnatjat, subratllat per una míiriica
enlluernadora, ens va tirar entre cap i 'coll
les coses més extraordinàries i més diverti-
des que he seltit. "Imatges absurdes. Poesia
desconjuntada Sobrereailisme pur. Si us dic
que del sexe masculí en diu amb un sentit
còsmic sorprenent, la naturaleza, ja us fa-
reu càrrec de la fantasia illimitada d'aquesta
vella genial.-

Fins que, cansada de xerrar pèls desco-
sits, la Gabriela va engegar amb una des-
preocupació insolent: Vamo a ve! Múzica,
que ezo e una jfulinaria! Obedients, els gui-
tarristes començaren a fer parlar les cordes.
Les mansdels assistents, palmell contra pal -
mell, els secundaren amb oohviccid. I, de
sobte, la Gabriela s'aixecà de la cadira d'un
bot perfectament animal. La posició de sor-
tida que adoptà no podia ésser més estatuà-
ria. Era tan élancée i tan graciosa colin
l'Ocell de l'escultor Bráncusi• Quan la Pas

-tora Imperio iniciava un bà11 no ho feia pas
millor. 1 aleshores, la . Gabriela ens obsequià
amb uns quants desplantes por ategrias que
foren de les coses més plenes de gràcia i més
riques d "estil que hem vist en ball flamenc.
La collocació de cap, braços i mans, cos, ca-
mes i peus era impecable. Sense defecte.
Les torsions dels dits tenien una flexibilitat
sorprenent. Les muinyeques i els braços es
torçaven amb una gràcia acabada. Una for-
ça interior feia ondular el cos, de la mateixa
manera que el vent fa ondular les aigües.
Els peus repicaven a compàs amb precisió.
1 el cap, els ulls, vivíssims, la boca, balla-
ven amb idèntica gràçia i el mateix estil.
L'Escudero se'n feia creus.,. Això, però, va
durar pocs minuts. !Esgotada, la Gabriela es
desinflà i es tornà a. asseure feixugament...
Els anys hi són. Però aquells breus mo-
ments d'una intensitat punyent compensen
amb escrer la monotonia desesperant de les
nits de La Feria. Són un oasi frondós en
mig del desert del son inacabable...

Com prometíem en el títol—Tot d'oasis—,
volíem parlar-vos d'antres coses vives que
hem trobat escampades per l'estandarditza

-cié morta i enterrada que impera en els ca-
fès-concerts del Parallel. Volíem parlar-vos
d'altres oasis tan rics de vegetació com
aquest: Com que la cosa s'ho val, ja ho fa-
rem un altre dia si Déu vel, Avui, el nostre
entusiasme per la Gabriela se'ns ha menjat
tot ]'espai de què disposem.

SEBASTIÀ GASCH

"A 'les GALERIES SYRA trobareu els
presents de més bon gust i qualitat
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JAUME I, u^
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del seient iens han fet exclamar :. «Ja no
hem perdut la tarda o la nit! Aquest cop o
aquest pase ja valen les pessetes que ens ha
costat l'entrada la El que acabem de dir dels
toros i de la boxa es pot aplicar perfecta-
ment al cinema, al teatre o a qualsevol altra
diversió. I aquests pocs moments bons, que
animen sovint gels espectacles mediocres, són
una illa de verdor en mig d'un desert àrid.
Un oasi agradable. Darrerament, perduts en
el desert dels espectacles estivals, hem enso-
pegat amb tot d'oasis àixí de reconfortants.
Ací en van alguns.
Aquest any, Vicente lEscudero es va ena-

morar de La Feria. Ni una nit dels dotze
dies que va sojornar a Barcelona vàrem dei-
xar d'anar-hi. +La Feria és urea casa de vins
que hi ha al carrer de Guàrdia davant de
Cal Juanito El Dorado. Abans, es deia La
Nueva Pastora. Ana, en canviar d'amo,
aquest, un flamenc i ex-periodista, i'ha ba-
tejada així. Per què l'Escudero se'n va ena-
morar? Simplement, perquè e! seu ídol; la
Carmenoita Amaya, hi estava contractada
per a animar les juergas. Però lo no m'hi
vaig divertir pas gaire. Ho confesso sincera-
ment. En efecte : a La Feria, l'espectacle
no tenia gens de varietat. Era francamecnt
monòton. Vegeu-ho. Cada mit érem els ma-
teixos. Carmencita i el'seu pare, el guitar-
rista El Chino; Manolo, ' un altre guitarris-
ta ; María del Rocío, una balladora ; dues
cambreres del pes fort i impertinents, una
vale lciana i una nordafricana, l'única mis-
rió de les quals consistia .a anar omplint la
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lentament el constant soliloqui de Miquel,
reapareixen episòdicament. Anarquistes ra-
biosos, obrers «grocs» — el mateix ,pare ble
Miquell, assassinat en el. curs de la vaga —,
t d'altres personatges una mica despintats,
fan de figures de fons d'aquesta narració en
la qual la ,persistent divagació del protago-
nista es teixeix a l'entorn dels dos temes
eterns : odi-amor, el bé i el mal que pola-
ritzen tots els instints i totes les voluntats.

Però aquesta divagació i aquest obscur
afany d'evasió que mena els •passos incerts
de M'igbel rho poden tenir altre desllorigador
que en la mort. L'autor eons hi duu a través
de planes que s'allargassen i que esdevenen
penoses .per la manotgnia del tema. Ailguns
capítols intercalats únicament per a dilatar
l'obra, com aquell de la fugida del governa-
dor, les intervencions :massa teatrals i poc
explicades del demagog professional, la dona
i la criatura recollides en el Passeig de Co-
lom, interrompen inútilment i'acció i roo
íleugereixen pas. I altrament, la mena de
romanticisme .innocent :en cl qual l'autor fa
Caure la seductora 'Iklena sembla giratuit,
com és absurd el deambular sense fi del pro-
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«L'Olimp capgirat» Nico tau
HMES

 ̂ Maquiavel
ALS LLIBRES

J. Navarro Cosfabella, El Bé i el Mal (Edícions Proa), — Pere
Bohigas, Resum d'història del llibre (Col'lecció popular Barcino). Sota el títol de L'Olimp capgirat, la Ber-

liner Boersen Zeitung ha publicat un suple-
ment literari explicant per què el Tercer
Reich ha fet cremar les obres deis escriptors
alemanys més cèlbres. Heus -en • ací alguns
extractes, que, cal dir-ho, no són pas un
gran model de crítica literària.

