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Catalunya respon
Ha calgut que passessin: moltes coses

perqué hagi estat possible a Catalunya la

unió d'esquerres que era indispensable des
del primer moment si t'oliem „descabdellar
un programa de govern i. constructiu. Ca-.

dascw s'ha pensat que perjudicant el veí
.s'enrobustia i no s'adonava que no feia si-
nó dorar armes á les dretes. Però aquests
errors, pertanyents al passat, ja isón su-

perats i, per tant, no existeixen. Només
poden complaure 'š a retreure'ls els polítics

(luir les seves tasques, pràcticament, al no-

res. 1 no podria ésser d'altra manera. Un

partit l'ideari del qual consisteix a apartar

el poble de la política, no pot pas expandir

a través del poble una cultura patriòtica

que, a.Catalunya, és i ha d'ésser eminent-

ment política. •

1ót el que pot aspirar el partit dels amics

dels senyors Cambó i Ventosa, és endormis-

car les multituds catalanes i fer-se amo del

país a favor d'aquesta absència de cons-

I,a gentada 'al r'niting.:d'e`squerres 'de "diulenge passal

Penjafs de franc
Aquesta abundosa producció teatral (en un

país com el nostre, on el teatre la passa tan
negra.) suggerí a un directiu de la Federació
abans esmentada, la idea d'assenyalar una

quantitat d'inscripció al concurs. 1 ho rao-

nava així
-En les exposicions collectives, els artis-

tes paguen una quota dita de «drets de

pujar».
Un dels presents, que ja tenia al pap unes

quantes llegides d'obres concursants, inter-

rompé :
—Jo els penjaria de franc

Piri ura de menjador

No trobem 'a mancar espai en un d'aquests

((Miradors indiscrets» per a presentar el crea-
dor d'aquesta frase collida al vol. 1 no el
trobem a mancar perquè el protagonista d'a-

questa anécdota és a bastament conegut.

Es tracta d'En Salvador de les Laietanes.
Estava fent propaganda d'una de les pin-

tures exposades per Duran Camps i que re-
presenta un enterrament en un apacible

poblet francès. El client, mig indecís, ob-
jectava quelcom sobre l'argument del qua-
dro. Aleshores En Salvador exclamà

—Si és un enterrament que quasisembla
una processó ! Un enterrament, l'hi assegu-
ro, que el pot tenir, sense cap mena de
por, penjat al menjador de casa seva!

Fi de curs escolar

Al Círcol Artístic el dia de conèixer-se el
resultat dels premis de l'Exposició del Nu,
com no podia ésser d'altra manera, hi havia
un gran enrenou.

Corregué una llista manuscrita en la qualAquesta vegada no es vol aixecar
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MIRADOR INDISCRET

de la Llig.a.que - veuen la palla a 1 'ull del

veí i no s'àdonen de la biga que tenen 'al

seu prop-i; `Verbïgràcia,' que . elis van `aple-

gats amb els carlins a defensar ..la Republi-

ca 'i I"autonomia a .les presents 'eleccions

	

munic^ iIs:	 í dtifi es retien d''unes dre-
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tes que ter	 com a`br t	 «Mor

ri Catalumta . !» Axixrr,^eps sembla molt més

transoendentel que tofs. els embolics que

puguin mteñtq de ier; amb .quatre retalls

ele diari capci0srar}ielttmu t1lats ::'En tot cas

•es tractarip` dé disputes a la superfície; de

moviments (1 humor Però en el deis

amics del senyor Cambó no hi 1^a més que

la ceguesa i la impotència per': fer cap bé

a Catalunya, junt amb unq ., fatalitat que

els empen y . per raons de plutocràcia i. con-
servadorisme a fer sempre el joc dels ene-

mics irreconciliables ele la nostra pàtrta com

prov antecedents n'hi lla, ben presents a la

memòria de itots.
De la mateixa manera que la Lliga; fatal-

ment, ha de caureu dins 1'etxorqula i l'aq-
ticatalanitat pr^cttçà, ; les ,esquerres .çatalà-

nes, por lq,. orça,dels. fets, un :dia .o altre

ha len 3e cerLaty uái.çpntapte per tal de crear

una força mo ella; més: adient ari b la nova

realitat que planteja la República arreu, pe-

rò més éspecialmentá,la Catalunya en vies

de recobrament.cle ]a seva personalitat.' M1-'

ltnüóa la de, llarga data havia lpreconitzat
aquest temperament de- concòrdia i de colla-
boració,•i sentina satisfacció intensa en veu-
re com els esdeveniments corresponen als
seus desigs r'lquesta.cc còrdia.d'esquerres
patalanes, que de. moment posarà 'ún fre

a 4á reacció que mena la dreta, té en aquests
moments • 'una transcendència enòrme. Ara

s'està decidint :,si les grans masses populars
que en un `1Sioment ' sentimental s'adheri-
ren "al catalánïsme, se'n tomen a una politi-
á ntinacional o a l'apóliticisme, o bé s'in-

corp9ren definitivament a l'obra de redre-
garpent éátaià. TriiiRihfar'en ,aquesta, ocasió
les dretes equival, senzillament, a esbravar,
dispersant-la," viva força "immensa tant per la
yuantitát com , per la significarça, i reduir

eIs. quadros del. catalanisme altre cop a les
*iinories: benèstàsl'ïg: Seria°'iaealeulable el
mal ,que, çáusaria a. present un. triomf in-
tempestiu. del dretïsme a Catalunya. Això
ird[ veuej fps.')èls dirigents de la ;Lliga,
yate temi ei eOp ben organitzat. Ja al seu
tefnps wmareárem'de'quina manera mes- 1re-
il aqü t;' partit s'havia pres limpensat
trj mf electoral del passat i9-de novembre.
Si el • rq. de -gener les coses perseveressin
igual, estaríem en una de les situacions més
angunioses que es podrien donar per a la
nostra autonomia; les - masses reçentment
adquirides i llaors tornades a perdre, veu

-rien adtb indiferència com les dretes espa-
nyoles, què de ganes sé n'estan morint, pre-
nen les nostres llibertats de mans de les
dretes catalanes, les quals, crònicament fe-
bles i porugues, tampoc no es defensarien
arti6 gaire entusiasme.

..	 .	 x

` Aixa quant a Catalunya enfora. Pel que
fa  G.atalunya enduts; ja sabem 'de quina
manera la Lliga, partit de classe, ha de re-

De Dijous -
- aDijous

Per uns dies, l'atenció general ha estat gi-
rada a les gestes d'aquest Stavisky que ha
fet una de les estafades més grans de l'època
contemporània, no escassa en fets d'aquesta
vaena, i que s'ha suïcidat abans d'haver de
tornar a la presó.

Des d'un punt de vista independent de la
moral, cal reconèixer que Stavisky havia
d'ésser un tipus extraordinari. Deu haver-hi,
en efecte, moltes persones capaces d'imagi-
nar, teòricament, una estafada de grans pro-
porcions ; pero que no gosen realitzar-les, sia
per moralitat; sia .perquè no tenen condi-
cions.

Però àdhuc els tipus extraordinaris com
,Stavisky, dedicats a aquesta mena de nego-
cis, es troben un dia amb aquell negoci, l'úl-
tim que fan, que és el que surt malament.
El cas és tenir la sort que aquest últim ne

-goci tardi a presentar-se. En algun cas, com
el de Kreuger, només 'l'interessat sabia que
estava fent l'últim negoci de la seva vida. Els
altres mortals van haver d'esperar que Kreu-
ger es suïcidés per adonar-se que el reti dels
llumins era un estafador d'envergadura.

Davant, de casos així;. hom s'adona que
realment som encara un país petit. Aquí fem
els grans escarafalls per petits afers de milers
de pessetes, de corrupcions de funcionaris per
una capsa d'havans i coses per l'estil. Com-
parats amb els grans aferistes que de tant . en
tant donen tema pròdig' iapassionant al sen-
sacionalisrne periodistie i a la tafaneria del
públic, els nostres aferi'stes norñés tracten
amb calderilla, i arnb tan poca traça, 'que els
cau a terra i fa un soroll enorme • que alerta
tothom.

Es que el país no dóna per a més. Més de
cinc-cénts anilions de • francs, diu, , que és la,
quantia de l'estafada de Stavisky. Jln perio-
dista amic, utta mica extravagant í, variable,
sosté que aquesta quantitat no existeix en tot
Catalunya, bancs i milionaris compresos.
1 això , que aquest company ara és de la Lli

-ga,` on diuen que hi ha milionaris i homes
de negocis amb pretensions de «tècnics! que
donaran mól$a mµtè fq c r f%a que se'n parli.

T7@ toles uztïnerear u, ra yue'tvbe u à° ful-
tar, per a la grandesa del país, la presència
i les activitats' de gent del 'tipus Stavisky.
Ja en tenim prou am'b els modestos aferistes
que faci la viu-viu, els.` -ztt'racádórs i. els' dite
timo de lès misses i altres varietats .

El'que interessavade, rGnyarcar, en un pla
més seriós, és la curiosa' actitud de la premsa
reaccionària de tot el món davant un afer
com el dels bons del Crèdit Municipal de
Baiona. Aquests diaris de dreta volen invo-
lucrar els negocis bruts amb el règim repu-
blicà i democràtic, que són dues coses que no
tenen res a veure entre elles sinó circúms-
tancialment.

Es al contrari, en règims dictatorials on les
a	 estafades són més fàcils ï ' productives. En

règim democràtic i parlamentari, es pot fer
Llum sobre un escàndol i assabentar-ne l'opi-

°	 nió pública. En canvi, el règim dictatorial
més o menys dissimulat pot fàcilment man-
tenir en t'gb'scuritat més negra oficialment
un negoci brut en el qual es có;npr'gmeten

e	 personatges d'una certa jerarquia„
t	 1 encara hi ha un altre factor a conside-

rar, del qual s'han adonat ja els "estafadors:
s els negocis bruts són més productius en règim

d'ocultació que en règim democràtic. En
S	 aquest darrer cas,' en efecte, caí despendre
a molt més diner perquè cal corrompre més
n	persones. En canvi, en règim de dictadura,
t només cal corrompre poques persones. Ara,

que s'hon fan pagar més car. —^';W,

() creieq que era laic? — intervé un
tercer.

—Seria el que fos - talla un quart inter-
locutor —, però podeu estar segurs que no

era agrario.	 .

Un itú insospi+af

I" a propòsit de Jesucrist.,De les di^-erses
anècdotes •relacionades amb l'Exposició del
Nu; éns havíem oblidat d'explicar-ne ,un,
de-les primeres; 'ja que es produí ábahs;-de
la inauguració.

Els' otganitzadors de' 1'esmentat acte :.ie-
beren, ,un dia, una enorme caixa; dinti la
qual suposaren que es contenia una escul-
tura.`

Efectivament, hi havia una escultura : un
Sant Crist de vegada 'i mitja el tamany na-
tunal, tramès per un escultor, si aró ;.éns
errem, valencià:

La feina fou per als organitzadors, que ate-
nent-se al reglament, no trobaven manera de
rebutjar una apoi'tació tan' extemporània: ,

Sort d'aquell article de tots els reglaménts .
que dóna plens poder$ als organitzadors per

a resoldre els casos no previstos	 '

«¡Viva Espaíïa!»	 ,
El crit de < ¡.Viva España !a llançat com

un repte, - que es prodigà en la tumultóïósa
sessió parlamentària a la memòria de Dfa-
cià; té preeedents nombrosos a Catalunya.
Recordem-ne 'un.

Era el , segon o tercer any de la dictadura.
A Grenoll'ers s'havien de celebrar uns jocs
florals, el mantenedor dels quals era Santia-
go Rossinyol. El 'públic va acollir -lo amb
aclamacions frenètiques, esbravant -se en l'o-
vació al popular artista de tots els refoule-

ments que la situació imposava.
Aleshores, :després d'uns «Visca En Ros-

sinyol t», ((Visca 1°eminent èatalà !», s'alçà,
(congestionat, el delegat governatiu que assis-
tia a ]'acte lluint l'uniforme militar, endevi-
nant la veritable significació d'aquells crits.
Cal dir que entre molts -militars era corrent
la confusió d'En Santiago amb el seu germà
Albert, el parlamentari de la Solidaritat, l'ho-

,' me --era uina llegenda falsa, pei'ò'que havia
circulat'- que havia tingut un' duel a mort
amb up capità general.

-( Viva España! — cridà estentòriament.
-H'Vava Europa ! — respongué Rossinyol.

ña ç' a i' lhtnça. .
La pugna més crònica que ha patit la ,po-

pulan Aliámça del Poble Nou s'ha basat en

el rètol de la façana de l'entitat, havent-hi
socis partidaris d'escriure'l amb grafia caste-
llana i altres amb grafia catalana: Alguns
que tingueren la gosadia de fe: programes
en català, foren coneguts amb el nom de
(els de l'Alianca».

Després de molts anys de lluites, assenl-
blees, escissions i baralles, ha tingut lloc, ele
la manera més senzilla' del món, la reforma
més important que ha sofert la. coneguda

entitat poblenovina :	 ..
Un paleta s'enfilava i substituïa la z per

una ç.
Amb això ha quedat satisfeta l'ambició

màxima del ferm aliancista i ex-diputat (cent
per cent no parlant) à les Constituents, doctor
Riera i Puntí.

Sofia zero

S'han presentat cinquanta obres, cinquan-

ta, al concurs d'obres teatrals en un acte que
ha organitzat la Federació Catalana de So-
cietats de Teatre Amateur. Es condició rigo-
rosa que totes elles siguin 'llegides per cada
un dels dotze membres que componen el
j urat.

Aquest procedirà a una classificació per
punts ; la puntuació màxima és de deu i !a
mínima de zero.

Un dels membres del jurat, després de la
lectura de no sabem quina obra (els jurats

solen ésser discrets i, a niés a més, es deu
tractar d'un autor desconegut); ens va con-
fessar :
—He trobat una obra que la puntuaré sota

zero.

La Tendència irreprimible

En un d'aquells moments que Josep Pla
diu el que Ii passa pel cap, que, si hom no
el pren seriosament, són els seus millors
moments, va fer observar a Cambó:

—Vostè té un penchant molt fort a'equi-
vocar-se.	 '

No se sap què va contestar el líder, però
es conta que més tard, un dia Cambó digúé
a Pla :

—Vós, Pla, acabareu ric.
-,Ja s'ha tornat a'equivocar! — fou 'la

resposta immediata del cristallitzat.palafru-
gellenc.	 '

E1 profesor Sr. 'Galés

En una penya de' l'Ateneu, el diputat i
professor senyor Galés disserta sobre política.
Diverses i distingides personalitats de l'Es-
querra esçoltaven la seva: docta paraula:,

—Qui ens ho havia de dir, a nosaltres els
de l'Esquerra, que hauríem d'anar amb Acció
Catalana. Ja ho va dir Enric VIII abans de
casar-se per raó d'Estat : «Què no hauré
fet jo per Anglaterra!»

Felicitem el senyor Galés per la cultura
que es fa anant al .cinema i que fins ara
segurament no havia tiiigut temps de trobar
en cap llibre.

Terres germanes

Un dels oradors al míting de presentació
ele la candidatura número i, al cinema Wal-
Iyria, fou el senyor Mira, d'Actuació Valen-
cianista.'Durant els primers moments del
seu discurs; el senyor Mira va sentir-se cohi-
bit. El seu.:	 '

«Ciudadans i ciudadanes», pronunciat amb
QI més pur accent valencià, va provocar un
esclat de rialles.

Es que., els que l'havien.precedit en
de 1a ,paraula, ,havien ' fet uns parlaments
xops de «nostradismei i el contrast era massa
violent.

Aviat, penà, reaccionà :
--No rigueu; ciudadans !' València és un

p

aís chermà que sempre ha segut amic de.
Catalunya l Els valencians contribuïren amb
la seva sang, al machor esplendor del .vostre
país. `Sense anar més lluny, vachi com a
exeútple : El" doctor C,orachan, fill de Valèn-.
ci'	 ú l : seuy^ Macià fins a última,;,-
hóošefinp Ss',' C,ilJústré:.ctïoler.aq>te.
donà la seva sane per a lo President deja
Cheneralitat, era també, fill, (le ,la València
(hermana...::

Ningú més..va riure., AI contrari, Cada ve-,
gada que .el senyor Mira .es deturava per, a
pendre alè, era aplaudit amb el màxim entu-
siasme.

Qui ho havia de dir!

Què va fer Manuel Azaña en el seu discurs
de diumenge al míting d'esquerres de la
Monumental?

Probablement els nostres lectors es pensen
el mateix que pensàvem nosaltres, fins que
vàrem llegir un article de Renovación, l'òr-
gan radical que ha vingut a succeir El Pro-

greso en la premsa barcelonina.
Segons l'anònim comentarista — és ele su-

posar que no ens podeíñ referir al senyor
Pich i Pon —, Azaña «lanzaba a lo alto la
piedra de su corazón para que el sol refle-

jase en ella algún destello.»
No se n'havia ad°dat ningú? Es que cal

ésser radical per a veure coses així.

ciència: Pérò això, que pot ésser un bon
procedirnent per aguantar-se al poder, no
serveix ele res quan cal provar la força de

les combinacions polítiques enfront de tota
mena d'adversaris foñasters 'que només re-
culàran si 'veuen tot un poble abrandat d'u-
iïa; Me f e "ric s res(iectarasa eaj- paéte sr
poden-c-uïre's que no bi ha poble al costat
dels idéals que aquell pacte satisfeia i volia
con sói dir.

***

Finalment ;:aquests dies, durant els quals
els nostres enemics s'han: llevat.la careta,
hauria estat Gn mal símptoma que les mas-
ses i els polítics respgnsabies,no haguessin
reaccionat:;  Si entré el' t9 d novembre de
1933 i el tç de ganér d+ J934 no s'hagués
produït cap gran regiramettt dins l'anima
coilectiva; traduït en un canvi de tàctica
dels polítics i d''actitud de la massa votant,
voldria dir que tothom és mesell i que 1
nostra causa no arriba a les capes profundes
de lá societat catalana, cosa en la qual' n
podem ni volem creure.

Però el fet s'ha produït, i la mateixa ma
nera'sobtada, que ha pogut pintar un som•
riuré als llavis del pedant, és un senyal d
perfecta salut coliectiva. Com més ha calgu
supérar i esmcrïar coses, més "energia s'h
denotat. Precisament albb que els, nostre
fariseus ataquen és el que ens sembla mé.
digne (le lloança i de joia. Encarà,lü ha un
Catalunya — i no una, abstracció;: sinó u.
fet concret —, una Catalunya per damun
de tot.

Alfa críd ica
A l'Hostal del Sol, durant l'àpat que els

d'Acció Republicana ofereixen a llur cap,
Manuel Azaña, uns comensals discuteixen
sobre la figura.., de Jesucrist.

