
LA FOLLIA D'EUROPA

Uacord tripartil de Roma
El senyor Mussolini ha fet un discurs

polític al Teatre Reial de ]'Opera de Roma.
EI local és adequat a una manifestació fei-
xista. Tots aquells punyals, aquells A noi!,
aquelles desfilades, formen una moixigan-
ga d'òpera que cau de ple dins el que en
podríem dir el convencionalisme d'una Ità-
ha de mandolina. I és curiós com un gran
país que ha donat tres grans cultures a la
civilització del món, en un trencant de la
seva ruta històrica, pot ésser víctima de la
}paròdia d'ell mateix.

Els uberlilla» ja pugen ben ensenyats

trari, es fa el defensor de la Gleichberech-
tigung. Però Alemanya, que ha conclòs un
pacte amb Polònia (i a Alemanya dir pole a
un home era com dir.li jueu), que ha diri-
git totes les seves activitats envers el pan-
germanisme, acceptarà la fàcil victòria d'I-
tàlia? El duce ha tingut molt de tacte de
.no comprometre el tractat germano-honga-
rès. Ha volgut, doncs, deixar aquesta petita
victòria a Hitler, content dels avantatges
sobre Austria.

Hem fet una síntesi rapidíssima de l'a-
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MIRADOR INDISCRET

E1 discurs del duce és pronunciat em uns
moments eufòrics. Remarquem, d'antuvi,
un fet singular. Les agències telegràfiques
italianes transmeteren _una versió del dis-
curs força moderada: Fou l'endemà només
que el públic iintennacional pogué saber que
Mussolini, transportat per uns moments als
maquiavelismes del segle xv'iii, jugava amb
les passions d'Europa de la mateixa mane-
ra que hi jugaven els seus grans anteces-
sors : Frederic Il, Josep d'Austria, Cate-
rima de Rússia, 'Lluís XV, en l'època en què
el mapa d'Europa estava a les mans d'uns
senyors eapritxosos que perseguien només
llur raó simple d'Estat.

Però l'IEuropa d'ara :no és la d'abans. A
la raó d'iEstat, Mussolini, com Hitler, com
qualsevulla altre dictador, deu deixar pas
a l'equilibri i a la paudels pobles. Perquè
els marxistes, en llur dogmatisme simplis-
ta, no s'adonaren que l'equilibri europeu
no era urna qüestió econòmica, sinó de ra-
ces, de cultura, de tradició, fracassarein d'u

-na manera contundent. Econòmicament,
I'Ansehluss sembla un èxit. Com econòmi-
cament semblaria un èxit la desaparició de
Suïssa, de Bèlgica, d'Holanda. Repetim, pe-
rò, que el determinisme marxista no sap res
de les necessitats històriques que collocaren
aquestes barreres a les impetuositats d'u-
nes concepcions de vida que lluiten ,per la
supremacia, les unes contra les altres, t són
precisament aquestes lluites tota la història
d'lEuropa.

I qué ha aconseguit Mussolini amb els
acords de Roma? L'acord es compon de
tres protocols, el primer polític. IEn ells els
tres governs es ,prometen mátuamemt de
concertai-se sobre tots els problemes que
els afecten, tant particularment com en un
ordre general, a fi d'establir una línia de
conducta i d'aoció comunes. També es con-
sultaran igualment tots tres cada vegada
que l'un dels signataris ho estimarà util.

La naturalesa de l'acord fa pensar en la
Petita (Entesa. Però ]'.acord dels tres Estats
de la Petita IElntesa és, evidentment, d'una
estructura molt diversa. Políticament, eco-
nòmicament i militarment. Ultra això, cal
no oblidar que els tres Estats no són supe-
riors l'un a l'altre, mentre que en aquesta
nova constellació italo - austro - hongaresa,
Itàlia és molt superior a Austria i .Hongria
juntes. Mussolini, doncs, adquireix un pres-
tigi en la conca danubiana. Però aquest
prestigi, a quin preu el pagarà? Heus ací
el discurs al Teatre Reial de ]'Opera en el
qual el duce, visiblement, vol aprofitar-se
d'aquest avantatge, i, una mica quixotes-
cament, ben entès, se les heu amb Franca,
amb Anglaterra, sense dissipar encara del
tot, el recent malentès amb Alemanya. Mus-
solini, Itàlia, adquireix un avantatge a la
Conca danubiana, però la lliga de peus i
mans a la política revisionista d'Hongria.
Qui no coneix l'entestament dels hongare-
sos? Foren ells, inoblidable Berchtold! els
que desencadenaren aquesta política de re-
mors contra els eslaus que va provocar la
guerra. Per seguir la política revisionista,
Aleman ya, més d'un cop, ha sabut el bo
que hi donava. Ara els hongaresos han anat
a Roma. Hi han anat, però, després de sig-
mar un avantatjós Tractat comercial amb
Alemanva i després que el subtil vam Pa-
pen, sempre von Papen !, publicava en la
Revue d'Hongrie un article ple d'emoció i
de llàgrimes dedicades als pobres hongare-
sos. Finalment, a un article de Bethlen,
Mussolini respon amb una defensa de l'ir-
rede