Thomas Mann. — Representant d'un li
-beralisme pacifista la floració espiritual del

qual és expressada en el principi amoral de
d'art per 1'arbl. Va pronunciar una «alio-
coció alemanyao;) i després se .n'anà a París,
a tirar-se en braços de la «civilització» fra

-ternal (quima diferència inconciliable, àdhuc
en els termes, entre les dues concepcions de

gla cultura!) i cercar la reconciliació dels po-
b1es. La més «noble» de les seves obres,
lhaelsúngeblut,vnsulta un tresor de llegendes
alemanyes. I mo és pas un error de joven-
tut, sinó que Mann ja tenia una certa edat
quan aqúest llibre fou publicat.

Emil Ludwig• — ;Enemic feroç de tot el
que és alemany. Ha escrit un llibre reco

-neixent la tesi de la culpabilitat alemanya
ha pintat el kàiser d'una manera que dóna
raó als nostresenemics ; ha lluitat contra
l'ombra de Bismarck per tal de reduir-la a
la mida de la huma;nitat banal. La seva obra
constitueix l'escena final de l'època liberal i
progressiva. El que és sincer en Ludwig és el
seu ressentiment , el seu odi (nascuts del sen-
timent de la seva inferioritat) contra tot allò
que la joventut alemanya d'avui respecta.

Heinrich Mann. — No ha combatut la
colla de la postguerra ni lla fraseologia i les
beutats de façana dels homes que pretenen
dur la felicitat a la humanitat. Ha preferit
les paraules mentideres d'un fals humanita-
risme al desig del ,poble que vol romandre,
sense frases, ,sobre lla terra de la seva pàtria
donada per Déu. Ha descrit l'erotisme des-
encadenat, sense condemnar-lo.

Fritz von Unsuh. — Entre el tronar dels
canons de Verdun, moment decisiu, traí la
vella cultura. D'ençà de 1a guerra, tot de-
dina en cll : substància, imatges, llenguatge.
Què li resta en el desert de 1a seva anima?
Una vanitat folla, un desig de fer-se re-
marcar. Es un actor sobre una escena ima-
ginària, un wjon ple de vanitat davant d'uns
seients que es buiden ràpidament.

St°fan Zweig. — Ha .pretès parar de
Kieist, de Hblderlirì i de'Nietzsche, deis pro-
fetes més nobles i audaciosos d'Alemanya, i
els ha rebaixat, el primer, dient-li onanista
el segon, foll perquè no :pogué establir mai
contacte amb una dona; el tercer, dient que
la seva obra és el producte d'un sifilític ata-
•at de paràlisi general. IEn canvi, ha dedicat
un llibre a rouché, aquest «traïdor consu-
mato, «monstre de la intrigan, i l'ha trobat
el prototipus del polític. No sap que un po-
lític de debò s'eleva i es fa gran entremig
del poble.

Erich Maria Remarque. —`No solament
rebutja la guerra, sinó que es posa enfora.
de la solidaritat que lliga tots els alemanys.

-rotanIEl poble alemany no ha estat mal	 p
fundamemt conscient d'ell mateix com durant
la darrera guerra. Però Remarque no ha tin-
gut la força de suportar-la com un moment
del destí alemany. Plany la generació des-
truïda per la guerra, però això només és
fraseologia i l'expressió d'un descontent per-
sonal.

Oració fúnebre per a Alfred Kerr. -- La
darrera vegada què hom vist Kerr, era en
una representació teatral. Abans de 1'espec.
tacle, exposava al públic la seva figura vani-
tosa i posava d'home important. Es repre-
sentava l'obra d'un francès. Era en temps
de l'ocupació renana. Tots els demòcrates
estaven encantats, •oblidant els esdeveniments
de Renània, i Kerr també ! L'endemà, Kerr
no es descuidà de lloar l'obra des del Ber-
liner Tageblatt,

El Príncep és un dels llibres que ha estat
més discutit : més denigrat i mes enlairat.
Primerament fou denigrat sobre tota pon-
deració; es antimaquiavels es succeiren l'un
empaitant l'altre. La glòria de Maquiavel no
arrenca fins .el , segle xviri; els que es posa-
ren a lloar Maquiavel, per no ésser menys
que els seus detractors, ho feren també sen-
se mesura i hagueren, encara, d'erigir-li un
panteó notable.

Tot això ja fa algun temps que sembla
que s'ha acabat.

Avui parlar de Maquiavel és fer-ho amb
•

Maquiavel

Opinió dr coneixedor
Georges Simenon es glorieja de no ne-

cessitar més de quatre dies per escriure una
novella. Sigui com sigui, el fet és que, des
de fa uns quants anys, el fecund autor de

novelles policíaques en publica una cada mes.
Es diu que una vegada, davant de Sime-

non, es parlava de Pierre Gaxotte, redactor
en cap de tres diaris, director d'una eollec-
ció r historiador parcialíssim, que publica
tro llibre cada tres o quatre anys.

--No sé com s'ho deu fer ! — exclamà Si-
melon amb l'accent de l'admiració més sin-
cera.

^.

El frare de i880. — Voleu tornar a anar
al museu de figures de cera? Si a penes fa

quinze dies que us vaig dur a veure el pa-
norama'.

un to d'home que es fa _perfeçte càrrec ,de
les coses d'aquest rrión i que ,quan els altres
hi van ell ja en torna. Ni escarafalls heroics
i me:odramàtics, ni ditirambes sense enga9-
tar. Avui llegim les planes.d'El Príncep com

-pletament freds. Hi trobem molta història
clàssica, moltes coses que ja han passat a
millor vidu i pee últim unes quantes coses
gruixudes però que recordem, tot seguit, que
molts altres escriptors li han passat la mà
per la cara.

S'han d'atraure els homes o a,nullar-los.
Els homes es vengen de des petites ofenses,
perd no poden fer-ho de les grosses. 'Els
greuges que ens decidim a fer han d'ésser
d'aquells que no es puguin venjar. L'home
que en totes les coses es vulgui portar no-
blement fracassarà entre tants de bergants
com l'envolten. S'ha d'ésser bo o dolent se-
gons aconsellin les circumstàncies. L'odi dels
altres cau sobre nostre tant obrant bé com

obrant malament. L'home digereix primer
la morct del seu pare que la pèrdua dels 'seus
cabals. Aquestes són les terribles coses que
omplien de santa indignació tants mobes ha-
ro•s i d'entusiasme tarots d'altres. No n'hi
ha per tant! No fa? "fot molt discutible,
però que no deixen d'ésser unes veritats com
a punys  que es practiquen amb una unani-
mitat enterradora. En el seu Capitoli per un
bizzarra compagnia .aconsella pendre part e
totes les festes religioses, processons, etc.,

al mateix temps acudir als balls i altres es-
pectacles. Es fa altra cosa?

