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JA HI TORNEM A ÉSSER

—O espanyols o estrangers!
—Ara sí que m'ha mort!
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Avui fa cent anys que Aribau,

amb I' «Oda a la pàtria» ini-

ciava la renaixença catalana.
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MIRADOR INDISCRET

Els darrers esdeveniments d'Andorra, que
aquests dies han comentat els diaris, volen
dir que, finalment, aquésta vall pirenenca
situada al vessant mediterrani s'ha de veu

-re .anexionada a França? Com a catalans ho
leplora fÑñ.i ho combatríem . No podem dei-
xar-nós Usurpar un tros de Catalun ya, i
hem de fer valer els .nostres drets- ara i sem-
pre.	 .

Però, per altra , branda, val a dir qúé: si
algú ha 'treballat .a favor d'aquesta. usur-
pació (cas .gire fos i erta) no hi ha dubte que

a qualsevol astre domini feudal dins la Fran-
ça

Això éa un carvi inoi-mal. La part dels Foix
esqueia •a la França. IEl fet veritablement
anormal és que, a Espamya , en abolir-se el
rògim feudal, aquestes atribucions del bisbe
de la Seu, feudatari llavors del rei d"Espa-
uva, no s'haguessin fet passar a la Corona.
Potser; la seva condició de dignatari de l'Es-
glésia, en temps que les dignitats eclesiàsti-
!ques fel•en u: amb el tripijoc - polític, l'en pre-
servà. També, r. encara' :més; .la peresa, 1'a-

versió a entrar en discussions amb Fran-
ça, en un règim d'abjecció i d'anar tirant,
produïren aquest prodigi d'existir a 'Espa-
nya,. en ple xtx i xx, un poder feudal; i, per
adobs, virreulat al càrrec d'una dignitat ecle-
siàstica.

Ii uria estat e^^n s estrats a la continuació
(1(1 ducá̀ " `aatrr''dona sota la °jurisdicció der	 J
la casa de Medinaceli.	 . ..	 -

Vingué 9a República i continuà l'abús feu
-daQ. A Madrid n ngú no se'n preocupà : No

creiem tampoc ¿que, a Catalunya, ningú no
se n'hagi Ipreocupat, per .ara.	 - • .'

Hem tel tard? El cert és que si no,ès ara,
dintre de poc, Andorra serà, d^ iure i de fat-

-tu, tota. francesa.
Cal, • sigui com sigui, posar-hl un remei.

Anullar un drèt , feudal i•ícit i, per la matei-
xa raó que el phesidentde la República fram-
cesa és copríneep d'Andorra, l'altre ho.. fos' el
de la República Espanyola. 1, aquest; al seu
lloc, haca-ja de delegar el coprincipat en la
persoaia del president de la Gener.álitat de
Catalunya. -

Aquesta és la solució de sentit comú i de
dret polític.

1, per si no Los prou, el .govern de la Re-
pública no pot tolerar •més que un dignatari
radicat lintre el territori nacional , cobrant,
com a copríncep, del pressupost, ,pugui en-
tendre's• amb una potència estrangera per a
envair tm territori, sense abains haver-ne de-
manat prèvia autorització. Què diem auto-
rització! No se n'havia donat ni notícia al
govern de la República 'Espanyola.

Cal resoldre definitivament la qüestió de
la co-sobirania d'Aindorra, si ja no és que
e voler» fer present a la potència veïna. Un
present sense compensacions. Urna renúncia
illtrita de drets inalienables. .

De Dijous
— a Dijous

En aquest mateix lloc, ja fa bastant de
tein^s — era el primer any de MIRADOR —,

fi iem rara defensa del cul de cafè i assenya-
lrvem l'eficàcia de perdre et temps. No te-
flan amà aquelles ratlles, i per tant no és
possible de saber literalment el que deien
però responent com responen a una convic-
ció fonamentada en l'experiència, no temem
de caure en cap contradicgió, que, en tol
cas, tampoc ens afectaria gran cosa.

Devíem sostenir que l'home necessita unes
estones de distensió i de relació amb els al-
tres, de tracte no indicat per , les obligacions
professionals. 1 aquí on a genes liti ha altres
llocs de conversa que els cafès, aquests són
els succedanis d'altres facilitats de relació que
nbunden en països més afinats que e1 nostre
en la vidacivil.

No n'hi ha prou de les universitats i de
les biblioteques. Hi ha erudits que no són res
naés que ases carregats de llibres, pergarè
ésser ase o no ésser-ne és una qüestió de
qualitat i no das de quantitat. Cal una mica
de tracte amb tota mena ple persones, i per
a viure és utilíssim de veure viure els altres.
I, en aquestes latituds, fer de cul de cafè en
les moltes maneres de fer-ne, és un mitii
d adquirir experiència i unu.^flexibilitat d'es-
perit que fa el seu servei çn la vida.

Però el perill és comentar a fer de ul de
cafè i no saber-se'n morire,. 'Parodiant irlas
frase famosa, es podria dir ¿fue fer de cul de
cafè porta a tot, mentre se'li'sàpiga sortir o
temps. 1 el mal és que mr ts̀,,la majoria, no
saben quan han de dir ^r u, i s'hi queden
tota la vida. Passa amb ató com anxb 1 al-
cohol, del •qual es pot u^ , però és perju-
dicial abusar-ne.	 sf j

Tota la vida espantnla íorfa la marca
d'un excés de cafè. Ai.igU.gran tarambana
de Primo de Rivera vq t ir e devia la seva
formacio política q les l rguíssimes es-
tades aï casiñq de Jerez^i tez els d'altres llocs.
1 una- , mentalite així devia inspirar un co-
negut repòrter quan escrivia en un diari de
l'Esquerra, fa quatre o cinc dies, que el cafè
ha estat i . és la millor escola de la política
peninsular.

Si aquest xicot sospesés una mica el que
escriu — tant demanarem ! -- s'hauria d'ha-
ver adonat que això . és un blasme del règim
i que la tara més formidable de la vida po-
lítica d'aquest país és la seva naixença en-
tre les taules d'un cafè; que tot porta un séc
inconfusible de les ximples discussions entre
copes d'aigua amb volves de cendra i pudor
de tabac fred.

Precisament urca de les tasques del nou
règim en la reconstrucció d'un pals ha d'és-
ser la de donar naés serietat a la política ex-
tirpant -li aquest vici d'origen, que en fa una
cosa sòrdida i baixa de sostre.

Però si tai ha <<escriptor„ s'ha fet una
cultura gràcies a una malaltia que li ha per-
mès, en les llargues esperes a cal metge, lle-
gir les revistes illustrades madrilenyes, es
comprèn que hi hagi polítics que no s'hagin
format enlloc naés que al cafè — C.

Cafalunya, segons el Pantarca
Ens ho expliquen... i ho creiem.
'L'escriptor Max Jacob es trobava,. en

certa ocasió, de visita a . casa un cátalà
amic seu, a París.

Aquest tenia damunt la taula de treball
diferents llibres catalans. Max Jacob . els
fullejà àvidament.

C'est intéressant, c'est très inléres-
sant! — amava dient.

Pocs dies després, panlant amb ']''Ors, l'es-
criptor francès li expressava la seva admi-
ració per .l'esforç que representaven aquells
llibres i la llur qualitat. A través d'ells, Ca-
talunya havia estat per Max Jacob una re-
velació.

L'Ors, però, tregué importància a la cosa...
Displicent :
— La Catalogne?' Ça ir'existe pas !
El propi Max Jacob ho contava, indig-

uat, l'endemà, al seu amic.

Expedició mariana aAndorra

En ocasió dels recents esdeveniments de !a
4eïna República d'Andorra, gairebé tots els
diaris que s'estimen una mica han tramès a
Andorra envrits especials. F1 senvor Pich i
Pon no volgué ésser menys i dissabte passat,
a darrera hora, encarregà a En Màrius Agui-
lar que hi enviés un redactor de lá casa.

En Màrius, però, preferí anar-hi personal-
ment i organitz44 una expedició. Hi anaren,
ultra ]'Aguilar, wn redactor, el fotògraf Ba-
dosa, un cambrer ( !) i un ciclista de la casa,
el qual conduïa el cotxe expedicionari, una
camioneta de les que utilitzen .per a repartir
el diari. En qualitat d'invitada hi anava tam-
bé Irene Polo.

De debò s'afaifarà?

La •camioneta utilitzada per ]'expedició
Aguilar a Andorra noera pas nova de trinca,
ni molt menys. Les avaries '.es succeïren una
a l'altra ; la darrera, la ruptura d'un eix de
les rodes, impossibilità al vehicle de seguir
e1 viatge. 'Els expedicionaris , després d'ha-
ver dinat copiosament, seguint l'exemple del
cap de 1'ex•pedició, en una •masia .propera al
lloc de l'aecident, aconseguiren arribar a '1a
Seu d'Urgell, al cap de dotze hores d'haver
sortit de Bareselona, dintre d'un camió dels
que s'utilitzen per a t7ans"pòrt ïr bestiar eó'
viu.

Arribats a la Seu, tots plens de pols i ja
de nit, !En Marius preguntà al xofer del
camió, amb aire de compliment :

— Què li haig de donar?
— Miri, doni'm quinze duros — contesta

el xofer .amb aire displicent.
En Márius cuita-corrents hagué de reunir

la resta de d'expedició per a poder pagar al
xofer que ta pi caritativament els havia re-
collit.

Tot sopant després, IEn Màrius Aguilar
deia .als seus acompanyants en un to trist i
desenganyat:

— Després d'aquestes aventures tan y des-
graciades .m'hauré de tallar el bigoti pen o-
clístic.

Els invasors inesperats

Dimarts al migdia, entre els repòrters
municipals es feien grans comentaris sobèe
l'expedició de l'Aguilar a Andorra.

Un d';e'lls preguntà al company que havia
anat a Andorra en la .mateixa expedició

-r Qué, esperaven els andorrans aques-
ta, invasió de forces franceses?

--No. Tampoc s'esperaven que hi amés En
1\làrius — saltà, ràpid, un altre dels repòr-
ters.

Cul Franf=se la fama

En un setmanari barceloní, ha aparegut
un interviu -biografia de Joan Casanoves.
Parlant dels seus temps d'estudiant, diu el
president del Parlament català

«...vaig matricular-me immediatament de
llicenciatura i vaig examinar-me de revàlida
un dia a les deu del matí, després d'una
juerga històrica que va acabar a les nou a
casa d'una ballarina.>,

No ens hem quedat massa sorp•esos. Una
vegada, l'altra protagonista d'una aventura
galant del dantonià orador, després d'expli-
car-la, exclamava

—Quel crí neur, ce Casanovas !

Anar de pressa

Un redactor de Le Journal, Mas Massot,
Ve publicant a l'esmentat diari un pintoresc
reportatge sobre Barcelona. Ha escrit, entre
altres coses, que del barri de les Drassanes
se'n diu barri xinès perquè la gent seu a
terra, pels carrers, amb les cames creuades.
Ha parlat també de la dansa catalana — la
sardana?—ballada amb frenesí a La Criolla.

Mmc Massot conta, però, molt carregats
de color, fets i anècdotes veritables, com dl
dinar que li oferí, amb xampany i tot, el
més poderós dels nostres homes del milieu,
que ell anomena, discretament, Gegène II.
Ens consta que el dinar tingué lloc a la Font
del Lleó.

Algú va sorpendre's que Max Massot ha-
gués reeixit apropar el diem-li també Gegè-
ne II, que és la cautela feta carn i ossos,
dinar amb ell i conversar-hi de matèries re-
Iliscoses que Gegène II, segons els seus
amics, defuig sempre.

Meridional cent per cent, Max Massot re-
plicà tot seguit :

-- Per què no? Als cinc minuts d'ésser a
Barcelona, coneixia la seva existència ; als
deu, ]'emprenia a les Rambles, sense prèvia
presentació de ningú, i als quinze...

— Ja dinàveu plegats?
-- Als quinze, fèiem el vermut. El dinar

fou l'endemà: Ah ! Però ja hauria pogut so-
par amb cli aquell dia mateix.

1 On arribaran?

Les baralles entre L'Opinió i La Huma-
rrilat, les dues revingudes comares periodís-
tiques de ]'Esquerra, si alguna cosa tenen
de • substancioses, són la mena de lèxic em-
prat per l'una i l'altra.

Qnon la primera cliu a la segona ain-
eonscienb», aquesta li contesta «envejosa».

amb unA aquest
ahilnòcrita>, essçor ant. ' Llavors laode bell nou
apostrofada diu amb irritació «arri allà!»,

Hom preveu que la pròxima setmana, de
continuar aquestes disputes, .no serà gaire
honest deixar llegir aquests diaris als fills
menor, d'edat deis bons i pacients subscrip-
tors.

Poesía i pessetes
Qui no coneix les activitats joc -floralesques

d'Octavi Saltor? De cada cinc Jocs Florals
que es celebren a Cataiunya, ell és membre
del jurat de quatre. Pero em aquell certamen
en què e'li no té .autoritat, a causa del me-
canisme tan conegut a les capelletes liter--
ries, surt premiat també quatre vegades. i

Ara, la setmana passada, ha publicat un
article a La Veu de Catalunya dient que no
s'hi val a donar premis de vint-i-cinc pes-
setes: Té raó Octavi Saltor. 'Es una mesqui-
nesa, en aquests temps difícils.

Però si els nostres petits mecenas es deci-
deixen a augmentar el balor metàllio dels
premis, tindran també perfectament dret a
dir que no s hi va' que una mateixa poesia
surti premiada, amb quatre títols diferents,
en quatre distints Jocs Florals.., i cada any!

Servir a la veriEaf

En una conferència editada sota el títol
La ràdio a casa nostra, d'un tal A'lexamdre
Forcades, els exenyplars de la qual s'han re-
partit gratuitament i pròdigament .pertot ar-
reu, i on es pretén demostrar- que una die
les dues emissores de BarceloiAa va ésser ;més
catalanista que Paltra durant la Dictadura,
llegim el següent paràgraf :

c>1 és J. ,S. Cordovès qui ,porta a la direc-
ció artística de Ràdio Barcelona •él directór
de l'Esco'iaCatalana d'Art Dramàtic,Adriá
Gual, cosa que no havia estat ,possible abans
de la ruptura, ,am. b I'Assaciaciió, per oposar

-s'hi el senyor Rifà; que tenia por de com
-prometre's, perquè, segons ell, Adxià Ggal

era considerat •com a separatista.»
Adrià Cual, separatista? No recordem pas

que la Dictadura, com passà a d'altres, l'ha
-gués destituït del seu càrrec de director es-

mentat en el ,paràgraf copiat.. Al contrari,
encara tenim present les representacions en
castellà davant els dictadors, a Madrid, de
les obres catalanes El ferrer de tall i Mossèn
1anot traduïdes amb •el nom d'E1 herrero
dz corte i El Padre Juanico, respectivament.

Si tota la profusa documentació de La
ràdio a. casa nostra és així...

Superenxufísme
Uni antic militant del catalanisme intran-

sigent, un dia soldat a Prats de Molló i avui
soldat a la burocràcia- administrativa de la
nostra 'rica i plena i malaurada 'ciutat, es
lamentava l'altre dia, en una tertúlia del
Cafè de la Rambla, de la desatenció que els
poders omnímodes del seu Partit havien tün-
gut vers la seva persona que «àdhuc va anar
a fer mítings electorals»,

—/Digueu -me i sigueu-me francs—deia-
està bé això que a tot un oficial de primera
classe de l'Ajuntament com sóc jo, 'li donin
una plaça de director de .mercat de classe
tercera?

1, això, ho deia amb .una bona fe extraor-
dinària i amb una manca absoluta de rubor
que desconcertava...

U  sardanisfa inesperaf

Els estiuejants de 'la Garriga veieren ar-
ribar l'altre dia, a l'hora de .l'audició de
sardanes; un senyor foraster, de cabells es-
bullats, acompanyant dues senyores que per
tetes les traces eren .alemanves.

EI senyor estava impacient .pbrquè les sar-
danes no cornençaven, i ho estigué anés
Quan, després que la cobla feia ja estona que
tocaya, cap anella no s'havia encara format.

Etil senyor rondinava en alemany.,
Unes gentils xicotes, per complaure aquell

estranger, que segurament s'havia traslladat
des d'algrm .poble veí a la Garriga per a veu-
re ballar la nostra dansa; feren un rotllo.

Aleshores, amb gran sorpresa de tothom,
el senyor foraster hi ingressà.

Oh, i ballava lxi i tot!
.Adhuc repartia els ptmts :
— Dos, dos, tres
Aquell aestrangern era el :nostre amic Eu-

geni Yammar, que està de vacances a Q :4-
metlla del Vallés.

Les senyores que anaven amb ell eren la
seva esposa i la seva cunyada. Elles havien
solgut veure, realment, ballar la sardana.
Ell, català cent per cent, no havia sabut es-
t^r-se de ballar-la.

Una piquipona

Es tracta d'una dama que estiueja a Sant
Feliu de Guíxols, molt distingida :

—"Tinc nos nebgts, senyora—explicava un
dia—, que han estudiat a Suïssa, que és més
enllà de !l'estranger.

Aquesta dama, sabedora un dia que els
cavalls es venien per unces, i deia que «bé
es podien vendre per terces, com els conills«,

r trona sempre motius de sorpresa. No fa gai-
re, en acostar-se la festa major de Sant Fe-
Iiu i en comentar-se davant seu que el pri-
mer d'agost fos la diada comunista, exclamà

—No sabia que els comunistes també tin
guessin Sant Feliu per patró.

SUPERVIVENCIES

Jurisdiccions feudals
dintre la República

és l'Estat Espanyol. Un cop més, els cata-
lans ens hem de .plànyer de .la tradicional
incúria diplomàtica_ dels governs de Ma-
drid.

I, posats a- pesar eles r^espo^r.sabilitats, tam-
bó n'escauen a ?atalunya i als que avui

,.

	

.uiert	 o `tia	 »astre	 vern, ue ha

	

r	 "'cmo
Ignorar sistemòticd. ent tots els . problemes
que no siguin •es de l'urna e ectoral.

L'hegemonia de França, seguida de Pab-
sor•ió, és una conseqüència inevitable de la
desigualtat de forces dels ,dos coprínceps.
D'una part, tota la nació francesa ; de l'al-
tra el bisbe de la 'Seu d'Urgell. Pel senzill
mecanisme explicat a 'la faula de folla de

J terrissa i d'olla de ferro •quan anaven pcl
món, Frànça havia d'esclafar al ban senyor
bisbe, tard o .d'hora...

L'havia d'esciafar. Però algú ens podria
respondre. que el •bisbe de la Seu tenia l'o-
b'ligació "d'esperar am:b estoïcisme l'hora -de
la mort coprimcipesca i • ,prou. , Això no és
exacte. Peti- veure-ho, no cal sinó exañ inar
amb un xic d'atenció •les coses;

Anem doncs " a fer una mica d'història de
com ha perdurat fins avui la eq-sobirania
sobre Andorra, cas .pintoresc em el dret na-
cional modern.

Com s'ha produït la situació política sui
generis d'Andorra? En resum, aquesta vall,
que .antigament pertanyia ensems a la casa
de Foix i al bisbat de la Seu, un dia es tro

-bà amh els reis de França representant la
casa de Foix. Si mo hagués estat així, amb
l'abolició del règim feudal a França, en
temps de la Revolució, també hauria vist ab-
sorbits •els drets feudals de la casa de Foix
per la  altaltajerarquia de la França, sota
qualsevol règï:n. De la mateixa manera que

ll^



soroll com comparsa d'una orquestra típica
islenya formada per un cubà, el qual era ell,
i sis nois de Granollers que componien la
resta. També hi va haver .músic que volgué
provar sort amb els pun ys ; dissortadament
va haver de continuar boxant la caixa i re-

`irovent els platets...
Ni músics ni boxadors, però, tenen feina

continuada. Alguns menen una vida un bon
sic tèrbála. Altres, portats per aquella pu-
siUanimïtat que sembla característica de llur
ru•a, passen una misèria més negra que

de cavall. Boxador era i és, doncs, però el
seu regne fou efímer, ja que tot seguit se
li endugué la consideració i admiració dels
compatriotes i altra gent de color el mulat
Kid Tunero, un cubà de color de taca de
permanganat, pertanyent a la primera re-
mesa que ens arribà del país de l'ex-valent
Machado.

Inspirà enveja i admiració a la colònia
bastant de temps. Arribat a Barcelona, so-
lament amb pretensions d'ésser un boxa

-dor, com únic bagatge, ha assolit am dels

La sorollosa arribada d'Eligio Sardinas a. Barcelona

RESTAURANT

TOTS ELS DIES

Bacallà Costa Brava
i Garrafa Xacolí

p laça Francesc Macià, 3 (abans Real)

Rambla del Mig, l g =Telèfon 22503

TACA DE COLOR

Harlemal carrer Nou de la Rambla

Una vegada eren tres mulats... Tres mu-
lats de l'illa de Cuba, joves, optimistes i
varents. Boxadors per afició i amb preten-
sions de fersne un oficr, sortiren de les An-
tilles disposats a córrer món. De cop, vo-
lent o per equivocació, vingueren a parar
a Barcelona. Heus ací que, boxadors i ne-
gres, ben aviat havien d'atreure l'atenció
dels promotors de la boxa al nostre Parallel.
Un dia foren preseftats a dalt del ring,
entre combat i combat, sota d'un Niàgara
de llum lletosa ; «El equipo cubano recién
llegado que actuará en una de las próximas
reuniones), digué el spealeer, mentre els
tres mulats giravoltaven fent saltirons so-
bre la punta dels dits del peu i simulaven
unes encaixades demans efusives i cordials,
i una setmana després tenia lloc el debut.
Dels tres, dos ,perderen sense quedar .mala-
ment i l'altre electrocutà l'adversari -al pri-
mer cop de puny que li adreçà.