—Va ser el primer anarquista — diu un.
– 'No és ben exacte : el primer comunista

— objecta un altre.
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--' FACETES DE LA PÚRRli0. (*) LtI'IiilTnAquests en ors déaY 	 nOSáI[res vivim írodé ats d	 Ele monstres.	 se-
nyor F. R., per exemple, que cada dia trobodifusa d'ajut mutu per tal que el negoci	 entre vuit i nou del vespre amb el seu abdo-marsi senipre amb una serietat màxima. Si meo descomunal, amb lá seva deueta agudauna dona s'escapa, en els medis d'aquesta	 i agressiva; amb els seus bigotis de morsa,gent, el miitieu, s'aixeca un arremorament	 amb la seva bufanda indecent, amb el seud'indignació general. - Aleshores cada un d'a-	 abric ple de llànties criminals i el seu barretquests senyors es transforma en policia. Les	 fort en forma d'anca de mola, és: un moñs-senyes de la fugitiva són transmeses a tots	 tre. Ell no se n'ha adonat, la seva dona iels .pàïsos,on ells tenen amics, que són pri-	 els seus fills tampoc, però el senyor F. R.cisament tots aquells on poden viure cinta-	 és un monstre. El cap del govern espanyol,dans d'aquesta mena. 1 la dona no tarda el cardenal Gasparri, un home que ven dé-mai a ésser recobrada en un país o altre i	 cims de la rifa a la boca del carrer de latornada al lloc d'on s'evadí. Unió, una senyora, coneguda meva que ara
s'acaba de casar per segona vegada i que
porta com .a clot una piga a la galta esquer
ra igua l que un cactus, en definitiva no són

v„ res més que monstres. Es possible que jo
també sigui un monstre als ulls d'un gos
molt simpàtic que acostuma a passejar-se
davant (le casa meva. Es possible que també
sigui un monstre pel criteri d'algun poeta
contemporani.

O 
Les puces, els prega-déus, els tramvies,

els aparells d'arrencar queixals, vistos amb
una imaginació defòrmativa i enjogassada,
són els monstres més ab$urds i més inco-

	

t	 herents. De vegades .fins una senyoreta ena-
-' moradíssima resulta un monstre. Ara que

la gent, amb aquestes ganes què' ha tingut
sempre de complicar-se la vida; no en té
prou amb la quantitat de monstres originals
i entretinguts que li ofereix una creació ben
entesa i pròdiga, i s'ha cled cat a cercar i
a. inventar monstres (l'una tr)1(-ul8ncia ex-

' cessiva:
Mentre el méin' va estaï' èspecta jme tt diri-

git pels capellans de totea'les reJtgron's i; pels
poetes, els monstres meravellosos „tenien' un
sentit religiós i màgic i una bellesa' i unes
proporcions sobré les quals es 	 í `1rct
i 'no . es parava en barres.

-Des d'aquell immensíssim peix Leviatan
Ésperanl i her•'.rucia de l'oncle	 dels semites, fins a tota la fausta rntFFirj tGUo

sà que pullula estel mon mltològi(. ,€1 ,lflón
heroic dels grecs, es poden triar t à menaA Barceloña.se n'han vist molts casos,	 de peces horripilants i grandtosesv't s tis-A un conegut t distingit gentleman barceloní fer les imaginacions més exigents Enti elsse li ocorregué redimir una noia mereixedora invedrtors de monstres del , cristitah'lsme;3 elsde millor sort. Ella tema iln amo com totes ,dos poetes Dant i Ariosto s'emportin la pal -les altres, però aquest vivia molt lluny : a ma, sense que per això quedi malértient 'ac-'Havre, on n'explotava d'altres. Ella treba- tai autor 'del liln King Kong, que étttrclla va pel compte del seu amo en una casa néj altres no ha tingut •tot l'èxit , que , es me-closa veïna al Pla de° I'Os. El , gentleman ' réïk.

considerà- el perill molt hipotetic i`s'endugué,	 El monstre poètic, acceptant con-;á móns-la noia a una pensió propera al; Passeig. de ' tres poètics 1''unieorni, el serpent de mar iGràcia, on la'insta)1à secretament -Doncs bé ;	l'au fénix, encara que Plihi i algum Sau ne-1'home de l'Havre,'ah tres dies justos, sortia dieval tractin aquestes bésties amb la na-de dintre d'un armari de lluna de lO cambra teixa bona fe que tracten els ànecs lesde la redimida i vulguis no vulguis, després' cuques de Ilum; sempre són uns thogstresd'alguns cops, la tornava à 1 clausurà.	 frescos, plens d'una certa eufòrià i voltatsUna altra de la mateixa casa volgué eman- (l'una aurèola de castell de focs valencià quecipar-se de la tutela massa carregosa del	 fa un gran efecte. Els dracs alats i els ser-seu pilot. Un dia sortí i .no hi tornà més ; al	 pents de dotze dentadures que cita Ariostomateix temps en un bar d'ambient anglès en el seu famós poema. tenen una pedan.-
en els soterranis (l'un .hotel de la llaça de	 teria tan ihfaintil i es deixen convèncer tanCatalunya; feia aparició una vanz 15 ciegan-	 aviat i són tan obedients a les espases o atfssima i desconeguda. Aquesta noia era una	 les oracions, que jo ,crec que no han inquL-.ex-bibliotecària d'un poble de França i tras-	 tat mai el somni de ningu'.puava una instrucció no rassa' corrent en	 D'ençà que es va inventar la navegaciádones del seu ofici; fins i tot demostrava	 de vapor, aquells monstres ingenus, impos-saber llatí, la qual cosa l'envoltava de cu-	 sibles i trempats, fills de la poesia, o del vi,

dels mariiners, dels missioners o (fels sapas-
'a 	 tres rurals, s'anaren convertint en monstres

t 1	 científics; monstres documentats, amb pos-

	

jig ii	 sibilitats lògiques d'existència, Les faules
I) v ity	 ?IIv3	 descordades, irresponsables .i sublims dels

Kit t	 ^^"	 14IIIi	 antics perdien tot el pintoresc i tota la pro-
fá	 cacitat• nnfantil, per derivar en im sentit de

ert	 y	 s	 1	 I.=t	 ' faula biològica, preocupada, plena de malí-
cia científica i de trencaeoll geològic.

l'	 D'ençà que la gent ha anat als museusra° 	 f^

aiyi i s t	 d'història natural a veure monstruosos es-
t , • quelets fòssils, i que ]''audàcia dels savis ha

intentat fer reconstruccions plàstiques dels
enormes rèptils i amfibis de l'època secun-
dària en forma d'incoherents fárdasses de
guix, sentim cada dos per tres que en tal

	

s,. s	 banda del món hi ha persones que han vist
ictiosauris, atlantosaurfs i brontosauris pro-

^t	 nent la fresca i fent profecies com un (les-
" ?	 vagat qualsevol. Quan Carnegie s a regalar

al museu ele Nova York un esquelet sencer

	

n	 ele diplodocos, encaro la mania del monstreçl científic es va accentuar, i de diplodocus vius
ja se n'han observat mitja dotzena pel cap
baix.

E'Is productors de films han explotat
aquesta fantasia popular, i King-Kong
abans citat, i alguna altra obra anterior,
com El món perdut, són una prova d'a-
questa explotació.

Ara sembla que pren un ,ncremant a,-m,

s'especificaven els premis . En primer lloc
s'esmentaven els més importants. Seguien
els que els madrilenys en dirien la pedrea i
en darrer terme els honorífics.

Aquests consistien simplement en llibres
que ino dubtem a classificar d'escàs imterès.

Un crític d'art que assistia a la febrosa
lectura exclamà; veient til caire de les re-
muneracions

—Això •comença de semblar un reparti-
ment de premis esttilar. Només hi ïnanca
repartir unes quantes pilotes de goma.

A1.1u1ions
— c

Un dels llibres, repartits, que,correspon-
gúé a l'escultor Bosch, duia per títol La
escultura en el Ecuador.

La' r erviositat del moment mó privà de
felicitar l'esmentat escultor per la possessió
d'aquesta obra amb la qual podrà anar per-.
tot arreli...	 •

Un altre, atorgat a Grau-Sala, és titulat
i_ß Pintura Antigua. Un dels presents, n
saber el títol, digué al jove pintor

—Grau, em sembla que tiren !

Desparanf la faula

Un dels darrers dies de l'Exposició de la
Taula Parada, l'Institut' Agrlcóla Català de
Sant Isidre féu ofrena a tots els expositors
de sengles paneres de fruites escollides.

Segons digué la junta del Foment de les
Arts Decoratives, aquolles serien generosa-
ment cedides als empleats dels correspo-
nents stands al dia següent. Però abans
d'arribar-hi, o sigui entre onze i dotze del
mateix dia de l'obsequi, .els ,;empleats po-
gueren veure un espectacle estrany consis•-,.
tent en l'arribada de taxis, dels quals des-
cendiren minvpnes de servei amb unmensas,
coves completament buits i que per ells sois
ja explicaven el que havia de succeir.

Primerament els empleats tingueren la
pretensió de protestar.

Tot seguit, però, la protesta'se']s glaçl
als llavis.

Aquell assalt a la fruita era dirigit per-
sonalment per la junta en pes del Foment
de les Arts Decoratives !

Un éxíE...

La nit de fi (l 'any, al local de Gavina
Blava, de l'Avinguda Mistral, va celebrar-
se un ball (le reveillon organitzat, sembla,
per la colònia valenciana d'aquesta ciutat,
en el qual s'havia d'elegir «Miss Falla 1934)).

Entre els membres del Jurat, «compost
per artistes, pintors i periodistes de reco

-neguda vàlua» segons deia el programa, .
quinze o setze en total, hi havia el conegut
nen prodigi Grau-Sala.

El públic va acollir amb un xivarri èpic
h decisió del Jurat. Fot va ésser proclamar
la miss i esclatar una tempesta ele xiulets
i de crits de «fora br; «pengeu-los !», mentre
tot el jovent encenia llumins.

Els membres del Jurat vam desaparèixer
per una porta falsa,

... i una lameníació

El pintoret Grau-Sala, comentant el cè-
lebre reveillon de Gaviina Blava, se'n lamen-
tava així:

—Jo tenia moltes ganes de ballar, però
el president del Jurat va prohibir-nos-fio fins
i tant que no haguéssim failat; per tal d'e-
vitar coaccions. 1, després, ja sabeu la res-
ta.'.. Vaig haver 'dé ballar sol, aquellà nit.

El eafalá que s'escriu '

En el programa de Gavina Blava anuo-
dant el ball de reveillon, vam observar-hi,
entre d 'altres'no tan importants, les se-
güents faltes que revelen fins a quin punt
s'escriu malament encara la nostra llengua,:_

fe
((A les io i mitja de la vetlla )) , «en quina.
sta», «cellebraràn, áreim de la sort»,'ubai-

larí», «deleitarán, eral entrar),,' etè ,
—Manquen moltes escoles — deia un.
—Tantes com sobren acadèmies. de ball --

afegia un altre.

Exit en la mida
Corbates inarrugable.

'	 Pijames a bon preu

JAUME I, ji
e	 Telèfon ii6SZ

DELS INICIS

El flagell de vividors (le dones és a la nos-
ira ciutat un dels focus de corrupció més
reals que existeixen des del punt de vista
del cultiu de la delinqüència ; i del mal exem-
ple que pro ueix entre certa joventut propen-
sa a esgaiar-se en els camins de totes les
amoralitats: El miratge d'una vida folgada
sense treb^llar és una illaminadura irresisti-
ble. veu Sser' així quan cada dia s'engrui-
xeix el ja força copiós , certs de vividors del.1^	 r

treball inconfessable de la dona' Un sins
-pector de Policia ens deia un dia que si tots

els que en viuen portessin un paperet blanc
enganxat' damunt de l'esquena, si mirés-
sim des d'un pla elevat certs sectors de la
Rambla i altres carrers que hi aflueixen veu-
ríem urna blancor talment com si hagués ne-
vat. Potser el nostre amic exagerava un xic.
La imatge, però, no deixa de dar una idea
ele l'abundor d'aquesta gent..

Anar ben alimentat, ben abillat i.poder ju-
gar al «burroa cada tarda i cada oit en un
bar o ei un concert o al dòmino al 'Galo
mentre «ella) els guanya el lleure, ve a és-
ser el somni d'or ele molta gent. Cercar l'o-
casió i trobar-la és cosa fàcil. Per esnobisme,
per vici, passió; delinqüència associada i fins
pel terrór, una dona passa a ésser la mà

-quina de guanyar diners d'aquests senyors.
Pel terror hem dit. Perfectament: I diem

més: Aquests són els purs d'aquest ofici.
Hi ha molts casos curiosos dintre el gre-

mi. N'hi ha un el qual diu que és l'hereu
d'un oncle molt ric, propietari d'un mas
immens a ]a província de Girona, i que, vell
i xacrós, es morirà aviat. La dona que ali-
menta i vesteix ,el pressjimpte nebot espera
que ]'oncle es mort per deslliurar-se de la
feixuga tasca de guanyar la vida per als das,
mitjançant el treball innoble al qual e11 l'ha
obligat tot esperant l'herència. Ben entès que
l'oncle no es morirá mai i que la propietat
del mas és imaginària, però quan ella se
n'adoni, ja hi estarà acostumada.

Una dona féu la coneixença d'un aristt-
crata andalús, futur propietari també de
grans paisatges ]lunars a Cabra. Aquell ho-
me li ompli el cap de noms rancis i títols res-
sonants f de la futura herència de la seva
àvia. Ell, que vivia amb ella— i segons ex-
plicava era un membre dissident de la seva
família —, aprofitant-se d'aquest engany li
Va fer cancel-lar un munt de deutes que te-
nia. Avui la República ha donat a aquest
xicot una ocasió admirable per dir que tot ha
anat a rodar i la noia s'ha txegut de bona
fe que «amb això de ]a República» sha per-
dut tot i ja no espera res ni reclamarà la més
petita cosa. El costum d'estar junts ha fet
la resta: Ella «fan la terrassa del Colon i a
l'cstiú el Roof Garden de Sant Sebastià i
ell juga al dòmino al Gato Negro.

El maquereau a base ale promeses d'or i
de terres a La Havana és doncs, el anés
abundant.

N'eXisteiker1-;''pera; 'd'una altra classe. Els
romàntics. Es la història de Manon Lescaut.
La parella que un cop fugats dels domicilis
paterns, es posen a viure jurats, per amor.
Ehl perd la feina i no en troba. Ella, quan les
coses arriben al punt desesperat, es sacrifi-
ca, i un bon dia surt de casa i torna amb
un bitllet de cinquanta pessetes dintre del
moneder. E11, aleshores, s'ófèn i crida molt.,.
però ja no s'esforçarà a buscar feina. La
iniciació, que és e] que més costa i més ver-
gonya fa, ja està feta. El curs de la vida fa
la resta.,.

Hem conegut els protagonistes d'un cas
així en la majeixa plaça del Teatre. Ell és
italià, ex-full de casa bona. Ella, framcesá,
filla de Còrsega. Un i altra es conegueren a
París. Ell malversà fons de la caixa paterna
i partí a viure amb ella amb alguns milers
(le lires. No trobà feina. Les lires s'acabaren.
L'humor també. L'amor perillava. Ella ho
arreglà. Ehl deixà ter. No hi havia més re-
mei. 1 fou un de més. ,

Aquesta parella, a Barcelona, han passat
temporades molt negros. 'Una vegada vingué
un italià, promotor. d'espectacles, el qual or

-gan itzà ací u^n campionat de les mil hores de
ball a I'Olympia. Antic conegut del nostre
Cavaller des Grieux de la plaça del Teatre,
el contractà ele suplent de regisseur pels dies
que durà la ballaruga.Foren els únics dies
que ha treballat d'ençà que arribaren a Bar-
celona fa quatre anys. Mentrestant la dona
frequenta els nostres dancings i ell pren café
als volts del mestre Pitarra.

I finalment existeixen èls que podríem ano-
menar legals, els quals es casen amb la dona
que exploten i fins porten una vida marital
ordenadíssima i exemplar als ulls del veïnat.

En general, i gairebé en tots els casos,
yuan la veritat de les intencions i la falsedat
dels sentiments ixen a la llum del dia, ja
és massa tard perquè la done reaccioni i

l'home la deixi reaccionar. Ultra que la dona
amb la qual ha estat possible començar l'afer
ja és carn d'explotació des de la seva nai-
xença,-cosa qué )a és flairada pel vividor en
posar-li l'ull a sobre des del primer dia que
la coneix, com gent molt avesada que gene- .
realment són a descobrir aquest punt flac.
Aquestes pobres ,noies, mecamitzaçtes a fer
l'especialfssima feina de plaure i oferir llurs
grácies a tothom, queden de fet lligades p
l'home quedes explota, per una afecció nas-,
coda de la necessitat animal que senten ple

teinir una companyia fixa.
Acostumades a treballar per a
ells, ho consideren fa cosa més
lògica i natural al cap d'un
temps, i no és probable que
reflexionin gaire sobre l'ex-
plotació ignominiosa de la
qual se les fa objecte, per la
mentalitat cúrtíssima i aque-
lla ignorància barrejada de
bona fe, de credulitat i de te-
mença de la dona que se sap
sola i està obligada a fer una
professió del seu sexe a profit
d'un instigador.

Quant a tots ells, al marge
de la moral els queda ben

5 oberta a la delinqüència. i—
nen un peu en i'amoralitat i
un altre en el delicte. Poques
ocasions desaprofiten per en-

. trar en el terreny d'aquest él-
tim, on no han de fer cap es-
forç per tal de vèncer escrú-
pols i miraments, els quals ja
deixaren com cosa inútil en
penetrar em l'esfera de l'incon-
fessable.

En aquest medi repugnant
de 'vividors de dones no tot és
gent que només aspiri a ves-
tir amb mitjans de seda i Sa-
bates ele pell de cocodril o a
allò, tant del país; d'anar ti-
rant. N'hi ha que això no els
basta i per tant no en tenen
prou amb el rendiment màxim

(l'una dona posada a la Ramblá en les hores
més concorregudes del migdia, gairebé tótes
les de la tarda i les que segueixen a mitja
nit. N'han d'explotar d'altres. Ho aconse-
gueixen mitjançant la ignorància dins la
qual cada dona treballa en relació a l'exis-
tència de les altres.

D'aquests n''hi ha algun , que cau en les
' gràcies (l'ona de les seves femélles, ]a qual,
'aleshores, esdevé la favorita, s'assabehta de
l'existència_ de les altres ; comparteix alegre-
ment els guanys generals de totes amb el seu
amo esdevingut amic i protector. N'hi ha
algun altre que conviu .amb totes elles en la
millor companyonia i fa vida en comú. Els
que menen el negoci d'aquesta. 'forma són

gent de molts duros, automòbil i xalets a les
afores i també de molts recursos. General-
ment són estrangers.

La mentalitat del vividor indígena d'aquest
gémere és composta d'un tant per cent molt
gros de mandra, i com que l'esmentat negoci
requereix ba§toita feina; això no fa ptr'cii.
Els de fora ho menen com un negoci 'qual-
sevol amb vistes a fer-se un petit capitalet...
o capitaiàs, com n'hi ha algun, segons veu-
rem...