El Príncep .fou prohibit, però tots els sobi
raes ino han deixat d'estudiar -lo en secre
«com en secret les noies llegeixen Mamdrà
gura. El papa Sixt V arribà a fer-ne u
extracte. Cristina de Suècia, tan primmiradL
en qüestions de moral, no deixà de fer-hi le.
seves acotacions entusiastes, Frederic II d

Prussia essent príncep hereu, inspirat pe

Voltaire, va escriure e1 seu Antimaquiavel
però quan regnà el seguí en més d'una oca

sió. Són coses tan a l'ordre del dia, adesiara
que Climent VII dcixà publicar El Prince
sense cap escrúpol i encara va encarregar

Maquiavel una Història de Florència. Lleó

encara havia fet més : ultra astres encàrrec
li confià — esgarrifeu-vos ! — conferèncie
per al jovent. Fou més tard que van veni
els comentaristes a enredar la troca, con
passa la majoria de les vegades, i es posare
les obres de Maquiavel a l'Index.
I en El Príncep s'hi poden trobar cose

que qualsevol demòcrata r republicà d'au
dia podria dir en eis mítings electorals : L'e
timació del poble és absolutament necessàri
al governant ja que és l'únic recurs que
queda en l'adversitat. Es clar que Maquiav
— encertadament, per aibra part —, disti
geix que si el que es confia al poble és u

ciutadà innomimat en rebrà més d'un deser
gany; però no així si és l'autoritat mateix
la que es llença als braços del poble, qu
llavors aquest no li fallarà mai.

Cert que diu que l'home ofèn primer
que estima que el que tem ; l'amistat, cot
tot llaç moral, es trenca pels malvats qu
només cuiden dels seus interessos ; en can'
es guarden prou d'ofendre el que temen. M<
afegeix també : el príncep ha de fer-se t^
mer, perd no de tal manera que el temi
exclogui l'estimació i engendri l'odi.

En el capítol xvnt, que s'assenyala com
de les màximes més immorals, diu : qua
reporti perjudici complir el que s'ha promè
s'ha de faltar a la paraula donada. Taml
es faltarà quan desapareguin els motius qr
van obligar a prometre. Tan immoral co.
vullgueu, però no es pot negar que des d

més simple ciutadà a la nació més potes
no es veu altra cosa. Maquiavel ja ens d
que aquest precepte seria discutible si e
homes fossin bons, però com que són dolen
i deslleials amb tu, no és just que tu no 1
siguis amb ells. Els homes són dolents ;i

(Parint, Londres)	 necessitat no els obliga a ésser bons.

La llista d'obres de Navarro Costabella que tagonista	 a través de	 Barcelona.	 Navarro
hi ha a la contraportada de la seva darrera Costabella sembla temptar en el seu	 estil
novella, junt àrab les dates que precedeixen narratori aquella mena de realisme poetitzat
cada	 títol, acrediten,	 si més no, .una cosa " que fa un dels encisos dels novellistes tilo-
prou important : la tenacitat incansable que der^ns alemanys — Wassermann, Zweig —,
posa l'autor de Samuel en la seva tasca li- però que és molt difícil d'assolir sense un do-
terària. Ha enfocit de bon començament mini absolut de l'idioma i de tots els recursos
cap a la novella I''aplicacio c1tr15 lleures que li psicològics	 que	 fan	 d'una	 novella,	 àdhuc
deixen les séves activitats	 periodístiques; i mancada d'argument, una unitat compacta i
l'esforç que representa escriure una obra de bategant. L'autor d''El Bé i el Mal no defa-
les dimensionsd'El Bé i el \1al'pot esmerçar- Ilirh, ¡però,	 si ha emprès aquesta ruta ambi-
se un dia amb resultats fa-'
laguers per a Fautor i	 per
a la literatura catalana

La història d'un home que A,	 t
es `I ïebat entre el bé i el mal,
entremig dels episodis de la
vaga revolucianàrta l ii lelo-
nina del l90z	 és; tanmateix,
un tema ple de suggestions.
Han estat totes elles aprofi-.
tades per d'autor? Quan co-

I^'menceu el llihre i us sentiu	
r

t 	 i

submergits	 en	 aquella	 at-	 4t. lat=	 ,_
mo -fera s'	essa	 del	 carrer
de Ponent i: les seves 1 il rï- ^ 	 J JJf r
que	 sprplloses de oomemça-
ments de segle, teniu la illú- ,^
Sió .de trobar-vós 'amb una
novella d'ambient en la qual J? r̂  	 I	 t ' ' &

les masses obreres, amb les "
^O IS"seves revoltes i els .cus do- CJJ	 Ut

lors, siguin protagonistes de uvta flralittrsr	 ! cs '
l'acció.	 Navarro Costabella,
perd, s'estima més desenten.
dre's de tots cl s personatges	 r„ ^'.^Rt

que només apunta externa-	 J	 í
ment en els primers capitals,
i concentrar tot l'interès de
la narració en Miquel; el seu 5

paro	 Artur	 i	 Helena.	 •q

jove obrer, .plena '.l'ànima de
tots els afanys de mi ll ora i	 f w_,y
justícia socia! que empenyen
dl proletariat em aquella hora
de començament de segle, e,
traba, enmig de la vaga que ( r^	 t

e'l1	 ha	 contrïbuït .a	 desfer_ «	 e-
°^px3

mar, ,i que després, amb els r
seus	 dubtes	 i escrúpols,	 es 1	 &
resisteix a admetre, emboli-
cat en una aventura d'amor
i de gelosia,	 .platb^nics, .però
ferotges, enóers, Helena, l'a-	 r
mistançdda del Seu pare,	 i
énvers	 aquest.	 D'ençà	 di
moment an el qual aquest Imfrressió de Barcelona, 1686
element	 amorós,	 aro rada•
ment disfressat als ulls de'l protagunisfa per ciosa. I és molt possible que un dia o altre

Un odi insti^ndo, s'introdueix en la inarracló, hi reïxi.
la waga i tot 1'amb1ont obrer desapareix, i *	 -e	 r,
només	 en algwns capítols que trenquen vio-

Segueix : serà molt útil que semblis,pia-
dós, fidel, humà, íntegre i religiós, ja'^que
('home jutja més pels ulls que pels dtres
sentits. 1 afegeix també: i fins serà útil que
sigueu en veritat aquestes coses sempre que
quan calgui —, per suprema necessitat; diu
textualment — s'estigui i-esolt a deixar-ho
d'ésser.