Aquell cop de puny fou una cosa tan se-
riosa, que ]''admiració dei públic s'estengué
a tot l'equip, i vetaquí que cop i admiració
vingueren a formar la primera pedra de la
immigració de la gent de color a Barcelona.
Ja. us direm per què : aleshores, vetllada
sí j vetllada també, un o altre de l'equip
sortia al ring a boxar, perquè el detentor
del veritable èxit de ]'equip, per boxar ell,
posava com condició fer iboxar els altres.
Hi hagué feina per tots i de pessetes no
en faltaren.

^LQavors un d'e!1S va tenir la gran pen-
sada d'escriure a la seva mare, una ne-
grassa de. Matanzas que havia tingut onze
fills de dotze ,pares diferents i que tenia la
debilitat de deixar-se seduir pels gallegos
més poca-vergonyes de l''i'lla, 'sota del fu-
llatge d'urna guataba frondosa de N'eixida
de casa seva, i aquí ve la veritable mare
dels ous. La carta, que començava dient
«Mi inolvidable mamacita. Rita», acabava
així : «Le dirás a Cheo, a : Atildo y a Epi-
favio que oqur se vive con felicidad y so-
siego, que los morenos tenemos un gran-
disimo suceso y que la boxa cubana tiene
en esta linda villa anuchísirno público. Creo
que debieran dejar la isla y venirse pronta-
mente...))

Què va haver dit el nostre home! Aque-
lles paraules a la bona senyora Rita havien
d'assolir una transcendència insospitada.
Els Cheos, els IE,pifanios i els Atilios arri-
baren tot seguit... a dotzenes 1

Una vegada aci i tocada alguna de bla^n-
ea, els nou-arribats escriviren a llurs mares,
familiars i parents confi rmant allò de ase
vive con felicidad», i quedà, de fet, format
dintre de l'illa de Cuba una mena de circuit
com ets que es formen amb aquelles ora-
cions que es rebem per correu en les quals
hi ha una nota que diu : «esta oración ha
de dar la vuelta al mundo y debe usted
mandarla a cinco personas más, de lo con-
trario le sucederá una desgracia», o, per
dar un exemple més real, el cas transcen-
dental de la immigració murciana ocasionat
per les bonos notícies donades per un home
de Mórcia optimista i afortunat que vin-
gué, el primer, a Barcelona i s'hi guanyà
bé la vida.

Gairebé tots els vagabunds de Cuba amb
un parell de panys susceptibles d'esquerdar
una mandíbula o áüi^b vocació musical su-
ficient per a fer sonar u!na carbassa farcida
de grans de sorra s'assabentaren de la fe-
licitat dels Cheos, dels Epifanios i dels Ati-
lios. Un munt de Kids, de Joes, de Jacks
i de Globys caigueren damunt dels mostres
rings i sobre els entarimats de jazz com
una plaga de llagosta. La immigració ne-
gra cubana de boxadors fou un fet en el
matcix .moment en ed qual el danzón i la
bi„uina s'imposaven a tat arreu on es balla.

Fou aleshores que la colònia cubana i
d'altres terres que donen homes de color
començà a tenir importància i fou llavors

agradaquan els barcelonins als quals es a
passejar ,pel carrer de l'ex-Comte de l'A-
salto començaren a veure-ho tot molt negre.

Als cubans negres més o menys boxadors
o músics els ha passat, com passà als mur-
ciañs, que ara són massa. Allò que era la
felicitat per a uns pocs, no ho és per a una
munió i la comencen a enyorar l'illa, el
tufet commovedor de ]''aporreado de tasajo
i d'aquelles solemnes confitures de anamei,
aguacate i xirimoia de la mamacita Rita...

Hi va haver boxador que va venir per
guanyar -se la vida amb els punys i s'ha
passat al camp del jazz. Recordem el cus
d'un mulat que arribà fent de manàge.r
d'un indi semímola autèntic. L'home volia
ésser un tècnic de boxa'i un intellectual an'
1-lo fan falta més que punys i un dia l'indi
li va fer úm pronunciamiento i se'n va tor-
nar a •Amèrica, la qual cosà l'obligà a aga-
far una carbassa sonora i anar-se'n a fer
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'epidermis que llueixen. Algun vagabund
uena delsda professió viu a 1'esq qui han

fet sort i algun del ram del jazz i de la
dansa, més mundà i més refinat per raó
lel seuofici, accepta ]'ajut d'una amiga	 1
imb qui viu, la qual els guan ya a la seva
panera. Hi ha de tot.

Un bon tant per cent d'aquesta gent són
víctimes del mal del país, d'aquest mal bar-
celoni que tants d'estralls fa i tantes con-
seqüències ens porta : la vagància. Arribats
a Barcelona amb una ó altra aptitud o ofici,
decideixen fer-hi estada llarga. AI cap d'un
temps la majoria han perdut l'aptitud i l'o-
fici i han passat a engrossir el ceris de va-
gabunds del qual tan •perjudicats estem.

El negre, sentimental i bohemi de nai-
xença, es deixa caure aviat en el desvaga-
ment que pertot arreu l'envolta, el mal
exemple li enterboleix les poques ganes que
té de lluitar i l'ambient en el qual viu acaba
d'arrodonir l'obra convertint-lo en un vago
més;

Citaríem un munt de casos. Tat fent el
badoc pel carcep pu de la Rambla se'n
pot veure un mostrari complet. N'hi ha un
que vingué fa uns anys com chef de jazz
enfront d'una orquestra i un quadro coreo-
gràfic, que no s'ha mogut mai més de Bar-
celona. Avui passeja pel carrer amb la roba
de l'escena, smoking comprès, cosa que vol
dir Pestat •en què es troba.

Tothom recorda el negre Leopoldo, el
qual tenia la debilitat de saludar amb una
gram barretada tota persona que passant
pel carrer l'esguardés um xic. Vingut, se-
gons sembla, ric, morí a la nostra •ciutat
complement miseriós. Vivia de les propines
que guanyava fent de recader i cobrant re-
buts a dli•ents repatanis mitjançant una per-
secució .persistent i passiva del deutor, el
qual acabava pagant per treure's aquell ho-
menàs del davant que se li apareixia com
un fantasma negro.

Jack Johnson; campió del món de boxa
de totes categories, vingué a Barcelona i
per no fer excepció de la regla deixà entre
nosaltres la seva fortuna, la moral i, si no
e1 títol que no recordem si havia ja perdut,
hi perdé els dots d'atleta per reconquistar-lo.

Johnson no fouhome de carrer Nou. Ric
com era, s'enamorà de l'aire senyorívol i
reposat de la gent i dels carrers de la dreta
de 1 Eixample, on llogà un espaiós princi-
pal al carrer de D4allorca, el qual decorà
amb cambreres i majordoms d'una manera
abundosa. Així esdevingué un burgès més
al barri. A les sis en punt de la tarda, un
cotxe de dos cavalls i cotxer amb copalta
I'espdrava al peu de casa seva, cada dia.
Previs dos tombs pel Passeig de Gràcia, es
feia portar a l'aperitiu de ]'Edén o de.l'Ex-
celsiort on era el veritable ))amoo. Allí féu
la coneixença dels més comegudíssims fills
de casa bona i de fabricants de teixits del
país. IEngorronit per aquell ))anar fent» tan
nostre i gens desagradable a practicar, un
dia s'adonà que la seva fortuna estava a
les escorrialles... Fou, però, massa tard. La
fortuna estava ja esgotada i l'atleta havia
criat una tripa lamentable com la dels se-
nyors Estoves i Canons conveïns del seu
principal espaiós i assolellat del carrer de
Mallorca... El pobre Johnson, malgrat la
fugida de Barcelona, ja no féu mai més res
de bo...

De tots els que coneixem, en la nostra
llarga experiència i observació .adquirides a
força de cafès i de vermuts davant del pa-
lau Güell, un sol porta l'aire de progressar.
Es senegalès i fa de ballarí d'escena. Té
una companya intelligent plena de dots co-
reogràfiques r es guanyen bé la vida al Pa-
rallel i per les poblacions importants de Ca-
talunya. Va vestit amb aquella elegància
i estilització impecables dels homes de color
quan volen vestir bé. Algun cop el veiem
sobre les deu del •matí amb el smoking pen-
jat al braç camí de la planxadora. Heus ací
un detall d'home conscient de les necessi-
tats de la seva professió i de l'ordre que
ha d'imperar en tota cosa que es meni amb
serietat.

El nostre Harlem en tot moment ha tin-
gut una mena de Black King damunt del
qual ha caigut tota l'admiració i respecte
de la colònia. Aleshores l'afa vorit ha esde-
vingut el negre més important i conside-
rable d'aquest Harlem d'expatriats.

Primer aquest rei, incontestablement, fou
el cubà Joe La Roe, un homenàs de color
e' qual portava uns anys a Madrid en l'obs-
curitat més absoluta i que eixí a Barcelona
on, un moment, es féu cèlebre pels seus
cops d'un poder cloroformitzador de Gossa

loes més alts dintre del seu ram a Europa.
'x licació • va molt ^ oc al carrer Nou. ElEp	 p
seu curador tip coneix tots els perills.

Malgrat haver mig esquerdat els maxil-
ars ,de Marcel Thil, a les barbes del qual
arribà al mateix París, aquest home ha per-
dut el tron d'emperador negre. L'hi ha pres
el molt excellentívsim i llustrós senyor Eli-
gio Sardinas (a) Kid Chocolate, campió
del món.

Ja es compendrà que amb aquest home
a Barcelona no pot haver-hi mes king que
ell. L'arribada de l'iEligio Sardiñas fou una
cosa molt seriosa, una mona de Memorial
Day pel nostre Harlem.
Heus ací que vinguda la nova de la seva

arribada, els •nadius cubans feren un reque-
riment entre els africans, martiniquenys i
nordamericans pregant-los d'assistir a la re-
buda d'un superhome de color. Els músics
organitzaren una banda a base de molt vent
i algun que altre banjo i els boxadors cu -
bans foren invitats a • ol • aborar en l'orques-
tració mitjançant l'agitament de •carbasses
sonores i paleto, d'itoomp:.nyatnent,

L'arribada d"Eligio així preparada fou un
èxit gros. Les andanes de l'estació de Frain-
ça s'ennegriren de tot e1 color de la xoco-
lata més llustrosa del ram, des de la xo-
colata and tnilk, color esblaimat del negre
mestís i cultivat, fins a la negríssima «a la
pedra» del chasseur de dancing de luxe.

La comissió, la banda i ells que, anaven
de comparses i badocs veieren entrar el
tren sota l'hangar de l'estació de França
amb un tric-trac al cor, de pura emoció et-
nogràfica. La banda atacà un danzón d'a-
quells en els quals batega tota la calda
mandrosa de l'illa mentre els 'boxadors can-
taven a llur manera be i seguint el ritme
a la bona de Déu amb les carbasses i els
palets, i la resta teia explosió ibatent d
mans i llençant uns crits plens d'histerisme
patriòtic i religiós. 'E1 tren parà. Per un
finestra sortí com una bola de billar am
coll planxat, negrosa i llustrosíssima, am
dos ulls blanes vivíssims : era Eligio Sar.
Jiñas en cann i ossos.

De primer, en oir la música na sabé he
bé per qui anava ni de qué anava, però e
treure el cap per la fiestreta i veure aquel

bé de Déu de tros de Cuba i aquella andanr
ennegrida, tingué un minut d'ennuegamen
d'emoció. E'ligio es féu càrrec de l'impor
tantíssim rol de primer pla que en aquel
moment representava i aixecà les mans en

llaçades carn si demanés perdó al cel . IE
salut del boxador estava fet. L''ovació i el:

crits ompliren del seu eco 1''ampla inau d+
les andanes de l'estació com un alleluia d
Pasqua negra.

En el seu bar —.mig bar, mig orxateria
mig fàbrica de polos — del començamen
del carrer Nou, vora la Rambla, la cobbni
negra es reuneix. Al costat, vora l'Edén
hi ha un altre bar amb gramola automà
tica, de l'amplificador de la qual, de tan
en tant, surt una veu clara r desmaiada
plena de cadència i de tristesa, d'un plans

tation long que topa contra els murs di
palau Güell i es reflecteix per rebot en 1
botiga de polos. Aleshores els Cheos, Ep
fanios, Globys, Kids i Jacks stopen la cor
versació i escolten ei cant amb melangi
mentre els seus ulls se'ls humitegen i u

	

a	 de cotó pler

	

miratge 	 de camps	 p
de gru.,molls blancs, i un paradís de cafeta,
i de pom•ells d'anons i de bananes plan
per damunt dels caps al zero.

Quan el cant de la plantació ha acaba
la prosa recomença fins que de nou un :Ve
.'art Louis Blues o un tros de música negi
qualsevol els fa callar i bellugar un xic b
anques tot marcant el ritme amb el taló.

Entre música i música, prosa com aque

deíxalla que viuen de la pietat riels de llur
raça que es troben en plenes facultats. De
tant en tant es recolzen al mur, per alleu-
gerir la fatiga, i segueixen escoltant sense
dir res...

A les Drassanes, en veiem que estan a
l'últim graó de la misèria. Dissortadament
és de constatar que els més desgraciats, els
qui recullen les deixalles de tabac i de tota
classe pels barris baixos, són dels nostres
de les colònies del Golf de Guinea. De Fer-
mando Poo, la majoria. El que ha estudiat
la colònia negra de Barcelona en treu la im-
pressió que els nostres homes de color són
els més mal preparats per 'a la vida. 'El
cubà i els altres saben fer alguna o altra
cosa i van dotats d'art sentit comú i certa
instrucció que els fía sociables i els dóna .
armes per imitar. !Els de les nostres pos-
sessions, que poques vegades s'escapen de
la més baixa misèria!

Aquésts últims són reclutats sovintet pels
caps de propaganda de les distribuïdores de
films per anunciar al carrer aquells taUzies
de caceres de feres a la selva verge, en el
corazón del Africa salvaje, i ets fan anar

per un jornal í:nfim vestits de blanc i .amb
un casc colonial fas a les orelles portant
maletes a l'esquena en fila índia, o bé por-
tant damunt de les espatlles una vara on
penja un leopard de cartó.

Ells s'enrolen per a tot. A la Criolla, a
l'anomenat barri xinès, n'escolliren, un i el
collocaren darrera el taulell . Allí" él podreu

veure fet' un ecce horno amb una americana
blanca tacada d'esquitxos de cafè, fent ca-

parrades i suant unes gotes del tamany de
perles polinèsiques; .

Aleshores dels focs .artifioals deja F. A. 1.
el b de gener passat, a un negre Ii posaren

dues bombes a lés mans quan •passava pel
carrer de Pero Camps. Era un venedor de
moixama que se les tragué deL cistéll per--
què li feien por o nosa i les hi lliurà em-
bolicades en un diari, just al moment en
qué començaven els espetecs per la banda
de la Rambla. El moreno se'n desféu a la
primera claveguera i avui encara, quan veu
un venedor "de gambes i moixama, arrenca
a córrer de totes les seves cames. Això del

terrorisme ino fa pas per ells:
En el nostre Harlem també existeixen fe-

melles. N'hi ha una que porte tot un trapío
majestuós, hieràtic i imponent de reina Sa-
lambó. Es diu Julieta la Cubana, i té un
tipus de comadre de bohío i una exube-
ràrtcia de pell, la qual cosa fa venir el sin-
glot als transeünts. Molts en veure-la pas-
sar li engeguen un estentori Ahí va la mo-
rena ! amb pretensions d'afalagar-la, però
ella, impertorbable, continua la seva ruta i
passeig habitual: Nou, Rambles, Fivaller
i tornada.,. Aquesta senyora llueix un guar-

da-roba femení d'un interès i una impor-
tància històrica i retrospectiva. Els seus re-
fajos farien d'allò més ibonic dintre d'una
vitrina de la collecció Rocamora.

Es una dona discretíssima. Si algun ciu-
tadà insolent -la segueix; ella obre el deu
moneder de pell de gripau i deixa caure 

—rnig dissimulat mig ostensiblement—una di-
minuta targeta que diu : «Julieta la Cu-
bana, Calle tal, número tal. Entrada de
cine), i continua, com si tal cosa no hagué
passat, la seva marxa majestuosa i rítmica,
ajuntant-hi, però, un xic més de movimen
d'anques...

N'hi ha una altra, cubana també, recen
arribada, elegantíssima, d'una alçària i un•
envergadura imponent, però amb una car

de síndria regular. Freqüenta els cineme.
de les Rambles i quan surt arrossega u
seguici de ciutadans com peix en una xarxr
estirada per uin pescador.

Encara n'hi ha una altra, molt recercadr
o pels aimants de l'exotisme. Es de Fernand
e	 Poo, petita i estrafeta, té tota la silueta
b	 d'un al] a l'estat natural. Les cames li des

n nb	 criue us arcs com els d''uin corredor d.
la Volta a França. Quan passa aixeca un

- , bonior de comentaris.
Les dones de color tonen, tantbé, la seo

n reina. Miss Harlem del carrer Nou. Es di
1	 Elsie Bayron, és mulata "i d'allò més sim
l	 pàtica. Com l'Eligio i els altres grans d

la colònia, no freqüenta e1š medis negre
L Esdevinguda la gran vamp del inostre Pa

ralle!, deixarem que . el nostre company
amic Sebastià Gasch ens en: parli ç és u

u	 oasi enmig de la misèria del Parallel;
** *

En parlar de la colònia 1i fá èf" ar
Nou es compendrà que no hàgim :parlat d'
questes dues o tres famílies que existeixe
a Barcelona •que formem l'alta i honorab
societat de 'la gent de color, les quals só
força apreciades per llurs dots sociables
cultura, entre la gent benestant de Berc
loma. IHem parlat del carrer Nau i no
aquest el lloc d'aquelles famílies la conci

tadania de les quals ens és agradosa i fit

ens honora.
Si haguéssim de parlar d'ells; a ben' s

gur que hi trobaríem gent de la categor

mtellectual d'aquell bon senyor 'negre
barbes abundoses, diputat al Parlame
francès i membre de l'Associació de Gra
Ports, el qual visità darrerament el nost
port com un dels delegats oficials d'aquel
associació. Aquell bon senyor represen

una colònia francesa al Parlament i dói
unes conferències aParís, on acut a esco

tar-lo el millor de les lletres, de les arts
de la política de lla raça blanca i parisenc
Doncs bé ; a Barcelona tenim també negr
d'aquesta categoria, estudiants i estudia
tes susceptibles d'arribar-hi, dels quals i
parlarem perquè no escau a l'índole pins
resca i especial d'aquest modest reportat^

LÄI'E IITIV
L'estiueig d'un catòlic. — Jo cada dia

sento un respecte més profund per la religió
i per les persones que s'hi dediquen de bona
fe. Entre la literatura religiosa del país, hi
ha una revista que surt cada setmana, i que
jo per poc que pugui no me la deixo escapar
mai. Es la revista del meu amic i detractor
senyor Ramon Rucabado i Comerme, que té
per títol Catalunya social. En aquesta pu-
blicació he llegit de vegades escrits impor-
tant, de molt gruix i -de.molt pes, i excel-
lents pàgines de literatura. Hi he llegit tam-
bé suculents esllavissades periodístiques, que
si no fossin escrites amb la major bona fe,
em pensaria que són dictades pel maligne
esperrt, per fer una mica de sabotatge a l'o-
bra del senyor Rusaiado i els sons amics.

En el darrer nm gro de ^áÑal ye socïpl
m'he' informat de la manera andeuèh es-
tiuejar els catòlics, i no puc negar e m'ha
fet un gran efecte. Jo . cotyee>. moltís mes se-
nvores que són caioliçfsstmt s — o alfnenys
elles Creuen que ho rtóm — i moltes'moies
d'aquelles que si els expliqueu un acudit no-
més que amb una punta d'irreverència, es
senten ofeses en llurs més íntims sentiments.
Conec.taml molts cavallers de provada pro-
fess i ó, catòlica. Ja he vist niólts .d'aquests se-
nyors amb llurs famiiliès estiuejant. pels pobles
de 'Catalun ya i per fóra de Catalunya. !Els he
tractat prou per adonar-me que la immensa
majoria de persones catòliques de Barcelona
estiuegen d'una manera incorrecta i desavi-

nent amb la religió que professen. Ja veieu
que l'acusació que els faig és molt greu
però no em queda altre remei, després 
ver descobert en el darrer inúmero de Cata-
lúitva social eum un catòlic' 'ha d'exercitar
les vacances d'estiu.