n
tisme magiar. Triomf de Mussolini o

triomf d'Hbngria?
Perquè tampoc es veu clara la situació

d '.ilemanva. Mussolini accepta que el Reich
ha procedit a armaments clandestins. Lògi-
cament, doncs, hauria de reconèixer el bon
fonament de la proposició francesa. Al con-
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Cromo de primavera
Hi ha temes obligats. Per exemple, tal

dia com avui, la Qimavera. 1, què en diríem
d'aquesta estació de traspàs, situada entre
]'hivern i l'estiu, o sigui, entre la privació
i el ffiruit, la nuesa i l'abundor, que co-
naenca moltes coses . i no n'acaba cap, que
no té tres ¢ que mena à tot? Es la imatge
del desig. Adhuc el cel r fol i blau, on tan
aviat fa xafogor sota un cel gris com plou
(1 raig sota la volta niés" lluminosa que as
pugueu imaginar, té l'agredolç tendre dels
enamorats que es turmenten amb el gaudi
de turmentar-se. Les ventades de març, prè-
viament, netegen la camhma fluvial de la
primavera. I resten als ;arbres només els
brots de mfmosa i d'ametller justos per a
la cerimònia.

Durant aquesta è 15oca de l'any, els ocells
estan obligats a comparèixer i els poetes a
inspirar-se, almenys dins l'ortodòxia de la
mitologia popular. La veritat és , que els
ocells ja fa estona que hi són i canten
quant als poetes, com deia un d'ells, Reine,
mai no fan tan bones cançons de primave-
ra com a l'hivern, prop del fosc (o l'estufa
de petroli); però si ens aniréssim les coses
de la vida amb talat de rigor, el •món per
dria molta bellesa i res no faria joc. Dei-
xem que els ocells, els j)oetes i els enamo-
rats novells coincideixin amb la primera fu-
lla dels arbres. Serà, si més no, lògic
i adient.

Les flors i els colors reneixen. El vestit
femení s'apt'ima i és a més virolat; els
matins, quan les naties prenen el sol, se'ls
adhereix la roba lleugerament a la pell,
fresca i humitejada com uña flor. Passa un
ventet que esgarrifa, mentre un núvol, Qe-
tit com un jara-sol dels que abans es duien,
agrisa per uns instants la claror i entebeeix
el (raig solar.

Les nits encara són, sovint, impertinents.
La nit tarda més que el dia a saber que és
/rimavera. Aquesta Qart del dia sempre va
a les fosques, i ja diu la dita : «Ets més
ase que la niti. Pero , l ea d'uns dies de
primavera, quan se n'ha adonat, la nit és
meravellosa i plena de sentors. Tots els
blaus argentats i roses grisos giravolten
lentament dintre una calitja i la lluna por-
ta uns farbalans esi5ectrals. Els poetes, que
dèiem més amunt, prenen notes i els sim-
pies ciutadans comencen a aventurar-se fier
les te'r'rasses a sentir valsos, -jazz-bands i
altres afalacs més o menys brutals a la nos-
Ira segona ànima, que tenim, segons Plató,
i que resideix a mig aire del cos, entre el
sap ti el ventre.