Els estrangers detenten una meno (l 'exclu-
siva sobre la dona cosmopolita dels nostres
bars, cafès i dancings. Aquestes, per anar
ben vestides i perfumades, fan despeses que
no sempre són cobertes pels guanys que ob-
tenen. Quan llurs homes, un cop .acabada la
jornada, els exigeixen la con2p 1 ée i veuen que
els negocis no rutllen, aleshores tots els de-
lictes es transformen en salva-vides : estupe-
faents, furts, chantages i tota la gamma de
cops d'audàcia que els ciutadans anem so-
frint. Ara això s'ha agreujat puix la dona
cosmopolita passa la crisi del luxe. Aquests
senvnrs no es guanven la vida. Cap d'ells,
però, no cercarà un treball hcmat o amb ni-
bets de decència. Al contrari, ell i ella cerca-
ran, pel costat oposat, tot el possible.

Els més opulents, els grans de ]'ofici, els
trobem al volt ele l'organi tzació de les cases
closes, les quals són, per regla general, pro-
pietat d'estrangers. Precisem més : france-
sos. Cada país ha drnnat la seva escòria. A
França les deixalles de la societat han pro-
duït aquesta mena . de negrers que són els
traficants ele (Infles, ele la mateixa manera
que Espanya ha produït anarco-dinamitaires
i Alemanya vampirs carnissers.

Vegeu -los entaulats a tota hora, mentre els
afers, anomenats per ells en terme anglesat
le business, rutllen. Aperitius i àpats negats
de vi escumós. Vidassa de milionaris, regu-
lada per un horari de begudes: hora de la
cervesa, hora del porto, hora del café... i,
a la matinada, hora del xampany i del
souper.
N'hi ha de Còrsega, d'Alger, de Paris, de

Marsella i de Bordeus. Formen una comuni-
tat dintre la qual existeix una mena de llei

riosltat i li donava un polsim interessaint.
Els fills de fabricants de filats, els imp0,-
tadors de bacallans, els oficials de I'Aero-
nàutica i tots els jugadors de daus que s'a-
pleguen em aquell bar a l'hora de l'aperitiu,

f
es disputaren la seva companyia i els. seas
avors.	

, `.	 . 
•

	

...

Uns dies després de l'intent d'emancipa-
ció, .arribava un cara-tallada de l'estranger
el seu amo. Previ algun cop per haver obrat
sense permís, l'home consentí, vistes les pos-
sibilitats del nou camí enfocat espontània

-ment per la noia, a cultivar el nou ambient
i quedar-se a Barcelona a vigilar-la.

1 l'aperitiu i els hpats de companyonia
d'aquestes senvors estrangers s "engrossiren
amb un de més.

Tots ells fan cara del que són i porten el
segell inconfusible del valent (l'alcova. Els
presideixen èis patrons dels tres buildings
francesos dedicats a Venus que funcionen a
Barcelona.' Dels ires patrons, un, el més
importa mntf=el més ríe, el més irnfluent i més
en regla, p'ortá_Ja batuta de la conversa i
absorbeix P;admiráció dels seus collaborador
i companys. Aquest ljonía és el Pére Jo. Es
tot un tipus i ñereb un capítol a part.

J. E. BARTRINA

(*) Vegi's Mtii.u) .otz; n;e 2J5•

(Seguiré.)

La collecdõ 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.

còcia. Els diaris anglesos estam excitadas-
sims. Els directors dels pares zoològics ja
comencen a posar uns ulls com unes taron-
ges, els escèptics vacillen, i totes les senyo-
res angleses protectores d'animals i planàtes
comencen a sentir una tendra passió pee
aquest monstre, al qual no volen anomenar
monstre; .sinó paraules més adients a un
erotisme contingut.

A mi, per ara, tots aquests que han vist
l'animal noi struós del Ilác d'Escòcia em
fan ] "efecte d'un pagès que havia conegut
quan era criatura, el qual m'explicava que
havia vist tres cops el dimoni, sota la forma
d'un gat verd i vermell. Les aparicions de
sants i diables i les "aparicions de bronto-
sauris no em fan per ara ni fred ni calor.

Fa dos anys. que al Perú es va veure
també un brontosauri descomunal, però, na-
turalment, se'l va observar de la mateixa
manèrá'que ara també fa dos anys uns pas-
torets m. unes pastoretes veien a Ezquioga la
Miare , de Déu.

Que al llac d'Escòcia . deu passar-hi al-
guna cosa anormal, es veu que no hi ha
dubte ; és possible que s'hi hagi instal1at
una bestiassa ele les que encara roden per
les aigües o per les terres meravellant els
badocs. Però que aquesta bestiassa sigui un
animal com els que es varen extingir fa
milions de segles, perquè ja en aquell temps
remotíssim se'ls feia la vida impossible, a
mi em sembla un conte de la vora del foc.

Però la gent necessita creure en aquests
monstres, en aquestes meravelles extraordi-
nàries ; i ho necessita creure arrapant-se a
les pàgines ele la geologia i fent veure que
respira un amoniac científic que guareix de
tot embriagament, de tat enterboliment de
la fantasia.
Jo confesso que estaria molt content que

aquest animal prediluvià d'Escòcia fos una
realitat. Mentrestant, el meu' modest escep-
ticisme es satisfà considerant com a mons-
tres divertidíssims i plens d'imprevist una
sèrie de pares de familia que als ulls dels
meus contemporanis no tenen res de par-
ticular.

Jossr MaRta ne SAGARRA

Aquest senyors al control	 1dios la presencia del monstre en un Llac d'Es-



CENT ANYS DE CENTRALISME

flqovern civil deBarceIona
' Amb el traspàs del servei d'Ordre públic,	 và el carreró que separava el palau de ley

Catalunya cancelia la tradició dels governa-	 altres edificacions urbanes i servia d'entra-
dors civils, creats per la Ilei de _1833 que;tdívi-	 da a algunes dependències i serveis particu-
dia el territori de l'Estat espanyol en pj wmn-	 lars. -,
ties. El destí volia que la promulgació de la	 En cent anys la llista de governadors
ilei provincial s'escaigués el mateix.anv ele la	 civils de Barcelona eps, donaria segurament
publicaeu de 1'(7da• aJa Patrjq d'Aribaú; prop d'urr̀'eepteñar de•noni* Això vol  dir
un estt'af)' desi au tista'rte ha disposat -que que el` cárree de governador çra ;dificil de
en colebrár el centenari de laiènaixença tíu-' sostenir davant-la- multipliettat dels ••proble-
dada amb 'aquella famosa poesia, Catalu- mes que plantejava la intensa vitalitat bar-
nya, gràcies al reconeixement de.1'autono-	 celomna. Les :facultats que la=Ilei adjudicava

L"antiga duana, desQrés Governi civil de I?arcelona

LA DIPLOMACIA SECRETA EN PLE FAVOR

Les converseser al desarmamentp
Ouan Mussolini incitava amb una campa-

nya vivíssima el poble italià a intervenir en
la guerra mundial al costat de França, d'An-
glaterra i de Rússia, ell, que fins feia poc
havia estat socialista antimilitarista i amb
Gustave Hervé un dels majors escarnidors
del sentiment de pàtria, afirmava que el sa

-erifici era necessari per al triomf :de la demo-
cràcia, un millor arranjament polític inter-
nacional basat en un desarmament general
i total i en l'abolició de . la diplomàcia secre-

i

I)rsarniaineñt. Sis-cents aer vj^lans italians a- Ferruri

Es molt probable que Drummond hagi fet
compendre a Mussolini que no era oporiú
de tractar en la conversa de certes qüestions
perilloses, i que Simon no podia ésser a
Roma més que un simple observador. El
(luce ha hagut d'acontentar-se'n, però ha
volgut pendre's una . petita venjança. En
efecte, mentre en la. sala (Paquell magnifie
palau que la Repúblíca de Venècia féu cons-
truir a Roma, els dos homes polítics estaven
reusiits, tres-cents oficials dels asantguardis-

s , c,) L

mia, recobrés la seva unitat polfttca posada
en entredit çlurant un segle.	 .

La,história del goyèrn.cïvil de Barcelona
és la història • del vu^tcentísmè .barceloní, . i
]'edifici que serví d'estatge als representants
ele la monarquia i del poder central, ha estat
tm dels més populars de la ciutat. Construït
en 1790, pel ministre comte de Ron-
cali, primerament F4*i d'estimat aduana. Les 1
seves belles proporclans' i la ' discreció de l'or

-riamentació, pròpies i 'gu'st de l'època, avui
li donen un accent e péctal i un valor ar-
quitectònic positiu.

listaEl propòsit del prole( segurament,
seria el de tancar la plaça per aquell costat
amb un edifici que to desdigués del palau
reial gtie hi hav'ia!á l' filtra banda del passeig
i_ agafava ` tot el costat de"la plaça, 'davant
per davant de Llotja. Ei palau que donà
room a aquell bell indret barceloní, un' dels
més elegants i ben compostos de la ciutat,
fou destruït per un incendi l'any 1865 i en
el solar vacant foren edificades les cases que
existeixen avui, darrera les quals es conser-

CONTINENTAL
Claris, 5,	 Telèfon 19763

BARCELONA

itt càrrec i l'acusada representació política
que duia aparellada oonverttèn el goVernaclor
civil en unia 'mena de virrei que intervenia
en tots els ,aspectes de la vida pública ciu-
tadana. Per això, donada la importància
política i social de la seva jurisdicció, el go-
vern civil ele Barcelona de fet tenia la cate-
goria d'un ministeri i la designació per al
càrrec conferia 'capacitat per a obtenir una
cartera ministerial.

.Es comprèn, dones, que el govern civil
de Barcelona hagi estat com un tascó clavat
al cor de la vida pública barcelonina, com
la representació més pròxima i 'activa del
centralisme espanyol condensat en la monar-
quia. Aquesta -tute1á que sdguia pas a pas
totes les 'act'ivitats ci'utadanes;, que es fea
sentir en tots els moments; era' de les coses
més vexatòries per 'a l'esperit català; i era
un punt singularment estratègic per tota
mena de profits. Per molts homes poc escru-
polosos, un any de governador civil de Bar-
celona equivalia a un cop favorable de la
fortuna; i alguns dels que els governs de
Madrid varen enviar-hi, en aquella casa de
la Plaça ele Palau trobà tot el que !necessita-
va per a refer-se cíe contratemps econòmics
que. havien posat .. en perill la seva posició
social,

La República ha' fet possible que Çatalu-
nva i' Barcelona safranquissin d'aquesta tyi-
tela centralista °i reconquistessin les respon

-sabilitats 'de govern, sistemáticament enea-
manades a personalitats forasteres, que molt
sovint, per ignorància, negligència o mala
voluntat, havien estat el pitjor obstacle per
solucionar conflictes públics o problemes ur-
gents de positiva importància. Amb l'auto

-nomia haurà començat la catalanització d'a-
quella casa que en, dos -anys i mig han ocu-
pat personalitats eminents de, Catalunya;
l'autonomia, en satisfer en part les aspira-
•ions dels catalans, ha destruït la fortalesa
centralista que per nosaltres era el govern
civil.	 .

Els cent anys de governadors civils han
estat el contrapès dels cent anys de la re-
naixença de Catalunya. En triomfar l'una
hain caigut els altres. Comença una època
nova per aquella casa, eles de la qual es ma-
nejaven els ressorts mestres de l'ordre pú-
blic de Barcelona. Avui, aquestes responsabi-
litats han estat ampliades i' depenen de la
Generalitat,, expressió auténtica de la 'unitat
espiritual i política de Catalunya. Desitgem
que la llegenda sinistra que es conservava
al volt d'aquella casa s'esvaeixi per sempre
més i que els ciutadans la mirin com la de-
fensa més eficaç ele la seguretat personal
deis catalans i -de l'ordre de la ciutat i de
Catalunya.

CARLES CAPDEVILA

Lunat carsky

Per bé•que toniunistn sincer, Lunalxarsky
apreciava les obres d'art encara que no es-
tiguessin d'açord auib l'estètica ;narxista,
com en una altra nota de la pàgina literària
d'aquest mateix número és prou remarcat.

Una vegada, un jove crític proletari, vá
escriure, en una crítica, que una obra de
teatre d'un altre' ¢scriptor proletari, el per-
sonatge principal de' la' qual era el volant
d'una màquina, velks'niés que totes les tra-'.
gèdies del passat.

Lunatxarsky .li • va replicar suaument :'
—Permeteu-me que, de moment, prefe- I

neixi Shakespeare o Goethe.
—Què voleu dir, de moment?
—Vull dir fins que la literatura proletària

hagi produït un Shakespeare o un Goethe.

Fa cosa dos anys, a Ginebra, la	 -c d	 ys ,	 deG
legació russa era la mé's pe?seguïda perles
demandes d'entrevistes; de tal manera que

El darrer retrat de Lunatxarsky, per E.
L'pinow

l'hotel on s'estatjava era sempre pie de pi-
dolaires. Lunatxarsky, donant una ullada a

la llista de visitants que li presentava la
necànògrafa :

—Decididament, és possible de destruir els
1alaus, però no les antesales!

Els nazis no dormen
A Ginebra no -hi ha ningú, la Societat de

les Nacions està deserta, la sala dels pe-
riodistes, habitualment tan animada, no res-
sona del 'repic dé les anàg7tirles' d'escriure.
Només, dos cops cada dia, alguns homes
s'hi troben, discuteixen i escriuen.

Són periodistes alemanys, és -n. dir' fun-
cionaris - del Reich.

Però Alemanva no s'ha retirat de la
S. de les N.? Què hi faca, doncs, a Gine-
bra? Es diu que preparen grans plans de
j ropaganda.

En pro de la S. de les N.

Hi ha gent que es dediquen .a declarar
.marta-i àdhuc enterrada la .Societat de les
Nacions. íhlussolini, Hitler i Litvinoff han
coincidit a tractar-la de cadàver. Però uns
quants bons, europeus no es volen donar per
vençuts.	 `

Heus ací -el que se li ha acudit a fules
Romains, que no en va és autor d'aquesta
novella. cíclica — sis volums publicats — que
es titula Els homes de bona voluntat.
1 Després d'haver remarcat que la feblesa

de l'organisme ginebrí és de no adreçar-se
1
a l'element imaginació i enca.za menys al
fanatisrree, exclama, recordant que és el fun-
dador de l'escola unanimista :

aY'oldria gire es fessin per a ella mani-

feslacions populars i apassionants que re-
mouen les multituds, que es fessin coniti-
ves i música, que per a ella omplissin el
•çel'áe bombes i .de focs artificials.n

]a hi ha qui prepara bombes i focs arii-
fici ctls, però no els que es pensa el nòrtna-
lista Louis Farigotde, f uses Rooiains en li-
teratura.

EIs que s'apro/ten

ta, a la qual atribuïa tota la responstbilïtat
de la guerra. El pobla italià respongué a
la crida de à'lussolini, D'Annunzio, Alberti
ni e$issolUi, Bonorni, "forre, etc., ï obliga
el govern-on hi havia homes dç provada te
democràtica com Orlando' 'i Di San Giulia-
no, a declarar la guerra a Austria, i, cm
any després, a Alemanva.

En els camps de batalla italians caigueren
65o.00c homes, i els ferits i mutilats arri

-baren a l'étïbrme cifra d'un milió i mig.
Ara, Mussolilfi és partiddri,d'uu rearmament
d'aquell poble per abatre el militarisme del
qual imcità els seus connacionals a la guerra,
i també ha estat el primer de rependre' el
deplorable i perillós sistema de la diplomàcia
secreta, que conduiria a la destrucció de la
S. dé les : i à la tecomposició ,d'Europa etc ï
grups'1 a`liances, és a dit a 1 anomenada po
lítica d'èquilibri.	 _'

Així' doncs, hem .de constatar que aquests
darrers temps els pobles són generalment
considerats com una mena de quantitat ne

-gligible., llevat de convertir-se, quan calgui,
en materidl` humà per' a alimentar el foc
bèllic. Els gpverns .tracten les qüestions més
greus conçeritepts' la situació d'Europa; la
pau i la guerra, i després es limiten a donar- .
re compte amb comunicats poc explícits. No'
beco cregut mai' én la possibilitat de realit-
zar 'là concepció mussoliniana de 1915 de fer
diplomàcia a 'la plaça pública, però hem'es- 1
tat sempre partidaris ele la valorització mà-
xima de la sohirania popular, i per això con- p
ve"riçuts de la necessitat, àdhuc del deure,
per part deis governs, de ten iu sempre in-
formada l'opinió pública de tots els ende- 'I
veniments.

***

Donat el sistema actualment en ús, (le tu-
tes les converses que s'han descabdellat a
Roma i a Londres o a París, de totes les no-
goeiacions en curs, se'n sap ben poc o gaire-
bé res, i el que se'n sap, per tal com pro-
cedeix de fonts diverses, sovint és contra-
dietori. Només la llarga pràctica periodística
pot ,permetre de llegir entre ratlles i intuir
quin sigui' el resultat de certes converses.

Deturem-mos — perquè és el darrer 1'et.
important -- en les converses entre Musso-
lini i John Simon que han tingut lloc a dar-
reries de la passada setmana.

EI ministre anglès d'Afers estrangers féu
saber que havia anat a Capri — malgrat
que ]'estació fos poc propícia per a una,es-
tada a l'illa — només a reposar. 'Pero pis,
sant per París s'entrevista amb Paul-Bon-
cour i Chautemps i dóna a entendre que es
compenetra amb les justes ranas esposades
en el memoràndum tramès per França al
govern del$eiçh. Prossegueix en forma ofi-
cial — almenys pels honors que s'ha deixat
tributar —, el, yiatge per Itàlia, sense detu-
rar-se a Roma, ni passar-hi tan "sòls; ja que
pren a Gènova l'hidroplà que l'ha cíe con-
luir directament al Iloc que fou teatre de les
orgies de Tiberi, i s'hi estatja en el mateix
hotel del cap de les milícies hitlerianes.
Rep dues vegades la visita de sir Erie Drum-
mond — l'ex-secretari general de la S. de
les N., de la qual avui ésadversari, després
de deure-li la seva carrera —, l'actual am-
baixador anglès a Roma, i s'endevina' que
deu haver servit d'intermediari entre Musso-
lini i Simon. Sobre què? Existia algun punt
divergent que era oportú d'aclarir abans que
rs trobessin 1 ex-director de la Lottà di classe
i el ministre anglès? Es de creure.-ho, altra-
ment sir Erie no hauria fet dues vegades
el trajecte Roma-Capri. El govern anglès
aquests darrers dies ha escoltat les veus de
tots els partits de la Cambra hostils a la
reforma de la S. de les N., i ep ajoria 
paradoxalment, només els laboristes ;_hi són

favorables!	 contràries a coneedb el re-
armament demanat per Hitler, Msk --onald
i John Simon, si poguessin, probablement
seguirien de bona gana els sistemes musso-
linians o hitlerians, consistents a fer el que
es vol i no dar-ne compte a ningú. Però
Anglaterra ha estat mare del parlamenta-
risme, i no sembla pas que, en aquest paí•
la seva força hagi de mmrar.

tes han anat (t fer una «demostración da-
cant  seu. Tothom sap que els avantguar-
distes són xicots de catorze a setze anys que
han rebut una preparació bèllica. Per a una
conversa sobre la pau, I'esçeps degué sem-
blar molt típica a Simon!