Altres coses podríeu; trobar que des po-
dríem dir amb la cara ben alta i "e<posats
sempre a rebre una ovació :' Res millor que
el poble estigui content del seu govern, la
qual casa és indispensable per maptel7ir-se

al poder.. Amb això no pot
triomfar cap conspiració. Con-
Vé satisfer més al poble que
1 exèrcit perquè el poble pot
més que 1'eaercit, 1 El Prín-
cep acaba amb 'anà invocació
a la llibertat d'ltàlia i amb
un anatema contra els estran-
gers que es disputaven la Ità-
lia.. Perquè Maquiavel era un
gran patrtota^ . com Dant i Pe-
trárca.

Si un anglès, el cardenal
Po r us, fou qui primer arre-
meté contra El Príncep veient-
hi àdhuc la mà de Satanàs,
un anglès, lord Cow.per, fou
qui començà a cantar -ne les
excel'ències i a entusiasmar-
s'hi.

En canvi Espanya ha con-
tribuït a la justícia que se li
ta, avui. El català Josep Pin
i Soler— que de Reus estant
llençà la Crida burlant-se de
1a pretensió de l'Institut d'Es-
tudis 'Catalans d'imposar unes
formes ortogràfiques — tra-
duí, al català, El Príncep i
en el pròleg que hi posà ja
enS parla d'un Maquiavel bon

j an, inofensiu, patriota i des-
graciat com pocs. Angel Ga-
nivet ha escrit : «Era un buen
hombre, como hoy diríamos
unexcelente patriota, enamo-
rado de la idea de la unidad
de Italia, deseoso de que su
patria fuese grande y fuerte
como las demos y convencido
de que su idea no podía rea-

lizarse por .medios distintos de los que sus
adversarios empleaban. M•aquiavelo ha reco-
gido la odiosidad que acompaña a los Aen-
samientos tortuosos y pérfidos por haber es-
crito, sistematizando-o, lo mismo que em su
tiempo practicaban príncipes tenidos por muy
cristianos. e

Les paraules de Pascual Villari, que mai
no ha existit ningú menys maquiavèlic que
Maquiavel, el qual va dir sempre tot el que
volia dir, i que més fàcil és titllar-lo de cínic,
avui són completament acceptades.
Por acabar doneu una mirada a la vida

de Maquiavel. Pensador actiu i profund i
polític especulatiu al servei de la Repúb:ica
de Florència. Enviat d'emissari a la Roma-
nya, s'entusiasma amb Cèsar Bòrgia — el
fill d'Alexandre 'llavors papa — i amb Plu-
tare. S'entusiasma amb el Bórgia per cetro-
bar-lo després, a Roma, presoner i fracassat
del tot. Intenta organitzar una gran milícia
per creure que els exèrcits mercenaris són
la ruïna d'Itàlia. Vol separar l'enemic 

—Pisa — de: mar, desviant et curs de l'Arno.
Cau la República i pugen els Mèdicis, i per
massa republicà se'l separó de tota dignitat
i encara se l'empresona. 'Ha de viure com-
pletament aïllat. Caça. Va al bose a enraonar
amb els llenyataires. A l'ombra d'una parra

a	 llegeix Dant, Petrarca, Tfbul i Ovidi, «les
n aventures dels quals — diu en una carta —
t em recorden els meus propis amors». Aca-

bada la lectura, cap a lla taverna. Després
de dinar, a:tra volta a la taverna a jugar als
daus i sentir la gent del poble, 1 .a la nit a

t	 escriure, no sense abans haver-se despullat
de les seves miserables robes i haver-se ves-

tit amb la toga de canceller . Així va escriure
L
	 El Príncep alternat a,inb comèdies i altres
s coses obscenes, buscant amb això — s'excusa
e — el consol de la seva dissort. Al cap de set
r anys d'aquest allunyament, se li confia algun

treball com la fortificació de Florència (es
plans d'aquestes fortificacions els féu Mi-
quel Angel). Per últim cauen els Mèdicis i

p	 torna la República. I Maquiavel que havia
a	 servit ,dotze anys la República, que havia
X	 estat empresonat pels Mèdicis, que a l'edat
s	 de quaranta-set anys fou arrossegat per ter-

s	 ra sis vegades per causa de la República,
r ara que torna la República me'l declaren
m	 amic deis Mèdicis pel fet d'haver -los escrit
n El Princep, on sempre parla com a repubh:

cà, on va contra els nobles i on per bé que

s	 tracta de captar llur benevolència, no cau
u '	 en l'adulació, ans els combat durament. Per
s-	 haver escrit El Príncep, que no li havia dut

a cap benefici ni mig! Es nomena canceller
11	 un home nou i es rebutja Maquiavel.
d	 Al cap de dotze dies justos d'aquest no-

n - memament, Maquiavel mona. No n'hi havia
II	 per »anys.
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Vea t. — Pere Bohigás cita Louis Jou com
un illustrador francès. Cal dir que Jou és
català. Però cal dir també que està com

-p'e:ament descatalanitzat.