Encara tai ha un altre protagonista de la
primavera. L'estudiant que vol treure nota,
així que s'atalaia dels primers brots als f lé-
tans del seu carrer, deixa el cinema, el cafè,
i alguns la xicota i tot, i obre els llibres.
S'apleguen uns quants companys i es retas-
sen les lliçons l'un a l'altre. Quan el verd
encara és molt novençà, a tota la ciutat, de
nits, ressonen amb veu somorta, com d'una
rosari, les immortals preguntes i Iespostes
«importancia de la. asignatura», i »Rela-
dones que .guarda con las demás ciencias'.
Més endavant, quan els matins ja veuen
una mica d'esponera als plàtans, hom s'en-
dinsa en la matèria de l'estudi ; de cara a
l'estiu els arbres són 'més ufans i els estu-
diants niés grocs i ullerosos : llavors ja és
l'orgia de les definicions al peu de la lletera
que s'han d'apendre de cor, perquè hi ha.
un catedràtvc que té manies. — R: LL,

El Ilum, segons la consumació...
Un dels més antics bars-restaurants de la

Rambla del Centre ha tancat les portes, sota
el signe de la crisi.

IEIs establiments veïns no han tancat, pero
es veuen obligats, per a viure, a fer mil
equilibris i estalvis.

En un d'ells, l'estalvi de 'llum, a les nits,
arriba a detalls pintorescos.

Entreu i us n'aneu cap al fons. Està
gairebé a les fosques. El cambrer corre da-
vant vostre i encén quatre o cinc bombetes.

—Què ,pondrà?
Demaneu per sàpar... Les bombetes res-

ten aleshores enceses totes.
Demaneu només un samdvitx. De mica en

mica veureu com s'apaguen uns quants
llums.

Si demaneu simplement un cafè amb llet,
al cap de cinc minuts no podeu ni llegir el
diari.

...i el menú, segons la bu4xaca
Aqueix doctor el nom del qual havia sanat

per a comissari general d'Ordre Públic, té,
per a entaular-se a un restaurant, un mè-
tode que el retrata com a home eminent-
ment pràctic i enemic de complicacions.

Hem constatat en més d'una ocasió, les
matinades, el que anem a contar.

Quan el cambrer se li presenta, el nostre
doctor es fica la mà a la butxaca i . es treu
unes pessetes.

—Una... dues.., vuit. Tinc vuit pessetes,
avui. Què em podríeu donar, per vuit pes-
setes?

E1 cambrer li fa el menú, un menú que,
compresa la propina, val vuit pessetes.

De vegades, els preus dels plats i les pes-
setes disponibles del doctor no permeten es-
tirar massa la combinació...

Però el cambrer és un àngel. El primer
que sacrifica és la propina.

Sudamericana
El catedràtic argentí se,nvor Bianco, mort

darrerament a la nostra ciutat on circums-
tbncies •que tothom coneix, havia passat a
1'Ar;gentina, abans que les lluites •polítiques
el .portessin a l'exili, una situació molt apu-
rada.

Contrariant la seva manera d'ésser, acudí,
en sollicitud d'un empleu, al governador de
Buenos Aires, íntim amic seu .

Aquest li donà paraula que en els primers
pressupostos que es fessin hi hauria una
consignació per a ell.

Es publicaren els nous pressupostos, i el
doctor Bianco, home els estudis i coneixe-
ments del qual eren preferentment de Dret,
cercà amb avidesa la plaça vacant que upo-
dria ésser 1a seva.

No la trobà, o ino va saber endevinar-la,
'Corregué a casa el seu amic, amb els

pressupostos a la mà.
—¿Cómo iba a olvidarme? — li digué el

governador.
Obrí els pressupostos i li indicà una par-

tida.
AI doctor Bianco el destinaven a Jefe de

la Oficina de Iniciativas Agrícolas.

Un cònsol trasbalsaí
La mort del doctor Bianco va impressionar

de debò — per tractar-se d'una personalitat
coneguda i un exiliat i per la fórma en què
es produí — el cònsol de l'Argentina a Bar-
celona, senyor Mujía Linares, el qual, just és
consignar-ho, va portar-se d'una manera ad-
mirable, fent cas omís que el doctor Bianco
hagués estat un fort adversari de ]''•ctual go-
vern apgenti.

Coincidí la mort del doctor Bianco amb
l'escala a Barcelona del transatlàntic Conde
Biancamano, en el qual retornà cap a Buenos
Aires, ultra la vídua del doctor, el cònsol

auxiliar de l'Argentina a Barcelona, senyor
De Venia, amic molt volgut i pròxim parent
del senyor Mujía.

Aquesta marxa va afectar també el semyor
Mujía. Tan trasbalsat estava entre una cosa
i altra, que en fer, al saló de primera de
]''esmentat transatlàntic, la presentació de la
vídua Bianco a un conegut, digué:

—I.a señora viuda del doctor Biancama-
no...