Primer rio tot, sembla que Pestiuejant ca-
tòlic, mentre surt de Barcelona, li i cIe donar
unes gràcies especiáls a la •Divina Proviflèn-

cia per aquest fet de dei .af-e i l)is més e.
menys confortable, i anat; a 	 a bu in-
dret' rústic, en el qual moltes	 es,-ii ha
mosques, aigua escassa, ptlçs ,	 " insents,
carn de moltó a diari, i una rn e:Ïluç de
tant en tant. Sembla que l'estr fiant;catòlic
sha de. pasar a pensar d'u'na rramera patè-
tica en tots els humits que de a. a Barce-
lona, i que na padein estiuejar, r` s .. ' ;J

`rn	 t'I c	 e, scaixò ] estrue a t a o 1Ei	 ò1 d̀	 G_

unu mióa.a 1 alçada dels , alt rifis dirigents
de 4'Esque:ra de Catalunya -- partit qpé per

altrri banda no mereix les simpaties del se-
«ver Rticabado iiti-les meves -. L'estiuejant
catdlie ha de pensar, en aqucst moment so-
lemne de les vacances, segons 1'artïcle (1)-
( t110l101\(L soc ia l, «,amb els que na poden tre-
ballar per marica dé feina, tense poder por-
ta) pa a la boca dels seus fillets, .

Jo, en llegir aquestes paraules, m'escrui-
xeixo una mica i cm poso una mica trist.
M'adono amb estupor de fins a quin punt
Li 'literatura dels oradors de l'Esquerra ha
envaït el cast i auster camp de la literatura
II) Catalunya social. M'adono, pobre de mi,
que el .p •ssi •  i abjecte sentiiiiental1sme no
té fronteres ni partits, i tan aviat el veiem
treure el mas cap a l'esquerra, com li, veiem
fer el ploricó cap a la dreta.

Un cop fets tots actes de pietat imagina-
tiva envere `els pobres „ttuçr es queden a
Barcelona, i erri bat l'estiuejant catòlic al
lloc dels seus esplais, el pin e que le de
fer, segons Catalunya social, és anar a

	

l 	 mar al sonyor rector del poble

Jo m"imagino que en pobles com Sitges,
s per exemple, en els quals aquest any la gent

	

t	 no hi cap, el pobre rector deu tenir urna Iei-
nada que no s'hi deu veure.

	

t	 1 després ve el •més important de tot. L'es-
tiuejant catòlic ha de donar iban exemple.

a A més a mes que les diversions siguin ho-

	

a	 pestes, l'estiuejant catòlic na podrà demos-

	

s	 tsar de cap manera la seva ociositat de les .

	

n	 v nano)'-. 'Es a dir, s"ha de posar a treballar,.
no import» amb què, arper tal que els qui
lu n de treballar i suar na vegin la dile-

	

a	 rènci:.i»,

	

o	 No hi ha dubte que aquest precepte de la

	

a	 revistadeil senyor Rucabado és d'un efecte

	

-	insospitat. Sembla que •entre el carreter, el

	

e	 ni mnr é, el terrassà c el fuster del poble, i.

	

a	 l'home que arriba, tip de barallar -se amb al
client, i es passa dos dies amb la doma i la.

a s canalla en un poblet de per aquí dalt, no s'hi

	

u	 ha de veus diferència.

	

-	 131 pobre con uissianiste, advocat o metge,
e catolic, no podrà jeure sota un paller, ni es-

	

s	 tirar-se en ur balaocí disposat damunt d'una

	

a-	 era, o Cosa sc-mblant.
Allí an Pi la de valent, és en la qüestió

n d'indumentària, sobretot tractant -se de les
platges. S'ha de preocupar també del culte,
de 1'ensenyamemt, de la ocaeficència, i sobre-
tot ha de pensar en quina mena de .premsa

	

éC	 llegirà durant el seu estiueig. No pot llegir

	

'-	 cap diari esquerrà. L'estiuejant catòlic es

	

n	 veurà privat d'una lectura tan instructiva i
le amena com és la ck Lg Humanitat, per
n exemple. Sembla q ii e. tampoe pot llegir la

	

I	 premsa Neutra, i aquí l'estiuejant catòlic co-

	

e-	 mença a 'suar de debò, per escatin quina és
	és 	 l'autèntica prerrisa neutra. D'aquestes lectu-

°- res depenen molts pecats d escàndol que es

pugui'n cometre en el poble. I així, en aques-
ta forma segueixen els preceptes, fins a tal

e- punt que jo crec que un catòlic de dolió, clüe
la s'estimi, i vulgui ésser conseqüent, el millor
de que pot fen és deixar-lto córrer i quedar-se

	

nt	 a Barcelona, perqu$ l'estiueig li imposa tau '-

	

11.	 treballs, tols obligacions i primfilaments, que
re 1 acabarà posant-se malalt, i perdent els gtulos
la que pensava guanyar vora les aigües d'una

	

t:r	 font reparadora.

	

^ a	 Jorre 1Lvrr.r ni; 'U '.R1
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Bodegó del barri negre. Carrer Nou de la
Rambla. iEl nostre Harlè}n aplega homes
de color de llocs molts diferents i de totes
procedències : Cuba, Puerto Rico, Martini-
ca, Fernando Poo r Senegal, ultra els de
Geòrgia, Alabama i altres Estats d'Amèrica
deC Nord. Els cubans, péró, hi tenen uña j
majoria absoluta. Llur ntilieu és accessible
per a tot ciutadà blanc que vulgui obser-
var-los. Tothom pot interrogar-los r dónár-
los un copet a l'espatlla. Són francs i vi-
sibles. Em ells no hi ha misteri. La misèria
o l'èxit circumstancials o permanents els
traspua a flor de pell. Llurs ànimes són dià-
fanes, transparents, llegibles a distànci,i.
Sbn d'una inofensivitat que es fa tolerables
i simpàtics.

La lluita per la vida, amb el no-res com
mitjans, els fa aixoplugar, tots en bloc, en
un institut de reunió defensiva, en un retó
del carrer Nou de la Rambla obscur com el
color de la llur pell. Un bodegó, mig bar
mig 'dipòsit de gelats, on bescanvien les im
pressions, les noves, les tristeses. Om pro-
curen donar l'ajut al més vençut. On hom
admira l'afavorit per fa sort i es festegen
el s . seus èxits. On, també, hom enyora el
pafs natal abandonat...

ta
—Hace cuatro preses subí al ring.
—¿Qué ganaste?
—Doscientas pesetas.
— Tienes algo firmado ahora?
—¿Firmado??... Sí, en la pensión. Firaré

mi conformidad a los tres meses que
debo... (r).

N'hi ha d'asseguts, n'hi ha de drets.
Aquests últims, d'indumentària espellifada,
bruts, miseriosos, escolten a peu dret tota
la tarda el que diuen els asseguts. Són els
vagabunds. Abans foren, potser, músics,
boxadors o ballarins cantors. Avui són una

Un present que us farà quedar bé.

Visiteu les GALERIES SYRA

J. E. BARTRINA

(i) Els cubans boxadors tenen el dia di-

vidit en tres grans obligacions. Una i la
primera és la d'anar al Consolat a les deu
del matí a cercar la correspondència, . Allá
es troben amb els seus companys i apro-
fiten l'ocasió per fer la gran tabAa. La
segona és la d'anar a treure el nas a la
botiga de polos després d'haver dinat. I la
darrera consisteix a deixar-se caure a la
terrassa de l'Olympia després de mitja tar-
da a fi de deixar-se veure pels manàgers i
pels promotors, la qual cosa és convenient
i ve a ésser com una propaganda personal.

No parlem ja de d'obligació de l'entrena
-ment. Això la forma part de la seva ma-

teixa existència.



Caiz;lhi, amb un grup de (artidaris, comenta le nólícies

., I,J ,

Aquella flama viva del cos de Gandhi
vacilla. Si hem de jutjar per allò que ens
reporten els telegrames , àdhuc s'extingeix
ï tot, tal vegada cansada de contenir la bra-
sa interior del sacrifici — més forta, al cap-
davall, que la reputada resistència ancestral
de la seva raça.

Si sofrences, dejunis i presons són massa
aquest cop, després d'haver passat nova-
ment al pla privilegiat dels herois Gandhi
rebria un homenatge fèrvid de tot el món Ii-
eral. Sense minvar per endavant cap ho-

menatge amb la meya pan ulá, poc auto-
ritzada, ni prejutjar cap fet, ni infringir
aquell respecte elemental que acostumen;
merèixer els sacrificis em sembla , un ibp'n
moment per analitzar, ara que encara hi
som a temps, el coÍ..iingút del mite golftie
de Gandhi. Després, ren tot cas, o bé l'oblit
esborrarà del llenç la. seva petja levíssima,
o bé la passió de_la rivada sentimental co-
brirà d'invectives gratuites; tota crítica ob-
jectiva.	 •

Catalunya pais^,primari encara en 1)011
tia es deixaria pòttar tal segada, n part,
cap a trahstornador-s embadafimetits da4ant
]'heroi caigut sanse victòria. Val més pre-
venir-lo que no hi- ha victòria ¢erquè no
n'hi pot haver, demostrar-li com és d'in-
exacte tot parallel arbitrari entre el seu cas
i el cas de Catalunya i; en fi, recordar-li
la frase de Jaurés un dels mestres que
goso proposar a ges joventuts catalanes —
en .la qual deia que aquel! que es deixa
morir per una causa demostra que està con-
vençut, però no demostra que tingui raó.

Deixant de banda que Gandhi no és, prò-
piament, un home d'estricta formació orien-
tal, oonm tampoc ho. s(rn-la majoria dels
seus companys en la direcció del moviment
indi, i les diferències que podríem establir
entre el 'Gandhi de Sud Atrioa — jove , ac-
tua^nt sobre masses cultivades i amb un tàc-
tica normal — i elGandhi de la resistència
civil, intentarem formular quatre abjeccions
al seu sistema d'idees, alhora complicat i
primari. Cap occidental ino podria tenir, de
bell aintuvi, la pretensió d'haver -se assimilat
i comprés aquesta ideologia vaga , entre al-
tres motius poderosos per defecte d'elements
informatius. Crec, però, que totes les so-
lucions polítiques aplicables a tots els països
del món, per civilitzats o primitius que si-
guin, no ofereixen pas una gran varietat,
i que amb una mesura objectiva i vasta de
contingut actual i universal podem exami-
nar fredament allò que 'Gandhi proposa.

A través dels documents i els fets que
ens han arribat del moviment indi — els
quals assenyalen, i també cal dir-ho, impor-
tants dissidències contra ell per raons na-
cionals, religioses, socials i polítiques de tot
ordre — ens sembla lícit sistematitzar en
quatre punts bàsics la campanya de Gan-
dhi, dintre la modalitat general de llibertat
índia. Són, a saber: a) tàctica de ano vie-
lènciae ; b) manteniment del sistema de cas-
tes ; e) destrucció del maquinisme ; d) go-
venn teocràtic o, almenys, molt captingut
•de prevencions teològiques, metafísiques i
morals transcendents.

Vetací les objeccions que oposem , en un
esquema de contradicció, a aquests punts.

No sotn pas •partidaris de la violència. AI
'Contrari : som, per sistema, pacifistes con-
vençuts (que vol dir liberails i (lemòcrates),
partidaris del dret i de la justicia en les
formes més altes assolibles per les societats
humanes. No som tampoc; però, telstoians.
Creiem, per contra, que la passivitat davant
la injustícia no fa sinó perpetuar aquesta
injustícia. Oposem, doncs, aquesta justícia
a la caritat, i, davant la reno violència» de
Gandhi, proclamem ila «resistència a l'òpres-
sió)> que 1a Revolució Francesa ens llegava.
Ho aplicaríem, sobretot en la pràctica, si
disposàwe.m d' aclaparaderes ` superioritats nu

-mèriques com les que Gandhi mobilitza.

La divisió de castes, amb fonaments eco-
nòmics i religiosos desuets, provoca natu-
ralment la indignació de l'Occident civilit-
zat i la protesta dels propis indis sotmesos.
Es una reminiscència feudal en ple segle xx
que no ha d'ésser tolerada, una supervivèn-
cia d'esclavitud. Ne es pot parlar de lli

-bertat de l'Indià abase de voler mantenir
les injustícies entre cus. Admetem que allí,
com ,pertot arreu, no podria pas ésser su-
primida de cop i volta tota desigualtat. No
comprenem, 'però, la defensa teòrica — més

ínorostruosa encara als mostres ulls,que el
manteniment práctic — de la divisióseq cas

-tes, feta iinsistemtment Pej «Mahatma». Al-
menys els occidentals, encara que mantin-
guin el capitalisme, no gosarien fer-li en
veu alta una apologia.

La resistència al maquinisme'és una crisi
ja superada pells països avançats • conòmi-
cament, "també els mostres obrers han des-
trnït .màquines +perquè prenieo el treball
dels homes». .Després, per, ja fa dotzenes
d'anys, es van capaci.ar que no r.a la mà

-quina allò que els perjudicava, sinó una
orgamtzaciá CCOÍIÒrrticà gentecal' defectuòsa
que s'han esforçat a corregir. Repetir, avui,
que cal destruir els s telers i tornar a fabri-
car a ma els teixits resulta tan infantil com
reaccionari, contrari a l'interès del poble
indi i de, tots els :pobles.

Es en fi, molt difícil de capir d'ací es-
tant la influència religiosa en el poble indi,
tan divers dintre ]'aparent unitat, imunens.
Es evident, però, que no és possible basar
en un sentit transcendent i d'unanimitat re-
ligiosa el regiment d'aquell poble incògnit,
situat en un sector tan decisiu per atots
els interessos del món. A l'hora del treball,
Gandhi i tots els seus seguidors animosos
s'adonarien que fet i fet cal retornar a les
solucions importades pels europeus davant
els grans problemes d'avui.

Es, en efecte, bonic i just en part de
parlar d'imperialisme, de recordar la belle-
sa de les tradicions servades per l'índia, de
sentir la grandesa de la sauna defensada em
1 fons per Gandhi. Cal no confondre, però,

el cas de fes nacionalitats i minories euro-
P°es amb els pobles colonials i semi-colo-
nials. Els comunistes no fan diferències
perquè són, també, demagogs primaris. IEs
evident, però, que la tasca de França al
Marroc, per exemple, beneficia més que no
perjudica els interessos i els sentiments de
tota mena dels naturals, i que no és pas
un simple negoci. Com és evident que 1'In-
dia forma part, malgrat la tradició cultural
anquilosada i limitada, dels pobles coinside-
rats encara semi-colonials,

Potser davant una seriosa garantia de go-
vern sòlid — que no vol dir .no liberal — a
]'India, Anglaterra no perdria gran cosa
deixant la governar-se amb plenitud, sem-
pre en situació d'intervenir si calia. Poden)
dir, ,però, si ha estat dit de Lerroux que
la seva pitjor dissort de republicà acreditat
va ésser que Ii proclamessin la Repúbli•a,
que la cosa pitjor que pot passar a ]''India
es que la deixin ben independent, ar.a com
ara. Tots aquests problemes latents, socials
i polítics, esclatarien de cop, i podem su-
posar què seria allò si ara veiem sovint ba-
talles horribles entre indis i musulmans. !Es
repetirien les desaparegudes guerres religio-
ses rebrotaria el fanatisme reprimit de ea-
crilicis humans, s'iinquietarien les fronteres
inflamables de tot arreu, i sense millorar
de gran cosa la llibertat collectiva i personal
dels ha mbitants d'aquell vast territori, hau-
ríem pertorbat el món.
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Defensa d'Anglaterra? Imperialisme? No,
reflexions: Reflexions que no tanquen altre
camí que el de la fantasia catalana, inex-
perta r jove, explotada sovint per demagogs
de casa — generalment indocumentats — i
tensa aquests dies davant el bell espectacle
del sacrifici de Gandhi.

GRANI ER-BARR ERRA

Mirant
a ^o^•a

Desarmament a l'americana
Tots els diaris ho han dut: els Estats

Units han decidit la construcció de trenta-
dues unitats navals de guerra. Complemen-
tant aquesta noticia, es pot fosar-ne una al-
tra, El ministeri de la Guerra ha elaboratun vast projecte de motoriizació completa
de 1'exèrcit. Els cinquanta milions de dòlars
previstos a aquest efecte, sortiran dels fons
de treballs públics.

Ja és una singular manera de combatre
l'atur forçós! Pero, això sí, els apòstols de
Washington que prediquen l'entesa econò-
naica internacional tot rodejant -se d'una bar-
rera duanera infranquejable, i el desarma-
meit tot . reforçant les armes de mar i de
terra, no poden pas consentir que se'ls digni
militaristes.

Comerç d'armes
Sovint s'ignora l'amplitud del comerç thri-

vat d'armes, que tanta importància té en els
conflictes internacionals, i també en la situa-
ció d'algunes ciutats com Barcelona.

Doncs bé, l'any r930, les exhortacions glo-
bals d'arnes s'elevaren a prop de vint-i-dos
milions de dòlars, i les de municions a niés
de trenta-tres milions. D'aleshores ençà, pro-
bablement les xifres encara han augmentat,
malgrat la crisi. Els primers llocs de les po-
tències exportadores pertoquen a Anglaterra,
Estais Units, França, Txecoslovàquia, Ità-
lia i Suècia. Els primers blocs de les potèn-
cies importadores, a India, Pèrsia, Xina i les
colònies i protectorats britànics.

EI reí dorm.

El can;elle' Hitler ha fires uns dies re re-
fiós en la seva propietat d'Obersalzberg, prop
de Berchtesgaden. Amb aquest motu, hom
ha j ogut llegir aquest ban als diaris

El comandant de la Qolicia política bava
-resa invita la població a observar estricta-

ment les ordres de la policia a fi de fer al
canceller tan agradable com sigui possible
la seva estada,

»Tots els sorolls laauran d'ésser evitats.
Queda Trohibit cridar', individualment o en
cor, als voltants de la villa del canceller,

»La circulació per les dues carreteres si-
tuades en lá proximitat immediata de la villa
només queda permesa als autos proveïts
d'una autorització especial.

»Es. fa notar també que és de molt mal
gust observar amb binocles tots els fets i
gestos del canceller del oble.a

El nervi de la guerra
Es contava a Georges Bonnet, el ministre

de les Finances franceses, una frase recent
del president del Consell, Daladier:

—si és veritat que l'or és el nervi de la
guerra, no és pas cap mala cosa que a hores
d'ara uns quants països na tinguin nervi.

Bonnet va creure o ortú d'aportar-hi una
pelita rectificació :

—Una nació troba sempre, per desgràcia,
or per a fer la guerra.... igualment que els
particulars troben semj re diners per als seus
vicis.

Bona malaltia
El conegut periodista olitic Georges Sua

rez publica un assaig sobre el pacifisme
Les hommes malades de la paix. N'ha de-
dicat un exem 15lar a Datadier, el qual, en
veure el títol, ha comentat

—trona malaltia, de totes maneres. Es la
que dóna menys mortalitat.

Rebot

Un adversari del pacte dels quatre feia
observar a 1-lenry de Jouvenel que Alemanya
fou una de les potències que més desigs mos

-trà de Pestipulació del pacte:
—.Això prova — conclogué — que compta

amb el pacte per lligar-nos.
1ouvenel somrigué tranquillanzent
--,I amb tot, és en non del pacte que Ale-

naanya ha estat cridada a l'ordre a propòsit
del seu conflicte amb Austria.

I com l'altre es quedés sense contestar,
tex-ambaixador acabà

—Veieu, en política, gairebé sempre és
amb les cartes que us dóna l'adversari que
el guanyeu millor.

Arfbur Ranc
i.'eruditíssim Léon 1'reich recorda el-vint-

i-cinquè aniversari' d'Arthur Ranc, un dels
millors periodistes francesos de darreries del
segle passat, i en cita l'anècdota següent

Un tal Bellamare havia estat detingut,
acusat de complotar contra Napoleó I77.
flanc (ou cridat a declarar
—Vós estàveu al corrent dels projectes del

regicida?
—Sí.
—I els a)yrovàveu, és clar?
—No ; al contrari, Procurava dissuadir

Bellamare de realitzar el seu projecte. Vo-
lia tirar contra l'emperador, i jo li deia
allo ho facis, home. Ets curt de vista, i es-
guerraràs el tret.,)

Rescaf a terminis
Tothom sap quina plaga és — entre tantes

altres —, als Estats Units, el kidnaping, és
a dir, cl segrestarnent de persones, sobretot
infants, per á exigir després ura fort rescat
a la familia.
Es veu que els segrestadors Bati arribat a

lira perfecció difícil de superar, i fins conen
facilitats de j'agamerit. Almenys així lao afir-
ma un diari de Londres, el Daily Telegraph

Matat Baskowitz, organitzador de com
-bats de boxa, conegut en el món esportiu

anab el àtom ahreujat de Nat Bass, fou raptat
en ple Broolzlyn. Eis raptors denvanaren cinc-
ntil lliures de rescat. La familia de la vícti-
ma respongué qué no podia bagar, ;,Us con-
cedirem facilitats de pagauaenh,, digueren els
segrestadors, i deixaren anar Nat Bass arnb
la condició que la seva familia pagués només
quatre-centes lliures (per mensualitats, si els
és niés còmode,..
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'Però la independència
d'Austria no és una qüestió
que atenyi solament el ,país
amenaçat i el que voldria
absoràir-Jo. IEs una qüestió
de candent importància ;,per
Europa,
- L'article $o de1 tractat de

Versalles estab1eí4 explícita-
ment que Austria ha' de
mantenir -se (Estat 'lliure,
sense cap ingerència, ni di-
reçta, n indirecta, d'altres
^^aïsos. Alemanya, amb la
seva campanya, encoratjada
pel govern, viola obertament
el tractat de Versalles, amb

'lá qutd cosa provoca la reac-
óió de les nacions que tenen
mter^s en el manteniment de
le cx ses en ]'estat . actual,

..les gyals . són, direútament,
les de la iPatita Entesa i, in-
directament---maixò és, per la
tutela ble l'ordre i el mante-
niment de ja pau-,-, 'França
j Ainglaterra,'
SIm Conegudes; les ges-

tions realitzadis pels' ambai-
xadòrs de França i'd'Angia-
terra, les quals tingueren ,per
part de la Wilhelm^trásse
una :acollida ,(,estil r no pas
gens cortesa. també és sa-
but que Mussolini amb una
manrombra de sota-ma, ha

volgut desvaloritzar la gestió diplomàtica dels
representants francès ï anglès, per a poder
anunciar després un èxit de la seva obra
que, a Ti de comptes,_ no ha existit més que
en gels comunicats de l'Agència Stefani.
Ara ens troberri davant una entrevista en-

tre Mussolini i Dollfuss que tingué lloc dis-
sabte passat a Riccione una de les estacións
balneàries adriàtiques de moda.