John Simon i Mussolini tenen dues llar-
gues entrevistes. Algun breu i incomprensi-
ble comunicat en dóna compte al públic. La
premsa italiana, que havia dit que d'aquesta
conversa depenien els destins del món; es
troba embarassáda. Galeazzo Cianó, gendre
del (luce i cap de l'oficina de premsa, ado-
nant-se del malestar creat en el camp pe-
riodístic, déu haver procurat que es dones-
sin més àmplies explicacions sobre el resul-
tat de . la conversa ren la qual eren fits èls
ulls de tot el món». I aleshores s'ha lliurat
als diaris un uou comunicat, menys lacònic,
si nio • finés clar.. Però entre ratlles es llegeix
que" Siní i i Mussolini han _quedat d'acord
sobre la necessitat d'esforçar -se a arribar a
un acord en la qüestió del desarmament,
però què Mussolini ha defensat la causa . hit-
lèriana del rearmament d'Alemanya, men-
tre que Siníori ha exposat la D'Iussolini que
França no vol cedir sobre aquest punt, per
raons .d'elemental prudencia. En canvi cš
coitíprèFn, Bé' que Simon ha reeixit a fer com

-pendre a Mussolini, que la teatral sessió. del
Grau Consell Feixista per a la reformi de
la S. ele les N. ha estat una planxa,. perquè
ni Anglaterra ni França no es poden. adhe-
rir mai a püa tesi semblant. Aleshores, nÿ
podent fer res (le millor, els diaris italians
han..reprts.,:la,campanya antifrancesa, amb
ün estil gairebé semblant al que s'usava
abans, del viatge de Jouvenel a Roma."

I el tan esperat resultat de l'entrevista
Simon-.Mussolini ha estat, fet i fet,- de dei-
xar les coses com estaven...

*.**	 .

De totes maneres, .la situació no podrà
tenir un caràcter nou i potser decisiu fins
després de la resposta d'Alemanya al memo-
r tnclum francès. Aquest mernoràndumi re-
dactat per Massigli, delegat del Quai d',Ór-
say a la Conferència del Desarmament esta
inspirat en consideracions pacifistes i con-

eiliadores. El poble francès, sense distin
-cions, és pacifista, i el govern interpreta bé

la seva voluntat. Però l'esperit de concilia-
(ó mo .pot arribar fins á la feblesa. França

està pel dèsarmament gradual. Si Aleranya
té ganes sinceres de pau, ha de renunciar

á qualsevulla vèlleïtat de rearmar-se. Però
an plená paradoxa, Alemanya vol arribar al

desarmament general 'a través del seu rear-
mament. El bon sentit deixa er,clevinar fà-
cilment de quina banda està la raó. Espe-
rcm la resposta ele Hitler i després veurem
com es precisa la situació, cosa que depen-
drà també de l'actitud definitiva . que adop-
tarà Anglaterra.

Constaten' per ara, com a'sítnptorna con-
fortan t, que l'ofensiva intentada 'contra la
S. de les N. pot dir-se que ha fracassat.
Així, l'anunci çjonat per l'Agèncïa Radio,
que és de les .millor informades, sobre`l'in,
grés .gairebé segur, en •Una data pròxima,•
de Rússia en l'organisme ,ginei.rí, 1 la par-
ticipació espiritual si no efeçtiva assegurada
per Roosgyèlt,,riemostren que la;S. de les N,
encara és forta. Una mica d'activitat per
part dels països democràtics j pacifistes pot
ésser prou perquè Ginebra tornï a ésser all
que era en -la concepció dels fundadors de
la S. de les N.., que hauria d'ésser en finte-
rès de la pau : un parlament internacional
de decisions inapellables i de forçà execu-
tiva.

. 	 TIGGIS

E:it en a mida
Corbates iwtrlijablai
Püemee a bça prm'

JAUME' , u
'	 Telèfon 1165$

Mirant

Duca

lluca, el. ministre rpmanès assassinat a
Sindia, havia estudiat a la Facullal de Drel,
els •cursos de la qual seguia tol sovint des
dçl, cafè Vachette, on discutia, a la faula de
ilIoréas, amb Henri Albert• el traductor fran-
cès.de Nietzsche, que havia acabat ntig con-
vençut per les teories aristocràtiques del peu

-sador alemany, mentre l'estudiant romanès
ja era .liberal..

—Nietzsche — deia Duce —, vosaltres els
francesos, amb el vos/re escepticisnie, sabreu
absorbir-lo sense que us faci anal. Voltaire i
Renan us han immunitzat •contra aquesta
nena de tòxics intellectuals. Però ja veureii
quines desgràcies farà en els pobles que ato
tenen cap antídot!

.4nrata de l'assassinat del ministre, 1'Ad-
verul de Bucarest publicava aquesta notí-
cia

cc Un membre de la famíl: ?t Daca ens ha
comunicat un detall inlQressionant en relació
anab l'assassinat del president del Consell.

,>En saber que el seu pare havia estat en-
carregat de formar ministeri, el fill del di-
funt, conseller a la legació rornanesa de Tò-
quio, havia expedit aquest telegrama lacònic,
que agafa una tràgica significació després
de l'assassinat de l'estació de Sinaia

))Felicitacions i condols. — ]ordi.))

—.D'ençà que m he especialitzat en la ca-
misa de color, no sé el que és crisi i treballo
amb tot el món.

_	 (Ric el Rar . París)
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PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

- ANTONI MARTI
Màxima rapidesa ® Màxima qualitat
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LES ESTRENES	 t

n ¡ladre

j
Es una '.11àstima haver traduït .un títol tap

ust, tan suggestiu dins la seva vaguetat
com. és Trduble in Paradise, per Un ladrón
en la alcoba. Llevat tle les persones que
saben el que, vol dir un frlm de Lubitsch,,
les abres hauran pensat que darrera aquest
títol hi havia un vodevil corrent, ti 'aquells

a I

seguir .una pellícula així. que iio té aÏtra
fundó que la (le divertir el pc`rblic Lubitsch
està, sembla, enamorat d'aquesta fórmula
de films...' i la 'Paramount també. La ve-
ritat, no voldríem nosaltres tampoc renun-
ciar-hi, però e.ns'sap greu que Lubitsch, que
és capaç d'altres coses', no diversifiqui un

«Mirador»
presentarà.molt aviat, al

l'excepcional film de
Wílliam	 K.	 Howard:	 j

ElPoder
i la Glòria
(Tbomas Gardner)

Avui i cada dia

UNA OBRA MESTRA

e•» 	 IIlebelei Ue M ax 0 hu s^p

	

Heus aquí, amb Liebelei, u,n film de pri-	 desenvolupant simultàniament tots els fac-

	

. mera çlassd. Una pellícula signada per un	 tors en joc i conduint la marxa de les ac-

	

autijr ahir encare un desconegut en el món	 cions amb mesura i ,claredat. Ha estat con-del cinema ; Max Ophüls. Sense antece- cís i ha fet prova d'un tacte que no és pas

	

(lents, aquest director ha aconseguit, partint	 la característica dels seus compatriotes:

	

d'una peça teatral d'Arthúr Schnitzler, com-	 Exemples, les escenes del duel i la del suï.pondre un film que fa urna gran impressió • . cidi. Aquell segon dispar tarda a fer-se sea-

EI. principals protagonistes de <<1iebelei»

i. que revela 'una 'idtellïgèncra q ie u po ha-	 tir, ;instant d'angoixa insuportable Aquellavíenm retrobat en cap producció -teuropea .' finestra oberta .i buida.,. Escoñes fue es pro-d'ençà de Noies d'itniforme	 7onguca, sí, però • mai escenes que s'allar-\lix Ophül .( ha sabut imposar-nòs,'amb 'ga- in: Snn moments significatius que caluna força ie veritat que ningú np'résisteix, , s!iJo tllar. E. per,,èxemplc, el passeig amburna anècdota que per algunes d`ç,les seves el trineu pels • camps coberts do neu '-i decaracterístiques d'ambient i d'a ns, dels :,`tombes..,
sentiments en acció, es situa en. 'ún món-	 La mort, heus, aquí un terna que tip cs.que no és pas el nostre. Amb tot, e contagi • pírssible defugir fiqui. Darrera aquesta his-sentimental és instantani; Hi ha aquí la	 tòria ( amors dissortats hi ha. um,.. utor,presència d'una gran capacitat an: la creació ` l'obra del qual, cóni, la d'utr •ltre •riovellistad'una G.cció cinematogràfica vibrant tota 	 •Ththa sa 1+Iaríñ , sentirla: lo c rella d'emoció íntima i veritable	 . 'sen	 mtit 1'alé de la Qr1 El persament tle ]a

	

Viena d	 mel teps ele Francesc, Josep,, ofi' 	 mort plana .ací per' 	 els èsdeveniciafs l( 1''exèrci1 imperial, dues noies, Mizzi	 ments, aque4l pensament visionari i heroici Cristina, 1''uoa 'despreocupada i no (1 el _i confús, herència vivent en les lletres ale-gint les diversions fàcils, l'altra concentrada	 manyes, de la llegenda de I'ristany i Isoldxi sentimental, capaç per això mateix d'urna	 i dels I7inines a la nit de Novalis,vehemència perillosa en la passió; un amor No 'és per res 'qué en el passeig' éif"trineufatal doblat d'adulteri qué posa en joc' un en el curs del qual els enamorats juguensentit de l'honor; avui desusat, un duel, vrq `'amb 'el- mot eternitat; t8t fent-Se juran1eht,spïcidi, heus aquí ràpida^ent anotats els que''pretenen vónesr el temps ([01'tot'bu'ingredients que ittegren aquesta histèria ea- -muda', passen per davant 1'espectador' lesracterística de Schnitiler que Max Ophuls creus de les 'tombes. Aquelles , creus napa-ha trasplantat al cinema arpó una gran com-, . reixeranen acabar 'el film mentre 114)111 sent
prensió dej que és el cinema	 : l'eco dels 'j uraments confiats en un dia á'en-EI resultat ha estat una pellícula Bramà-' tusrasme: I quan Fritz visita la rasa de;
tica que entre bagatelles i sobresalts marxa Crrstma — aquesta escena tan emocionant
Cal) un desenllaç tràgic. Amarg, molen- : el seu rostre i el seu gest son els d'urconiás, embolcallat en , músiques ;vieneses. •home que s'acomiada del món. Fidalment,'que són fiaria invitació a ,I'ensomni i tras-,! el suïcidi tic Cristina és un gest típicament;puant sempre un accent . d'intimitat, adés romàntic; condicionat no tant per u n deses-;dolç i tenàramént esC ptiç, adés dolorós i per com per una esperança t1'ultra-tomba.)tràgic. Un to de qualitat, d'una qualitat im= Els intèrprets han secundat admirable-palpable, però que s'infiltra en 1''ànim de,. ment el director. De totes maneres, 'com
l'espectador que per uns moments es refà . que ja havíem vist Louise Ullrich en un°
una sensibili tat 'rom tnticà"	 t.. 	 film que aviat s'estrenarà, i aquí l'hem vistaNingú no Eodrà contradir l'alta qualitat _molt millor, hem de pensar que, com tantes
ciinematogrhfica 'de, Pobra: Máx Ophuls ha' vegades, és encara el director qui ha dictat1uocet1i1 d'una `manera sins ti ea, prenent` i	 la tasca as intèrprets. Res pero de dismi-
.!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl11111H1111111111111111f11illlli^	 fluir llurs mèrits. Magda Schmeider és una,
C	 veritable revelació i els altres actors estan

_	 tan justos en ,llurs rols respectius que costa

	

EL	
imagünar-1,os independents d'aquests. ,.

La direcciG musical, exce4lent. Els frag-
E	 ments d'El rapte del serrall, en començar„

[	 i el d	 ede la Cinquna si,nfónia de Beethoven,•	 2 a S LT M A 11 A	 = 'n acabar, són dues utilitzacions de la mú-
rica dels grans mestres, fetes amb una tus-=	 f •	 •	 = creció que cal aplaudir.

d e •x i t d e	 _	 Joia PALAU

E1 doblatge dels films.

_	 Tots els crítics i el liúblic en general es-`
—	 _ tan contents perquè" aquesta temporada és,
_ 	 e

•	 ^	
`': r	 _ per ara, de ]es bones , que s'han vist. En

	

^	 = general, hom no pot queixar-se dels pro-

	

,	 '	

E 
granes.

MiRiAM HO • •Hf	 =	 Pero és que, sobretot els crítics, van al
KAY FRANli!	 = cinema en dies d'estrena, em què' s'acos-

H	 NM$HM.L	 tumá a lanar la versió original. En canvi,
® é els altres dies hom serveix una versió espa-

^nyola que, la majoria de vegades, tot s'ho
Dilluns vinent	 = necessita.

E	 No valdria la pena de provar; àdhuc en

CharlCharles^au ^^D^j i = els cinemes de barriada, la versió original?
es _ Estem segurs que el públic la rebria bé.
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5 Segons la famosa novella

de G. M. Wells
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Kafheríne Hepburn
Hans Jacob que des de Hollywood escriu

cròniques per a diaris europeus; diu en una
de les seves darreres :

«L'anglesa Katherine Hepburn és consi-
derada com la més gran competidora de
Greta Garbo i de Marlene Dietrich. La intel-
ligentíssima actriu anglesa té un gran avan-
tatge sobre les seves dues collegues : és an-
glesa, parla anglès. Ha arribat a sorpendre
Hollywood, que no s'esvera (le gaires coses,
per la serietat amb què ha començat a tre-
ballar. Ha emparaulat un dels millors pos-
tors en escena americans, al qual hauria dit:
<Conec els meus defectes : les modulacions
de la meva veu manquen de disciplina i de
matisos; de vegades encara no sé art posar
les mans ; em diuen que camino com ,un
estudiant, i ino com una gran dama. Els
meus pentinats no tenen estil. Bé, doncs,
cal que aprengui tot aixòJt I semblo que
en el seu pròxim film Katherine Hepburn
començarà a esdevenir la igual de la Garbo
i de la Dietrich.

Una profecia de Tol oí

Quan Tolstoi complí vuitanta anys, la seva
casa de Iasnaia Poliana es veié envaïda de
repòrters fotogràfics i àdhuc algum opera-
dor cinematogràfic. D'això fa vint-i-cinc
anys. Tolstoi sinteressà molt per les màqui-
nes cinematogràfiques i no es cansà de fer
preguntes als operadors. Després, confià al
seu amic Kusmmski

—Ja veuràs comaquesta maneta capgi-
rarà la nostra vida d''escriptors: Serà el sím-
bol— potser ja l'és d'una "gran ofensiva
contra els Vells mitjans; els vells recursos de
la literatura. Dia vindrà que haurem d'a-
daptar-nos a aquestes dues coses : l'objectiu
i la pamtaila. Em sembla que es farà neces-
sària una nova manera d'escriure. Es una
revolució que no em preocupa, sinó que, al
contrari, m'engresca. La rapidesa de les es-
cenes i el canvi de situacions em semblen
millor que la lentitud deis nostres llibres. El
cinema ha descobert el secret del moviment.
I ,això és una' cosa grandiosa. Quan jo es-
crivia El cadàver vivent, em mossegava els
llavis perquè no • podia representar berts
quadros i passar immediatament d'un epi-
sodi a l'altre. • 

1 després d'una pausa, afegís.
--Estic pensant seriosament a escriure al-

guna cosa per al cinema. Ja tinc començat;
un argúment, un terrible argument...

':- En efecte,en maig de tgog'^Tolstoi,escrivf.
el °canemàs d'un drama bastant "violent, pero
la malal'ïia! glae Phavi de •dur a la mort el
privà de tirar endavant el • seu projecte.

Elizabefl ' Belrgner

Elizabeth-Bergner, austríaca de naixença i
bandejada HdrAlemanya per Hitler, ha con-
quistat 1'áfétió del públic anglès. Elizabeth
no és una beutat de deba, °però tot Londres.
va a 1'Apollo Theater a veure-la en No m'es-
capeu . raï, de Margaret Kennedy.

I, a Elstree on etts han ofert, amb La,
vida privada d'Erm( VIII, l'Anglaterra dele
segle xvt, estan a pgnt:de donar-nos la Rús-
sia del'itViir amb La Gvpn Caterina; el pa-
per de la qual ha estat confiat a Elizabeth°
Bergner, que treballa, sota la direcció d'A.
Korda, al costat de Dougl2s Junior.

Pel que es pot treure • de la prernsa an-
glesa, La Gran Caterina és també un gran
film ien el] Elizabeth Berg:ner conquistarà
a tot Europa aquella situació que Hitler ha
volgut negar-li a Alemanya.
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«Un lladre a i alcova t

tan mediocres que ens envien de Jcainvitle pic més les seves activitats. Es que hauremde tàint en tant	 cl' acabar, ,enyorant El Patriota? Ens trobemUna obra de Lubitsch es sigui el que davant: , d'un home d'un talent excepcionalsigui, abans que tot, uin triomf del' cinema.	 Per això ens podem mostrar exigents.Trouble in Paradise no desmereix per res
de les obres anteriors d'aquest gènere que
ens ha servit el gran director alemany. Amb	 Els programes d'estrenes han estat aquestael tema més convencional que càpiga ima-	 dies duna qualitat' veritablement insupera-ginar, emprant decididament un to de farsa	 ble. Si jo tingués un milió, Cynara- r Laque no recula clavant de cap inversemblan- vida privada d'Enric VIII, simLJltàniament Iça, Lubitsch ha fet una pellícula 'àgil, -di.	 1 .ara 'tenim Trouble in Paradise i Liebelei,vertida, amb unes figures de complement i fora meritoris també Fra Diòvoló i Cre-
que són delicioses de deba, tele tot" el film ' huscle roig. No diem que continuï, porqué si
de situacions 'xocants que acrediten la fèrtil	durés gaire . això; el cinema canstitçliria' pelimaginació de l 'autor. barceloní de gust una cosa eecéssivament'ab_Creiem que és un mèrit molt gran acon- sorbent. — P..

. .	 ., ,. . . . .	 . ‚ ,, r rifi	J, 	 .i.	 —	 —	 . . .. --,
t.ES SESSIONS "MIRADOR"

E1poder i la glòria (Thomas Gardner)"

Decididament, la nostfa propera sessió; K. Howard. Ens plaµ ata, a cine ,ans deserà per presentar Poder 'i Gloria, Aquesta	 distància, recordar que la segona pellículasessió tindrà lloc al Fantàsio; local on han	 que va fer l'objecte d'una de les nostrestingut ja lloc tres de les nostres sessions	 sessions fou Una xicota a cada port deper totes les' quals tenim amples motilas Howard Hawks i que després d'aquesta, end'estar satisfets: Recordem -les ï El cama de	 diverses ocasions, ens vàrem referir des d'a-la vida, Noies d'unifotrne i Sóc un fugitiu	 questes pàgines a una .pellícula de WilliamEsperem ara que Poder i Glòria no . desdirà	 K. Howard titulada Pirata del riu, queP( r res, als ulls dels mostre s. lectors, d'a-	 presentava grans afiinitats amb l'obra dequells programes anteriors.	 H. Hawks i, que al nostre entenclre era unaPoder i Glòria és una l;ellícula de William	 pura obra mestra del cinema mut, oblidada
er 1	 í'p a cr tica r mo remarcada pel public.