Jocs d'atzar a l'Argentina
Ja que parlem de ]'.Argentina, no volem

deixar escapar l'ocasió de transmetre als lec-
tors una anècdota que, .poc abans de marxar,
ens cantà el senyor De Venia.

Hi havia a Buenos Aires un capità anome-
nat 'Espina que pel seu caràcter violent era
el terror de les cases de joc.

Un dia, jugant a la ruleta, va posar un
peso a cavall dels números rq i zo. Va sortir
el zo i el crupier va pagar els disset pesos
de rigor al capità.

—Amigo — féu aquest —, el peso estaba
a pleno.

—Perdone : estaba a caballo.
—Le digo que estaba a pleno — replicà el

capità, aixecant molt la veu .
Per estalviar un escàndol, la casa ordenà

al crupier que pagués un ple.
A la taula hi havia Belisario Roldán. Va

tornar a rodar la ruleta i Roldán posà un
peso al número u.

—r El treinta y seis!
Belisario Roldán s'adreçà somrient al ca-

pità 'Espina
—Oiga, capitán. ¿No Qodrla usted atrre-

glarme ese plenito?

Conseller d'ambaixada
Encara 1'i.nesgotabie senyor Joaquín De

Vedia, de les frases i .anècdotes del qual es
podria fer un llibre voluminós i molt distret.

EI senyor De Vedia va saludar, a bord del
Conde Biancamano una personalitat argenti

-na que venia de Roma, via Génova, i que,
com ell, embarcava rumbo a la batria.

Aquesta personalitat era el senyor Honorio
Legizamón Roldán.

—Este señor — observà De Vedia — tiene
el cargo más absurdo del mundo,

— ?
--Consejero de embajada.
El senyor De Venia va explicar-se. Els am-

baixadors són una gent que no accepton mai
consells de ningú, o bé perquè no els neces-
siten, o bé perquè no els compendrien.

No hi bavia caigut!
Diumenge. Sol i ràfegues de març. E1

tat Catalun ya es troba al Palace Hotel Ter-
ramar, de Sitges. El refetor, que és de dos-
cents coberts, resulta petit por á encabir els
comensals. Una trentena d'ells han d'anar
a la terrassa, tot servant els abrics, per un
si de cas.

--Hola, tu, sembla que ens ho haguéssim
dit. Quin dia més preciós !

—De gent i de calda, igual que a l'estiu.
Fes que el teu diari en digui alguna cosa,..
—Home!
—Què et passa?
—lEn Vidal i Guardiola podria empipar-

se. No vam quedar que hi ha crisi fins que
torni a manar la Lliga?

Conformisme
—1 de botins, quins circulen?
—Doncs que les demandes de divorci

augmenten, però les mullers les recusen.
– 'I aixa?
—Diuen que elles ja estan bé així i que,

com meros assiduïtat conjugal, millor . Ar-
cades ambo !

« Vernissaee»
La tornada, gairebé tothom la realitzí

travessant la població, a guisa de desgreuge
de l'anada, en què tots els autos les em-
prengueren cap a Terramar directament, bo
i deixant Sitges de banda.

En ésser al capdamunt del carrer de Bo-
naire, ja no es podia tirar endavant. Un
embús de cotxes inextricable, un embote-
Ilament complet.

—,S. o. s.! S. 0. S, ! S. 0. S.! —cri-
daven els ocupants.

Hi hagué uns instants d'acorament, però
de seguida ja es veié de què anava

Era el rètol que Jack Bilbo, 1'ex-lloctinent
d'Al Capone, ha posat al bar americà que
farà el seu agost, ja des d'abril, i que té
mil fórmules de cocktails i cent porrons de
llet diaris per a vendre.

– .1 si no els ven? — preguntà una se-
nyoreta.

—Això rai, se'ls beuran les meves lleones.

Gasfronomia d'actualifa4
Rétoi llegit en un popular restaurant de

la Rambla
Beetsteack Schnieling-Uacudun.

Economia... de pensar
El senyor Mariano Rubió i Bellvé honora

ben sovint amb la seva signatura La Van-
guardia. Després de les esqueles i com a plat
fort dels seus articulistes, figura ell.