Escriure una història del llibre, encara que
sigui resumida, és una tasca difícil per la
prolixitat del tema i l'apassionament que els
seus erudits hi posen. Pere Bohigas ha sabut
posar la seva competència i la seva documen-
tació al servei d'una obra extractada que té
totes les qualitats exigides en un tractat de
vulgarització com són el manuals de la
Cotlecció Popular Barcino. Ell us descriu tots
els sistemes pels quals han estat produïts els
llibres en l'edat antiga, els rotllos i els cò-
dexs de pergamí i de papirus, les bibliote-
ques dels romans, els manuscrits copiats pels
monjos en l'Edat mitjana, de Cassiodor ençà,
tota aquella munior de copistes, miniaturis-
tes i relligadors que salvaren el que pogue-
ren de les restes de la cultura greco romana.
I, al iRenaixement, el gran esdeveniment que
haurà de canviar la fesomia cultural del
món : la descoberta de la impremta de tipus
mòbils. Hagi estat Gutenberg, Janszoon,
Waldfoghel o cm a'Itre el primer que hagi
imprès llibres amb tipus fosos i .premsa (Bo-
higas exposa les diferents tesis, sense per-
dre gairepartit en la polèmica inacabable)
i hagi estat la primera impremta de la pe-
mínsula a Barcelona, o a València l a Sara-
gossa (la Gramàtica de Mates impresa per
(iherlinc en 1468 és e'1 cavall de batalla de
la tesi barcelonista, la més compartida) el
fet és que la invenció de la impremta r el
descobriment d'Amèrica són dos fets que
omplen aquell segle xv i que canvien el curs
de .la historia d'Europa. Apareixen els grans
mestres de la impremta i de l'edició, els
Jemson, els Aldus, els Plantin, els Elzevir, ells
Ibarra, els Bodoni, els Amorós, gels artistes
de l'edició i de la fosa de tipus. Vénen perío-
des •de decadència o estancament i noves
revifalles del gust en '.les .arts gràfiques. IEl
segle xlx inicia la mecanització de la im-
premta i la difusió de l'edició. Aviat aquests
dos oficis que fins ara eren inseparables e:
faran independents. E1 diari neix r els pro•
cediments gràfics es ,perfeccionen. Es creer
arreu del món biblioteques públiques, en le
quals els llibres ja no han d'ésser encade
mats.

Avui tots els indici« semblem assenyalat
una renaixença de les arts del llibre. Impres
sors i relligadors tenen de mou aquell afan!
de bellesa que creava les grans obres dels
'EIzevir. Neixen nous tipus de lletra, crea
cions d'artistes especialitzats (professor Ber
nhard, el pintor Weis, etc.), alguna de le
quals, com aquesta lletra Futura, que im
pressors, diaris i revistes de tot el mori hat
fet popular, pot fer passar el nom del set
autor, Paul Renner, a la posteritat com a ul
dels intèrprets de la nostra època... Pesi
tots els mals averanys dels pessimistes, 1.
continuació de la història del llibre, i de
bell llibre, que és el que millor es merel.
la història, sembla assegurada per ara.
la lectura d'aquest manual, copiosament i!.
lustrat, de Pere Bohigas, pot contribuir
fer-nos mirar amb un nou interès i ama
aquesta renglera de lloms, luxosos o mode
tos, dels llibres afilerats a la biblioteca d
casa.

r.



El sarwifag trobat recentment

Relleu d'Enric Casanoves, exposat al Saló de Montjuïc

LES ARTS I ELS . ARTISTES
Santa Maria de Vilabertra n Indiíerència per l'escultura?

La cullcgiata de Santa Maria de Vilaber-
tran està enclavada a uns tres quilòmertes
de Figueres en el poblet del seu nom, del
qual és l'església parroquial.

Aquest conjunt d'edificis compost de l'es-
glésia, el claustre i l'abadia, fou aixecat i
dirigit .per ]'abat Pere Rigualt o Riguall,

•nascut . segons sembla, al mas Sitjar, situat
en terme d'Espolla. Entre 1064 i 1094, aquel:
baró treballà, arnb les seves pròpies mans,
fent de peó i tat, en la construcció de la col-
legiata, a la qual dedicà tota la seva vida

El claustre de

i tots els seus cabals. Els ^Vagnats de l'ò-
poca ompliren el monestir de donatius i pri-
vilegis, i segles més tard, els bisbes de Giro-
na hagueren de posar fre a lcs demostracions
de veneració i pietat de que era objecte el
seu fundador.

En aquest temple, en J2g3, es celehrareo
les inoces de Jaume II clAragó i Blanca de
Nàpols, filla de Canles II de Sicília , se-
goms ens ho conta Muntaner en el capítol
GLXXXI.I de la seva Crónica. En el llibre
d'àbits es troba la inscripció de Dalmau de
Creixell, que morí a la batalla de les Naves
de Tolosa, i fou portat al sepulcre pels reis
d'Aragó, Navarca i Sicilia. L'abat de _ Vila-
bertran, Cosme Diamià Hortolà, representà
Catalunya en el concili de Trento, i un altre
abat, segons Pella i F orgas, prestà ajuda al
rei Felip III de França quan la invassiá
francesa de 12815.

L'església fou •consagrada l'any croo pels
bisbes de Barcelona, Girona i Carcassona.
Emves 1069 havia tingut Lloc la donació
d'uns terrenys, a_II'esmentat Pere Rigualt,
per a eanstruir.hi urna església i establir-hi
una comunitat de la regla de Sant Agustí.
Són signataris de la donació, els bisbes de
Carcassona, Girona i Barcelona, il'.arquebis-
be de Narbona i Pams comte d';Empúries.
Aquest monestir no és l'únic de l'esmentada
ordre, ja que al mateix segle es fuinden, an-
teriorment al de Vilabertran, els de Lladó,
Ullà i Peralada. Segons Villanueva (volum
XV, pàg. 29), a Vilabertran havia existit
un poblat romànic amb una esa ésia que
havia rebutmolts delmes i primícies , i la
protecció d'una dama anomenada Guidenel-
lis.

b
Joaquim Folch i Torres, en un article pu-

licat a La Veu de Catalunya fa cosa de
quatre .anys, deia

«Aquesta església, diuen els autors que
l'han estudiada, que és la mateixa consa-
grada aleshores, sense reformes posteriors
que afectin els seus caràcters originaris. 'Es
una bellíssima i ampla basílica de tres naus,
coberta en volta de mig ,punt la central, i
amb voltes de quart de cercle 'les laterals,
amb tres absis; corresponents al fans de ca-
cla urna de les dites naus i més profund el
del centre, que és l'absis millor, que té -de-
corat el seu mur cilíndric d'arcades sostingu-
des per columnes.

»La volta de la nau central és reforçada
a trams, per arcs tora'ls sostinguts .per co-
lumnes adossades als pilars que separen
aquesta nau de les laterals, i els arcs for-
mers, que són els que comuniquen les naus
laterals illa central, són així mateix sostin-
guts per columnes, formant .entorn de ,cada
un dels dits pilars un aplec de tres columnes.

»L'obra és, doncs, de la segona meitat
del segle xi, perquè és en començar el segle

Cautxú Català
Corts Calalanes, 615
Ronda Sent Pere, 12
Pesselg de 6ràcia,127

Gorres per al bany; selecció de mo-
dels des d'una pesseta.

Sabatilles de cautxú; models de
gran moda.

Joguines flotadors.
Salvavides «Flota».