Sobre aquesta entrevista de Riccione s'ha
volgut mantenir, tant per part de Roma com
de Viena, una reserva gairebé absoluta, do-
nant peu així a les més variades suposi

-cions.
Es diu, entre altres coses, que entre mI)oll-

fuss iMussolini s'haurien posat les basés
d'una entesa econòmica italo-austro-honga-
resa, de la qual es beneficiaria el port de
Trieste, reduït pel govern feixista a una con-
dició miserable Els acords econòmics Ino
exclourien els polítics, els quals tindrien
l'evident finalitat de crear un estret bloc
contra la Petita Entesa. Però tot això ino
serveix de res per a resoldre la situació en
c4 que fa referència a la tivantor austro-
alemanya, encara que sigui inicialment es-
tablerta la independència d'Austria. Què es
pensa que pot fer el cap del govern de Roma,
que, amb la passivitat de les altres nacions,
és creu amb dret a pendre mpel seu compte
les iniciatives que li semibla per a convèncer
Hitler de renunciar a l'Anschluss? Una
noca ,conversa amistosa,> a base de eonselis
pur ament cortesos? No és de creúre que
Mussolini sigui prou ingenu per pensar que
una gestió així .pugui tenir resultats pràc-
tics, després del fracàs de la recent tempta

-tiva. I aleshores? Es difícil de fer predio-
('ions amb la política mussoliniana, que no
segueix pas una directiva constan t.

De totes maneres, serà interessant de se-
guir l'acció italiana prop de Berlín, sense
o;bidar, pecò, que ets vos dictadors estan
sòlidament lligats l'un a I'aQtre...

**z
No és lícit, però, fer-se illusions sobre un

canvi de la política alemanya envers Aus
-tria. Espocialment emprant mitjans que de-

noten feblesa .amb qui no reconeix altre va-
lar que la violència. Per Hitler, l'anexió a1

PARAULES DISCORDANTS

Conga Gandhi
EUROPA MALALTA

La tivantor austro-alemanya
L'aéarnissament amb què l'Alemanya hit- tat que un temps fou un dels més grans,leriana prossegueix en la sevi campanya que no pas convertir-se en una mena de

per l'anexió d'Austria al Reich ha abastat	 província. També els .pobles tenen el seu
proporcions que no és exagerat de conside- orgull, que sovint és precursor de grans em-rar perilloses per a la pau europea.	 branzides.

Fins fa poc temps, el punt neuràlgic era	 Abans de l'arribada de Hitler al govern,ei co°redor polonès i Dantzig. Avui, en can-	 i potser també avui, els partidaris més oVi, el constitueix la tivantor éntre els go-	 menys fervents de l'Amschluss es trobavenerns de Berlín i de Viena. 	 entre els intellectuals i els 'funcionaris. ElsQuins canvis més estranys en les direc-	 primers, sota la influència de la cultura ale-tives polítiques hitlerianes! Tothom recorda	 manya, i els altres, esperant millorar de si-la violència amb què el cap del nazisme	 tuació.
atacava Polònia, i que tingué un caràcter	 Objectivament, però amb absoluta exacti-

tud, es pot doncs afirmar
rsku	 que en la lluita per la inde-

pendència d'Austria, Dollfuss
e	 és sostingut per l'enorme

?'	 majoria del poble de la Con-
yw

_ r^ . z	 ^.	 fed'eracró..

El canceller Dollfuss

ansenaçador a la vigília d'aquelles eleeciomns
generals gràcies a des quals el poble ale-
many, no se sap sï inoanscient o enfollit,
li permeté de fer-se amo del país. Però re-
centment s'ha posat, a través dels represcm-
tants del mSenat de Dantzig, a fer la cort al
govern de Varsòvia, arribant a omplir de
ditirambes la persona del mariscal Piisuds-
Id. Moltes suposicions s'han fet a aquest
propòsit. No gens menys, la veritat apareix
sense vels a qui coneix la situació d'aquella
regió i les intencions hitlerianes. El port de
Dantzig es trobaria paralitzat sense el trà-
fic polonès, i la misèria més negra fóra la
sort d'aquella població, alemanya em majo-
ria. Polònia ha pogut construir, en pocs
anys, un gran port, Gdinya, cap a1 qual po-
dria aviar tot el seu movimentmarítim. A
Berlín ho han temut, i amés a Inés hamn
considerat que per tal de tenir les mans
lliures envers el sudest era oportú detenir
tranquillitat, almenys de moment, a l'est.
^El govern de Varsòvia, que a fi de comptes
no desitja res més que la ,pau per tdl de
poder millor dedicar les energies nacionals
a la consolidació económica del país, no
podia rebutjar les insinuacions del presi-
dent del Senat de Dantzig , perquè desinte-
ressar-se de la sort d'aquell port significava
desconèixer 1'indiscutilAe 'caràcter polonès
de Dantzig, fet valer a través de més d'un
segle i mig de dominació alemanya. Per
tant, cal cercar en aquestes raons els acords
estipulats `°entre els hitlerians de Dantzig i
el govern de Varsòvia. Però suposar que Po-
lònia pugui renunciar a la seva ;política in-
tennacional que l'ha unida a França, i que
la posa en condicions d'aportar la seva con-
tribució a l vescaquer europeu per al mante-
niment de la pau mitjançant el statu quo
territorial tal rom ha resultat del tractat de
Versalles, seria afirmar una cosa arbitrària
i contrària a la veritat. Alguns diaris ita-
lians proven de prestar-se a aquest joc, pero
de Varsòvia estant s'haemès un sec i resolt
desmentiment.

Si demà hagués de sorgir un conflicte ar-
mat, Polònia certament no es posaria al
costat (l 'Alemanya, i ells lligams que la mmi-
xen sòlidament amb Moscú i amb París en
són una prova ben evident.

Societat Espanyola de Carburs Metãl'Iícs
Correus: Apartat 190	 BARCELONA
Teleg.; "Carburos"	 Mallorca, 232

	 Telèfon 73o13

CARBUR DE CALCI ; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) : : OXIGEN gg % DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT defls i peces seda, cotó t altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domestica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la SOL-

DADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 UASSPIGS GRATIS

Reich d'Austria, que és	 l pafs on nasqué
* * .5 i d'on fou expulsat,	 és també una qüestió

d'amar propi ressentit, a la qual no és fàcil
De totes maneres, a Alemanya actualment que renunciï	 1, essent així, no és impro-

ja ha cessat ]'agitació ,antipolonesa, 	 ,per a bable que d'un moment a l'altre ens trobem
ésser substituïda -por una acció intensa con- davant	 un	 d'atuells	 Seis	 consumats,	 dels
tra el govern de Viena, i més precisament quals	 Stresemann	 parla	 amb	 tanta com-
contra el canceller Dollfuss, que defensa es- plaença en les seves Memòries,	 i que , se-
trènuament la independència d'Austria. Tots gons Hitior,	 resoldria la qüestió d'un cop
els mitjans han estat posats en práctica per per sempre . Però més fàcil que això és que
a impressionar el poble austríac, que alguns un fet consumat d'aquests desencadenés ila
asseguren ésser favorable en la seva majo- guerra a Europa.
ria	 a	 l'Anschiluss.	 Partidaris	 decidits	 del	 I Probablement	 és	 això	 el	 que	 volen	 aprincipi	 de l'autodeterminació	 dels	 pobles,	 , Berlín.
sobre el qual es basà el tractat de Versalles,	 1 TIfixGITSseríem dels primers a reconèixer la legiti-
mitat d'una unió d'Austria amb Alemanva
si fos conseqüència de la vohmtat popular.
Però 1 "afirmació que fan els nazis és con-

iatrór	 a la ver
Coneixem Austria i no fa pas molt que . 	 .

fórem a Viena per a una enquesta :periodís-
tica. La gran majoria dels austríacs, que es
pot calcular que assoleix una proporció del
75 per roo, una mica per consideracions bis-
tóriques, una mica per tradicions familiars,
una mica per raons econòmiques, és parti-
dària de la integritat d'Austria i està dis-
posada a lluitar fins on calgui per la seva
independència. (Ens adonàrem que els indus-
trials	 són	 dels	 adversaris	 més decidits	 de
l:Ansohluss,	 perquè	 temen	 amb	 raó que
amb la fusió amb Alemanya	 la indústria
austríaca seria ràpidament sotmesa i anor-
reada per l'alemanya, cosa que pot fer-se
extensiva a tots els altres rams de ]'activi-
tat económica. A part de les raons d'aver-
sió contra el règim	 instaurat per Hitler a )•

Alemanya, el poble vienès sempre ha aco- 1
llit malament qualsevulla projecte d'anexió
a Alemanya — que sorgí per ,primera vega-
da sota el cancellerat de Msr. Seipel — per-
què considera preferible pertànyer a un Es- ------



EL QUE VEUREM

1a pròxima temporada
Com cada anv en arribar aquesta data,

heus .aquí una petita informació sobre el que
es prepara per a la temporada vinent. No
gosem a dir unes quantes bones noves, per
tal com, avui més que mai, els pronòstics
sobre això són del tot temeraris. Simple-
ment, una informació de bona fe, recollint
les suggestions d'una crítica solvent, d'uns
quants amics que han vist el material, les
indicacions també dels departaments de pro-
paganda i inclinant-se davant del prestigi
d'un director, d'un actor o d'una procedèn-

ci1 B. de Mille hi haurà El signe de la creu,
que és un film del qual s'ha parlat ja tant,
que fa 'l'efecte que la tots l'hem vist. Cla-
rence Brotvnn no dirigeix enguany Greta
Garbo. Hi ha un film d'aquesta, Tal com
ent desitges, segons una idea de Pirandello,
que és obra de Fitzmaurice, que ja dirigí
la famosa artista sueca en Mata-Ha gi. Cla-
rence Brown torna en canvi a dirigir Joan
Crawford en Letty Lynton.

Un film que mereix un ,paràgraf apart
i que a jutjar pel que en sabem posaríem

^t Cavalcada)), de Franh Lloyd, que veurem la temporada vinent

Estiueig_Jet cinema
EI cinema a l'estiu, sobretot a les nits

qué la calor sembla que hagi de desfer la
cinta, té un gran valor revisionista. Hi po-
deu constatar les reaccions del públic, la
desorientació de les empreses durant la tem

-porad.a d'hivern (i la d'estiu) i ,per damunt
de tot .podeu establir un gran sistema de

jerarquies estètiques.
Em senúbla que d'aquesta temporada d'es-

tiu -- tan arrossinada --^ se'n poden deduir
aquestes tres conclusions:

1 , a Que el públic de Barcelona, malgrat
la persistència del empresaris, cada dia té
més nas.

2•a Que els empresaris són una mena de
cavalls siciilians. Per Nadal gairebé ja ho
havíem vist tot i després ens han donat un
otoño en primavera fent-nos empassar les
deixalles de la producció de tggt.

3 . a Que els bons Tilms autèntics fan com
el vi bo. L'Angel Blau, per exemple, com
més anys passen més bo es torna i m'és
demostra la misèria terrible d'una Venus
rossa....

El cinema a l'estiu a mi m'ha ensenyat
la tragèdia del crític oficial que ha de donar
el seu .parer de seguida. Topaze a ila segona
vegada de veure'l m'ha fet angúnia. En
canvi Sóc un fugitiu cada dia — dintre el
meu record — pren unes proporcions més
grosses.

M'abelliria de veure els bons crítics a l'es-
tiu fent com les empreses : reprenent uns
quants films i tonnamt-ne a fer la crítica.
Quantes modificacions, potser, quants can-
vis de criteri ! Això sí, que no fessin com
les empreses que reprenen films que més
valdria no remoure. A mi, per exemple, na
m'interessaria gens que el meu amic Palau
ens tornés a fer la crítica d'El rei vagabund,
i em penso que a ell tampoc.

*xx

EL QUE SENTIREM

L ver¢onva dels dobles locals
Al final d'un article, publicat fa algunes

setmanes en aquestes pàgines i titulat On va
el cinema?, alludíem els estudis de dubbing
que s'han obert a Barcelona. 1 dèiem : «Per-
què si encara no n'estàveu assabentats, heu
de saber que una copiosa colla de famèlics,
que han obert l'ull davant la voga creixent
dels dobles, han improvisat a oorrecuita uns
diguem-ne estudis a Barcelona, en els quals
ja es dobla frenèticament una quantitat res-
pectable de films, amb garlaires reclutats de
qualsevol manera i que mai no se n'havien

estudis de doblatge installats a Barcelona.
La distribuïdora de pellícules B, ja esmen-
tada, ha adquirit els aparells X que admi-
nistrava, com hem dit. AI front d'aquests
nous estudis, que anomenarem D, hi ha un
escriptor català, autor de melodrames i col-
laborador d'un famós producer de revistes.
Aquesta casa paga vint-i-cinc pessetes mà-
ximum. Els sous de deu, quinze i vint abun-
den. Aquesta casa D acaba de doblar L'ale-
gria que passa. Això és un film mut que fou
rodat fa tres anys a Aiguafreda i que fou

at 20.000 anys a Sing-Singn, fitin de la príxima temporada

Anunciàvem no fa gaire el concurs orga-

nitzat per ]'Associació de Cinema Amateur,
i avui podem publicar la llista de premis es-
pecials rebuts fins ara per a aquest important
concurs : Copa MIRAnoR, al millor film d'ar-
gument. Copa La Hunsanitat, al millor re-
portatge d'una vila o ciutat catalana. Copa
La Publicitat, al millor film sobre ueil bo i
el dolent de Barcelona». Copa El Be Negre,
a la millor paròdia d'un film professional.
Copa Cinematografia Amateur, al millor film
còmic. Copa Foment de les Arts Decoratives,
a': millor documental sobre un bell ofici. Pre-
mi Guillem Puig — sis discos a escollir —, al
millor film adaptat a un disc de música de
jazz. Premi Delfos — dotze discos a esco-
llir —, al millor film adaptat a un disc Del-
fos. Copa Pathé Baby, al millor film sobre
peflícula Pathé. Premi Gevaert, al millor film
sobre pellícula Gevaert. Copa Cuyds, al mi-
llar film familiar o d'infants. Copa Kodah,
al millor film sobre pellícula Kodak. Altres
premis ens han estat anunciats, entre ells
els de les entitats Centre Excursionista de
Catalunya i Unió Excursionista de Catalu-
nya i els de les cases La Voz de su Amo,
()ileon, Bolex-Pai'llard, Vda. Riba, Baltà i
Riba i Sàbat. Per la importància dels premis
no dubtem que tots els cineistes voldran pen-
dre part en aquest concurs, primer que amb
caràcter general organitza lb^Associació de

Cinema Amateur.

Quin és el millor film d'aquest any? Un
que deu haver anat a passar l'estiu a fora.
El millor film d'aquest any — digueu -me 'tot
el que vulgue i i negueu -me l'amistat si vo-
leu — és Estima'm aquesta nit, de Mamou-
]ian. El millor fitem, malgrat •ell i ella i tots
els 1 lave you que es diuen.

***

Un mut final. Preguem als traductors de
films anglesos i americans que l'any que ve
no tradueixin cap més vegada la paraula
darling .per corazoncito. Es horrible.

JERONI MORAGU'ES
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EL CINEMA

cia literària. No es tracta d'una simple re-
proclucció de les llistes veritablement copio-
ses que les •cases han volgut facilitar-nos,
sinó més aviat d'una tria, çntre tants títols,
d'alguns entre els que ens han fet amés illu-
sió, per a poder donar ne per endavant l'api

-nió als nostres lectors, amb la seguretat,
però, que el millor film de l'any ningú no
sap avui quin serà.

Llegint aquestesllistes, una cosa ens ha
inquietat de debò. L'anunci que moltes pro-
duccions vindran doblades en espanyol. Gre-
ta Garbo i Jackie Cooper parlaran castellà.
El doblatge s'imposa més i .més, sembla.
Resignem -nos perquè no queda altre remei.
Però caldria ja des d'ara iniciar una cam-
panya reclamant que, almenys uns quants
dies, hom projectés 'tots els films en la ver-
sió original. Es el criteri que ha seguit la
Paramount a Barcelona, criteri que hem de
desitjar que segueixin les altres empreses
que .avui ens amenacen amb doblar films de
King Vidor i iClarence Brown amb actors
que no admeten doblatge de cap :mena.

De King Vidor tenim un film que hem de
creure que vindrà a temps per a treure'ns la
pésima impressió d'Au de paradís. Es un
film retolat aquí : El seu unic becat, amé
Kay Francis i RonaldColman. De Lubitsch,
a més de la seva pellícula que tothom diu
divertidíssima, Trouble in paradise ('traduït
Un ladrón en la alcoba!), cal assenyalar la
seva collaboració en :l'obra collectiva : Si jo
tingués un milió, uin film que inaugura un
gènere. No trobem cap film dé Sternberg,
t en canvi un de Mamoulian amb Marlene
Dietrich : El càntic dels càntics. Un només,
és molt ,poc! De iChaplin, cap, i d'Harold
tampoc éin tindrem ; emn caiwi Bustei Kea

-ton ens en ofereix dos corn de costum, diri-
gits per Ed. Sedgwick : Cames de perfil i
Volem cervesa. 'El primer sembla continuar
la tradició vodevilesca que Keaton ha intro-
duït no pas amb gaire encert en la seva pro-
ducció, i el segon és una visió de la llei seca
a través de l'humor del gran artista.

Ja que ens hem referit a alguins dels vete-
rans del cinema, anomenem encara alguns
noms d'aquests que són elsprestigis .més
duradors de la Indústria cinematogràfica;
ens semb31a que no podríem fer-ho millor
que començant amb Frank Lloyd i Henry
King, elsquals, aml2 Cavalcada 1 La fira
de lá vida, respectivament, s'han apuntat dos
èxits, remarcats per la crítica estrangera.

De Douglas Fairbanks trobem un .film que
s'anuncia també .ple de promeses, El Robin

-son modern. James Cruze presenta un film,
A l'ombra dels molls. Tindrem també una
nova versió de La germana blanca, un film

després de Cavalcada i La fira de la vida,
és Reunió' a Viena, de Franklin, i, posats a
fer excepcions, fem-ne també una per una
marca. Trencant la nostra habitud de no
alludir les marques quasi mai, avui tanma-
téix creiem que té uin valor objectiu assenya-
lar l'esforç que per renovar els mitjans de
treball, d'esperit dels .assumptes i l'orienta-
ció de la producció, realitza ara la Warner
Bross. La pròxima temporada ve amé trenta

-un films ; alguns títols han cridat força l'a-
tenció. Per exempiie El carrer 42, amb el qual
Lloyd Bacon sembla renovar els assump-
tes de music-hall, renovació urgent, 'si els
productors volen persistir a explotar aquest
gènere. Michael Curtfz ha assajat el cinema
en colors amb Els crims del museu de figu-
res de cera, film que no té res a veure amb
una obra força coneguda del vell cinema ale-
many; Howard HaM1vks té una obra amb un
scenario dins l'ambient que féu famiós La

fera del mar, amb el títol Menja de taurons,
i naturalment, Mervyn Le Roy, explotant
Q'èxit aco:nsegutt amb Sóc un fugitiu, ha pro-
duït copiosament. Registrem uns títols d'a-
quest director: Vampiresses de 1933, Dur de
pelar, Tres vides de dona.

Un director que a nosaltres ens interessa
particularment, per bé que la seva produc-
ció ino aconsegueixi desvetllar l'interès de la
majoria de la crítica, autor de films tan me-
ritoris com Vagabunds de la vida, Paradisos
perillosos i El testimoni, és WIlliam Wkdl-
man. Assenyalem la presència de dos films
d'aquest director: Aero 15ort central i Barri
xinès. I ja que parlem de la Warner, diguem
abans de passar a una altra cosa que l'actor
Edward G. Robinson sera un dels actors més
prodigats en els .programes que s'anuncien.