Així va passar en el número corresponent
al 14 de govembre proppassat, en què, sota
el títol Ld moneda menguante, exposà quel-
com que nosaltres, pobrets!, no sabíem.

Dóna la casualitat, però, que l'al tre dia,
topàrem en L'Illustratioe del q de setembre
del mateix any, amb un treball de Claude
Bourdet que deia exactament el mateix. Serà
telepatia... ?

També en sabem de francès, senyor Ru-
bió...

cord tripartit. No hem parlat, pero, dels
seus ja avui enemics per les paraules op-
timistes de Mussolini. França, d'antuvi, que
veu. renovar J.a qüestió de l'estatut dels ita.
lians a Tunis. La Petita Entesa : territoris
cahongaresosn de Txecoslovàquia, de Roma-
nia, d'Iugoslàvia. IEs veritat que el duce,
sense eointemplacions en esguard de Txe-
coslovàquia, ha usat de moderació i fins es
pot dir d'amabilitat envers Iugoslàvia.

Resultats dels acords de Roma? Since-
rament, creiem que cap. Els antagonismes
que acabem d'enamèrar són massa forts i
massa constants perquè aquest nòu bloc si-
gui um instrument de pau. I ino obstant,
:nosaltres, com molts llatins, veiérem amb
gust el iQuai d'Orsay esforçar,se a conci-
liar la Petita Entesa amb Itàlia i amb el
nou bloc en embrió . Penquè el nostre país
treuria de l'acord mediterrani, una promesa
de seguretat que cap altra combinació no
pot oferir-li, 'Es veritat que Espanya no pot
aspirar, de .moment, a cap paper en la po-
lítica internacional. Almenvs, però, dei-
xeu-nos constatar com fa llàstima veure que
cap preocupació de Madrid no intenta de-
turar les serioses preocupacions que els CILI-

tadans es fan davant les perspectives, por
al nostre país, d'un conflicte bèl•ic. Menin
Itàlia té fets tots els preparatius necessa-
ris, mentre al Times hom ha pogut llegir les
curioses maniobres aèries que ha fet l'a-
viació anglesa, el govern de Madrid té un
ministre d'Estat que no té una noció exac-
ta de si el Sarre és o no és regió alemanya.
Taileyrand, home que hi entenia, solia re-
petir en aquells seus moments de gran cla-
rividència : «No, la ruïna .per a una nació
no és tenir unamala política ; la ruïna per
a una nació és .no tenir cap política».
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QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY



València ha plantat les falles al peu dels
gratacels. Aquesta -barreja de modernitat i
de tipisme, que és la característica essen-
cial d'aquesta, ciutat, en arribar Sant Josep
es fa molt més perceptible, molt més crida -
nora. Per dalt, el ciment auster ; per baix,
la coloraina de les falles. 1 davant de les
lletres metàlliques de les 'banques, els cor-
dills de les traques, que en explotar ompli-
ran l'aire de núvols artificials.

1 l'atmosfera està -carregada, i no pas pre-
cisament de pólvora de traques. Si nosal-

velleta que feia una cara terrible de bona
dona. El dilluns a la tarda, la velleta ha
estat anada a cercar en comitiva i hom l'ha
traslladada al museu del folklore, salvaint-
la de la mort entre les flames. El pueblo
tiene también su corazoncito, malgrat l'es-
trèpit anarcosindicalista.

Com de costum, a l'hora de donar premi
a les falles, hi ha hagut unes raons consi-
derables. 'Es difícil conciliar sempre els pa-
rers ; molt més difícil quan antre els ele-
ments de judici hi ha els orgulls de barri
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a honor d un taut come e amen	 .
Hem quedat que havíem dinat amb la fa-

llera major, la senyoreta Amparan Albors. Hi
hem dinat, i fins i tot l'hem interrogada,
encara que la majoria de vegades ens hagi

respost el seu pare, magnífic tipus de papú

de bellesa, xerraire r vigilant atent de l'ho-
rari. La senyoreta Albors, ensems que bella,
intel.ligent i delicada, de bones a primeres
ens ha fet pública manifestació de valen-
cianisme i ha afirmat que volia parlar en
valencià. Però en aquella taula, no hi ha
hagut manera d'encarrilar una conversa em
aquesta llengua, puix insensiblement tothom

se'n va a parlar en castellà. Recordant-ho,
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Als benaventurafs
En una 'Hoja Dominical de les que circu-

len per les esglésies barcelonines, hi he.m
trobat l'horari, el preu i els advertiments
dels trens que condueixen al paradís. No
podem estar-nos de transcriure'n uns frag-
ments

((Los agentes y empleados de la Empresa
no tendrán reba ja de precio, pero si perci-
birán un aumento de sueldo proporcionado
a sus servicios.»