Des d'aleshores . °hem ,segui't ' la' tasca ' de
William K. Honvard 'que mai pic ens ha
decebut i que avui ens sorprèn amb aquesta
remarcable cinta El Poder i la Glòria; de
la qual ha escrit André Sav'oir,'èl conegut
home de teatre, que amb ella l'autor ha
realitzat una revolució en la tècnica cine-
matogràfica.

Amb la deguda anticipació comunicarem
la data . d'aquesta sessió, que ai=ui encara
no hem pogut fixar.	 .



B. G. K. films inaugura l'aristocràtic

M 	 Cinema

I'obra cim de la cinematografia europea
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Dr, HUG RIESENFEID

un film de B, G. K.

s,	 o cap
Inútilment retreuen uns i altres que ells

prou escriuen per al teatre, i si les obres
no són representades és degut al mal gust i.
exigències de les companyies dramàtiques,
o a la pèssíma qualitat d'aquestes (que tot
això ha estat (l it). Caldrà recordar encara
els mots de Cervantes sobre la'probresa d'es-
cenari, en el seu temps? I malgrat això,
tota una sèrie de dramaturgs illustres—que
va des de Lope de Rueda al mateix Lbpe
de Vega — no en conegueren d'altre, i què
dir de la pobra companyia de l'actor i autor
Guillem Shakespeare?
Una cosa hi ha, evident: que la gent no

anirà al teatre mentre hom vulgui fer pas-
sar garrofins per cafè, i antigalles alienes
al nostre esperit; si les obres d'alemanys,
hongaresos i francesos tenen més tremp,
sembla debades invocar el patriotisme i pre-
tendre un teatre d'Estat. Que la sola cosa
que pot millorar de, nivell actors i públic,
és la bona qualitat de la producció Gramà -
tica. «Si els esportistes obtenen de l'Estat
els gimnasis i els estadis, i els autors, en
canvi, no aconsegueixen els teatres nous i
llur organització, no vol dir sinó que aquests
no s'afanyen prou. I no ho fan perquè no
són prou convençuts, manats i empesos d'un
instint imperiós o d'una voluntat profun-
da : perquè en els corrents de la nostra li-
teratura imperen encara l'academicisme i el
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EL. TEATRE
Les danses. de la Argentina"

1>	 tonia Mercé, Argentina, és l'única dan- tot, té	 un	 formidable temperament d'artis-
sarma espanyola, i una de les poques mim- ta nada.
dials, que ha realitzat la difícil performança Les seves	 castanyoles	 mereixerien llargs
d'associar indissolublement	 la	 mtelli ència comentaris.	 No	 són	 els	 cròtals	 de	 fusta,
i	 l'instint,	 la	 tècnica	 i	 la	 inspiració.	 Un simple acompanyament monòton i mecàmie
crític ha dit d'ella que ha fet triomfar I'es- de	 tantes	 ballarines	 sinó	 un	 instrument
perit	 d'Occident	 de	 i t	 crida	 de	 l'Orient, nou,	 que	 crea timbres	 inèdits i	variats,	 i
que ha	 reconquistat	 l'Andalusia als àrabs. matisacions	 infinites,	 i que murmura,	 riu.
I	 que, com tot artista	 creador, ha plegat plora,	 suplica,	 exigeix,	 que	 parla	 literal-
les	 danses	 populars,	 balbuceig	 de	 l'instint ment...
primitiu,	 a un estil. Es a , dir que I Argen- Però el que fa d'Argentina una dansarina
tina ha frenat les explosions,
de l'instint incontrolat amb
els principis de ]'escola.

Aquesta escola s'endevina
en tots els balls de la gran
artista. Heus ací, per exem-
ple, els brisés de costat... Un
moment, però.	 Encara que
parlem de balls	 espanyolís-
sims, emprem els noms fran-
cesos dels passos perquè són
els	 que	 utilitzen	 a	 tot	 e!
món, i perquè preferim rond
de jambe	 o pas de chat a {yF »t
rudisan,	 patxat o altres de-. t
formacions	 que corren	 per
les nostres acadèmies... Heus' = 'r
ací, doncs, els brisés de cos-
tat	 'i	 els , entrechats	 quatre
del Bolero, d'un dibuix finís-
sim ;	 les	 cabrioles: de	 rara

'precisió de Castilla ;. la gran t
seguretat dels embo£tés de la - 6
Dansa del foc ; la unitat in-
destructible, tan extraordinà-
riamont difícil,	 entre els ta-
lons 	 castanyoles en les g•
Seguidillas...	 I	 els	 dévelop-
pes:,a la quarta endavant en
la ,'.unza	 V.	 .I,	 sobretot;
la 'impecable co1•locació dels
braços en totes les danses...

Són	 tots	 aquests	 passos, ,t')t'+a
triats a l'atzar,	 els	 que enss tI

fan afirmar que l'escola és
el canemàs geomètric de tots
els bal}s de l'Argentina. Però
no la geometria brutal, cu-
bista gosaríem dir, dels cien-
tífics	 ballarins	 russos,	 sinó
una geometria endolcida, feta	 LArgentina en ((Tango flamenco»
gairebé invisible per la grà-
cia.	 Els	 dévelop¢és	 de	 la
Danza . 1, per exemple, l'Argentina els exc- única,	 excepcional,	 extraordinària,	 és	 la
cuta a mitja alçada.	 No perquè no	 sigui seva	 personalitat	 múltiple	 que	 li	 permet
capaç	 d'arribar	 a	 l'angle	 recte,	 sinó	 per- cultivar amb la mateixa perfecció les dan-
qué aquestes línies trencades serien	 incom-. -ses; espanyoles més diverses, i donar a,ca-
patibles	 amb	 la	 finor i el	 matís del - seu dascuna,•el :caràcter que li correspon.	 Anar
arta I ;és	 que l'Argentina_ ha après les re- de la, intensitat e pressiv-a de Alá Dansa del
gles. Però , ha volgut — l'escola clàssica es- foc	 de	 Falla,	 expressió, dramàtica	 de	 tota
rrangula la	 personalitat,	 diu	 ella — i	 ha, la	 superstició	 gitana, .a la	 lleugeresa	 i	 la
sabut oblidar-les.	Els	 seus balls	 són plens finor,	 la	 ingenuttat	 del	 Bolero	 d'Albéniz,

4iiiç4tats t g4q!a s, Pecó,.eUa	 .hi	 )siga„¢p, .anar d	 4':elegància,altiva de 	 li Danza V
acoti "úñ desembaràs enjogassat, les dïssl- de Granados a la petita obra mestra d'i -
mula amb	 ullades	 malicioses - i	somriures -mula ,roma	 matís que és	 Cuba d'Albéniz,
irònics.	 Les seves danses no	 delaten mai í-umbá' "d'un	 Caràcter	 extraordinari,	 plena
l'esforç. d"inlenció i de	 cadència indolent, 	 anar de

Però ]'escola, dissimulada o no, és simple
bastida.	 l	 revestir	 deE5 1'esque^t	 que - c

la gràcia de Castilla d'Albéniz a la br vura
í	 assassines de la,Corrt4d dear{é5•mirade^

carn	 La `,tkntca	 s poca cosa sense 1.a irps , a véthl	 é Tuba	 està..4ml	 tomés tina ar-
piració.	 I	 aquesta no abandona mai l'Ar- tista gèmal com Argentina pot realitzar.
gentina. Els seus balls, tots sense excepció, Antonia	 Mercé	 ha	 assolit	 a	 Barcelona
són uniformement inspirats. Una flama in- l'èxit. esclatant que ha obtingut arreu.	 Ha
tenor	 els	 dóna	 ua .	 vida	 extraordinària. triomfat rotundament. El àbstre públic s'ha
,I aquesta íntima melodia és una força irse- adonat de l'altíssima categbrià d8 l'Argen-
sistible "que empeny" l'Argentina	 a dansar tina.	 1, divendres passat, va omplir el 'I'ea-
no tan sols amb els peus i els braços, sinó tre Barcelona de gom a gom. Va ovacionar
també amb el rostre,' d'una diversitat d'ex- llargament	 1'a	 gran d'ansari'ná'i' li	 va	fer
pressions mai vista ; amb els ulls, un pro- repetir diverses danses.	 L'excellent pianista
digi	 de vivacitat' i	amb	 les	 parpelles	 i	 la Lúis	 Galve' i el	 notable guitarrista Bailes-
boca, que també dansen amb idèintica con- teros foren també justament aplaudits.
viccïó. I és que l'Argentina, per damunt de Srn.^STIA GASCH

	

Quan balla	►
« La Argentina»...

L'amic Gasch s'havia passat ' cinc nits
sense aclucar l'ull, només de pensar qae el
nostre públic podia deixar que l'Argentina
treballés en la més espantosa solitud. Per
això, la nit del primer festival, el nostre
crític s'inflava — si és possible -_de satis-
facció, en veure com el tot Barcelona s'en-
golia en el teatre ídem.

Hi era tant el tot Barcelona, que àdhuc
hi havia al teatre una representació .nodri-
díssima i excessiva d'un personal singular,
el camp d'acció habitual del qual és el bar
Sagristà i algun altre establiment famós.
Imitadors d'estrelles, transformistes i ama-
teurs de la dansa — o bé dels dansarins... --
corren com a mosques allà on se'ls ofereix
programa. Pantalons amplíssims i muntats
amb filferro, corbates virolades, cabells I i-
polinats, el coll de l'abric pujat del dar-
rera... Vetací unes quantes indicacions res-
pecte a la moda actual d'aquesta fauna.

Comença el recital. "trenca el foc un piano
descomunal i un pianista petit, .petit. Quan
el pianista ha de tocar sol, hom tira el teló,
i en tornar-lo a alçar ens trobem el piano
a l'altra banda d'escena. Com deu fer-s'hj
el diminut pianista per a traslladar de lloc
el trasto aquell? Valdria la pena que l'ope-
ració es fes a teló alçat.

L'Argentina conquista de seguida l'audi-
tori. Tant com amb els peus, se'l ta seu
amb els ulls. El que . embadaleix sobretot
les senyores i els profans és la variació en
la salutació amb què agraeix els aplaudi-
ments al final de cada dansa. La senyora
Antonia Mercé té -urna reveréncia que fa joc
amb cada ball del seu repertori. De la ma-
teixa manera que es posa el vestit adequat,
té la reverència adequada. Esverada, per la
Dansa del foc; pícara, pel tango; mandrosa,
per la rumba ;ingènua, pel bolero ; aristo-
cràtica, per la Dansa V de Granados... Això
ho entén tothom, i fa veritable gràcia.

Hom fa a la dansarina un èxit ,rodó. En
realitat, el cinquainta per cent dels especta-
dors creien trobar-se davant d'un pou, de
ciència i no entendre-hi res, En veure que
els agrada. de . veres, es treuen el pes del
damunt amb grans aplaudiments. «Bis!
bis !» Pel públic l'Argentina encara estaria
ballaot a aquestes hores..

Al . final de l'espectacle, un amic s'ofereix
per a presentar-nos l'artista. I comencem a
fer cua dintre l'encongit escenari del teatro
Barcelona. El manàger de l'Argentina, un
senyor jove i ros, la mar ele maco dintre
del smoking; munta la' guàrdia davant - el
camerino. De cop, s'óbrç la porta i es. posa
en moviment, ;rentament, la cua. dels admi-
radors• Algú; carregat, de mal gust; evoca
una capella ardent. , ...,,	 . .

Som dintre el camerino. L'artista s'ha
vestit up bari J dñsmp?7 d'ell 'n kimonà
florejat. seca çom uri 'cTáu," éš un argent
viu. Ulls ( beca h preneu,tota la cara.

Ara, la saluda una vella amiga barcelo'
niga i es posen les dues alhora a evocar
desgràcies famihaxs. L'amiga ha quedat
vídua..It r

_'iA veces,,qun,.;es suerte1—fa l'Argen-
tina cqm a comettari.

Però el manàger s'impacienta.. Al• carne-
rino no hi cap ningú, i l'home. el vol des-
allotjar i anar per feina. L'amiga ja ha
desaparegut i comença la presentació, de pe-
ripdistes, d'artistes... Antonia Mercé declara
que ha estat molt nerviosa,;-que tenia el
Irat. Amb el temps que porta ballant?

—i Pues a mi no me deja nunca!
Hom li diu per què no dóna més recitals

I la inostra ciutat. Podria tornar...
—A la cuarta vez.; no viene nadie a

verme.
Els presents, coneixedors del públic, gai

-rebé estem temptafs de donar-li la raó. Uns
francesos engomats, amb grans bigotis, be-
sen la mà de la dansarina.

Hem dgixat D'escenari •;del Barweloha a
temps enç~ard de sentir plgutles converses
del públic 'que ha assistit al festival.

Enraonen tres in(lividvs, vestits d'acord
amb aquelles igdicacions de -què parlàvem.

—De flamenco, • no -baila ná --dictamina
un dels tres -. Una gran señora, una mu-
jer muy chic, eso sí.

Es veu que el terme és d'una gran pre-
cisió, perquè els altres dos assenten..en'ér-
gicament.

A.

L'Acadèmia d'Itàlia, 	 en	 la seva darrera paraulejar,	 que per	 tants	 segles	 ens han
reunió, ha fixat el del	 teatre com	 a tema embafat : perquè molts escriptors es llencen
P'_ al pròxim Convegno	 Volta, a celebrar ` des del diccionari a la conquista de les co-
la tardor de	 1934.	 Davant	 la importància ses.ü Els mots transcrits, de Sih •io d'Amico,
que el	 darrer '— dedicat a	 la crisi	 d'Eu- enquadren perfectamente la qüestió.
ropa — assolí, aplegant a Roma el bo i De	 confondre l'estil reeixit i	 les belleses
millor de	 la	 intellectualitat	 europea	 (hom poètiques amb els valors dramàtics de l'o-
en pot trobar una descripció detallada en el bra, hom ha arribat a pendre per teatre to-
llibre de ,Gimépez, Caballero: La nueva ot- ta composició on ;dialoguen unssquapts per-
tolkidad)r.no és difícil preveure Pinter s qué' sonatges; eLpunt'fii^ál.;de la CO4füsid és el
desvetllarà,-.' -`eteatre	 r a ésserpe	 ^ '	 g	 ^;es`áámirables

.	 . composicions que•; .hpm hi tro-
ha, han fet famós un teatre
clàssic,`	 com	 és, ara.	 , Sense
pretendre	 generalitzar; val	 a
dir que la part més .;ran del
repertori clàssic és• .no menys
que	 poesia	 dialogada, .;•decla-
mada a, torn pels diferents se-
nyors 'que tenen, si fa jio fa,
tan poc a veure amb el ,teatre,
com els cantants d'òpera. Pre-
neu la ¡liada, suprimiu-ne les
descripcions i tindreu; .amb di-
ferències •lleus, un drama clàs-
sic.

I és que un	 seguit'd'esce-
nes escrites amb llenguatge de

. novella,	 o un aplec d'acudits
i contestes enginyoses;' ho són
teatre. Paolo Monellt''ha cons-
tata recentment, amb 'raó, que
el teatre és un art ïndependent
de la literatura.	 É.l, literat no
té més capacitat. per al teatre. l -	 e la que pot .ten'it.l'enginyer
o l'etnòleg que	 també saben
escriure. El que per al literat
són la sintaxi t	 el diccionari,
són per al dramaturg	 I'esce-
nari, la veu ; .les llums, el teló
i tantes altres coses trascura-vv des. _«Una comèdia bonica —

r afegeix Monelli —pot	 ésser
lletja quan la llegim: Pocim-
porta ; segueix essent igual de
bonica,	 com esdevé amb	 al-

. guns discursos que, tot i ha-
s^ cent-nos emocionat en sentir-

]os, .semblen mediocres quan
en llegim el text taquigràfic.»

'D'acord; doncs, que caldrà
que	 tan	 sals	 es	 dediquid al

..	 ^ teatre els yue sentin les'veus
dels personatges; de ]'escenari

Marta- Alba,	 intèr r"et• de"Pirandello 	 i de la,.dtda; serà:fácil;•però,
_.	 trabar a Itàlia aquests éssers

«marcats»?
Coincideix	 la decisió ele l'Acadèmia amb Que ja fóra un xic casual que per atzar

la	 ii	 de; l'enquesta	 que	 entorn	 del	 teatre;
obert. Enrico Ròcca,	 lestlabà.há	 a	 pàgines

. .tinguéssim a Espanya místics i a	 Rússia
^•movellistes ; que°existfs tun Romancero i una

de (a revista Scenario : Per què els literats terra de filòsofs ï que a Itàlia — coi»` Ves-
ttaliáns no escriuen	 per al teatre? Ell ;res- mentat d'Amico constata —'hi hagi hagut

^.
poli :	 perquè són	 massa .literats ;	més pre-, una gran pintura i no una ?música gran
ocupa}s de . la, lletra que de la vida. r  qué' ]á literatura (tebana	 noi ofereixi,	 11

El resultat	 d'aquesta enquesta; 	 com	 el costat dels grans	 lírics,	 grans' ttovellistes ni
d'altres, palesa que ningú-no 'és menys in= dramaturgs.
dicat per esclarir un problema com el ma- Recordeu,	 com al	 més illt stre °exemple
teix interessat.. La quasi	 totalitat dels	 que 'que ara 'és d'oportunitat citar; el teatre de-
hi han intervingut broden entorn la mateixa . plorable del gran poeta commemorat suara
reposta de Rocoa, en pro o en contra, sense Ludovico Ariosto.
gosar portar el problema a altres terrenys
(a part la mandra espiritual de declarar fora

JQg	 {¿nMOx •MASOLIVER
de lloc aquestes discussions, titllant-les d'es- Ra ello, desembre.pcolàstiques i inútils,	 que	 mostra,	 entre' al-
tro.-	 un	 B ut^	 olií)

AMB PERDÓ DE PIRANDELLO

Calparlar d'un teatreitalià?

AL LYCEUM CLUB

Lyceum Club de Barceloda ha organitzat
pel dimarts que ve, dia rq; a tres quarts
de (leu de la nit, una sessió teatral que tin-
drà efecte a la Sala Studium.

Aquesta sessió consistirà en la presenta-
ció al nostre públic de tres peces de les
més selectes del teatre modern i contem

-porani.
La primera serà Un caprici, d'Alfred de

Musset, traducció de Rossend Llates.
La segona; Con> ell va enganyar el marit

d'ella, de George Bernard Shaw, traducció
de Carles Capdevila: -

I la tercera, Antonieta o el retorn del
Marquès, de Tristad Bernard.

Tres mostres ben diferents i ben repre-
sentativa cada una d'elles de la modalitat
ele llurs autors. Tendre i afinat Musset, fa-
ceciós i excèntric Shanv, satíric i joganer
Bernard.	 .

La representació d'aquestes obres no cal
dir . qut serà tota absolutament a càrrec d'a-
ficionats; amb exclusió de tot professiona-
lisme. Les figures femenines seran interpre-
tades per elements del Lyceum Club, entitat
formada solament per dones, encara que no
gens fèminisla, i els personatges masculins,
per diversos dels nostres homes de les lletres
i les arts, molts dels quals no són. precisa-
ment inèdits en aquestes activitats.