Tot esperant les dades que avui encara ens
manquen per completar 'la nostra informa-
rió, vegeu, encara sense sortir del cinema
americà, uns quants títols en honor dels seus
intèrprets. Veurem el menut Jackie Cooper
dues vegades: Quan fa falta un amic i Di-
vorci en la família; Sylvia Sidney tres ve-
gades, una d'elles en Madame Butterfly; i
uns altres títols en consideració als directors
de l'última promoció : Marino Guérin, Entre
l'espasa i la paret i Pescada al carrer, i de
Norman Taurog, autor de Shi^py, El presi-
dent fantasma.

El número que ve acabarem amb el cinema
americà i donarem els títols més suggestius
de la producció europea.

J. P.

Concurs amafeur

Revisions d'estiu (entre aquestesrevisions
hem d'incloure les estrenes de films endarre-
rits) : valors que pugen i baixen, Sylvia Sid-
ney -- ara que diuen que •potser plega —
ocupa ja el lloc central de la pantalla. Cada
dia és més ella mateixa. Cada vegada el'
seu somriure i el seu gest i el seu encor-
bament quan s'espanta, són més fotogàni-
camènt expressius. I la fonogémia del seu
te-te admirable cada dia és més afinada. 1 tot
això sense que cap de pes seves coses no
s'hagi estereotipat. Sylvia .Sidney sempre és
nova.

Emn canvi, valeu dir, voleu dir que aquest
Philip Holmes no acabarà amb la nostra
paciència? Hio fa molt ;bé, sap donar armé
gran intensitat el seu tipus psicològic; perú
aquell esllanguiment, aquell cloure de par-
pelles ! Ai del dia que els nois d Barcelona
se l'encomanin !

Una mica d'esquitllentes, escapant -se per
la tangent, hem pogut ,reveure .Mary Dvn-
can. Quina desillusió! 0'n és aquella noia
del oorib a lla mà? 'On és aquella serventa
de bar americà que se'n va a collir espigues?
No sabem si és e ilpa d'ella o culpa dels pro-
ductors (gairebé segur que d'aquests últims),
però ,aquesta Mary Duncan que hem vist ara
un moment, que 'lluny és d'aquella Mary
1)uncan dels vestits negres, sensible, intelli-
geint, enigmàtica!

Marion D^avies ha tornat. Ha tornat amb
tota la seva alegria de circ, a punt de fer
la més arriscada de les .pallassades. Així que
la veieu us adoneu qué hi ha una gran ar-
tista al davant. Però s'ha fet una mica vella
i ja comença a tenir velleïtats dramàtiques.
No, Marion, per fer plorar has de fer una
mica com els clowns : riure, riure, riure.
Aleshores esdevens una gran tràgica:

xas

vist de més fresques.» Sí. Perquè els empre-
saris de barriades i de .pobles les rebutgen, i

perquè les sales d'a.quests senyors són molt
més nombroses que les que es dediquen a
estrenes, aquesta temporada veurem molt po-
ques versions originals. Les pellícules dobla-
des inundaran els nostres cinemes. Aquests
doblatges s'estan fent ràpidament en els es-
tudis que hem esmentat més ammnt. I quins
estudis

Rodant pels estudis de Montjuïc — i
aquests dies hi hem passat moltes estones —
hem .pogut aconseguir informacions de pri-
mera mà sobre aquests tallers; que vall la
pena de divulgar per a fer conèixer e1 grau
d'abjecció i de comercialització a qué ha ar-
ribat e1 cinema. Fem una mica d'història,
per començar.

Una casa, que anomenarem A, fou 1.a pri-
mera a installar uns estudis de doblatge a
Barcelona. La direcció fou confiada a un
actor de cinema català, que ha treballat du-
rant llargues temporades en estudis alemanys
i americans. Aquest xicot, cultivat i intel.li-
gent, va intentar dignificar l'ofici de dobla-
dor. Contractava get apta i la pagava bé.
Però aviat fou acomiadat. No es tractava de
dignificar res ni de pagar sous que foren tit-

llats d'excessius. 'Trenta pessetes diàries.
Sessions de vuit a deu bares. Això és el que

paga la casa A a tots aquells '.morts de gana
que s'hi avenen. (No cal oblidar que en el

ci :mema es ,paga bé. Ací, qualsevol actor se
cundani cobra cent .pessetes per sessions que
de vegades inomés duren mig dia.)

Aleshores, arriben a Barcelona uns nous
aparells de doblatge. Els aparells X. Una dis-
tribuïdora de pellícules, que anomenarem B,
n'administra l'explotació. Un escriptor ca-
talé, que havia treballat a Hollywood i que
va venir a Barcelona amb la intenció de
muintar uns grans estudis sense aconseguir -

ha, és nomenat director. Aquest senyor paga
trenta pessetes per sessions de dues hores i
mitja. De dos quarts d'onze a una de la
nit. La casa A que, com hem dit, paga la
mateixa quantitat per sessions de vuit a deu
hores, se n'assabenta. 'Protesta enèrgicament

d'aquesta ;prodigalitat. U estan fent malbé
e1 negoci!

Però heus ací que apareix un nou rompe-

tidor. La casa que anomenarem C. Un se-
nyor, que els solts oficiosos qualifiquen de
conocido y veterano cineasta, m'és el director
general. Un vell actor de teatre català n'és
el director artístic. La casa 'C paga quinze,
vint i vint-i-cúnc pessetes per sessions de vuit
i deu hores. La competència determina una
baixa de preus, que no tenen altre remei que
acceptar els nombrosos sense-feina que fan
cua davant els estudis de doblatge. L'única

pellícula doblada per aquesta casa C que
coneixem és El cofre de laca, un film fran-
cès dirigit, si la memòria no ens falla, per
un tal Jean Kemm i projectat fa poc al Ca-
pitol. Aquest film era totalment iminte•igible.
Doblat en espanyol, deien els anuncis. Però
l'espectador havia de fer esforços inaudits

per a desxifrar a quina llengua .pertanyien
aquells crits inarticulats que vomitava la
pantalla. Aquesta casa C ha doblat també
Els tres mosqueters parlants, editats per Pa-
the-Natan, i la seva segona part Milady. Es
racta de dues obres considerables, d'un me-

tratge inacostumat, en les quals intervenen
més de quatre-centes persones. Per a doblar

un film interpretat per uns quaranta artistes,
basten vuit o deu persones. Perú la casa C
va contractar una quantitat tan fabulosa de

dobladors — a deu i quinze pessetes — que
quan la Metro va posar un anunci demanant
personal per a doblar els seus films, el no-
ranta per cent dels que es van presentar —

i eren molts — havia doblat Els tres mos-
queters i Milady. Ens diuen que el doblatge
d'aquestes dues obres, fet per la casa C, és
tan deficient, que ha calgut fer-lo rectificar
per la casa A. Això és un rumor que ro hem
pogut confirmar. A títol de tal ho donem,
i el creim versemblant.

I ací van alguns detalls sobre els darrers

dirigit per Sabino A. Micón, redactor cine-
matográfio d'Ahora. Ara, li han afegit algu-
nes escenes mudes filmades a Agramunt i
ha estat doblat per la casa D. Aquesta és
la veritat sobre L'alegria que passa, malgrat
que les inotes oficioses facin córrer ara que
es tracta d'un film recent.

Afegirem a totes aquestes dades tan edi-
ficants que una casa americana, la primera
que va introduir pellícules doblades a la Pon-
ínsula — doblatge .bastant •perfecte tècnica-
ment, que es feia ,a Amèrica o a París —
ha decidit fer doblar els seus films per fa
casa A. Abans, aquesta casa americana pa-
gava un dineral. Ara, paga una misèria. No
hi fa res que la qualitat del doblatge sigui
netament inferior. Som considerats •com una
coïònia, es veu !

Naturalment, tenint en compte els preus
insignificants que hem exposat, no es pot
ésser exigent. Com dèiem, aquests infeliços
dobladors no se n'havien vist mai de més
fresques. I hi ha imdividu que posa •cinc o
sis hores per a dir quatre paraules, perquè
no se sap treure els mots de 1a boca. A més,
ens diuen que hi ha cada accent eataià que

Fa caure d'esquena. 1, en aquest aspecte, no-
(i carregar e1 mort als pobres diables con-
tractats a baix preu. Tractant-se de frases
curtes, ]'accent es pot eliminar perfectament.
Tota la culpa és dels directors, que ni això
no són capaços de fer.

Heus ací, per a acabar, una altra dada
eloqüent. Ens diuen que els régisseurs 

—com enomemen en els studios els encarregats
de contractar comparseria — es reserven un
tant per cent de comissió sobre els preus mi-
serables que cobren els dobladors. Un nu-
mor, també, que na hem pogut confirmar,
però que també creiem versemblant.

De totes maneres, voleu dir que no caldria
ecórrer als poders públics per a acabar amb

tanta explotació? Com dèiem en el nostre
article On va el cinema?, nos haurem d'a-
partar definitivament d'un art que aviat no
serà digne d'aquest nom, per obra i gràcia

de quatre voraços merca :ntilistes sense escrú-
pols?

SEBASTIÀ GASCH

dels bons temps en els quals Llitan Wsh

apareixia cada any a la pantalla; és obra de
Víctor Fleming, que darrerament, amb Al-
cahol prohibit, ha sabut demostrar-nos que

és Capaç encara de conservar el seu lloc en

les rengleres dels directors de moda. De Ce-

ur.,
:
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Pesaeiy de Gracia. 57. — Telé£on 79661
De les 3 tarda a la 1 matinada

Reportatge Cineae de París

Canàries too^nmenEall

Noticiari Fox Sonor
Ul times ininrmac i ona mundials

Les Illes dels Pirates
CsEifa Mágica MovieEone

Valors nous. No gaires potser. Però dos
que valen tota una temporada de cinema
Paul Muni i Miriam Hopkins. Ell, una boca
que es tanca serrant les dents. Ella, uns ulls
que s'acluquen burletes. I l'un i l'altre cine-
matogràficament més bells com mós lletjos
es tornen.

Cinema pur ; la utopia dels crítics. Aquest
any que ha estat l'any de les obres de tesi
hem vist un moment de cinema pur ; uns
gangsters cerquen un altre ,gangster per ma-
tar-lo ; el gangster perseguit està jugant a
bitlles ; la bola passa ràpida, lluent, i les
bitlles cauen. Entren els altres gangsters,
passa la bola ràpida, lluent; sonen dos dis-
pars i l'última de les bitlles queda una es-
tana si cau no cau fent una agonia terrible.

Allò és cinema. Alió i no el 1 Jove you i el
Do you leve me?

***
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de la Vida

Janet Gaynor

Rambla Catalunya, 37 - Telèfon 11701

1 La lluita pel peix espasa
Documental en espanyol

• New Orleans
Documental en aspanyol

França Actualitats
Nucolari guanya el Gran Premi de Nifa

De Coblença a Colònia
Reportatge de l'Alt Rin

• Eclair Journal
EI campionat dele llectot; ,5,000 Bny-Seoote

e, reuneixen a Hongria.

e Noticia especial
Na ta lici de I'hveu del guardameta nacional
Ricard Zamora.

Seseió confínue de 3 farda a 1 de le nio

Temporada d • es6u, cada din

Entrada únicaz 1 pessefa



IV	 de l'ofioi empra un tòpic que és de les po-
ques veritats que es diuen en els escenaris:

	

Si l'àrea del nostre teatre fos més ex-	 ((No costa gens de treure el públic del tea-

	

tensa, els defectes deis nostres comediants,	 tre ; el que costa, i de debò, és fer-l'hi

	

que són, fet i fet, els de tots els comediants	 tornar.»
dol món, no els veuríem tan precisats. Ara Bé, doncs, aquesta indiferència del públic
ens inquieten perquè els tenim massa a to- no es curarà fins que no tinguem almenys
car, perquè la reducció d'espai ens obliga a una companyia per a cada modalitat es-

	

conviure-hi i perquè hi tenim un contacte	 cènica, especialitzada en el gènere que culti-

	

més constant del que caldria per a una re-	 vi, no pas com les d'ara que a la tarda fan

	

cíproca consideració a les nostres. :respectives	 tragèdia, al vespre sainet i l'endemà revista
	personalitats. -De fet, tot l'encongiment de	 o òpera bufa. Cinc, sis, set companyies crea-

Carles Soldevila i Carles Capdevila

La neuràlgia del teatre català J FMIHlY

la nostra dramàtica i totes les falles d'em-
presaris, actors i autors, pervenien d'aquesta
manca d'espai. Adhuc i tot la de contingent
de públic, per paradoxal que l'afirmació sem-
bU. DEI funcionament •d'un sol teatre és la
causa principal del buit que se li forma no
al voltant, segons la frase feta, sinó a l''in-
t•erior. 'Els que no atinen a explicar-se la
indiferència del públic, que fa que nio pugui
sostenir -se urna empresa vnica, és perquè no
han meditat prou les causes die l'anomallia.
Si ho haguessin fet, haurien convingut, com
jo, que és més fàcil de sostenir-ne deu que
no pas una. Abundor equival a riquesa, si-
nòmimr d'atracció, com curtedat equival a
depauperació, sinònim d'allu!nyament.

Això a part que un teatre sol, mancat de
competència que l'esperoni i limitat a fer
una viu-viu desalenadora, es reclou dins un
mínimum d'activitat i les temporades esde-
venen grises, monòtones, sense interès. I no
cal pas res més perquè el subconscient de
l'espectador el serveixi a cor què vols en
demanar-li com de costum, a l'hora d'anar
al teatre, un pretext per no anar-hi. Per
exemple : (cQuè fan avui al Romea? — Una
comèdia d'En Màntua. — Ai, no ! Anirem
al cinema o al Barcelona.)) (I qui diu una
comèdia d'En Màntua, diu una de meva, o
diu urna traducció : pel cas és igual.) 1 heus

-ací que aquell matrimoni o aquells amics,
per no plaure'ls l'obra que aquell dia hi ha
al cartell del Romea, yes perden per a1 teatre
catailà,.puix que no hi ha cap altra barraca
on en la nostra ]lengua facin una comèdia
que no sigui d'En Màntua, o meva, o es-
trangera.

E1 mateix exemple és aplicable al rengle
dels comediants. He assistit a •centenars de
discussions sobre la superioritat artística de
Pius Daví damunt la de Joaquim Torrents,
o a l'inrevés. Quan funcionava el Novetats,
l'aficionat a qui desplaïa Daví se n'anava a
veure Torreints ; aquell a qui no plaïa Tor-
rents, se n'anava a] Romea. Dos teatres i,
per tant, dos galans per poder triar, no eren
certament el desideràtum ; perd ara és molt
pitjor, •puix que no hi ha més remei que
suportar Daví, o restar á casa, o anar a
un teatre foraster. I consti que si he citat
noms ha estat amb el propòsit de fer més
entenedor ]'exemp1e, no .pas amb el de mo-
lestar ningú, ja que tots els que he ano-
menat són bons amics meus i em mereixen
un gran respecte.

No és per cap altra raó que als teatres
castellans s'hi vegin moltes persones !'as-
sistència de les quails a aquells llocs exas-
pera els patriotes simplistes, que no poden
avenir-se que aquella gent vagi a veure co-
mèdia forastera, mentre aquella mateixa nit,
al Romea, la senyora Vila, la senyora Mo-
rera, el senyor Daví, el senyor Gimbernat
i la resta de la companyia catalana treba-
llen només per als acomodadors i una pa-
re'lla de nuvis que són hostes de Sant Agustí
i s'han ficat al teatre perquè es donen ver-
gonya que el personal de la fonda vegi que
tenen pressa de retirar. 1 potser aquell dia
la comèdia àdhuc és bona. Però el buit ve
d'haver-ne fet anteriorment una tanda de
dolentes o d'aquelles que no són ni carn ni
peix, i que per als efectes de la taquilla són
tan desastroses com les primeres. La gent

Cristalls de Bohèmia, Vidres esmaltats
GALERIES SYRA

Diputació, 262 - Telèfon 18710
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Una viuda
Romàntica

Catalina Bàrcena

ran un públic addicte al qual no li caldrà
recórrer a espectacles d'importació per a sa-
tisfer les seves apetències artístiques.

Dos altres defectes tan importants com el
de 1a indiferència del públic són derivats de'!
mateix ma] de comptar amb una sola casa.
El primer és la impossibilitat d'acollir tota
la producció dels autors consagrats. Els pocs
que són atesos han d'avenir-se, si volen es-
trenar., a escriure d'acord amb una muna
de recepta de cuina que l'empresa imposa.
Sense parlar d'altres inconvenients ; u'n
d'ells, i potser el més greu, que l'autor topi
amb una companyia els primers elements
de la qual siguin d'impossible adaptació fí-
sica i interpretativa a les característiques
dels personatges que ha creat. El cas, molt
freqüant, s'ha repetit una vegada més la
darrera temporada. Un dels nostres escrip-
tors més sensibles, més afinats, deis pocs
que han orientat una mica cap el nostre
teatre l'atenció de gent que sempre n'havia
estat allunyada, amb suficient prestigi per
a imposar-se a qualsevol empresa d'un país
no tan desventurat com el nostre, va oferii
a l'empresa deil Romea una comèdia que
acabava d'escriure. L'obra devia plaure , ja
que fou copiada i treta de papers, signe d'es-
trena immediata. La dificultat sorgí a l'hora
de decidir el repartiment, és a dir, de de-
terminar quins actors havien d"interpretas
les figures que juguen ]''obra. Contra el pa-
rer de l'autor, l'empresa no trobà entre les
actrius joves de la companyia la que tingués
suficients aptituds per .a encarnar la prota-
genista, que és una noia de divuit anys.
I l'autor, decebut, fracassat ja abans d'a-
carar-se amb el públic — que és el fracàs
pitjor de tots —, hagué de tornar-se'm amb
la cua entre cames i l'obra sota el braç, a
l'espera que s'escaigui haver-hi al capda-
munt d'una companyia una primera actriu
que sota e!1 maquillatge pugui aparentar una
adolescent... o que una companyia castellana
n'hi demani la traducció.

Aquestes restriccions, que qui sap les obres
de debò quepoden fer perdre, ,neuleixen
també les possibles revelacions de valors
nous. Per a ningú no és cap secret que,ara
mateix — com deu haver passat en altres
moments de la curta història del nostre tea-
tre —, a més de moltes obres inèdites d'au

-tors amb responsabilitat, n'hi ha d'altres
d'escriptors que, per bé que no siguin co-
neguts com a homes de teatre, tenen un
nom destacat en activitats literàries de com-
promís. I no sabríem pas en què recolzar

-nos per a sostenir que entre ells no hi hagi
el comediògraf o el dramaturg d'empenta
capaç de fer donar un tomb a la marxa mas-
sa normal de la nostra dramàtica d'ara.

L'alt •e defecte ateny al ram dels intèr-
prets. La limitació a una companyia fa qde
restin ignorats molts actors de mèrits posi-
tius, condemnats a passar misèria i a ac-
tuacioits llastimoses, sense el control de la
crítica i el públic exigent, que són, a'! cap-
davall, els més actius estimuladors del per-
feccionament i els creadors de les reputa-
cions. I, per torna, el perill de veure com
s'extingeix, de mica en mica, la vocació per
al teatre, posat que ningú, per aptituds que
i fossin reconegudes, no voldria lliurar-se
a una professió que no ofereix cap altra 1
perspectiva — s'entén que diem a Catalunya
— que la d'arrossegar aquella vida de pena-
litats que destrueix les més cares illusions
i anulla l'anhel de superació més elavat a
l'ànima.

Es ací on rau el veritable punt neuràlgic
de l'escena catalana : a deixar insatisfet l'a-
fany de fruïció teatral de milers d'especta-
dors ; a condemnar a la misèria i a l'incòg-
nit uns centenars de comediants i a impos-
ibilitar que en sorgeixin de nous ; a anullar

la personalitat d'una dotzena d'autor: pres
-tigiosos i a privar que els estalonin els joves,

obligats a percudir l'ambient per tal de re-
novar-lo.

Cal, doncs, ampliar el camp de joc, fins
a donar-li l'extensió reclamada pel rendi-
ment que se'n pot treure.

Avesí ARTIS

J'ai un caractère d'or...
Jenny Golder, somrient maliciosament, ho

cantava damunt les taules del Folies Ber-
gère de París.

El públic corejava
Eléonore ! Eldonore !

La cançó tenia un ritme erdimoniat, irre-
sistible.

Ferra,i Bayés, l'artista espanyola Inès Flo-
ria i jo ocupàvem, amb el modista Max
Weldv, una avantescena. Jenny Golder, en
veure'ns, havia fet rodar, en
signe d'intelligèmcia, els seus
grams ulls expresius. Sabia
que li érem portadors d'un
present que ella esperava amb
extraordinària illusió.

La cançó acabada, Jenny
Golder, mentre ressonaven els
aplaudiments i l'orquestra re-
petia el motiu del refrà, s'a-
tansà a saludar-nos. Ferran
Bayés havia desplegat ja un
magnífic mantó de iManila.
Jenny tremolava de joia.

—Oh, merci! Oh, mercó!
Se'l posà a l'espatlla i, am'b

aquell seu francès tan pinto-
resc, que afegia un nou en-
cant al seu art, cantà, ales-
hores, una altra cançó queella
havia també popularitzat
Ça me fait quetque chose ld.