Piragües de lona i cautxú.
Cèrcols de ca utxú per al TFJNI COI T

(joc de moda a les platges)

xti que és consagrada i en aquest temps
l'arquitectura romànica a Catalunya entra
en un període de perfecció i enriquiment que
és el que en la història de l'art s'anomena el
segon romànic.»

Cal notar que ]'escultura sols està repre-
setada per petites estilitzacions dels capitells
de .palmeta, i només ei els de les columnes
adossades als murs entrant a l'absis. Din-
tre d'aquest, la decoració ornamental és a
base d'una gran faixa d'argoacions sostin-
gudes per esveltes columnes ; aquesta orna-

Vilobertran

mentaeió .parteix del nivell dels àbacs cor
-responents als capitells abans dits; els arcs

són en nombre de set, n'hi ha un de tor
que fa de petita cornisa , sobre el qual s'as-
senta la petxina.

EI rector de Vilabertran, Mn. Rovira, que
és un zelós guardador del temple fundat per
1'aba.t Rigualt, en ]'església no hi ha pintures
murals; eli féu repicar amb molta cura ,al-
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apáredar novament l'esvoranc, de manera
que fou sumament difícil d'endevinar l'exis-
tència de la caixa en aquell lloc, ja que es
confonia amb una simple paret mestra.

Ara manca observar si a ]'altra banda , la
que no podem veure, hi ha també llegenda,
puix que en la tapa n'hi ha una d'illegible
i d'un caràcter de lletra més antic que el de
la inscripció prgpiament dita

Dintre la sagristia vella es pot observar
un capitell i un lleó gòtic de .pedra, segura-
ment per sostenir alguna caixa sepulcral,
potser la de l'abat. Rigualt.

A la sagristia nova hi ha dos grans ar-
maris, plens de pergamins i papers , proce-
dents, segons sembla, de ]''antic arxiu del
monestir. Entre ells, hi ha una mona de
dietari om s'anotava tot el que d'important
s'esdevenia a la comarca i fora d'ella i tot.
Potser aquest volum formava ,part de la col-
lecció mencionada per Pella i Forgas (Ais

-toria del Ampurdán, cap. XXXV, pàgs. 742
i segvents), que ara es troba a la Biblioteca
Universitària de Barcelona. Diu l'esmentat
historiador

«A mediados del siglo pasado [el xvnt]
pub^l'icdbase cierto periódico de noticias de
diferentes partes venidas a Bdreelona, y en.
la biblioteca del monasterio de Vilabertrán
los monjes formaban sendos volúmenes con
números de ese semanario, que encuaderna-
ban cuidadosamente después de leídos y dis-
cutidos. Parecióle, sin duda, al monje bi-
bliotecario que también tenían importancia
las cosas que pasaban en esos campos am-
j urdaneses, entonces olvidados, y así añadió
modestamente en los bordes del periódico al-
ganas notas marginales inapreciables.

»Las milicias de Castilla que pasa^b4n por
Figueras — ^íice uno de esos apuntes escri-
los en lengua catalana — iban por fuerza.
En San Celoni desertaron 600 hombres, por
ello después les quitaron la llave de los fu-
siles y los paisanos guardaron el camino real
para evitar que desertasen, y aun iban va-
ríos atados ; así pasaron unos 6,000 hombres.
Hoy, día 1 2 de octubre, han pasado qoo hom

-bres de las mismas milicias; soplaba tan
recia la tramontana, que movía y hacía so-
nar las campanas; era el temporal deshecho
y horroroso, cubiertas de nieve las monta-
ñas y oyéndose de todos los campanarios el
toque del mal tiempo,»

El quadro de la situació sota el primer

Barbó, és completat pel monjo amb .aquest
inventari dels diners que surten del país .per

les necessitats guerreres :
«Dia 8 de noviembre de 1745, pasaron por

Figueras 7 carros de oro, y el día.. g de di-
ciembre, 6 carros de moneda, — Día 2g de
enero del corriente año 1746, pasaron por
Figueras y fueron a hacer noche a La Jun-
quera 22 carros de moneda. — Día 20 de
abril, pasaron por Figueras 5 carros de oro.
— Día 20 de mayo, pasaron por Figueras
q carros de oro, y por mar con las galeras
900 cajitas de plata, según ham. dicho. — El
día 13 de febrero de 1747 Pasaron rg carros

El lleó gòtic de la sagristia

y una calesa cargados de moneda para el
ejército que se hallaba en Provenza y to

-maba cuartel general en Montpeller, donde
dejaban dicha moneda. — Día 31 de mayo
de dicho año 1747, por Figueras tasaron
22 carros de moneda.; era vigilia de Corpus
y pernoctaron en dicha villa. — El día 8 de
junio también 1 2 carros de moneda; cada
Uno llevaba 20 quintales de plata en duros.
— El día 27 de octubre, r8 carros de mo-
neda. — El día 13 de diciembre 20 carros
de moneda. — El día 25 de mayo de 1748,
tasaron 6 carros y una calesa de moneda
por Figueras. — El día' 5 de julio pasaron
por Figueras 6 carros de oro y una calesa.
— El dia t8 de agosto pasaron Por Figueras
zo carros de moneda y regresaron las tropas,
de las cuales el día 20 se alojó en Vilaber-
trán un cuerpo de valones. — A los 22 de
abril de 1749, pasaron por Figueras rg ca-
rros de moneda, los cuales iban destinados
ai pago de ciertos daños que las tropas ha-
hian hecho en un convento de monjas y
otras partes del Pianwnte,n

Hi ha bon nombre de caixes plenes de
documents, que segurament contenen dades
d'interès per als historiador• i que caldria
que algun especialista estudiés.

(.^l cq-baró)
	 J. Ta01NAT

Un present que us farà quedar bé.

Visiteu les GALERIES SYRA

Després del que gairebé unànimement s'ha
dit de la passada Exposició de Primavera,
fixant el seu valor de conjunt, es compen-
drà que si se m'ha tret alguna ensenyança,
aquesta no pertany precisament al camp ar-
tístic, ni segurament al d'organització.

Més encertat seria, prescindint de la qua-
lificació d'ensen yança, i • tenint en compte
una necessitat de judici, desviar la qüestió
cap un cantó no tan transcendental i per ar-
ribar ail motiu del comentari, fixar-la sota

un nom més complex i no tan directament
denominador d'una categoria dubtosa que
ens afecta dolorosament , emparantanos per
exemple en un argument fatídic d'observa-
ció.	 -

Diem fatídic i afegim fatal, perquè és 'una
actitud die públic de fa molt de temps es-
tudiada, constatada a cada moment que
l'obra d'un escultor s'ha aplegat en -forma
d'exposició, i creiem que .també absoluta-
ment observada per un gran contingent de
persones incondicionals de la visita d'expo-
sicions.