((No se expenden billetes de ida y vuelta.»
((Los pasajeros no llevarán equipaje, de

lo contrario se exponen a perder el tren.»
«Salida de trenes :.A todas horas. Llega-

da : Cuando Dios quiere,»

Oh, la culfura!
Es amb un cert neguit que, amb motiu

.1	 tn	 tsde la rmaugur acro d unes t'-'-'' per a yen
a una entitat que es diu catalanista, hom
ha pogut ilegk una (lletra de convit ortogra-
fiada de la següent manera:

«'Hens plau inbitarlo a l'inauguració de
las escoles que la nostra comisió de Cultura
amb l'agut de las autoritats farà el proper
dia iS a las onçe del mati. Regrasiant la
seva asistencia adjuntem un tiket per el ver-
mut que tindrà lloch..., etc.»

!El comentari es fa sol : la millor pensada
d'aquesta Comissió cultural és orear l'esco-
la, però tampoc mo estaria gens malament
que els directius de l'entitat no es donessin
vergonya de fer companyia als infants que
hi han de concórrer.

L'honor es va salvar
El dia de la vaga general que no arribà

a produir-se a Barcelona, a Sabadell un grup
de vaguistes va espláiar-se en l'adquisició i
crema dels diaris que trabaren en els llocs
destinats a la veinda. El corresponsal d'un
diari del .matí s'afanyà a telefonar-ho a la
seva redacció.

—IEIs han cremat tots, però el nostre so-
lament l'han esquinçat — va dir tot fent
dringar les darreres paraules amb orgull.

El bo del cas, però, és que •aixó s'esde-
vimgué a l'òrgan gairebé clandestí del ler-
rouxisme.

Pobra gent!
Els actors madrilenys, el mateix que els

d'ací, tingueren la seva assemblea reiviindi-
cadora. Les conclusions, com és natural trac-
tant-se d'actors, pecaren d'ambicioses i fins
fantàstiques, com aquella que els films es-
panyols fossin interprcetats exclusivament per
actors de teatre.

— Figureu-vos — comentà un crític cine-
matogràfic dels de més solvència — que
aquesta gent- surt amb la seva. .,Gairebé
immediatament, nosaltres tindríem un lleure
de deu anys de no parlar de cinema espa-
nyol. Corn si actualment no fossin prou a
çantar-li les ilsoltes!

Els grans pensadors
((He aquí como la asociación y la coope-

ración del pueblo contribuye a su propia
emancipación ; porque instruirse es apartarse
de Dios, tirano de todos los tiempos ; y del
amo, explotador de todas las generaciones.

Això ho va escriure, el r6 de juny de
rgor, un tal Alexandre Lenroux al llibre
d'autògrafs del Centre de Lectura de Reus.

Al cap de més de trenta anys, però, no
deu recordar-ho, com no recorda tantes al-.
tres coses.

Iden4ificació precisa
D:os que enraonen ; més ben dit, l'altre a

penes si fa res ,més que escoltar.
— Aleshores, mentre passava tot això —

explica l'un —, vaig trobar 'En... com di-
moni es diu ?... aquell... En... En...

—iDaixonses — fa, amb naturalitat, l'o-
ient, que no és altre que Nicolau d'Olwer.

—Justos, el mateix, r li dic...

n somrigut estona després quan en algo-
parets hem llegit un rètol imperiós que

a ((Parleu en valencià!». Tat plegat, ha
que en saludar i en conversar uns breus
ments, a Acció d'Art i a l'Associació de
Premsa, amb alguns joves intel•ectuals
encianistes, hàgim trobat en ells un deix
rsadíssim de melangia. València!, Va-
cia !... No poder-te treure del damunt la
oda del mestre Padilla...
)e totes maneres, hem tingut per Valón-

005 moments d'enveja. Dos teatres cén-
:s, el Novetats i el Nostre Teatre, tonen
llurs cartelleres obres valencianes. 1 no

m pogut entrar ni en l'un ni en l'altre,
ix les localitats eren exhaurides. I hem
asat que temps a venir, potser quan Va-
cia tingui um Estatut i una Generalitat,
seus diaris parlaran d'una crisi del tea-
vernacle, i diran que ara eren feliços...