És posà la md al cor. I va
seguir:
Fais reposer ta pupille,
Dis, reste un peu lranquille

Jenny! Jenny! Ah, Jenny!
Jo coneixia Jenny Golder des

de feia tres anys, de quan,
formant amb el seu marit la
parella Jenny and Joe, vingué
a Barcelona per a inaugurar
el iP'rincipal Palace, en maig
de 1919, amb Mayal, el jon-
gleur Rowland — australià
com ella—i les ballarines Nati
la,Bilbainita i Lluïsa Padowa.
Jenny i el seu marit vivien,
amb aquesta darrera, a una
modesta ,pensió 'del carrer Nou
de la Rambla.

EI marit de Jenny Golder,
l'anglès Joe Bowden, simpà-
tic i graciosíssim en escena,
gastava, carn la majoria dels
homes menuts, i ell ho era de debò, un
geni molt viu. 'Es 'barallaven per un tres i
no-res. Sortosaneint, Jenny tenia un cararc-
tère d'or.

Un dia, ,però, en el transcurs d'una sego
-na actuació de la' parella al Palaee, el mateix

any 19r9, les baralles passaren de la me-
sura, i Jenny i Joe feron cap a la delegació
de policia de les Drassanes, després d'una
pluja mútua de bufetades. Jo vaig .anar amb
ells. La causa de la disputa havien estat els
gelos. Joe, segons va declarar a l'inspector
de guàrdia, estava ja escamat de les assi-
duïtats envers Jenny d'un jove aristòcrata
bilbaí -- el mateix que, temps més tard, ha-
via d'adquirir-4i el mantó de Manila.

Aquella disputa decidí la sort de Jenny
Golder. Varen treballar, ella i ell, a l'Eldo-
rado a tres represes, i durant la tercera, el
mes de febrer de 1920, es reprodu'ï'a una nit,
a la llotja del matrimoni, l'eterna discussió
aqueixa vegada, amb la màxima intensitat.
Es percebia una barreja de crits i patacades
que hauries ,produït angúnia a qualsevol...

Ms tramoistes, no. Hi estaven acostu-
mats ; era el ,plat de cada dia. Més aviat
fruïen. De sobte, però, cessaren les lamenta-
cions i els cops. 1-Iauria ocorregut quelcom
de greu? iEl régisseua va córrer a la llotja.
Emtrl... Jenny, sense sentits, estava estirada
a terra. Joe li tenia el genoll damunt el cos
i semblava voler escanyar-la.

L'endemà al matí, Jenny, fugint del marit,
marxà a París. Joe, mig atontat per aque-
lla'separació, va deambular encara uns dies
per Barcelona. Després, desaparegué. El ma-
terial del número restà abandonat ací. La
pare'la artística Jenny and Joe havia deixat
d'existir. Però el musio-hall tenia, des d'a-
quell moment, una nova figura, una estre-
lla  amb tota l'esplendor : Jenny Golder.

Refugiada, .primer a un cabaret de Brussel-
les, Jenny Golder debutava el mes d'octubre
al Casino de París, i passava ]''any següent,
1921, a ésser la Qartenaire de Maurice Che-
valier. IEl ritme desarticulat del jazz trobh
en Jenny Golder, com l'havia trobat en
Nina Payne i en Elsie Janis, una intèrpret
ideal. Un chic personalíssim, unes cames
que brincaven com d'acer, uns ulls immen-
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sos, unes dents de nacre que brillaven
més que els ulls, uns gestos de deli-
ciosa •picardia, una alegria comunicati-
va, una rialla d'infamt, una intipetuositat
que s'ho emportava tot, una gràcia parisen-
ca, una vivacitat inexplicable , un optimisme
encoratjador, una vibració constant... Quina
dona ! Era un torbellí.'Era el dimoni. Era el
dimoni... amb un caractère d'or.

Pobra Jenny 'Golder! El desembre de 1925
vaig -euro-la i parlar -li per darrera vegada.
Va venir a PEldorado. El seu triomf, en

Jenny Golder

aquella ocasió, pot gairebé dir -se que deter-
nunà que es retirés de l'escena Pilar Alonso,
l'èxit de la qual, davant Jenny Golder, va
em:pal•]idir considerablement. Un music-hall
d'estar per casa, de caramelles i pomells de
flors, sense trepidació i sense diversitat, s'es-
fondrava tot d'una en aparèixer, la mateixa
nit, aquella dona tota animació i esperit,
aquella dona trepidant que tenia «les dents
de Misstinguett i els ulls de Max Lindera.

Jenny Golder, però, ,no era ja, tractada
fora de l'escena, la Jenn y d'abans. La seva
alegria era fictícia. Les llàgrimes ennuvola

-ve,n de tant en tant la claredat infinita dels
seus grans ulls. Les sevesparaules estaven
sadollades de maleneo'nia,

Je üae suís donnèe dons un soupir.

Potser aquesta cançó, que feia somriure
tothom — Jenny pronunciava Bans une sou-
pière — contenia una amarga veritat... Jen,
^ny Golder estava enamorada. S'havia confiat
massa fàcilment a un home. S'hi havia •con-
fiat pren un sospir...

La nova del suïcidi de Jenny Golder no
em va sorpendre gens.

JOAN TOMAS

NOTES DE RADIO

Exposicions de ràdio
Durant aquest estiu, se'n preparen dues a

Alemana i una altra a Luxemburg. L'ex-
posició de Berlín s'obrí el i8 i es tancarà el
27 d'agost i la de Leipsic durarà del zq al 31,
a la mateixa Fira.

L'exposició radiofònica de Berlín haurà
estat inaugurada per Goebbels, ministre de
Propaganda i d'Educació popular, amb un
discurs d'inauguració retransmès ,per tota la
xarxa d'estacions alemanyes. El clou d'a-
questa exposició, que ja és la sisena, serà
un receptor ,popular WE got que s'anuncia
al preu de fió marcs i dels quals més de cent
mil ja han estat fabricats per la indústria
alemanya. Els aparells exposats .permeten
adonar-se que la i,ndústria alemanya va cap
a la fabricació d'aparells d'un exterior molt
semblant : una sola comanda, un altaveu di-
nàmic i l'escala que conté ]'enumeració de
les emissores a les quals arriba el receptor.

En collaboració amb la indústria, les emis-
sores exposen el ,progrés realitzat en materia
de televisió. Molts són els sistemes exposats.
Hi ha una secció especial dedicada als apa-
rells antiparásits. Els ministeris de la Ma-
rina i de l'Aviació exposen aparells de tele-
fenia marítima i instal•lacions receptores i
d'emissió de les que s'utilitzen a bord dels
avions. La societat d'expansió alemanya pu-
blica .diverses estadístiques sobre l'audició de
les emissores nacionals als països d'ultramar.

L'Institut Hertz mostra una exposició dels
aparells de recepció d'ones extracurtes amb
una sala de, demostració de bona i dolenta
recepció.

La Reichsrundfunk-Gesellschaft, amb aju-
da de gràfics i quadros demostratius, l'eia-
boració dels programes i el funcionament de
l'emissió.

Viena, a Alemanya?
Bismarck va escriure que una cosa recla-

mada llarg temps es converteix en un dret.
Els hereus del canceller de ferro posen aques-
ta màxima en pràctica , i és així que desit-
jant 1'A 'nschluss, consideren que Viena és
una ciutat alemanya. Almenys això 'és el que
tendeixen a demostrar les revistes .alema^
oyes de radio, les quals fan figurar l'esta-,
ció de Viena entre les emissores alemanyes.
En efecte, tal com s'acostuma en totes les,
revistes de T. S. F., des estacions nacionals
són agrupades al davant, seguides de les es,
ta-cions estrangeres per ordre alfabètic de
nacions. Doncs bé; l'estació Radio Wien no
figura pas en la llista d'emissions estran-
geres sota el títol «Austria», d'altra banda
inexistent, sinó aimb les estacions ale,ma-
mes.

Què esperen els francesos per incorporar a.
llur xarxa Brusselles, Luxemburg i Québec
i tot?

Feta la lleï, fea la rampa
Le Haut-parleur ha contat una història di-

vertida. La Federal Radio Commjssion deis
Estats Units ha prohibit les emissions astro-
lògiquei, que tot sovint no eren sinó un pre-
text ,per a treure dòlars del ianquis massa
crèduls.

Però feta la llei, feta la trampa, diu la sa-
viesa popular. Un ciutadà ha imstallat s bord
del vaixell Cuy oJ Panama, una estació
emissora, que ha rebut les lletres d'identifi-
cació RXKR. Durant el dio, el vaixe!1 està
ancorat en wi port californià. AI caure la
tarda, el vaixell embarca artistes, una or-
questra, 'bons - comunicats publicitaris d'as

-trologia, i fa ruta cap a l'oest fins que ha
passat el ]fmit de les aigües jurisdiccionals.
Allà, es posa en marxa l'emissora... i el ce-
ller. Porqué l'astut empresari accepta de be-
na gana qua els seus collaboradors vulguin
cobrar en alcohol.
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circulen .a tot arreu. Sovint les idees més
contradmctòi*s serveixen de pretext a les
audàcies .més inexplicables. .Si realment s'ha
temut la influència nefasta de Gide, aques-
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--Direcció de Policia de Nova York?... En
vista del curs del canvi, ens veiem obligats
a augmentar el rescat de Mr. John Smith a
cinquanta-mil dòlars.

(Simplicissimus, Munic)

L'autoinobilista. — Què us estimeu més,

que faci marxa endavant o marxa enrera?

(Everybody's lVeekly)
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LE/ LLETRE/
Avui fa cent anys El centenari de 1'OdaGide í el gidisme

En ocasió del seu seixantè aniversari, A es obres. el	 tenen la eulpa.	 Una	 -
tiré fide visqué uns moments d'actualitat mosfera d'aventura extraordinària encobreix
que per a nosaltres foren curiosos i per ell els atacs als, prejudicis de la civilització' de
len amargs, per tal com no mancaven 'les manera a arribar allà on el difícil és pendre
oracions fúnebaes i els anuncis de la mort seriosament,	 per	 molt	 temps,	 qualsevulla
del	 gidisme. Avui,	 però, la posició insòlita cosa de la	 icla, iCom el seu gran predeces-
en què André Gide s'ha collocat obliga eis sor, Jean-Jacques Rbusseau, Gide ens par-
qui un dia o altre el seguiren a fer una re- larà de la	 sineeritat.	 Qüestió	 irritant!	 'Ell
isió de la seva obra.	 Ens bastarà un ba- no és mai situó allò que oreu que és. R 

lanç superficial per constatar les febleses del tan diferent d'ell com ell mateix: Aquest re-
gidisme i per arribar a lla conclusió que la lativisme ideoilógic pot portar a tots els es-
seva obra no té .avui cap influència. cepticismes. Heus srcí com els seus perso-

natges,	 una mira cansats del
sea joc, es diran que en um
món ou tothom fa trampa, cls
homes veritables fan áigura de
xerraire.

Malgrat, . totes	 les	 objec-
etans,	 ìjuestes dues obres de
Gide	 ón les que coinquerir -n
un p , Jrlic .més vast. Ambdues
possilbiliten	 1'afirmació	 q u e
Giti "ha estat,	 una hora o
urïa altra, el mestre, el guia
de diverses generacions. D'ell
han partit molts .atreviments,
moltes audàcies, de joves un-
tors que varen donar una in-

t tensitat a Qa vida intellectual
i farncesa.	 I	 el	 so^brerealisme,

^t	 r meo és una conseqüència de la
filosofia gidista?

• Però Aindré Gide, com a un-
-c llista,	 no	 reeixí	 del	 tot	 ni
es féu perdonar l	 d.a manca	 e
métier,	 Fora	 de	 1_ école	 de
femmes i Robert, om els trets
psicològics	 assoleixen	 una fi-
nor impressionant,	 les	 altres
abres sán nn exponent de 1'es-
1erilitat	 n nellistica	 ele	 Gida.
Hem	 sostingut,	 i	 avui	 ho
creiem més que mai , que la
part perdurable de 11'' i	 de
Gire no serà la literitria sinó
la crítica.	 Llegint	 Pretextes,
Doslotievsky,	 no solament es
troben	 pàgines	 en1iques	 de

primer ordre. sinó que el seu
((tràgic moral»	 apareix	 amb
tot el	 seu relleu, aquell inte-
rès humà per totes les coses
ram	 sitota conquista 	 anés
acompanyada	 (l'una	 lluita

André Gide, jove eonstant i com si aquesta llui-
ta fins	 la vera	 grandesa	 de

l'escriptor. iNo oblidem que és

André Gide es donà a conèixer en un temps en .aquesta part crítica on 'Cride sostingué les

molt i u1elli gen t, pero trist i bizantí, i no té seves palémiques religioses que e.l convertiren
ds lea vida intel1ectual de desprésen el centreres d'estrany que els seus lectors ele vint o

trenta anys enrera consideressin Les Nourri- de la guerra.
tares	 Terrestres amb un somriure interior, Gide1La	 conversió impressionant	 de G de	 al

encantats de la bellesa i 1,e sensualitat dei marxisme, però, ens obliga a preguntar-nos
llibre, una mica absorts davant l'apologia ele si el priuner cregut de le feblesa de la seva

l'instant com a fi suprem de la vida, d'aquell obra no és ell mateix. Malgrat de suber-ne
cuite als plaers de la terra i el descobriment giben poca cosa, ci seu Joiirnal és prou expli-
de i'i^nstimt i la	 vida sensual. Tothom era cit.	 Aquell egoista d'antany	 s'enrola a la
una mica el ;professor malalt de L'Immora- revolució praletári c. J e en 1 uva ge au Congo

liste, erudit en excés, a qui la malaltia fa 1  vida infrahumana de 1'escl ui el feu pro-
e1eseobri r	 el sol, lla vida,	 la bellesa del cos. testar:	 No e ,' tracta,	 però,	 d'una protesta

Aquestes dues obres són les que millor re aïllada, es tracta de 1e defensaa d'unes doc-

presenten ;l'esperit de Gide, on sha estat més trines que són tota una filosofia de ]a vida.
ell mateix amb la força d'up gran escriptor. I,'indivudualisto Gi1e defensarà el gregaris -

Hi	 ha unti equilibri interior que atura certs me u iosáfle, i el qui negava que el passat
ale ovillan ts, una exigència estilística que i e decidís ]'esdevenidor defensarà' la dialèctica
sobresortir el charme incomparab l e d'amo- marxista. 'Pots els repars són pocs —come
dues obres. ha assenyala$ Ramon Fernandez -- en trac-

Si per gosadia Gide no ens hi proposa un tir de les preteses justificacions de Gide. Tan-
ordre, almenys podem formar-nos-cl mosal- innieix les hem retretes perquè ens justifi-

tres. Nat len naPd, malgrat el seu fervor, na és quin	 la pregunta amb què volem cloure
massa	 11uny	 d'un	 seny	 virgiliu,	 magnífic aquest article• Ç)uin és el futur literari de
d'humanitat. Gide? Es pot concebre Gid•e curolat en un

Les Caves du	 Vatica ce ,	 Les Faux -Mon- ((popuilisme	 revolucionari? Creiem que no,

eeOveurs són j a dintre un altre parle iii de la Tot al recés, pot ésse< un ((company de camí,

produeció de Uide. 'Del	 culte de 1'i restare t, que tot sovünt es sentirà rues atret pels cor -

hem passat a 1 'oc te	 gratui1,	 a les plasen- 'tols i u c negats que pel eamí planer.

t,_ li 	 de 1.afcadio, als moned.ers falsos que j 	 rxMf V F;RGF.S

Avui fa Lent any,, dia per dia, de lapa-
sició de l'Oda d'Aribau,	 inici de la renal v, c i	 24 d'agost, es comp'eix el primer 	 1 e rna boca	 llavors no sap mentir ni .meni

xença literària catalana, que després s'havia centenari de la publicació de l'Oda de Carles guix surten mes raons del centre de mon pit.

d'estendre a tots els ordres, ,fins arribar a Bonaventura Aribau. El Vapor, periòdic •bar-
l'assoliment de les llibertats polítiques. celoní, successor d'El Europeo, primera ma- D'altra banda, Milà i Fontanals creu que

S'ha	 discutit — i	l'acord	 sobre	 aquest nifestació del romanticisme a la ;península, Aribau havia pensat escriure i àdhuc potser

punt no s'ha aconseguit pas ,— si Aribau tin- inseria a 'des seves pàgines sota el títol La havia planejat poemes catalans. 'E'. P. B1an-

gué mai una consciència exacta del que ha- Patria (Probas), la feliç producció del poeta co, en el seu ]libre La literatura española en
via fet. Segons molts, potser la majoria, In romàjnttc que no hauria pogut sospitar mai el siglo XIX, a mos de defensar la intenció

transcendència de la seva Oda no fou ni sos- lo transeenclència de la sea .peesia. En can- conscient	 de	 renaixença	 que,	 segons	 e11,

pitada pel seu autor en el moment d'escriu, vi, la moble intenció de fer reviure la líen- guiava en aquell moment l'autor de l'Oda,

re-la.	 Snnplc es¡>lai, doncs, que sobrepassa gua catalana sembla tanmateix haver-lo ins- creu també en assaigs previs. Rubió i Ors,

—i	 de	 tant! —les	 inteneious de	 l'autor. pirat en aquell moment, iEl! no pot sospitar en Breve reseña del renacimiento de la len-

Però el fet que Aribau no sadonés que po- t la influè:^cta que	 per a tes lletres catalanes gua y literatura catalana, després de lamen-

saya la primera pedra d'una construcció que han de tenir els seus alexandrins, però, al tar que Aribau s'adormís damunt els llorers,
marge	 d'aquesta	 consciència	 que	 d'altra afirma que és l'única composició que .produí
banda rauria estat pedant, Aribau estergeix en català i es plany que l'Oda no hagués
en aquells versas 1'emgcib, dq la seva ànima tingut una digna germana, l ontoliu no din
catalana i, tanmateix, her 'de creure en la res .d'aquells suposats desigs i afirma que a
,ineeritat dels poetes, excepció d'algunes poesies festives, no pro-

.s Nicolan d'Otlwer pensa que, en l'Oda, «els duí res més en català. Es curiós no obstant,
elogis entusiastes que hi ha de la llengua i té un gran valor en l'estudi de les causes
catalana més aviat hi semblen duts _com ex- que impulsaren Aribau a escriure l'Oda, la
cusa d'emprar-la que no pas amb designi de carta de Francesc Muns i Castellet, de la
renaixença literària».	 E1 designi	 de renái- cual eras paria el P. Blanco, publicada a 'El
xença, pla ideat amb un propòsit ferm, tot (arreo Catalán el dia, 9 de setembre de 1892.

1 fa sospitar que no va ésser-hi,	 però	 l'elogi :I 1 seu pare, el poeta Ramons Muns i Seri-
a la llengua és un	 plan y massa viu per ny, , un dels primers conreadors de la llen-
creure'l circumstancial. Aribau té el desig de gua. catalanai també dels fundadors de la
fer reviure la llengua, però li .manca l'he- «Sotl^edad Filosófica», en la qual Montbliu
raicitat d'empendre-s'ho. Voldria veure res- troba la primera influència .més o menys di-
taurada la nacionalitat literària de Catalu- recta dc4 ,romanticisme, traductor de Cha-

-
nya, però pensa que qualsevol esforç serà teaubriand," romàntic a estones i clàssic a
inútil.	 Qui	 sap, si	 el seu	 escepticisme	 va altres; rebia, en data molt anterior a la pu-
aser la causa de la seva indiferència. Aribau blicació de 1'Udq, una carta d'Aribau en la

L no va	 tenir fe en Catalunya, però ,potser qual deia entre altres coses
w hauria pagat a qualsevol preu l'entusiasme

'" (ic Rubió, ((NO abandone usted a las Musas, créame,
L'autor de l'Oda estaya massa influït del roo defraude esta deuda que tiene Contraída

Romanticisme per creure ` — com algú ha con la patria, con sus amigos y con usted
volgut suposar	 que únicament un motiu mismo. Yo tengo enpezada unti composición

ir  fútil Va inspirar-li. EI romanticisme restau- en catalán, la qual
radar hacia entrat tant a Catalunya que, Plorant la vergonyosa decadència

d'altres — i tot un ^pable — havien d cngran- necessàriament, hay as d'ha erlo fet pensar
retrobament, almenys literari, de la en	 que avui jau la catalana (aula...»

en un ;
o lleva pas importància nidir i completar, n	 n

transcendència a1 que potser no }ou més, per nostra personalitat històrica. Influït 	 Schot
i tot Aquesta carta sembla corroborar la sospita

al seu autor, qu. e u;na provatura d'un ordre
italià.	 Tant

se
ler id e Manzoni,	 de] qual rep potser
1 t inspiració de la seva Oda	 _Arrean es rol- de Milà i Fontanals i descobreix encara la

a del seu autor pel„ to matusserpena profundsemblant al dels seus versos en
li efa. Els homes es creuen dirigir els esder - loca- a davant (le tots els romantics petilnsu-

t s d'a	 m movimentL	 jet- est fars:	 es vara	 ara
depauperat	 i	trist	 que	 caracteritzava	 en

nimemts;	 no ^és pas segur que el contrari q,
les quals respaniei a les característiques prò- (lengua

aquell moment les escasses produccipns de
•catalana	 Això fa creure que en. lad''això sigui mentida.