Ens referim concretament a l'extramya po-
sició de molts interessats pel nostre art, o
que aixi'ho fan suposar per la seva.cantu-
mócia visitadora als llocs propis' del cas,
davant d'un aplec d'obra corpòria:

En els locals tradicionaPs; .l'actitud és-
mentada és objecte d'un despistameñtrelati-
vament fàcil en una galeria dividida en di-
verses sales; que no permeten una detin-
guda persecució darrera el temor establert.

En aquest aspecte, l'Exposició de Prima-
vera, amb la seva ampla nau, féu triomfar
els nostres..pressentiments; posant-ho en clar
sobre la magnífica superfície en metres que-
drats.	 .

Podem expressaranos 'sense palliatíus. En
e1 Saló de Montjuïc, la part destinada a es-
cultura va rebre en un peraentatge.despro-
porcionadíssim .amb el de la pintura, el
nombre dels visitants, almenys en pes espe-
cífic d'intens.	 -
Les causes en principi responem als pre-

cedents fixats amb anterioritat, causes .que
segurament tenen un gran contingut de psi-
cologia, potser un redreçament moral contra
la cosa ja resalta en les tres dimensions, que
no es presta, com la: pintura, . a una séric
infinita d'interpretacions, o bé altres .motius
que per la seva envergadura subconscient
no som els indicats a escatir, ini és hora
de profunditzar-hi.

Però aquesta resolució declarada no ós
obstacle perquè més a un nivell més asse-
quibie, hi veiem un efecte a fer ressortir, i
que volem expressar amb un innegable
amor, per creure poder aportar miques de
solució a futures exposicions , efecte que ens
fa coincidir i felicitar el criteri -expositor del
Saló de Barcelona.

Això primerament ens obliga a dir que
estem convençuts que quan una añáloga ma-
nifestació, .per causes no de la nostra in-
cumbència, no pot reeixir en una magnífica
presontació de local, adaptada a tes neces-
sitats parcials de cada ram artístic, deu
pensar-se, com en el Saló de Barcelona,
en una fusió expositora de tots els elements
que constitueixen el nucli. D'altra manera,
amb l'aire d'exposició escolar de barri que
tenia el Palau de Projeccions, es cau irre-
misiblement, i pel que respecta a l'escultu-
ra, en una trista semblança a un quarto dels
mals endreços, que 'influeix en una depres-
sió sobre el visitant.

La visió de diverses qualitats, d'aiguabar-
reig d'alçades i de gruixos, de tendències que
forçosament s'han d'adlofar, sobre un fons
fet amb idea o mitjans pobres, donen el
resultat esmentat, cosa que pot salvar-se
quan el criteri decoratiu o l'economia per-
met de servir-se de matèries i accessoris irre-

missiblement cars per& capaços d'establir un
repòs geneal i una impressió que tiri a 1'ho-
mogeneitat.

Aix¡ . el Saló de Barcelona, discrepant del
seu company, aconseguí un major relleu en
el sentit favorable per a l'escultura i que re-
percutí en una mateixa intensitat d'interès
pel visitant, distribuint les petés dels seus
escultors en corredors i recons apropiats.

La més alta categorià artística del de
Montjuïc quedà enormement perjudicada

pel seu apartament, pel seu fons monotòcnic
ma] adaptat i pels altres arguments ja eme-
sos.

Mentre les dificultats de diners subsistei-
xin, estem segurs que si el criteri exposat
prevalgués, assoliríem, si més no, la supres-
sió del trist espeçtacle que representa ob-
servar un senyor qualsevol que després d'ha-
ver-se estat llargpes estones absorbit en la
contemplació d'una pintura, fas pres d'aque_
lla sobtada pressa en el matemàtic instant
de posar-se en moviment dintre la sala de
1"escultura,

Es clar que se'ns pat replicar qqe aquest
home no interessa, que el que veritablement
porta una preparació passa per sobre els obs-
taeles extraartístics, però , fiem de tenir en
compte, imaginari replicant, que l'art, com
tata pura expressió de l'esperit, va acom-
panvat d'una aurèola proselitista, aurèola
que no es .pot negligir o que no deu negli-
gir-se .per causes extemporànies, i més pen-
sant que poden, aquestes causes, comba-
tre's, en e1 que afecta. els límits normals,
adoptant un nau criteri em ]'organització de
les exhibicions.

ENeic F. GUAL

Exít en la mida

Corbates inarrugables
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guns indrets,. per tal de descobrir -les si n'hi
hagués, amb resltet negatiu.

Al cantó de 1 Evangeli es troba la capella
de] Roser, La qual, segons sembla, fou cons

-trdida a despeses de la casa de Peralada,
o sigui e-ls Rocabertí, puix en la clau de
volta hi ha llur escut, que també està gravat.
en un dels murs. Entrant a la nau, en la
paret que toca l'absis, hi ha una pefita là-
pida amb la següent inscripció : + lldephon-
sus eram magnatus magna potestas. + +
non suni qui fuerarn jacet.hic Pars maxima

1 nostri +.
També al cantó de l'Epístola hi ha restes

d'una altra tomba, sense sarcòfag, amb dos-
ser més ornamentat que el de l'anterior, però
de més baixa època. 'Es creu que aquesta
sepultura fou la de ]'abat fuindador. Gràcies
a ama' troballa molt recent, la caixa sepul-
eral es troba, com aquell qui diu, sota el
mateix dosser, però a l'altra banda de la
paret. En el mateix mur s'obre una .parta
d'accés a una cambra coberta en mitja volta
o volta de canó, que probablement fou 1'an-
tiga sagristia. Sota aquesta mateixa volta
i sobre la que fa de sostre a laporta, hi
ha un nínxol .prou capaç per encabir el sar-
còfag, que té r'8o m, de 1]arg, i ostenta la
següent inscripció : Discat qui mescit Petrus
ahbas lije resquiescit ñec timeas falli. Petrus
juit iste Rigualli. Això dóna a compondre
que és aquesta la tomba de l'abat RiguaPt,
per bé que encara està per obrir.