La direcció literària 'de la vetllada és me-
nada per Maria CarrMalà, que, amb un
entusiasme i una energia incansables, ha
dut a terme tots els treballs d'organització
i ha realitzat totes les gestions que han
estat necessàries. La direcció escènica i ar-
tística és portada per Artur Carbonell, el
promotor de les interessants vetllades tea-
trals sitgetanes de què hom s'ha ocupat
cada vegada amb gran elogi.



La reconstrucció de Santa Elena

	Hi ha homes que encara que materialment	 portat al mateix temps que el cos d'aquell

	

siguin morts i enterrats, segueixen vivint es-	 del qual 1Ianzoni preguntava : Pu una glo-

	

piritualment, perquè contínuament fan par-	 ria? .li posteri ]'ardua senteaza, i que avui,

	

lar d'ells, sia .recordant-ne les gestes, sia	 amb una perspectiva de més d'un segle en-

	

posant-los com exemple, sia essent nbjecte	 tremig, es pot dir que fou una veritable

	

de commemoracions pòstumes, a les quals	 glòria.

	

sembla que cada nava generació vulgui ate-	 En ocasió de crear el museu napoleònic	gir la seva, Un exemple característic ens l'o- 	 de Santa Elena, s'han manifestat dos cor-

	

fereix el primer Napoleó, del qual s'ocupen	 rents entre els organitzadors de la recons-

	

soeiot els escriptors moderns, des d'un ele-	 titució : Tots els objectes que foren trans-

	

nigrador com Daudet a un exaltador com	 portats a París hauran de tornar ara a San-

	

Vautel, passant per tots els graus d'entre-	 ta Elena? Vetaquí el punt sobre el qual en-mig.	 cara no s'ha arribat a un acord. Uns opi -

	

Això pot també clependre tlel fet que entre	 nen en sentit favorable. Altres prefereixen

Longwood, on morí Napoleó

1.1	 1 ,
M
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Damuint d'aquestes planes Ramon Es-
querra elogiava com 'calia les edicions que
ha iniciat Antoni Muntanyola, fent honor a
la tradició familiar, de llibres per a infants
escrits i ilfustrats per autors catalans. Ul-
tra aquests vistosos quaderns generosament
acolorits i explicats a;mb graciosa fantasia
que ha publicat Muntanyola Jr., els Reis
d'enguany han trobat d'altres bells llibres
per a infants. En la mateixa època dedica-
da a la mainada han aparegut les edicions
sim^ultimies catalana i castellana de dues

Hans C hrisiiwa Anderse^

obres : Tres al Pol, del nostre gran humo-
rista Angel Ferran, profusament illustrada
per Quelus, i Rondalles d'Andersen, traduc-
ció de Josep C.anner i Marià Manent amb
les famoses illustraoions d'Arthur Rackham.
Totes dues obres, per llur qualitat literà-
ria i artística, , mereixen d'ésser assenyala -
des i recomanades : la darrera, però, mal-
grat .no tenir, com l'altra, el mèrit (le 1'o-
riginalitat absoluta, ja que és una còpia

midèntica — podeu comparar-ho,P	 P	 -rar-ho i restareu sor
presos de ]''exactitud- de la fastuosa edi-
ció original anglesa, ha d'ésser indicada a
tots els amics dels bells llibres com un mag

-odie present que poden fer a llurs fills o
que, més egoistament, poden fer-se ells ma-
teixos .

Aquesta edició de les Rondalles d'Andersen,
és una obra veritablement reeixida, i ocupa-
rà un lloc d'honor al costat de La Rosa i
l'Anell, de W. M. Tk•ekeray i Alicia en ter-
ra de neravelles, de Lewis Carroll, traduïts
ambdós per Josep Carner, dos llibres clàssics
en la literatura infantil i que ja havia publi-
cat la mateixa editorial. L'obra d'Andersen,
que amb la dels germans Grimm i amb Les
Mil i Una Nits representa el punt més feliç
del difícil maridatge de la poesia més -autèn-
tica amb l'acció i la intriga que apassionen
els infants, mereix el sumptuós vehicle d'a-
quest llibre de luxe, ple de belles làmines en
colors i de molts gravats en negre.

Recordo la gran impressió que em produí,
d'infant, la lectura d'una edicto castellana
dels contes d'Andersen, publicada ara sfa cin-
quanta anys, i illustrada pel nostre gran ar-
tista Apelles Mestres. Retrobava tota la poe-
sia de L'aneguet lleig i d'altres admirables
narracions de Joan Cristià Andersen en la
traducció de Carner, publicada per l'Edito-
rial Catalana amb dibuixos de Torné Es-
quius, i ara, exhaurides fa temps aquestes
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edicions, el volum publicat darrerament i que
conté, ultra uns quants dels contes ja tra-
duïts per Josep Carner, urna pila d'altres de
la traducció dels quals ha tingut cura Maria
Manent, poeta i amant de les literatures es-
trangeres, em torna, augmentat per la sug-
gestió de les illustracions de Rackham, tot
l'encís d'aquelles rondalles admirables que
han captivat unes quantes generacions. L'e-
xemple d'Andersen, com el d'lbsen, demos-
tra una vegada més que mo és cap obstacle
per al geni literari escriure en una llengua

1, per Arthur Rackhan

de reduïda extensió territorial. Els contes del
danès Joan Cristià Andersen, nat a Oden-
sea el 1805 i mort el i875 a Rolighed, havien
estat traduïts a gairebé tots els idiomes
europeus abans que morís l'autor. Els ale-
manys Tieck i Chamisso ]'havien donat a
conèixer en llur país i la glòria del nou crea-
dor de mites per als infants s'estengué ben
aviat arreu del món. Andersen va escriure
bones novelles; com L'Improvisador i O. T„
.poesies u' 'c h vast donar dret figurar entreP	 q	 a g
els millors poetes dels països nòrdics, i àdhuc
obres teatrals que assoliren gram èxit. Ha
passat a la història literària, però, com a
autor (le les Rondalles que ell considerava
de no gaire importància en el conjunt de la
Seva obra. '

Hom podria retreure a aquests contes un
fons filosòfic que de vegades perjudica el vol
de la poesia i limita el camp del meravellós,
que pren en canvi una tal amplitud en les
obres, lliures de tot •enfarfec complicat, dels
autors anglesos per a infants, com Lewis
Carroll en Alicia i J. M. Barrie en Peter
1'an. Però, si rellegint de grans aquelles de-
licioses planes d'El Soldat de Plorn i de La
Donzelleta de la Mar sentiu un regust d'a-
quell sentimentalisme pessimista que carac-
teritza molta literatura del segle passat, l'au

-tèntica poesia, la gràcia de l'estil narratiu i
la fantasia gustosa d'Andersen os tan retro-
bar tota la ingenuïtat infantívola i us enter

-niu novament amb la sort d'aquellls herois
que l'autor us ha ensenyat d'estimar.

EI gruixut volum que ha publicat Editorial
Joventut conté, altrament, algun dels contes
més divertits d'Andersen, com aquell Ole
LukSje, que ens duu tot l'ambient mera-
vellós del folk -lore danès, la Soba d'un clau
de botifarra, i El l'orquerol.

Seria una ingenuïtat excessiva voler des-
cobrir Arthur Rackham .ni tan sals aquestes
iilustracions dels contes d'Andersen, que han
contribuït, igual que tantes altres creacions
del gran dibuixant anglès, a bastir la seva
fama internacional. Només em cal remarcar
que un perill que podria trobar-se en una
obra d'una tal envergadura, que fóra el de
la monotonia, és evitat totalment en aquest
volum. La varietat d'estils i d'inspiració de
les illustra•ions ele Rackham, que li permet
d'adaptar-se exactament al tarannà de cada
rondalla, testimonia el mestratge i el virtuo-
sisme d'un dels més grams dibuixants del
nostre temps. Alguna vegada hi trobeu un
excés de decorativisme, que us recorda
Beatdsley, però la ploma i el color de Rae-
khan tenen una tal tendresa i saben crear
amb tanta delicadesa una atmosfera de poe-

1

 sia i meravella, que heu d'acceptar sense
reserves els dibuixos [l'aquest llibre magní-

1 fie.
RWAEL TASIS i MARCA
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VARIETATS
Jakob Wasserniann

La mort de Jakob Wassermann no hauri
e.ndolat gaire ]'Alemanya hitleriana, de In
qual havia hagut de fugir i on els seus
llibres eren retirats (le les biblioteques pú-
bliques i després cremats. Es que Jakob
Wassermann era jueu, i dels que nO se
magavem. Fins s'havia arribat a elir que el
seu sentiment de justícia, tan acusat en Els
jueus de Zirndorf (i8g7) i Christian A% aizn-
schaffe (1g1 9) és un sentiment més aviat
jueu ! També demostra aquest sentiment en
Gaspar Ilauser o la peresa del cor (tgo8),
obra recentment traduïda al francès, en oca-
sió d'escaure's el centenari del. misteriós
Gaspar Hauser, el secret del qual ara ja es
pot donar per aclarit i n'haurem de parlar
amb extensió.

Altres novelles ele. Wassermann : La lis-
tòria del jove Renate Fuchs, El Moloc, Ale-
xandre a Babilònia, L'home de quaranta
anys, Donya Joana, Cristòfor ('olorn, cl
Don Quixot dels Oceans (1925), L'afer Mau-
rizius, Etzel Andergast. 'També és autor
d'assaigs : L'art del relat i El rneu çamí covi
alemany i cons jueu, obra escrita en 1921 i
amarada del pressentiment del que havia de
passar més tard. En català, Proa ha publi-
eat, traduïda per Pau Cirera, la novella Go-
lovin, ja recensionada oportunament cn
aquestes pàgines.

Jakob Wassermann, -que segons el seu
amic Muret pertanyia a la classe dels jueus
obscurs -- com Marx, en oposició als jueus
d'esperit clar, com Heme —, es prenia la
vida d'urna manera molt seriosa. Potser és
P' això que els seusllibres estan plens de
coses, potser massa plens i tot.

Wassermann, nascut a Fiirth en 1873,
d'un negociant jueu, deixà els afers a què
es dedicava .la .família per a empendre la
carrera literària; . -en eis inicis ele la qual el
protegí Ernst von „Wolzogel. A manca d'es-
tudis universitaris, •vastes lectures li dona-
ren una cultura i una preparació.. Gran tre-
ballador, escrivia els matins, fent, i refent
incansablement, i dedicava les tardes al tre-
ball de documentació. Cercava d'aprofundir
l'ànima alemanya, i sobretot la de la joven-
tut tlel període tèrbol de la postguerra i les
seves aspiracions confuses, copvençut que
l'escriptor ha d'ésser «la consciència vivent
de la seva òpoca. Aquesta joventut li ho
ha pagat amb autos de fe. Els seus admi-
radors esperaven festejar, en març passat,
el seu seixantè aniversari ; .però el .nazisme
ja senyorejava el País. Wassermann, consi-
derat com el -primer novellista alemany con-
temporani, ha mort a Alt Aussee, en terra
austríaca, la setmana passada.

Lunafxarsky i els clàssics

En ocasió de la mort d'Anatol Vassilievitx
Lunatxarsky, que fou primer comissari del
poble d'Instrucció pública, ha. aparegut, sig-
nater e u grup u d'escriptors soviètics»P	 g P, un
article a la Literaturnaia Gaseta de Moscú,
alguns fragments del qualreproduïm.

Naturalment, el reproduïm a títol infor-
matiu, sense prestar-hi una adhesió en tots
els seus punts, però reconeixent que conté
unes quantes observacions atinadissimesque
farien bé de meditar alguns comumstnides
temporals que es criaD a Barcelona i s'om-
plen la boca d'expressions com «cultura bur-
gesa», ((art burgès», ecultura proletària», «art
proletaria, i altres de semblants que tampoc
volen dir res.

«Lunatxarsky comprenia que la civilitza-
ció depèn del desenrotllament <le tota la hu-
manitat i s'adonava ben bé, en tant que co-
munista, com era de preciosa l'herència de
les generacions.

,)Lunatxarsky ha pogut equivocar-se, de
vegades ; però sempre ha comprès ferma

-ment, i ho ha ma^nti^ngut, que el proletariat,
que ha esdevingut la humanitat mateixa i
que ens condueix cap á la sacietat sense clas-
ses, és l'únic hereu de la civilització mun-
dial. Estimava la civilització, com s'estima
un bé propi, s'hi sentia lligat, creia i sabia
— quan d'altres on dubtaven — que és tan
necessària a la fàbrica com al poblet. Tot
assistint a les sessions avorrides de la S. de
les N., Lunatxarsky llegia atentament Sha-
kespeare; per ell, Shakespeare era un con-
temporani, i els polítics de la S. de les N.
uns transeünts fortuits.

»Fidel a les directives (le Lenin, Lunat-
xarsky conservava els teatres, els museus,
els homes de l'art. 1 sovint els que ell pro-
tegia en parlaven amb ironia, no adonant-se
que aquell home tan dolç era llur amo.

»Feia tan estrany de veure florir l'òpera
en un país afamat, de trobar teatres al front,
de fullejar edicions de clàssics en plena re-
volució !

»Però Lunatxarsky anava guiat per la se-
va paciència de revolucionari i per la seva
comprensió de T'art.

»Sabia {ue no es pot demanar al creador
que doni obres tractant de coses que ja ha
compres, però que encara no ha viscut en
el seu fur interior.

»Els partidaris de l'art d'extremaesquerra
es sorprenien, al comerç de la revolució, que
Púixkin no fos atacat. Però Lu:natxarsky pre-
veia l'esdevenidor i editava igualment Púix-
kin que els escriptor d'esquerra.»
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UN BELL LLIBRE

Andersen en català

les mediocritats modernes i `ais parodiadors
de les seves gastes, la pigu ' de l'aventurer
cors apar' gegantina.

No és certament sense complaença que
tots els que s'han impressionat llegint el
conegut Memorial de Las Cases sobre la
trágica sort de ]'emperador confinat a Santa
Elena, s 'assabentaren que finalment aques-
ta petita i llunyana illa esdevindrà una mena
de lloc sagrat del culte napoleònic.

En efecte, (m comitè d'historiadors fran-
cesos, al , qual s'han adherit alguns d'an-
glesos i' altres , admiradors de Napoleó, ha
obtingut, ,,no . sens penes ni treballs, ele
Mac Domald„ i de Thomas, ministre dels Do-
minions, de pt)çler restaurar Longwood, el
tros de, terra on Napoleó cisqué els seus
darrers anys, per a retornar-lo al mateix es-
tat d'aleshoresi fer-ne un petit museu de
records napoleònics.

Unes quantes casetes blanques, d' umilU 	 hq
aspecte, constitueixen e] que fou estatge du= 1
rant sis anys d'aquell que repetí després de
tants segles les gestes de Cèsar, i d'algun
amic fidel, á més a més, naturalment, de
l'escolta militar destinada a I ' seva vigilàn-
cia i a les ordres del cruel Hudsot. Lowe que
ha deixat en la història una anomenada
molt poc falaguera.

Pocs anys després de la mort de Napoleó,
aquelles casetes foren destinades ea part a
estables d'animals i en part a altres usos.
Només es mantigué puna sola cambra, aque-
lla on morí Napoleó, potser més que amb un
fi pietós o commemoratiu, per a mostrar-li
a algun escàs turista, previ el pagament d'u-
na no petita suma de diners.

La visitó àdhuc el' príncep de' Galles,
aquests darrers anys, i això serví per a dotar
la mísera cambra d'una relíquia que trenca
la monotonia ele les parets nues. Un objecte
napoleònic, donatiu del futur rei d'Angla-
terra? No. Es tracta d'un vas posat sobre
una taula. Sobre aquest vas, tancat dintre
una campana de vidre, el propietari actual
de l'antiga residència de Napoleó hi ha posat
una tarja on ha escrit: «Vas on ha begut
S. A. R. 1, el lYríncep de Galles».

Es d'esperar que ara aquest petit recipient
de vidre, que ha servit per a desassedegar el
fill del rei Jordi, anirà -a fer companyia als
al tres segiblants seus a la cuina del lleial
súbdit de la Gran Bretanya.

**e

Qui ha visitat el museu :napoleònic dels
Invàlids de París, s'haurà adonat que tot
cl que existia a Santa Elena fou allà trans-

que tots els objectes quedin allá on es tro-
ben malfiant-se encara de la «pòrfida Al-
bió».

Nosaltres, que podem mirar les coses amb
objectivitat, perquè no formem part del co-
mité ni pertanyem a un grup ni altre, ens
permetem de dir que potser sí que els mal-
fiats tenen raó de malfiar-se. A propòsit <l'ai-
xò ha estat reevocat un fet que Las Cases
esmenti en el seu Meniorial, prou simpto-
màtic perquè s'hi repengin els partidaris de
no tocar res dels Invàlids, tot i que cal pen-
sar que els temps han car.viat i no en va ha
passat un segle.

Quan tingué lloc el transport del cadàver
de Napoleó de Santa -Elena a París, Angla-
terra s'assabentà que a França es prepara-
ven grandiosasmanifEstacions en .memòria
d l'emperador, e arador 't aleshores 1P s e govern de
Londres es proposi de segrestar el cos i fer-
lo sepultar en qualsevulla cementiri brità-
nic. El príncep de Joinville, que comanava
el vaixell francès que transportava les des-
pules de Bonapart, digué que si cap vaixell
anglès gosava deturat el seu per tal d'^-
complir l'innoble designi, ell l'enfonsaria 1
així uns qugnts morts servirien ,de bona es-
corta al cos de Napoleó al fons del már.
Es devia creure el príncep de Joinvillç, capaç
d'aquest gest, es tingué por d'atreure sobre
la Gran Bretanya un blasme general, i s'ó.
bandonà el projecte. Napoleó, mort., pogué
entrar triomfalment en aquell París qpe tan-
tes vegades l'havia aclamat en vida com
pocs altres dels sobirans que s'han succeït
al Louvre.

Santa Elena esdevindrà, doncs, un museu
napoleònic. Qui vagi a l'illa podrá formar-se
una idea exacta del lloc on fou tancada 1'A-
guila i quedà ben vigilada parqué no en-
prengués el vol.

De totes maneres, ben poques sórj les per-
sones que poden anar a aquella petita illa
perduda en ('Oceà i les imprecacions con-
tra Hudson Lawie i el seu govern •no asso-
liran proporcions considerables.:-

ATHÓS NC VELLIS

Exit en ta mida

Corbstee inarrugableq

'	 Pijames a boa pren

JAUME I, it
•	 Telèfon 11655

Viatges Maršans, S. A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

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

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

tografia necessària.

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

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

turisme.

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

Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de hoces: a Roma utilitzant els bitllets reduïts del

70 01, que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat

Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin.
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Dnranca1nps — pintura

JOAN BIT SQTJETS
MOBLES I OBJECTES D'ART

Exposició de Pintura i Escultura grup d'Artistes «Art Vivent»

Dissabte, 13, a les 5, Inauguració de l'Exposició del gran

pintor E. MEIFREN
No hi falteu	 Passeig de Gràcia, 36

LES ARTS I ELS ARTISTES
Le expo©^8cá©PROIECTOR

Durancamps
Tot enraonant amb Rafael Duran Camps,

o Durancamps com s'escriu ell, hom s'ado-
na que es té al davant la personificació de
la persistència. Duran Camps té una pa-
raula seguida, enormement retòrica i con-
vincent. Es més, té agafat pels quatre can-
tons el do de la convicció. Posar-se entorn
d'una taula, disposat a fer prevaler el cri-
teri sense passar cap límit d'educació, és
una feina en la qual Duran sempre s'em-

portarà la , palma. Això eral explicar que el
nostre pintor és un home fet, que porta
l'assignatura mclt ben apresa i que per fer-
lo caure s'ha de córrer extraordinàriament.