Si tot l'arbre és contingut en la llavor, bé Pic's dels pobles ,el romanticisme alemany,
francés,	 el	 romanticismee:	 romanticisme

seva joventut experimentà l'entusiasme ,,pa-

cál,'doncs, na regatejar a Aribau i a la sea angles) havien de • endre a 'Catalunya el "to
g ^)	 p

triòtic que més endavant havia d'expressar
en l'Oda, i perdre més tard, defiinitivament,curta producció el mèrit que la posteritat li

tota-	 I	 aixb	 s'ha precís de restauració. El pes de la història i nan 1'ambició literària el feu escriptor ex-ha atribuït aanb	 justtcta.
d"insistir-hi,	 és del	 tot	 independent de la

el desde la dissort nacioüal creaven	 ig de
la	 els	 pireempendre	 glòria passada que ciusiu de llengua castellana fins a ésser qua-

consciencia ola inconsciència del poeta. Pot- mers romàntics desempolsaven dels arxius.
Iificat per Quintana rae] me or prosista cas-p	 Q	 1	 p	ite llanou.ser, segons certes concepcions de la poesia

fincara escau anés ^de decantar-se pel segon La 'llengua catalana	 tenia aleshores dolces
de Safirma també que, fora de poesies de to

extrem
e\.ocacrons i errava el noble sentiment

Per això, si a 	 meop envoití'ar	 l ietr	 nt festiu, Aribau no produí en català res anés
1que	 Oda. ^En una .antologia de prosa i vers

Sigui •com	 sigui,	 resta •el	 fet	 important
d'aquests darrers cent 	 que han donatt1 anys, q

Ptiaüístzar en la seva Oda el retrobament
P	 q

Publicada a Barcelona l'any	 x888 amb :el

a ^la tímida ^próvatura d'Aribau aquella trons- linuüístic	 moc trar-sios	 primera in uic-i	 rcd
tuei del romanticisme nacional, redemptor,

n nom de Llibre de la Renaixeis a, on consten
Tes signatures de Tomàs Aguiló, Josep M.

oendèmcia que 'tothom pot copsar. 	 iEl més oir hi havia les grans possibilitats d'imdepen- Arnau, Adolf	 Blanch, Antoni de Bofarull,
gran valor d'aquella poesia publicada en un
racó de diari del zq d'agost de	 1833,	 són

i,ncia literitria.
'ideal	 devia haver fetromàntic	 ,pensar Pelai l3riz, Damas Calvet i altres renaixen-

els ecos que desvetl}à en la consciència d'al- força a .4ribau, en el trist destí de la llengua tistes, hom ,pot 'llegir-hi la poesia anacreòn-
tica de B. C. Aribau, Palamós. Aquesta pro-

tres homes i els resultats del desvetllament catalana. Ell mateix ens ho diu : ducció és força extensa. IEn la impossibilitat
que progressivament es produí, pins a con-
vertir el que d'antuvi ,podia semblar un es- de	 reproduir-la	sencera,	 heus-en	ací	 uns

plat literari de cenacle, en un moviment col- Plau. -me	 encara parlar la llengua d'aquells fragments

lectiu que atiat sobreeixí de l'àrea de Cata-
lunya per a influir poderosament en la vida

[savis
que	 oiiiplireit	 l'univers	 de	 llurs	 cost unts	 e J'al'ó de la barca

espanvola. (lleis, (aixi Déu vos do
bon vent i bon nòlit

Miunuox s'associa als homenatges de què la	 llengua d'aquells forts 	 que	 acataren los
i millor retorn),

avui és objecte Ai ibau. I, com ha vingul fent [reis, mostrau-me la corla
a uest an	 del •centenari, creu	 ue la millorq	 y	 q defengueren llurs drets, venjareta llurs adra- a	 vostre pil ot
participació em	 1 "homenatge és l'estudi i la [ ibovis•	 costesdunaix	 lesdibuixa
difusió de (les múltiples qüestions de la pis- els	 lotsllepades ftòrta literària i de la història en g ncral clt
segle passat massa oblidades o anal conegu- 4quest encara del ;primer vers, és el plany que en elles sens doble

des sovint. viu del poeta que fino tindrà mai fe en un hi falta un escoll,

Més que 'els actes espectaculars i els dis- retrobament, és un adéu desesperat i místic
de descobrir	 l'hac-

que si l'envestíssiu
ai pobret de vós!

cursos de	 circumstàncies,	 creiem'	 útil	 una
tasca no tan externa, però més eficaç i dura-

tot just quan acaba	 que
monja del pensament amb l'expressió és a

dora. la llengua materna : volteu les Formigues
C	 G

Rambla del Centre, 33 i Passatge Bacardí, a

al peu de ayJ ros; .
prepareu amarres
que ya sou a pon.
Per a on deposa
lo vent soli. furor
deixant a les aigiies
un constant repòs.
Les naus que shi gronxe+t
semblants a bressols
moguts per la loare
que fa dormíal noi.
Això és lo refugi
més segur del món,
això és la gran terra,
això és Palamós.

Si no res més, aquesta altra producció ca-
talana d'Aribau ,pot servir per desfer 1'equí-
voc, massa generalitzat, que, des de 'rabino,
«este escritor decimos no puede ser presen-
tado conto asna excepción entre los literatos
catalanes de su t i enrpo, tomando por pretexto
la Oda a Remisa, único testimonio eventual
de su catalanismo literario» fins a la moder-
na crítica, passant ddhuc per Menéndez y
Pelayo : a...nadie conoce versos suyos catala-
nes posteriores ni anteriores a la Oda a don
Gaspar de Remisa (comúnmente ¡tontada
Oda a la patria) como 110 sean de asunto
trivial y chocarrero, dignos de alternar con
las deplorables rimas festivas que en tanta
copia produjo la escuela del rector de Vall -,

fogona», sembla haver estat el motiu més
poderós per creure en la inconsciència d:-.
ribau en escriure l'Oda.

Els assaigs .previs, aquesta poesia i la seva
ànima romàntica, fan pensar en una recança
d'Aribau per la llengua que creu morta.
Aquesta recança però, en la seva joventut

inspiradora de belles idees, no anirà mai
aparellada amb l'heroisme. A dinou anys,
justament quan escriu a Ramon Muns la-
mentaut-se de la decadència de la llengua
nostra, obrirà amb Ensayos poéticos (Ini -
premta Dorga, 1817) la seva producció cas-

tellana.
J. M. a MpQUEL I VERGES

Exit ea la mide
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'	 Pijerees e ban prea
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Exit en la mida

Corbates inarrugables
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LES ARTS I ELS ARTISTES
AL MARGE D'UNA EXPOSICIÓ

Cartellisnie català
Tenint en compte l'agost i les seves con-

seqüències, direm que intempestivament una
important exposició de cartells ha vingut
a ,promoure en en • nostre actual oasi la fc-
bre que ocasiona un fall de concurs on a
més d'un m om es debaten uns milers de pes-
setes.

El nostre país,pobre país de cartellist'es,
enlaira un vol considerable d'autors en cada
manifestació análoga, autors que. en un tant
per cent crescudíssim mo es fan càrrec de res
més que no sigui 4'abtenció d'un premi, amb
unes mires tan .particulars i
tan poc fonamentades que
cal anar-los repetint fins a
la sonsònia que van equivo-
cats quant a les possibilitats
nacionals, que erren el tret
si pensen que 1a professió
del cartell està a l'altura
d'altres rams de la nostra
terra. Som ]lunv, tristament
lluny, del cas de, poder pro-
duir un 'Cassandre amb la.
seva tarifa astronòmica.

•s improperis gastadets
que emeten la majoria de
professionals del cartell (qué
n'hi ha, i són els més do-
lents .per cert), i e1 seu cultiu
de la flastomia i de la seva
actitud en fer-se passar en-
tre genis i miserables perse-
guits, ens sonen com a la
més estúpida política i com
al m'és pronunciat defecte
oftàlmic que no els ,permet
adonar-se de la capacitat
car'tellista de Çatalunya i
amb ella la iuo. assequibilitat
d'un llac d "tercer ordre que
és l'únic a què podem aspi-
rar els protestataris per sis-
tema.

Aquests conceptes apuntats
ets hem de Aligar a una lò-
gica que està a la vista de
tothom, dient que l'assevera-
ció esmentada, és a dir, la
posició preponderant que
dintre l'especialitat bain ad-
quirit els laments dels que
diuen saber -ne més, és un
producte de l'aïllament dels
veritables mestres que cedei-
xen una mona de rosegons
als .frenètics aspirants d'una
glòria discutible.

Una Catalunya gran, ple-
tdrica de riqueses industriails,
és segur que posaria a fiat tota urna venta

-ble legió de valors avui apartats per la poca
remuneració, d'una mena de lluita sorda i
fratricida que han originat els anhels fa poc
esmentats.

Si aquesta Cataluinya tingués sobre el ma-
pa una taca de color deu vegades superior a
la d'ara, o bé si solament el seu interior ac-
tu.al no estigués introduït en el desconcert
econòmic mumdiai, el fet de l'aparició d'a-
quests valors ja s'hauria realitzat; és a dir
que en afirmar les darreres paraules valem
dir amb tota dlaredat que el problema ja
ha estat sobr•e,passat en la necessitat artís-
tica, que només manca per a la necessitat
práctica assolir el panorama munificent que
permeti viuré del cartel.

Per altra part hem de situar la tessitura
del cartellista concient de la seva veritable
posició envers el mercat.

'tessitura totalment digna , molt per sobre
de les gitanades que fan surar, que no per-
met d'arribar a la coacció més insignificant
respecte els individus de jurat o de la casa
que cedeix els premis.

Naturalment, aquesta tessitura és una
magnífica plataforma per les ànsies artísti-
co-lucratives de quatre personatges i interes-
sats que es veuen davant un camp lliure
al qual es llencen amb una formidable or-
ganització comercial i amb un complet aban-
dó dels més rudimentaris principis artístics.

Això ja comença d'ésser vell. Per aquest.
camí de dignitat sucumbiint davant triful-
gues -maquiavèliques, ja hi hem vist passar
dos barres illustres que en el ram del car-

El cartell d'Evarist Móra

fia de su portar per figurar dintre l'encasellat
de la dignitat com a norma.

Ens reíerirn a 'Evarist Mora, guanyador
en el darrer concurs del premi especial de
Turismo.

L'obra •cartellística de l'esmentat pintor i
dibuixant respon a una concepció universal
de la pancarta artística .amb deixos d'utili-
tarisme.

Es la ruta que segueix el principi de fer
compaginar la visibilitat, la cridaneria, 1'e-
meció, la força suggestiva del que l'anuncia,
anrb l sensibilitat i .amib l'ideal senzillament
artístic.

Nosaltres estem bastant fets malbé. Hem
sofert una invasió de reprobables mètodes,
que a més del seu infecte pauperisme van
acompanyats d'uina senzillesa mécà'nica que
ha arrossegat un estol d'entusiasmat 5, 'i una
política d'auto-bluf.

Tot això és molt fàcil en el segle xx, on
qué es reben per tots cantaras infinitat d'in-
fluències apropiades.

Avui gairebé tothom, amb un raspall i un
aerògraf, fa morells.

Morell, com el mateix Colom, va deseo-
brir urna América i ara els indígenes ja l'es-
tan 'treient. Un detall, si na. En l'exposició
que hem esmentat s'han premiat una colla
de cartells merellesoos de cap a cap, però ei
9legir les signatures hom s'adona •que sola-
ment un pertany a l'iniciador de la màxima
truculència triomfant.

Reaccionar o tan sols seguir un .propi ca-
mi, ja crol dir caure en l'apartat ,de dignitat
i de conseqüència, és esperar la consagració
de la 'veritat pels seus ,passos, so precipitant
fins esdevenime,nts que seria usar l'arma deis
que ens han caigut amb un aplom de Mes-
sias i amb els adminicles d'una petulància
execrable.

Evarist Mora, cas d'ésser Catalunya elque hem dit i el que desitgem que sigui, po-
dria ésser el nostre Cassendre jove.

També podria, en l'estat actual, aspirar a
més, a procurar nomenar-se, com altres fan,
el vencedor vitalici; cosa que ja hem afirmat
com la més fácil del món i a la qual, artís-
ticament, té u'n dret veritable.

Però domina l'esperit mateix de Galí id'Obio s. Silenci davant la flastomia, dis-
creció davant les arbitrarietats. Apartament
dels cercles viciosos de l'egolatria, cenacles
de la diatriba i associacions de convençuts deles seves intangibilitats.

En el fons, única manera d'arribar, en el
moment oportú, a la funció de Colin o del
repetidament anomenat Cassandre, perquè
no deu ésser cap secret per a ningú que
aquests i els seus mitjans són tan transpa-
rer:ts i tan poc dubtosos com eis ddls tres
artistes que hem comentat rom a màxims
representants de la nostra actua] honestedat
i valorització cartellística.

ENRIC F. GRUA!.

DE PARÍS ESTANT

i la darrera prova m'és l'exposició que ara

conceptes del signifleat ambiciós que enclou
el títol.

Vela dir que hi posa tota la bona voluntat

macarrònic de la seva arquitectura, el museu
Galliera necessita acomplir molt bones obres.

aixopluga, situada a un nivell digne per tots

sica. - Per fer-se perdonar l'horrible estil
L'art decoratiu en el teatre i en la niií-

	 de Berlín , Munic i Leipsic, iEls artistes, els

que els mateixos especialistes d'aquests es-

ces primitives, ultrapassant en importància
les activitats del Pitt Rivers Museuni de

amateurs i els simples curiosos, no menys

prenents col• eccions de bronzes ivoris del
misteriós reialme de Benin exhibides ara fa

grafia ha guanyat en poc de temps la davan-

tudis, recordaran sempre amb goig les sor-

Farnham i dels Museum fui' Vdlkerkunde

és la del Trocadéro. El seu Museu d'Etno-

tera europea pel que fa a l'estudi de les ra-

Acotem, d'antuvi, l'èxit dels decoradors
moderns en demostrar fefaentment que un
clarinet, un saxofon i <ldhuc un fagot poden
ésser objectes de bella morfologia, tot respec-
tant llurs exigències funcionals. No cal dir
com, sovint, la reeixida és difícil. Admirem
sincerament, per exemple, els artistes que
han aconseguit deslliurar els pianos de cua
d'aquest aspecte de proboscidis dissecats que
solen tenir en els interiors, especialment si
aquests interiors són de proporcions reduï-
des. Seguidament, esmentarem la completís-
sima exhibició bíblio-iconogràfica composta
d'un , sens fi de peces les unes selectes, les
altres curioses, totes sumament interessants,
que constitueixen el més grams esforç pràctic
realitzat fins avui per a historiar els con-
tactes de les arts decoratives amb l'art dra-
màtic i amb la música de trenta anys ençà,.

Amb tot, el millor de l'exposició és cons
-tituif pels documents que us permeten de

seguir pas à pas l'evolució de l'escenografia
moderna. La decoració teatral aná rerassa-
gada de molts anys en relació a les reaccions
Innovadores realitzades per la pintura a par-
tir de l'impressionisme. L'any igoS es podien
veure encara nes obres de Debussy i Mae-
terlinck estrenades entre telons pintats amb
un concepte de la decoració escènica no gaire
diferent del que regia en el temps de Saler i
Rovirosa. Els primers ballets russos, els de
la temporada 1909-ro, sacsejaren de sobte,
barroerament, per pura sorpresa, la inexpli-
cable letàrgia escenogràfica. Des d'aquest
punt de vista, el decorat de Léon Bakst en
Shéhérazade és una nota històrica d'un sig-
nificat comparable al que pels romàntics
tingué la batalla d'Hernani. A partir d'aques-	 Cartel! de Paul Colinta explosió inicial l'evolució fou vertiginosa;
tant, que 'ja abans de la guerra el mateix
Bakst era superat en diferents països i re-	 n anv i les d'art maorí que podien admi-duit al paper — envejable però — de pre-	 rar-s''hi aquest darrer hivern,
cursor,	 Actualment .hi convergeixen quatre dife-Darrera l'armistici, són encara els ballets	 rents exposicions : una comprenent els re-russos els que menem l'avantguarda de la	 sultats de, les tres expedicions que la missió
cursa. Diaghilelvl, el gran animador, fa in • Petit i Decarv ha realitzat a Madagascar en

el que va de segle. Una altra d'art incásic
composta de més de tres-cents objectes ori

-ginaris de la regió de Cuzco, junt a uns cu -riosos productes de ]a influència europea en
1'orfebreria indígena de la primera Amèrica
post-colombiana. Una altra dels documents
fotogràfics obtinguts pels dos joves aventu-
rers Da'niélou i Burnier en les valls de Ka-
lirs, a l'Afganistan, i en els monestirs tibe-
tans del Sikkim. Finalment, la de la missió
Dallar-Djibuti , molt més vasta i valuosa ella
sola que totes les altres reunides. La nova
revista d'art Minotaure ]i ha dedicat un nú-
mero comp4et que val la pena de conservar
acuradament; l'únic, fins ara, que no us
deixa lamentar el preu excessiu d'aquesta
publicació.

La missió Dakar-Djibuti, composta de
nou eminents africanàlegs dirigits per Mar-
cel Griaule, ha recorregut durant tres anys
1'Afrioa Occidental francesa, Nigèria, Came-
cnn, Africa Equatorial francesa, Congo bel-
ga, Sudan anglo-egipci Abissínia, Eritrea i
la costa dels Somalis. Treballant d'acord
amb qüestionaris prèviament establerts,
aquests estudiosos han pogut recollir el mà

-xlmum de dades en el mínimum de temps
amb un esforç veritablement gegantí, del
qual dóna una idea saber que han reportat
prop de 6,000 clixés fotogràfics junt amb
més de zoo enregistraments sonors, i que les
observacions redactades en 15,000 fitxes
constituiran la matèria de quaranta volums,Pantera de bronze, ulls incrustats de	 els quals trigaran no menys de 'deu anysferro. 1b ijn (Cola Ratton)	
a veure's publicats integralment. iHan cridat
particularment l'atenció l'enunciat generalteressar els capdavanters de la pintura pels
	 deis estudis referents a les poblacions delvalors plàstics de l'escena i són un estol — País Dogon, en la regió de Sonka ; a la dir -Denis, Braque, Picasso, Derin, Juan Gris — cumoisió i l'excisió en 1'Africa Occidental, clels que projectem figurins i decorats magní-6cs. D'altres, però, com Marie Laurencin,

cal reconèixer que no passen d'una banal
mediocritat. Apareixen els ballets russos,

tè

aportant noves suggestions. I les recerques
cniques i estètiques prossegueixen en els

anys successius. Les més remarcables són
les dels que s'apliquen a valoritzar la ter-
cera dimensió de l'escena, la profunditat, en-ffront dels que la negligeixen executarit l'es-
cenografia amb un concepte gairebé exólu-sivament pictòric. Però algun d'ells, com sol
succeir sempre, cau en l'error oposat , queés el de fer predominar aquesta tercera di-
mensió en perjudici de les altres dues. (Re-cordem, si nü, els econstructivistes» entes-
tats a enfarfegar l'escena d'atuells geomè-
trics i de siluetes metálliques generalment 

—cal salvar algunes excepcions — totes més
absurdes i arbitraries les unes que les al-
tres.) Oseillaci(ms entré les dues tendències.
Pere Pruna, per exemple, visiblement de-
cantat pel pictorisme en les seves maquetes

j
dels decorats de- Maximilià, troba l'equilibri
ust en el projecte de Pastoral. Altres exem-

ples, diversament classificMdes, parteixen de
Biline, Gonteharova , Quelvée, Granval. Sen-
se oblidar les felices intervencions esporàdi-
ques d'homes purament de teatre com Jou

-vet i Pitoeff, ii •la fèrtil imaginació de Paul
Colin, particularment plena de gràcies quan
s'enfoca de cara el món frívol del music-
hal] ; aquest pobre music-hall agonitzant a
despit de ]'aplec de servidors intelligents i
lleials que defensen les seves darreres posi-
cions.

Exposicions del Jluseu d'Etnografia del
Trocadéro. — Una altra perversa arquitec-
tura que es redimeix fent-se ob'lidar gràcies
als conjunts admirables que sovint exhibeix,

Camerun i 1:Africa Oriental ; a les institu-
cions religioses i societats professionals dels
pobles no islamitzats (Kiatis) del Nord-Ca-
merun ; als «Zarsn — genis i personatges
posseïts --J d'Abissínia ; als jueus abissinis
Llits Falatxas ; a les qüestions filològiques
més enrevessades en tots els llocs recorre-
guts. Règims socials, costums, arts i oficis,
pràctiques de màgia i demonologia, proble-
mes d'esclavatge, res no ha deixat la missió
(1 'esplgolar.