Francesc Monsalvatge (Los monasterios de
la diócesis gerundense, págs. 79-80) dóna una
explicació del perquè aquest sarcòfag no és
al seu lloc. Diu que havent estat Pere Ri-
gualt objecte de veneració per part del .poble,
el bisbe de Girona féu retirar el sarcòfag,
sense mencionar on era traslladat ; dóna no-
més la notícia «hoy desaparecido» i copia la
inscripció abans transcrita. Segurament es
degué foradar la paret del fons, construir la
volta que fa de sostre a la porta, i córrer

1 cap enrera el sarcòfag ; després es degué
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—Per què l'hora d"Europa és avançada
respecte la d'Amèrica?

— Perquè Amèrica va ser descoberta més
ard.

(Rit et Rac, París)

El Qrinner

ww

 'cotxer de nrorls.	 On vas
així? Que no véns a treballar?

El tercer cotxer de morts. -- No; se m'ha
mort la sogra. No veieu que vaig de dol?

(Le Rire, París)
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Allò que se'n diu barra.
(T he liumorist, Londres)

—Una mosca a la confitura? Em creia-	 V
haver-les tret totes !

(Everybody's T4eékly),
El director de teatre. — Esta bé la vostra

obra, jove. Llàstima que no tingueu un nom

t t i i r i' f r . 1 f' E	 conegut.
ti l	.	 ^#rrk G ^ .__	 (La Dé15 che, ^'oulou,e)

®	 ® flg^f	 El pescador molestat, al tafaner obstinat.

-Fan goig de debo, aquestes casetes.	 I si us on anéssiu d'una vegada? Us

Però, com -reconeix la seva?	 asseguro que us escriuré si pesco alguna

—D'oído. Es l'única que no té ràdio.	 cosa !

(Ric et Rac, París)	 (Tire ¡'a.ssing Show, Londres)

No està tan bé com el Saló de I'amy
passat.

(Doblin Opinion)

=^ ^-

El co ita — Ningú no ha .vist aquesta
botella da whisky?

El passatger. — Si, jo ; però. necessitava
una ampolla buida per a enviar un
satge.

(Londou O/inion)

—A veure si t'hauré de tustar perqué
som ri guis.

(Gringoire, París)

Un guarda del museu. — Senyors, ja ha
parat de ploure!

(Tlie Uumorist, Londres)

5 ____7
—Vostè ens va atrassar la cuinera que

ENTRE NUDISTES	 tenim, oi?

Carmeta no puc resistir més! Deixa'm .
 venir demà a sopar a casa?

veure't tota ves tida!	 I	 (Berlingske Tidende, Copenhaguen)
—Uix, que viciosos sou els homes.

1	 WM)]L	 .

f1 L=LÇ:1a d i o a	 ^	 •ü*
Aquest temps d'estades a fora, en po

cions petites de migrada vida industrial,
però de bons aires i puresa atmosfèrica, en
què l'audició de ràdio s'obté en Qes condi-
cions més favorables, dóna ocasió per a in-
tentar, fins amb aparells de condicions ben
modestes, una recerca d'estacions amb el
condensador del receptor. S'obtenen resul-
tats insospitats pols habituats a escoltar din-
tre de les grans poblacions, on els paràsits
icdustriais enterboleixen i anullen els avan-
tatges dels aparells més perfectes, en els
quals la mateixa potència és l'entrebanc anés
anguniós ,perquè encara els fa captar millor
els sorolls, i també dels petits aparells de
reacció o radiofreqüència, els quals no te-
nint e4ements per a eliminar les estacions
locals, no poden sortir d'aquestes.

Quines troballes es fan, que no s'havien
pogut sospitar •mai. El :rendiment de l'apa-
rell és incomparable al que normalment obté
l'aficionat ; (llàstima, pero, que en aquesta
estació de l'any els atmosfèrics es manifes-
ten amb més Intensitat que mai i ma4me-
ten molts dels avantatges assolits. Malgrat
això, l'emoció de poder captar una emissió
llunyana fa suportar-ho tot I poder escoltar
un llenguatge desconegut, esperona a recer-
car més, i el condensador i totes les coman-
des de l'aparell s'accionen fins al •paroxisme.

Dies enrera, tota la xarxa d'emissores
franceses oferia uma notable retransmissió
de La Wathyria de Wagner i des d'una
població de la Cerdanya es .podia seguir amb
un aparell ben rudimentari 1 emissió. Amb
segons quines emissions, l'audició era tan
perfecta que dins denunciava alguns defec-
tes d'interpretació, i sobretot l'electe gaire

-bé grotesc da música wagneriana dita en

traducció francesa no molt mirada. En
aquestes condicions, qui es recorda de les
nostres emissores de tan petita potència q e
fa impossible oir-les si no es compta amb
aparells de moltes vàlvules, per a obtenir
programes carregats sovint de publicitat.

Els aficionats a l'art líric tenen aquesta
setmana dos esdeveniments que segurament
cls satisfaran. L'un haurà estat la retrans-
missió, des de Vichy, del Sanson et De-lile
de Saint-Saens," executada no en la toma
escènica, sinó com oratori, amb la qual cosa
]'audició guanyarà molt per la supressió de
la radiació d'escenes inútils i de poc imte-
rès musical.

La retransmissió de més interès, però,
serà feta aquest mateix vespre des del ma-
teix Bayreuth, on es representen Els Mestres
Cantaires de Wagner, oferta •per diverses
emissores alemanyes. Es aquesta comèdia
musical, d'entre les òperes de Wagner, una
de les més aptes per a la radiació, per no
tenir les llargues escenes que d'altres, di-
fícils de seguir sense la justificació escénica,
i fins la música és ja coneguda pel gran pú-
blic, cosa que no hi ha dubte que consti-
tueix un avantatge per a seguir la radiació.

Per als que pretereixen el •ràdio-teatre,
les dues emissores italianes els donaran oca-
sió d'escoitar dos programes ben interes-
saints. La Ràdio Nord- Itàlia ofereix la co-
neguda obra de l'autor espanyol Martínez
Sierra, El sonin d'una uit d'estiu, i Ràdio
Roma la comèdia de M. Ferraris i Vaccaro-
Muratori, Tots els camins condueixen a Ro-
ma. El grup d'emissores de Milà i Nord
d'Itàlia emetrà a dos quarts de vuit ; Roma
a prop de les deu.

J. G.
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LaPuhuicifaf
L'eficàcia de la publicífa en e1 F. C. ME=
TROPOLITA de Barcelona, la demostra

el fel que és el míijà de propaganda
ufilí^za1 per les Cases més impor^anfs

de os els rams.
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