Naturalment la possessió tan incontras-
tablement segura d'aquestes virtuts porta
aparellada llur exteriorització total, i així,
en Duran Camps tot és convicció. Convenç
la pintura, convencen els ambients, convenç
la qualitat, convenç àdhuc el seu nus de la
corbata.

Dintre la petita saleta de les Laietanes,
Duran hi 'fa el Prometeu encadenat a l'or

-todòxia de la pintura i cal la calma indis
-soluble dels seus paisatges per . no veure.

sortir per la porta una allau maturable de
legions anant a rosegar les teles veïnes del
senyor Carlos Vázquez.

Duran Camps vïu a París. Només ve de
tant en tant á Barcelona a presentar les
cartes credencials en forma de quadros ela

-borats a la capital francesa.
Som dels que creiem que París enterbo-

leix una mica l'eserit català. Per una part,
el volatilitza. Per ]''altra, li fa perdre aque-
lla especial manera d'explicar-se tan tocant
de peus aterra. Hi ha hagut pintors que
quan han tornat d'allí, vistos els museus i
sentides de molt a la vora les peculiars tra-
ces franceses, s'han notat absolutament es-
trangeritzats. Aleshores per ells hem estat
com uns bàrbars que vivim una vida alti-
sonant de tràgics pauperismes i el 'nostre
paisatge ha estat tractat amb commiseració.
Però únicament enterboleix la llarga convi-
vència parisina, si l'esperit que l'ha viscuda
no va molt ben parapetat per principis de
cultura. Per a treure un bon profit, cal estar
convençut de les coses que ham passat per
casa nostra, del que realment som i de les
raons que existeixen que podem envejar'`
sense treure'n cap ni posar-n'hi de noves.
Duran és., sense cap mena de dubte, un
dels que la gran ciutat no ha fet girar al
revés, ni tan sols li ha causat cap forta per-
eussió en la personalitat.

Bona prova (l'això que diem és la suma
diferència del Duran . que pinta a França
i del Duran pintant a, Cadaqués. Bona pro-
va, també, la ïntegr^il puresa que impera
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en totes les teles, diterents de matisos, c!e
contingut pictòric, d'ambient, però exactes
en la interpretació i en la intensitat. Podria
dir que de França, (le París més concreta-
ment, n'ha pres la suprema lliçó del saber
pintar. Després l'ha assimilada amb caires
purament nacionals i dintre aquests caires
hi ha involucrat el personalisme.

Podria semblar que de París en tingués-
sim una idea vulgar i catastròfica. Res
d'això. París no és més que un sedàs for-
midable. El que passa bé, amb dignitat,

que és el cas de Duran Camps, està salvat
Per l'art.

L'allucinat, el que s'equivoca, està irre-
meiabiement perdut. I com que la qualitat
de vençut no és apta per a ningú i molt
menys pels meridionals, fa que tot el que
d'alli proviingui amb una certa glòria hagi
de passar per una censura inflexible. S'hi
han consagrat raves autèntics, s'ha, influït
en esperitsnormals d'una anormalitat èx-
traordinària. Cal doncs el recel, la neces-
sitat d'analitzar dintre el més profunci per
tal de veure la trama. Durara Camps certa

-ment ja no ha de caure en l'examen perquè
no és ben bé d'avui. No obstant, per major
satisfacció nostra, volem ,incloure'l en la
meticulosa observació.

La seva obra està saturada (le la pintura
universalment bona, en la qual les natures
mortes són l'acte de fe de l'elegància i els
paisatges la condensació de les seves vir-
tuts. De la natura morta en fauna con-
vergència d'estabilitats que no té. Pese a
veure amb l'altra natura, morta en tbts'els
sentits, que` realitzen 'tants pintors 'qúe ho
segueixen tot al peu de la lletra.

El paisatge dóna a l'espectador una sen-
sació de' gran franquesa, que es manifesta en
la il•lusió de conèixer-lo ja d'antuvï. Es un
paisatge esterilitzat, com hem dit, conegut
de tota la vida, i en el qual la més lleu
convulsió espiritual ocasionaria una desfeta
còsmica de tan ajuntat com està en un cas

-tell de cartes ideal, susceptible de totes les
emocions pures.

Exposa dues teles de terra de Cadaqués
que vénen a ésser la tangibilit<at d'un som-
ni. En moltes ocasions, anant pel món s'ha
vist urna visió completament original i in-
sòlita. ,Es' una porció de terreny acabat de,
rentar, que abans d'emmascarar-se de nou,
vibra amb una eufòria exquisida, demos-
trant a quatre vents una interioritat que de,
seguida cau vençuda. Es tm moment mera-
vellós, d'àlbum d'Arcàdia, en 'el qual seria
possible parlar a l'ànima sense cap reactiu
(Id hoc. Tot queda per estrenar i fa l'efecte
de tocar la perfecció paradisíaca. Aquests
curts moments ens han fet pensar en Fin-
teressant que seria ele -tenir-los traclúïts en
alguna banda.

Duran Camps els ha vist i ens els ha
portat estupendament ritmats. També ens
ha dut uns altres punts de vista de paisatge;'.
!'eles eminentment sentides en les quals el'
favorit de l'objectiu va repartit arnb ' arqui-
tectura i en què el color, sàviament clegus-
tat, s'empara amb l'ús d'uns verds agraïts
d'alta envergadura. pictòrica. Són unes pin-
tures més líriques que les primeres, més ap-
tes per a la propaganda de la implantació
d'un règim bucòlic, però hümaníssinies i
poètiques en llur totalitat.

Aquesta diversitat fa del conjunt una ame-
nitat que per ella sola ja val alguná cosa.

Alguna cosa, a la qual afegida la qualitat
de les teles, pot explicar-se dient que l'ex-
posició Duran Camps a les Laietanes és un
esplèndid plat no massa sovintejat en les
nostres galeries d'art de Barcelona.

EaRtc F. GUAL

Una pretesa obra de Forfuny
Un amable comunicant, que signa Un

Tècnic, ens tramet les següents ratlles sobre
l'obra atribuida a Fortunv exposada en
la seccioneta retróspeçtiva . de • l'Exposició
del Nu:

«El crític d'art d'un periòdic seriós com
1a Vanguardia, ocupant-se (le l'Exposició
del Nu, feia esmen.t del. 'quadro atribuït a
Fortuny, allí exposat, assegurat de beina fe
qué es tractava d'una • obra autèntica del
pintor reusenc, «solament que aquesta obra
era poc coneguda». .

»Els entesos en obres d'art_ contenpQrani
van assegurar des del primer' dia que aque-
Ila tela exhibida corn a obra de Fortuny no
era autèntica (l'aquest mestre, ni tampoc
una rèplica,. , sinó iana obra ben executada
(l'un altre pintor de la mateixa època de
Fortuny.

))Es molt estrany, doncs que ui acadèmic
i professor d'art no hagi sabut veure que
aquell nu atribuït a Fortuny no pot ésser
de la mà d'aquest mestre.

»Nosaltres direm més : que hem sabut la
procedència i el nom del propietari actual
del dit quadro, i el preu pel qual va ésser
adquirit, i aquesta dada, si res més ño, con-
vencerà tothom que l'esmentada tela no és
de Fortuny.

»Hom ha esbrinat que l'actual propietari
ha adquirit fa poc la susdita obra per la
quantitat de 1e,00 Ates., o sigui el preu
(l'una tela d'un pintor actual com Anglada
Camarasa o Joaquim Mir, per exemple.

aLes persones mitjanament assabentades
dels preus a què es cotitzen en el mercat
mundial les obres ele Fortuny, saben que
una tela com ]'Odalisca, que figura en el
nostre Museu d'Art Contemporani, valdria
a tot el món 150,000 ptes. ; i fem menció
d'aquesta obra perquè els expositors de l'es-
mentat nu que s'exhibeix a la Plaça de Ca-
talunya, el trobaven encara de major mèrit
que ('Odalisca del Museu.

))No és cap secret que La Vicaria de For-
tuny, adquirida, a París, en qaz, al comte
de la Pradera, que la cedí a baix preu per
tractar-se del Museu ele Barcelona, va costar
300,000 ptes., i fa poc temps, malgrat la
intervenció del fill de Marià Fortuny, van
demanar a la Junta de Museus, per una
altra obra cabdal ele Fortuny, L'elecció de
model, que també es troba a París, 500,000
pessetes. Donem aquestes dades per a de-
mostrar l'alta cotització de les obres de For-
tuny. .

i:Queela provat, eloiics, que una obra de
Fortuny del tamany de I'Odalàsca, del Mu-
seu, no pot, comprar-se per 12,000 ptes. i
en conseqüència lògica, el nu que s'exhibeix
com a obra del mestre reusene. en l'Expo-
sició del No no és més que urna pintura,
molt estimable, de qualsevol altre pintor ele
la seva època,

»Encara, si calgués una anal'ïsi 'tècnica,
. ens atreviríem a assenyalar el possible autor
de l'obra que es discuteix.»

Per la nostra banda, objectaríem al nostre
desconegut comunicant qui;, en piincipi,
l'argument del preu no és absolutament ir-
rebatible. I, com que d'altres parers coin-
cideixen a anegar a Fortuny la paternitat ele
l'obra incriminada, preguem des d'aquest
lloc a Un Tècnic — la carta acompanyant'
les ratlles transcrites és signada amb unes
mieials que no sabem a qui atribuir --que
vingui extremar 12 seva amabil'itàt fins a
áouar-nos aquella anàlisi tècnica al•lúdida en
l'últim paràgraf.

UNA PENSADA OPORTUNA
—Ja ho tinc! Si juguéssim a dir endevi-

nalles?
(Razzle, A`uva York)

1lanià, volem un qúatre places...

1Ric et Rar, París)

—Es clar, és una dona la que condueix...
.	 (Judge, Nova York)

L'obelisc il.luminat

teix homenatjat. Ara fa poc, per exemple,
es celebrava el bicentenari d'un cert Mon

-tyon, conegut pel llegat de set premis de
12,000 francs cada un que l'Acadèmia repar-
teix anualment per recompensar la virtut.
Alguns erudits haré aprofitat l'ocasió per es-
bombar.que el senyor Montyon era una mena
de colleccionista ele tares morals i que el
capital destinat a premiar els virtuosos tenia
u,ns orígens més que suspectes.

Els excessos commemoratius han esmor-
teït la ressonància d'un centenari que, si
més no, té un positiu .valor ele curiositat
el de l'arribada a Paris de l'obelisc emigrat
de Luxor per anar a fer de llombrígol urbir
de la 'capital francesa. Plantat al. bell mig
de la cruïlla que formen el Louyïe i l'Arc
de l'Estrella;,amb l'església, de la Magdalena
i la Cambra dels Diputats, ha esdevingut , .
en competència .amb el seu mo menys illustre
del Vaticà, cm dels monuments- tòpics més
famosos d'Europa. D'entre les .histori¢tes
aparegudes durant els bons temps del turis-
me a França n'hi, havia una que us çlescri-
via un autocar .ple de nordamericans piltr-
tats per un cicerone desaprensiu que davant
cada monument llançava a cops ele megàfon
els comentaris més .fantasiosos. En arribar
a la plaça de la Concòrdia el sentíeu cridant
als quatte vents: «Observin aquí al mig,
senyors, el ,cèlebre obelisc regalat hel senyor
Luxor !...0

Estrany, destí el d'aquest bell tascó gra
-nític,eixit de l'Egipte'milenari per esdevenir

un element bien parísien, enlluernat cada
nit pels ,  moelerníssims enginys de la il•lumi-_,
nació indirecta. Quan Bonapart envaí el
delta sagrat, els cent-vint savis que acom-
panyaven l'expedició — futurs fundadors de
l'egiptologia — remarcaren tot seguit l'agu-
Ha de pedra que dominava Luxor, una de
les quatre viletes ediñcades sobre les runes
ele l'antiga ciutat dels faraons, la misteriosa
'I•ebes de les cent portes, capital de l'Alt
Egipte. N'hi va haver prou que París cone-.
gués la seva existència per ambicionar-lo tot
seguit . com un_ infant,una,joguiina i no sa
parar fins que el monument fou cedit a Car-
les X per Mohamed Ah, el terrible extermi-
nador dels mamelucs i'fundador ele l'actual
dinastia egípcia. Però els temps eren turbu-
lents, i calgué esperar 1'a venrment dé'Lluís-
Felip per a fer efecth . present del mo-
narca africà. Es •edmenç4, per construir a
Toulon wt raixell especial; tel Lüxor, qué r s

posà a la vela èF elia 1 5 d'abril ele 1831, i
arribà al seu destí quatre mesos més tard,
després d'haver enfilat penosament el Nil.
A les prigreries ele novembre l'obelisc foú
aterrat sota la direcció de l'enginyer naval
Apollinaire Lebas, el qual féu construir tot
seguit un caní empostissat de 270 metres
per tal ele fer lliscar el monolit fins a la
nau. La construcció d'aquest camí exigí l'en

-derrocament (l'una trentena de cases. El tres
ball de càrrega necessità el concurs de cent'•
trenta-sis homes fornits, cosa natural si con-

, siderem que..l.'obelisc. mesura
no menys de vint-i-dos metres
i té un pes de 23,000 quilos.
A la proa del vaixell s'hi va
serrar un quadrat ele fusta per
on sorgia l'extrem del poliedre
gegant.' El Luxor ttigà„encara
un anv a tornar a envdstir la
mar i, després d'una odissea
accidentada, pogué revéure
Toulom al cap de nou Mesos
de :navegació, remolcat pet va-
poret Sphynx. Estava escrit,
però, que els seús fatics se-
rien llargs. Donant la volta
per Gibraltar, necessità cent

-vint dies per atényer L'Havre
i cent més per llaurar el Sena
fins a París. El dia ele )'arri-
ba ela (23 de desembre de 1833)
la riba del Cours-la-Reine era
negra de ciutadans patrocinats
¡>el paraigua llegendari del rei
burgès. Aquell present de Na-
elal difícilment podia aparèi-
xer en un moment més opor-
tú. L'Orient literari era al
capdamunt de l'èxit, empès
per I'abrivada del bufarút ro-
màntic.

La plaça ele la Concòrdia
tindria per fi un monument
digne ele la seva categoria.
Havia començat ornamentant-
se amb una estàtua eqüestré
de Lluís XV que fou devas-
taela l'any 1792. En substi-
tuir el seu nom de plaça de
Lluís XV pel de plaça ele la
Revolució, adquirí, junt amb
el nou rètol, una enorme imat-
ge de guix representant la lli-
bertat. La imatge era patina-
da imitant admirablement el
bronze, però la intempèrie no•
es deixà enredar i va atroti-
nar-la en quatre dies. La ba-
luerna ele Luxor venia a ocu-
par el melic vacant. 'ires
anys desprésd'ésser a París

(2g d'octubre de 1836: una altra com-
memoració en perspectiva...) es va em-
plaçar en el lloc que ocupa encara. L'erecció
fou menys patètica que la del seu semblant
de Sant Pere ele Roma. L'enginyer Lebas
inventà expressament per l'ocasió un curiós
model de grua, l'esquema del qual està gra

-vat al sòcol que sosté l'obelisc ; un sòcol
l'un bon gust admirable, sobretot si es té
en compte que aquesta qualitat no era pas,
certament, un .atribut ele l'època i que no
podia ésser un treball fàcil el de fer-lo com

-paginar decorosament amb els jeroglífics in-
! sisos en el granit (le l'agulla, classificables

entre_ els més bells produïts per l'art ideo-,
gràfic dels egipcis.

Hi .ha una espurna d'ironia, tanmateix,
en aquest petit centenari d'un estri avesat
a comptar per milenis. Es llàstima que l'avi
Shaw no ]'hagi aprofitat per dir-ne alguna
ele les seves. Però no s'ha perdut tot. Un
altre gran poseur, Anatole France, va utilit-
zar-lo en el seu temps per a fer ama mica
el 'esprit. «Sembla—explicava M. Bergeret-
que els savis 'no s'han posat encara d'acord
per a desxifrar el signi ficat dels ideogrames
que decoren el nostre monolit. De totes, les
solucions suggerides fins avui n'hi 1'a dues
que són les més versemblants. L'una 11e-
geix: El lleó de la pàtria sabrà defensar-se
dels seus enemics. L'altra interpreta : El
¡heló no es podrà vendre a rnés de tres sí'cles
la terça,» 1 , acabava : «Jo concilio les dues
versions. En la segona, allà on diu nteló hi
poso lleó.»

Ata;r;RT• JUNYENT
Par(s, desembre.

DE PARIS ESTANT

Un curiós centenari
L'abús actual ele les commemoracions

acabarà segurament gastant tots els presti-
gis commemorables. Hi ha un estol de gent
ocupada, pel que es veu, a espiar tots els
recons del calendari i no hi ha dia que no
es celebri el centenari, el cinquantenari i
fins la dècada d'alguna cosa, fet o perso-
natge més o menys important. Per aquest
camí no tardarem a festejar, si Déu vol, els
trimestres de la caiguda de Cartago i ele
l'invent de les tisores de podar. De vegades,
aquestes evocacions es regiren contra el ma-
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L'OCASIO

--Taxi, senyor?

(Cringoire, París)

—La teca. distracció no té remei ! Ja, has
tornat a tallar-te les ungles amb els guants
posats

-.(Ric et Rac, París)

Formula les seguents propostes
I. '-H Que el fonograma (disc i altres pro-

duccians anàlogues) ha d'ésser piotegit, en
consideració de la seva naturaleza especial.
dintre el marc del conveni de Berna per a
la protecció de les obres literàries i artísti-
ques, f er una disposició inserida, sia en el
mateix çonveni. sia en - un anex a aquest
conveni,

'. Quedant entès que aquesta darrera solu-
ció seria aplicada en el cas que la Confe-
rència de Brusselles de 1935 consideraria

oportú de regular, en anexos, certes maté-
ries que, per bé que no entrant estrictament
en el domini del conveni, presenten lligams
estrets amb un- cert nombre de problemes,
que són regulats eh .el conveni mateix,

1_1. —a Que, sl cal arribar a una regula-
ció uniformà; almenys sobrè els punts essen-
cials, pel camí d'un conveni internacional,
convé que les lleis nacionals, que s'han
d'inspirar en els principis del conveni, ator-
guin, sobre calla punt particular si cal, una
protecció eficaç al fonograma, tic manera
que la indústria fonográfica pugui trobar,
sobre la base de la protecció internacional
i nacional, la salvaguarda necessària al seu

desenrotllament segons les necessitats d'or
-tire social, polític i educatiu.

II I. — Que en tot cas, qualsevulla que
sigui el fonament jurídic de la protecció del
fonograma, cal assegurar al productor un
control i una equitativa remuneració en oca-
sió de tota utilització industrial o amb fi
lucratiu del fonograma feta per altri.