L'exposició del Trocadéro, que omple qua-
tre sales immenses, mostra
la documentació material que
s'ha recollit durant l'expedi-
ció, classificada amb una ha-
bilitat que ,permet, sense don-
fuslons geogrófiques ni cro-
nològiques, de seguir puiit
per punt l'itinerari dels in-

j
vestigadors. Cada grup d'ob-
ectes — i m'hi ha alguns

centenars de tota mena — va
acompanyat de sengles expli-
cacions escfltes i d'imatges
fotografiades por à fer acces-
sible al més profà la seva
significació i el seu valor.
Uns quants «taxiphot» plens
de reproduccions verascàpi-
ques són, també, a la dispo-
sició: deis visitants. Cal dir
que tots aquests objectes 'són
exhibits sota el signe de i'et-
nografia. No obtant, hi ha
dotzenes d'espècimens tan
bells que per aquest sdl con-
cepte fan oblidar tot altre in-
terès utilitari o didàctic que
pugui:,^oferir. El continent
atricà, .ó través d'una xarxa
extrao('dinàriament complexa
dè petitcs civilitzacions més
o :menys independents o iso-
lades, ha .produït veritables
meravelles plàstiques i àd-
huc ha conegut tècniques di-
ficilíssimes, segons constaten
els famosos bronzes fosos a
la cera perduda pels negres
del Beniin. Aforhmadam•ent
per aquestes obres excepcio-
nals, avui ja estem en con-
dicions de seleccionar-les,
com remarcava no fa gaire

Paul Fierens, destriant-les completament no
sols de les realitzades per les races primitives
d'altres continents, sinó també del rlúvol de
peces coterranies que mo tenen altre valor
que el decoratiu o l'anecdòtic i que, en llur
entusiasme de neòfits, els coFleccionistes aga-
bellaven films fa .poc indistintament.

Els motius selectes abunden en ]'exposició
de la missió Dakar-Djibuti. Cal, però, dedi-
car una atenció especial a la sèrie completa
da pintures murals de l'esglósia Dutonios de
Gandar (Alta Etiòpia) : sèixanta metres qua-
drats de pintura, possiblement la més antiga
(id país, d'un realisme impressionant i con-
tundemnt. Waldemar George, insensible carn
sempre als matisos i , per tant decantat cap
els extremismes primaris, anatematitzava en
un dels seus darrers ]libres Prestat de bes-
tialitat» i I'aapoiogia del lleign que, segons
el seu criteri actual, representa l'art africà.
Si ha visitat aquestes pintures etiòpiques i,
al davant d'elles, no ha experimentat el sen-
timent d'elevació i d'eufòria espiritual que
proporcionen les obres d'art d'un dring au

-t(òntic, és que els seus sentits - són ilefiuitiva-
ment mesells.

AI.am'r JUNYEN'C
l urís, agost.

teli català han aportat les més considerables
obres de k( nostra terra : ens referim a Galí
i a OiLiols.

I ara, quan el valor dels darrers ja ha
arribat a un límit; quan aquest mateix límit
ha permès l'entrada de nous representants,
fills de nova època, cataiogats en aquella
absurda mesura que es vol batejar :amb el
mot generacions, es retalla entre altres una
figura, que coneixedors de l'immanent pro-
cedir, hem de fitxar com a probable víoti-
ma de maledicències professionals que hau
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PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

(.:IANTONI MATI
=	 ' 	 Màxlma rapidesa 8 Màxlma qualltat
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A les GALERIES SYRA trobareu els

presents de més bon gust i qualitat

Dipytació, 262 - Telèfon 18710

Art decoratiu escènic-Art r imiteu
Fa algunes setmanes ens comprometérem,

des d'aquesta mateixa pàgina, a remarcar el
més important del conjunt de grans exposi-
cions que han florit a París en plena ca-
nícula. Heu-nos ací disposats a saldar aquest
petit deute.

ia ¡NERVIOSOS!
Prou de patit inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIALS DEL DR, SOIYGÉ
que combaten d'una manera còmoda, i$pid$ i e ficaç la
Neurastènia, lmpofencia (en tofes les seves m7»:eafa anal,

mel de cep, cansamen4 menfel, perdua deSe, pal af cion,, as crema corporal, ,nerviosos en eneral e les
Se, palpitacions, biferiame i fralform nerviosos en general de leedones i tota els frasfons orgànica que Unpuin per causa o orígen esQufe.ment nerviós.

Lea Gragees potendals del Dr. Soivré,
més que un medicament eón un element essencíal del cervell, medul la i tot el aiafema nerviós, regene.ran f el vigor censal propi de 1'edaf, conservant la salut i prolongant la ,}, ida; indicades especialment als cago.tate en la seva jovenLuf par fofa mena d'excessos, als que ven$qúen treballs excessius, tant Haica com moralso infel'lectuals,-esporSsfes, homes de ciències, financiera, artistes, comerdanfs, industrials, pensadors, etc.,acunsequint sempre., amb les Grageee pofencials del Dr. Soivrb, foto ela esforços o exercicis fàcilmentf dísposanf l'organisme per rependre Is sovint i amb el màsin resultat, arriban( a rextrema vellesa i senseviolentar l'organisme amb energies pròpies de la juvenfut.

Basta pendre un flascó per convèncer-se'n

Yenda a 6`60 ptas. flascó, en tofes les prlocipals farmàcies d'Èspaara, Portugal 1 àmática
NOTA.—Dirigrnase r rramelenf 025 pa. en segells de correu per n) panyuefg a Oficien Laboratorio Sóka•¿erg, cenar del Ter, 16, Barcelona, rebreu gra tis un l/ióre erpLca i,u sobre [origen. Jestarutllamrar i tracta.ment d'aaurxer ma /alher
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convingut juntament amb els nostres bons
amics del Sindicat de Turisme de la Vall
d'Aran, que si hi ha una mica de dignitat
a Catalunya s'ha de trobar una solució o
altra. Que no es pot consentir que els ger-
'mans d'una comarca mostra hagin d'emigrar
periòdicament per no morir de gana, mentre
que per un altre cantó la nostra terra es veu
obligada a rebre la invasió de gent del Sud.
I que la solució radical — mentre no se'n
trobi una altra de millor—és la ràpida cons

-trucció d'aquest ferrocarril de Lleida a Saint-

comunicació amb Catalun ya que es podria
obtenir mitjançant un mou traçat del fer

-rocarril Lleida - Saint-Girons ; i pel present,
modificació de 1'horári de la línia actual
d'autobusos i obtenció d'un tracte de favor
per part de la duana de l'Estat.

De la xarxa de carreteres secundàries, de
la qual també està mancada — què és eI
que no manca a la Vall d'Aran? — ja en
parlarem el dia que comentem el problema
cabdal de les carreteres pirenemques.

D'altres qüestions del turisme francès, ho-

Salardú i les Male des al fons

Girons amb modificació del traçat cap a 'tels, organització, propaganda, els oomareans
l'Aran,	 han cregut que no hi perdrien res comen-

o amb la simple afegidura d'un ramal. çant a treballar pel seu compte. Segurament
Es igual, en aquest aspecte. El cas és que	 han .pe5sat -auo el que vingui després serà
a la Vall d'Aran hi hagi treball ; però no un	 d escreix. Amb un sentit comercia!] honora-
treball degut al pintoresc sistema de con-	 ble, hi ha aranesos que no han vacillat a fer
fondre les obres públiques amb la benefi-	 despeses considerables per a millorar la in-
cència. Sinó un treball eficient i constructiu,	 dústri.a hotelera. Altres ciutadans, especial-

Viella

volem recordar-nos que les carreteres del Pi-
reneu — a certes altituds — en tenen prou
amb io centímetres de neu per a esdevenir
intransitables degut a quedar convertides en
pistes de glaç per les alternatives de sols
roents i baixíssimes temperatures nocturnes.
Poseu les cadenes que vulgueu als pneumá-
tics ; a cada viratge, l'auto té unia furiosa
tendència a sortir-se per la tangent. 1 si no
pregunteu-ho als recaders de Puigcerdà a
Barcelona que cada setmana es juguen la
vida a la collada de Tosses. I ens sembla

La Vall d'Aran i les seves comunicacions

Cal, doncs, abandonar la foradada de Vie- que	 al	 'turista	 mitjà	 no	 li	 interessa	 batre

ila? De cap manera. Déu nos en guard d'un rècords!

ja està fet. Hi ha massa milions gastats i Per aquests motius no podem esperançar
s'ha de fer els possibles per obtenir del go- en un desaïllament absolut de la Vall d'Aran
vern central— essent una obra d'interès m- quan estigui acabada la foradada de Viella
ter-regional — els milions que manquen per ni amb qualsevol altra foradada per carre-
acabar-la.	 Si .més no,	 servirá per a reduje tera que es construís.
la incomunicació de la Vall i per a donar Per això creuríem que una comunicació
una sortida al Ribagorça, cap el qual obrirà segura amb l'Aran s'hauria de buscar per
Un interessantíssim circuit per a 'l'automo- un altre cantó. La millor solució, potser 
bilisme turístic elsmesos que la neu no ho i	solució definitiva	 consistiria	 a	 recollir,
destorbi. !Els cinc mesos d'aïllament actual, ampliant-la radicalment, la solució	 apunta-
quan la foradada estigui acabada, potser es da en aquestes mateixes pàgines de AIcen
reduiran a tres, a dos ; qui sap? Tot depèn 1)015 per I)'avid B. Alou.
de la neu que caigui .a eles carreteres que hi Aquesta consistia a fer una nova foradada
menaran. per carretera sota el Port de la Bonaigua

La idea no era dolenta, hem dit. Però que però tot seguit afirmava, 	 adonant -se segu-
se'ns permeti afirmar que el problema no rament que no era urna radical ni definitiva
podia ésser més lleugerament estudiat. solució, que la màxima aspiració dels aro-

Els que coneixem l'hivern	 pireuene	 sa- tiesos seria aprofitar aquesta nova foradada
beco per pròpia experiència que és una uto- per establir-hi un ferrocarril elèctric que em-
pia tota construcció de foradades per a car- palmés	 amb	 el	 ferrocarril	 en	 construcció
retera. Per a passar els ports i collades del Lleida - Saint-Girons.
Pireneu,	 s'haurien de construir,	 segons la Doncs, nosaltres preguntem :	 I	 per què

comarca i orientació,	 a una cota sota els no es proposa la modificació del traçat d'a-
T.zoo metres d'altitud. I a aquesta cota equi- quest ferrocarril fent-lo entrar a França .per
valdria, segurament, a haber de foradar deu la Vall, .modificant él traçat a partir d'Es-

o onze qu ilòmetres de muntanya ;	solució terri	 i	 .abandonant la projectada foradad:
costosíssima i per tant impossible per a la internacional de Salau? 	 ('vegi's 'el 'pla).
mostra minsa economia nacápnal.	 I	 cons- A	 la ,primera	 ullada,	 aquesta	 proposició
truir-les més enlaire, ja hem dit que és ex- semblarà impracticable per no dir impossible
posar-se que les carreteres que hi menen si- malgrat que amb una sola foradada es re-
guin	 embussades a la primera nevada, si soldria el	 problema. S'haurien de remoure
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Però en un 'ordre immediat — car, supo-
sant que aquesta suggestió nostra fos reco-
llida per qui pogués empènyer -la, cal pen-
sar que més aviat és cosa d'un futur— no
hi perdríem res de posar-nos a considerar
què interessa al turisme de la Vall d'Aran
en el moment present.

De tothom és sabut que actualment, a 1`hi-
vern, per anar a aquella comarca des de	 com el d'aquest nou traçat de ferrocarril,
Barcelona, és indispensable voltar per To-	 que una vegada acabat, determinaria la ri-
losa de França, via Puigcerdà o Portbou — quesa definitiva d'una comarca que espera
més de 300 quilòmetres de ferrocarril frau-	 una comunicació veritat per a posar en 9nar-
cès• xa d'explotació dels seus boscos, la implan-

En canvi, a l'estiu podem anar-hi directa-	 tacióanexa d'indústries de 1a fusta, l'apro-
ment mitjançant un serve' d'autobusos	 fitament hidràulic dels seus corrents i la
Barcelona-Vall d'Aran, per Tàrrega-Artesa creació dels imciispensables sindicats agríco-
de Segre-Tremp.Sort-Port de la Bonaigua.	 les ramaders. D'aquesta comarca, la .més
Però, amb parada i dormida a Sort. Això vol rica en pastures de Catalunya, que no pot
dir que són necessaris dos dies per anar-hi	 aprofitar-les iintegralment perquè .no sap què
i dos per tornar-ne, cosa que impossibilita el	 fer de la llet ni de la carn !
viatge als ciutadans que només disposen de	 I mbntrestant, en l'ordre turístic, mirar
vuit dies de vacances i uno tenen automòbil	 d'obtenir per tots els mitjans el passi lliure
propi, que, mentre no se'ns demostri el con-	 duaner dels automòbils de turisme que vi-
trari, creiem que són majoria a Catalunya.	 sitia la Vall. Seria una manera de rompen-

Aquests autobusos surten de Barcelona a , sar parcialment l'aïllament en què viu la
les 7'30 i arriben a Sort a les 17'48, per a comarca. 'Estem segurs que la gram aporta-
tornar-ne a sortir l'endemà a les 8i ésser ció de visitants que aquesta mesura donaria
a la Vall cap al migdia. Que costaria gaire seria una veritable injecció reconstituent de
obtenir de la Companyia que fes el viatge	 l'economia de l'Aram,
en una sola etapa? Sortint un xic més d'ho-	 Avui dia paga el mateix i ha de passar
ra, escurçant les parades — àdhuc la del di-	 per les mateixes formalitats, un auto de tu-
nar—i afectant a .aquest servei algun d'a- risme que entri per la duana de Les per a
qúells magnífics Hispano roo cavalls que	 seguir el viatge cap a l'interior, Madrid, per
aquesta mateixa Companyia té_en altres lí- exemple, que aquell altre amb turistes que
r„es, no ho considerem difícil pràcticament.	 només volen entrar a la Vall per passar-hi
De La Seu a Barcelona— eo8 quilòmetres— unes hores i entaular-se davant d'un exqui-
moltes vogades fan el trajecte en quatre ho-	 sit fregit de truites del Garona.
res i mitja.	 Hi ha alguna dificultat d'ordre pràctic que

Aquesta ,petita solució—si podem arrribar-	 s'oposi a això? No ,la sabríem veure. La
are a dir solució — portaria nous contingents 	 duana de Les hauri a, de facilitar uns passis
de turistes—turisme interior, ja ho sabem—	 temporals, gratuits, per a la Vall solament.
a la Vall d'Aran, ensems que facilitant-los	L'especial situació geogràfica d'aquesta im-
l'anada a Barcelona els acostaria més a Ca- l;edeix en absolut que aquests autos pogues-
talunya. I si no es creia així, a veure: són	 sin endinsar-se si el ((puesto)) de carrabiners

dgaires els aranesos afortunats que es podena	 de Salardú no ho volgués. (Recordem que
gastar 15 duros solament pels viatges en ,Salardú és l'últim ponle de la Vall abans del
ferrocarril, tercera classe, per anar a Bar-	 port de la Bonaigua; i que aquest és l'única
celona? I a l'estiu abunden els desvagats	 comunicació .per a passar a l'interior de
que poden perdre quatre dies solament pels 	 ( atalunya.)
viatges? La solució d'aquest problema prou que

l'esperen els hotelers aranesos. Avui són re-
lati vament pocs els autos de turisme estran-
gers que hi entren ; i entre ells, a l'estiu,
unes línies	 més o menys regulars — d'au -
tocars, que porten caravanes de turistes es-

tiuejants a Bagnères-de-Luchon, desafiant
les formalitats duaneres actuals.

En canvi, si s'obtingués el 'passi lliure i
gratuit, l'Aran podria comptar amb una bo-
na aportació dels o.000 autos de turisme
que cada estiu rutllen d'un cap a l'altre del
l'irineu francès.

tantes coses! Hom pensa tot seguit en el
tractat internacional, en els projectes apro-
vats, etc. Però els tractats es desfan de la
mateixa manera que es fan : ami) avinença
de les parts. I no creiem que el govern cen-
tral trobés dificultats al cantó francès, quan
aquest .nou traçat simpilificaria enormement
la tasca dels nostres veins ; no haurien de fer
altra cosa que convedtlir en ferrocarril el
tramvia elèctric Marignac a Pont del Rei 

—iq quilòmetres i en un terreny més aviat
planer.

Per altra banda els francesos no són pas
POC ni gaire. primfilats en qüestió de trac-
tats. El ferrocarril també internacional Ri-
poll - Ax-les-Thermes havia de comptar, si
no anem errats, amb una estació internacio-
nal a Puigcerdà. Però els francesos han cons

-truït la seva estació internacional a la Tour
de Carol, mentre que a Puigcerdà el solar on
s'havia de bastir l'estació internacional ve-
ritable està encara esperant els fonaments.

Afegim-hi a això que els francesos no han
fet res respecte a aquest ferrocarril imter-
nacional de Lleida a Saint-Girons. Des de
la firma del conveni — París, i8 d'agost de
1904 —, els únics treballs efectuats són els
terraplens de Saint-Girons a Oust — la qui

-lámetres — i una carretera de Saint-Girons
a Salau -- 32 quil1ònetres —. I cal notar que
em els medis esportius i turístics de Saint

-Girons són completament escèptics quant a
1a construcció d'aquest ferrocarril. Més aviat
creuen factible la construcció d'una carrete-
ra per sobre el Port de Salau (2:08o m.).
De 'la foradada ini en saben res !

1 quant a bes obres ja fetes, no serien
tampoc destorb. La construcció del ferro-
carril Lleida - Saint-Girons és al tros Tremp

-Pobla de Segur. D'allí en amunt, fins prop
de Sorpe , i lloc aproximat on hauria de
desviar-še el inou traçat — encara està per
començar.

La foradada de Viella... un gran hotel de
aoo habitacions... carreteres asfaltades cap al
Pallars, Ribagorça, Benasc... Mirífics pro-
jectes de la Dictadura ! De tot això n'ha
quedat la foradada de Viella a mig construir
i la Vall d'Aran aïllada com sempre.

La idea no era dolenta. Comunicar l'Aran
amb Catalunya savia de merèixer l'adhesió
de tothom. ,Solament que la foradada de
Viella fou feta més aviat de cara a Aragó
i que per 1'a^titud on ha estat construïda, a
l'hivern, no comunicarà gairebé res.

Els avantatges d'aquest nou traçat que
exposem a ila consideració i curiositat pú-
blica, són les següents : la Vall d'Aran que-
daria definitivament comunicada amb les
tetrres de Lleida mitjançant un ferrocarril.
La foradada que s'hauria de construir sota
la Bonaigua -- en substitució de la foradada
projectada de Sarau — seria eficient encaro
que fos a una cota elevada, perquè, pràcti-
cament els camins ferrats no són intercep-
tats per les nevades inermals (exemple : la
foradada de Tosses). El - turisme — encara
que fos turisme interior — giiestió interes-
santíssima en el nostre país per n'excessiva
grandària de la seva capital, Barcelona—
tindria un mitjà còmode i econòmic ,per a
traslladar grans masses de ciutadans a aque-
lles magnífiques contrades d'alta muntanya,
fins ara prohibides als no benestants. I en
un altre aspecte, 1 Aran podria explotar les
6o.000 hectàries de boscos verges que pos-
sèeix, que és tant com alliberar en gran
part el mercat de fusta de Barcelona de la
importació estrangera.

*e

***

Una altra qüestió immediata a resoldre i __
més imperiosa, perquè és vital per al turis-
me aranès, és la necessitat d'obtenir la re-
ducció al mínimum de les formalitats poli-

dais i duaneres de frontera.
La Vall d'Aran mentre continuï aïllada i

mal que ens pesi, ha de viure de cara a
França i principalment dels francesos. Es
el que diuen alguns aranesos : «Els senti -

	

ments del nostre cor són catalans. Però els 	 * * r

nostres obrers han d'anar a treballar a Fran
ça. Què us en sembla ?»	Resumint: el turisme aranès necessita,

	

A nosaltres ens sembla, i així ho hem	 per a un futur immediat, una fàcil i segura

ment el patrici Joon Ademà, el oatal aníssim
aranès cent per cent. Joan Moles i els al-
tres membres del Sindicat de Turisme de la

d'Aran que acudiren a la primera crida,
han posat els fonaments d'una orgainització
turística que ha començat editant 30.000 fas-
cicles de propaganda del Pireneu Català con-

juntament amb ells Sindicats de Turisme de
seu d'Urgell, Cerdanya„ Ribes del Fresser,
Ripoll i Camprodon, per mitjà de l'entitat
turística regional anomenada_ : Fgment del
Turisme del Pireneu Català. Fascicles de
propaganda fets amb la cooperació i ajuda

tècnica dels Serveis de Purisme de la Gene-
ralitat i gràcies a la comprensió del conseller
d'Economia, malgrat les reduïdíssimes quan-
titats que figuren en els pressupostos d'en

-guany per al nostre turisme.

e**

Ja ho sabem que encara som lluny de les
fastuositats dels Sindicats d'Iniciativa fran-
cesos. (Un exemple : a Ax-les-Thermes, dis-
posen de més de cent-mil francs anuals — la
meitat del total pressupost del turisme go-
vernamental a Catalunya — per a propagan-

da, iniciativa i foment del turisme.) Però
tot és començar. La Vall d'Aram d'avui és
una comarca vivent i amb un esperit nacio-
nal que es desperta. Però per acostar-la més
a Catalunya i evitar un desamor futur, cal-
dria que el nostre Govern sdlucienés — pel
moment —alguna d'aquestes qüestions i re-
solgués per un futur immediat el gran .pro-
blenia de les seves comunicacions, única ma
riera de soldar definitivament aquesta co-
marca al cos de la marepàtria.

M. VESA

Fotos : Zerkoaita

La col • lecció completa de
MIRADOR pot consultar-se
a l'Arxiu Històric de la Ciu-
tat, plaça de la Catedral i
carrer de Santa Llúcia, 1,
"Casa de l'Ardiaca", tots els
dies feiners de 9'30 a 1'30.
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