EI Congrés invita els grups nacionals a
sotmetre a llurs governs respectius les pro-
pósicions adoptades, a fi que siguin preses
en consideració, sia per a la reforma tic les
legislacions interiors, sia per als treballs
preparatoris de la Conferència tic Brusselles.

Encomana, finalment, a la presidència del
Congrés de transmetre les anteriors propo-
sicions a l'oficina de la Unió internacional
per a la protecció de les obres literàries i
artístiques, de Berna, pregant-la ti 'inserir-

les entre les proposicions a comunicar a hi
Conferència de Brusselles.

^t i<•

Tot sovint han sorgit queixes de l'estat
d'indel'ensió en què es trobava el disc i, en-
cara més, els artistes del disc, i les llacunes
(luna legislació que no preveia la impor-
tància que aquesta nova indústria havia

d'adquirir amb el temps.
EI disc, ha dit algú, no és un simple pro-

ducte manufacturat, sinó una obra de l'es-
perit, els executants de la qual s'han tl'e-
quiparar als altres artistes: Però : és que
aquests no són potser menys protegits en-
cara que els del disc?

Ä_ 'NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIÁIS DEL DR. SOIVAÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neurastènia Impotencia (en tofes les seves manifesfaciom),
, mel de cep, canaamenf menfel, perdu i. de

memòria, verdgna,fadipn corporal, Tremolor., d ap8prí. nervio•
'	 Sa, palpifacionr, biferieme í frarforns nerviosos en Q anerel de lea

dones i tots ele frasfone orgénice que fin^uin per causa o en,en estafa. .
mant nerviós.

Les Grageos potenclais del Dr. Solvré, •

més que un medícemenf eón un element eseenciel del cervell, medul'la i fof el s istema nerviba, regna

ranf el vigor sexual propi de l edat, conservant la esluf i prolonganf la vida; indicada. eepecialmení ale esgo•
tate en la seva joventut per Sota mana d'ercesaos, als que verifiquen treballs erceaaíua, fant física gom morals

e lnfel'leetuals, esportistea, homes de cihndee. financiera, adietes, comerdanb, indusfriels, penndors, etc.
aconseguint sempre, amb les Grageea potencial. del Dr. Soivr6, tots els esiorweo ererdeis üellment

1 disposant l'organisme per rependre le sovint 1 amb el mizln resultat, arribant a Fatrema vellefad'sene.

violentar l'otgsnisme sub energies pròpies de la joventut.

Baefa pendre un flascó per eonvèncer•sé n

Venda a 6'60 pies, flascó, ac tofes las principals larmàclas d'Espanya, Portugal 1 Amirlca

NOTA.—Dldglnt•rs t trametent 25p. m regalis de ee nu per a! rreega ig e 0¡kln.s ,L.bor.forio Sdk^-
f.rp, e.rree del Ter, 16, Baroelon., rebreu ora& oc ¡libe. eephcaflo cobre ledpan. "dannrafllomant f trast..

nuat d'agents malaltin

La Puhuicifaf
Publica la informació ; ; Comenfaris i colla=
més completa, fanf ;;II boració de les mi ors
internacional com :I:: 	signatures
peninsular i local 97 Gráfícs ..d'acfualifa4

Llegiu=:la avui i cada dia

del mateix any passa de l'estil parodista tic la
marxa fúnebre dels Mariés de la Tour Eiffel,
al psalm bíblic Rei David. En efecte, la seva
forta inclinació a 1'a ironia i a la comicitat
cl porta, al cap dé deu anys,_a l'opereta (Les
aventures do Roi Pausole, ssgons la novella
de Pierre Louys, 1930). 14Iés en el fons, ;es
sent més a prop de la moral vigorosa de
l'Antic Testament que de l'aforística espi-
ritual de Cocteau. EI Rei David ha procurat
a Honegger una renomenada mundial.
Aquesta obra ha fet entrar el compositor en
el terreny 'de l'oratori, el qual lí deu en-
cara dues . altres obres esplèndides : Judilh
i Antígona'. Sobretot aquesta darrera és re-
marcable per la síntesi que ens dóna dei'es-
perit de l'antiguitat i d'una nova forma de
teatre. modern, a la qual Honegger ^arHiia
a través'. d'un esforç enorme d'abstracció i
(l'objectivitat. Mentre Stravinsky, en el seu
ZEdipus Rex, tendeix vers una música dis-
tanciada, • estàtica '_Honegger arriba a un
dramatisme vigors que exclou, així mateix,
lot sentimentalisme Ifric. •La primera ver-
sió de l'Antígona 'fou representada, per pri-
mera vegada, el zo de desembre del 1912, a
l'Atelier, de París, amb decorats de Picasso:
Aleshores encara, la partitura de Honegger
es reduïa a algunes pàgines per a arpa, oboè
o corn anglès. Durant molt de temps, el
nostre compositor estava cercant un violent
conflicte dramàtic. Un dia, confessà : aL'a-
mor avui dia ja no interessa. Si és expres-
sat d'una manera massa violenta, ens tro-
bem amb el Tristany ; si es vol expressar-lo
amb tota dolçor, ens trobem amb el Pelléas.n
Finalment, retorna a l'Antigona i posa tot
el llibret ele Cocteau en música.

AI mateix temps; Honegger es deixa gua-

La gran guerra troba Honegger , 'fent guür-	 nyar per l'esperit contemporani de l'esport

dia en '1à frontera del seu propi pafs; Suïssa.	 i de la tècnica. El seo acific 231, una de

A l'endemà de -l'armistici el trobem enmig les seves peces més exeeútades és un exem-

de la; _jove avantguarda parisenca, membre ple de la glorificació dels progressos de l'a-

del famós «grup dels sisa, de l'Escola d'Ar- merieanisme en el domini de la música. En

cueil,'a_nbmènada així á causa de la resi- les simfonies esportives de Honegger no est~
tracta mai de simples reportatges contempo-

el ca del seu mestre, Erik Satie. s traçar	 ramis, traduïts per la matèria sonora de l'or-
p caríi( que ha recorregut

d'aquestes 
sm t hem	

uestra sinó de eces d'una alta si üificá-
parlat-'llargament,..dés d'aquestesmateixes	 q.	 p	 g
pàgines, de les ., tend ncies de simplicitat i

	

	 ció artística, basades sobre les severes lleis
de la lògica musical.

de mi?Co=Hall , Pi seguien aquells t oves ar-	
La personalitat i la fecunda obra musical

u ntes:. e d lsuam i lents n qué. e s :heus ací ` il'Arthur Honegger ha trobat, en up' llibre
un a]}to` dg's r ehie qu en què es movia interessantlssim i ric en fotografies i en
jove TE1 taller eh aque lla època dula seva exemples musicals llur primera visió de
cert 't •ballet o tempta també durant .un. conjunt a l'alçada del tema; gràcies a la
cert taèïnps, Al ,eostaY de per munies i unte,	 ploma àgil de Willy Tappolet (i), a la qual
per ai; eses tea música per' a pantomimes,	 devem els punts essencials d'aquest estudi,
per a',,ppces, teatrals t per .cançons. -Ben
aviati'1 ò, el veiem fresar altres camins.:	 OTTO MAYER

Dé?'t'tlts` els - 'músics que volten Satie, Coc-
teau',,,: t) tg(- levy, Arthur Honegger és el - (1) Arthur Ifonegger (Ed. Hug• & Co.,

prlmefl-a deixar el ballet; el. café concert, el j Zuric, 1933)•.i 

r
.Ep! Ep! Pastor, que nio sabeu que la

llana mullada s'encongeix?
(Everybody's Weekly)

EL SULTA TORNA A L'HAREM

—Ai la mare! El meu marit!

(Rac lc, Nova York)

—Quan, jo era jove li hoi e., tornave
vermelles.	 '	 • •

—Oh, sir Geoffrey, què els explicava?

.	 (The Hfunorist, Londres

.	 Ilonegger (a la dreta), a Boston,—  fent de maquinista de tren

món 'musical espanyol. i' parlicularinej7t ca-
talà.'

EI músic d'avui dia no crea ja la seva obra
Muny del gran món, sinó que, a hi lliura en
cos i.anima i escriu la música que se li en-
comana enmig dels sorolls de les metròpolis.
Com en l'època pre-romàntica, l'obra està
destinada a la representació immediata. La
vida i l'bbra musical d'Arthur Honegger con-
tenen totes les tendències efectives del temps
qüe vivim.. Nat el io de , març del 1892 a
l'Havre, de pares suïssos, protestants, dóna

j a en la seva infància proves d'una musica-
litat extraordinària. Destinat a-succeir el seu
pare en la direcció del negoci de la família,
ben aviat troba la manera de canviar la cai-
rera de comerciant, gens apropiada a aquest

jove talent, per um estudi seriós de la tèc-
nica musical al costat de Lucien Capet, Gé-
dalge, Widor ï'Vimcent d'indv, (i9,l1-1'3)•
Honegger coneix els dies difícils de l'apre-
nentatge, però té fe en el seu destí. En aques-
ta via no pot produir-se.l.a contradicció entre
la vida real i els somnis de músic, caracte=
rística en l'època romántica ; s'ha restituït
la unitat entre l'ofici i la vida.

El jove músic es trobp, pletòric de forces
esportiu entusiasta, enemic de tota bohèmia,
exterioritza en la vida quotidiana les carac-
terístiques del seu temperament : és puntual,
ordenat, assidu. Treballa, escriu, llegeix, fa
música i esport 'i estudia principalment les
partitures dels mestres de la música clàssica.
Un quartet de corda' (París, iciq) és el pri-
mer fruit important d'aquests anys d'estudi.

r.#
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MUSICA 1 PÀDIÒ
PERFILS DE LA MÜSÍCA COr4TEMPORANIA ILa vida musical des em s	 t^

ArthurHonegger '  	 "" "'.°'J"'
a Barcelona

Poc després de la Maria del Carmen de
;ranados, el Liceu ha donat I'Eudá d'Uriac
le Vives. Certament, són dues obre's que no
;'ha'n.. de comparar.. Però acostades per I'at-
sar:.l'üña a l'altra, èns- adonem de tota la
liferència d'estil i' de valor que les allúnya
orça en la nostra apreciació. En la partitura
3'Elida, hi ha algunes pàgines admirables
$'ún vèritable i profúüd lirisme. Però hi ha
rñanca d'element dramàtic ï resta limitat en
ün cònvencionalisme que manlleva per ci per
lla. Tota la serenitat del tercer acte,' que
ens evoca tant del Tannháuser, en porta re-
miniscències musicals. L'obra de Granados,
al contrari, és una veritable obra mestra,
digna d'ésser posada al mateix nivell que
les òperes famoses de l'estil líric. Una . ri-
quesa de rítmica i d'entrain vigorós, una
vera atmosfera dramàtica, uin fons inex-
haurible de melodies ens sorprenen a cada
compàs. Aquesta obra mereixeria d'ésser co-
neguda pertot, però, malaurad<,ment, només
n'existeix una sola partitura d'orquestra, es-
crita a mà: Ni una sola partitura de piano.
La divulgació de les obres mestres 'de la
música espanyola no en treura gaire profit.

La mateixi setmana, l'Orfeó Català ens
ha invitat a un bell concert, en collaboraciG
amb la Cobla Barcelona. L'Orfeó és — al
costat de la Banda Municipal — la institú.ió
representativa ifamosa en tot Europa de la
musicalitat catalana. Cada vegada ens torna
a sorpendre i, diguem-ho francament, a
emocionar per un tal grau de perfecció ar-
tística que va de dret al cor i evoca en nos-
altres la reminiseáncià d'altres grans mass,s
corals europees que liém conegut : el cor de
la' Capella Sixtina, el dels Cosacs del Don,
els de les famoses entitats corals sueques i
angleses.

Passem en silenci la sessió tradicional de
cançons i jocs d''iafaüts de l'Institut Català
de Rítmica i Plástica, pero aviat parlarem
de pedagogia musical i sobretot de la de Ja-
ques-Dalcroze que ha pogut 'suscitar sem-
blants malentesos penosos als quals havíem
d'assistir 1' 'altre diumenge.

O. M.

EI I Congrés Internacional

de la indústria fonográfica

Aquest Congrés; celebrat a darreries de
l'any passat a Roma, tenia per objecte la
efeaeió d'una' Federació internacional de la
indústria fonográfica, el comitè de la qual,
fa constituït; .te per president Alfred Clask;
Ja'esdent així'_niátetic 'del ;grup industrial
que, sota el'ñ'óm d Electric and Musical In-
du'stries cdñrrola la Columbia, la Elis Mas-
ter's` Voccè'i altrés sócietat's.

Les proposicions adoptades en el Congrés
són les següents :

EI i Congrés internacional de la Indús-
tria Fonográfica, reunit a Roma del. lo al i-
de novembre ble 1933, ' ..

Havent examinat els problemes d'ordre
tècnic, econòmic, jurídic, , polític i social, que
es plantegen actualment en les relacions en-
tre la indústria fonográfica i els autors, els
artistes executants i elsindustrials que uti-
litzen el disc,

Desitjant que aquests problemes puguin
ésser arranjats en complet esperit de colla-
boració amb els autors, els artistes execu-
tants i les dites indústries

jazz i eL music•hall per l'església. Aquesta
reacció ha estat, potser, necessària. El propi
Satie acaba amb el Sàcrates, de Plató. Stra-
vinsky, després de Pulcinella, compon la
Simfonia dels Psalms. Milháud fa seguir a
l t seva fantasia de cinema. Le Bceuf sur le
foit, el Cristój he Colomb, aquesta obra satu-
rada de .mística catòlica. Per a Honegger,
però, aquesta .evolució no dura gaire dins

gitud d'Ona, s'han de produir interfertvnèies.
fins .amb aparells d'extremad,a selecció: De-
més que, no essent constant l i'uniforme la
modulació, es fa dificultosa, dintre de la.
zona d'actuació d'aquestes emissores, l'au.
dició d'estacions estrangeres com algunes
d'angleses, de longitud semblant.

- De cap manera, però; no volem blasmar
el fet que si l'afició local compta amb en-
tusiasmes i mitjans i sobretot, està organit<
zada en forma de poder sostenir amb uiïi
mínimum de decòrum una emissió periò-
cica, no s'hagi d'autoritzar ; però, això si,

''el que cal és preveure-ho i sobretot, regla.
mentar-ho. Precisament a l'Estatut de Cap
talunya, vntre les matèries atribuïdes a lá;
Géneralitat, hi ha l'execució 'de la legislaci6.
de l'Estat en els serveis de radiodifusió,,
això vol dir que s'hauria d'anar a un estüdÍ
previ del territori, tenint en compte els nus
elis de població, les circumstàncies geogrn?'.
fiques i, meteorologiques i determinar l'em-
plaçament d'una estació de gran potència;
que no hauria d'estar precisament situada
al nucli més important, i després procurar,
amb una sèrie cí'emissores, que el territori
de Catalunya quedés completament com

-près, ja que ara 'als dos extrems, com Són
les parts pireneüques i la part meridiónal
amb les comarques del Baix Ebre, resten
de difícil , comunicació radiofònica i no' ts,
pot. suposar que la iniciativa privada deter-
mini la construcció d'emissores en aquests
indrets. Després ja 'vindria la indispensable
comunicació entre aquestes emissores per a
establir una xarxa completa que permetés
de donar .retra'nsmesos els programes que
Només sóri',.póssibles , en emissores que com -

{ fiti amb rrdtjans pee , a fer-ho. La base1ije
I la retransmissió és l'única possible si es

vol obtenir un bon servei; i val a dir.'yue
el públ c`ha reconejx i les espera amb delit.
Una anticipació del que això podria ésser
ens la va donar l'emissora Ràdio-Associació
el darrer dia de l'any passat amb una emis-
sió que, tot i ésser subvencionada per cases
comercials que en feien un discret motiu de
reclam, va esdevenir esplèndida ;i a la, qual
únicament, dit sigui molt de passada, odia
fer-se-li el retret d'ésser precisament =molt
abundant en números remarcables i que va
ésser retransmesa, sense fer-né, però, cap
ostentació; a diverses emissores catalanes.

:	 '.' J. G.

Amb l'atticle d'avui comencem una sèrie :
d'estudis que paulat'inament anirgn preseri-
tant als nostres lectors les grans figures de
la míisica contemporània. Després dels re-
trats de Stravinshy i de Falla, avui perfila-
rem la vida i l'obra del genial cmnpasifor
franco-suís Arthur Honegger. Paratlelameni
a aqúest'a sèrie, n'esterna preparan! una alt ra
dedicadà a les figures més importants del

A 1'empar,de la i ovíssima legislació sobre
radiodifusio s'han anat muntant a la peo-
ínsula •fins a cinquanta-dues emissores, la
majoria de les quals tenen una potència que
es mou als.voltants dels 200 imats.a l'antena.
A Catalunya mateix se n'han muntat fins
ara vuit, que amb les dues de la capital
formen un total _de deu emissores,, nombre
que de seguida es pot considerar excessiu
tenint en- compte l'extensió del territori, ,. el
nombre d'oients possibles i, sobretot, els
mitjans amb què compten per' a sostenir-se.

Es difícil de podés esbrinar les intencions
del legislador en permetre el muntatge d'e-
missores sense més control que el de limitar
la potència, i encara ho és _ més saber la
utilitat que al país puguin haver portat.
La majoria són degudes a la iniciativa pri-
vada, i per tant mo s'hi pot cercar res més.
que la utilitat de qui les explota, sense més
límit que' el que suposa la previsió Oe 'la
paciència dels que escolten. Si per. .contra
són degudes a la iniciativa altruista d'al-
guna entitat local, 1'a manca de mitjans
acostuma a portar a resultats semblants.
Només cal repassar per sobre, .els progra-
mes d'aquestes emissores i aviat us adoneu
que la part , musical' és feta éxclusïvament
a base de ¢ïseos. Precisament; cal insistir
em això, jaqie.. d'aquesta manera s'ha'coñ-
tribuït á agfèujar més 1a indústria del disc,
abans tan pròspera, al nostre país. Es es-
trany ,com els editors , comenten l'atropell
que suposa l'establiment de comerciants' que
tenen orgat it at el subministrà de discos,
que van passant despreocupadament d'una
emissora a l'áltra per a després fer-los anar
a parar, quan ja han roda; tot Catalunya
a la venda al públic. Es difícil així cte les
emissores arribin a tenir una discoteca prò-
pia. Els músics professionals no hi sóri sinó
en emissions especials 'subvencionades; ï els
serveis d'informació, de maneres mé's o
menys amagades, surten de la premsa dià-
ria. Per a compensar això, únicament hi
ha alguna informació de caràcter local o
retransmissions que poden tenir algun in-
terès.

No solamentla marica d'ütifita't, sihó''
també cal considerar l a peitorbeció qu por-'
ten aquestes emissores. Dintre del circuit
relativament reduït que formen Barcelona,
Terrassa, Sabadell, Badalona i.-no massa
lluny Vilanova, , amb 348 ' 251'' metres, les
emissores d'ací' i 216; zqa, zooe r ;de .lon-

IMPRESOS COSTA
Nou ct e la Rambla, 45
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