^sitgem que els passi això, si és que s'han
vendre aquesta Filla de la portera que

a representen a canvi d'un Estatut.

Per cert, que ens han cantat que en la

mpanya -pro-Estatut valen-ció es guanyá
.a glòria d'orador el senyor Bort, actua]
esident de la Diputació valenciana. Em un
ls seus discursos, digué que quan tingues-

5 ]]Estatut, que és una «Constitució en
tibi, organitzarien un (Estat amb tots els
> i uts ; que tindrien ministre d'Agricultu-
, de Foment, de Marina... En arribar ací,
senyor Bort digué : «Bé ; m'he equivo-

t; no tindrem munistre de Marina!»
Tornant als espectacles, direm que en
huestes festes el públic ho envaeix tot, en-
ra que les preferències siguin per als bous.
a multitud va carrer de Ribera avall, vers
plaça. Toregen avui Lalanda, Ortega i La
rna. A la porta de l'hotel els esperen ja

l -miradors innombrables, reclutats entre
Tuesta tropa de cirabotes que assalta els
ients de les terrasses dels bars, aquests
ateixos cirabotes que veurem a la nit fer
na atmosfera d'admiració i de triomf al
)(tant del famós torero còmic Llapissera,
ae descendeix del seu opuleint Chrysler da-
ant del cafè Balanzà, i distribueix mirades
rrdials a-ls seus antics oompainys d'ofici els
rabotes.
La València d'avui té tota ella aquest aire

e triomf, d'encimbellament popular i rà-
id. E1 cor de 1a ciutat és a la mit una fo-
uera elèctrica, i dintre els aparadors iinun-
ats de llum neden les corbates de qualitat,
u joies de preu, els aparells americans de
àdio, les màquines fotogràfiques... Els bars
cafès no poden engolir la multitud i fins
la matinada no flaquejarà ni un instant

a concurrència.

Només que tombant un carrer, podríem
passejar .nos per tota urna altra ciutat, silen-
iosa r imponent, poblada de vells casals,
iutat que en aquesta hora de la nit gairebé

només és trepitjada pel sereno.

tres ens proposéssim escriure
un reportatge vibrant, ompli_
riem aquestes quartilles de pa-
raules fortes i phi traslladaríem
les inquietuds que alguns va-
lencians ham volgut encoma-
nar-nas.

S'ha fet la treva de Sant
Josep. La setmana passada,
l'ambient estava ple de presa-
gis malastrucs. No sabem si
ha estat el ban de ]''alcalde, el
senyor Llambies, el que ha fet
el mirarle de demanar als va-
lencians bona cara i optimis-
me em vistes als forasters que
vindrien a admirar els costums
populars que anidaron nues

-tros abuelos. Més o menys oG-
cialment, hom respongué al
senyor Llambies que la fam
no admetia treves. Però .Sant
Josep ha fet el miracle. P-er
dos dies, València ha presen-
tat la millor de les cares, i han
estat ajornats tots els conflic-
tes greus — vaga de trans-
ports, de llum i força —, etc.,
que feia dies amenaçaven es-
clatar.

Ara, mentre esclaten les tra-
ques i la multitud badoca s'a-
muntega al voltant de les fa-
lles, no hi ha altres vestigis
del problema social i polític
que aquestes lletres, matusse-
res pinzellades de negre, que
als sòcols de tots els edificis
apellen als extremismes, pro
-clamen actituds violentes i de-
clamen profecies absurdes.

Però sota el sol de prima- .
vera, qui es recorda de Casas
Viejas, de la C.N.T. i que cal
cal votar Valera? Fa bo passe,
jar maindrosament per -les voreres de la plaça
de Castelar, i intentar tirar al llarg dels car-
rers de Ribera i de Sant Vicenç Ferrer, on les
taules dels bars Cobliguen a -baixar de la
vorera, mentre al vial els automòbils de to-
tes les matrícules espanyoles toquen insis-
tentment els clàxons, i caminen a pas de
cargol, en a-quest laberint que és la circu-
lació valenciana, on els guàrdies són impo-
tents per -a regularitzar-la, mancats de va-
chierisme.

I in'ha vingut de gent a Valòncia ! Diuea
que d'altres .anys n'hi havia molta m-és,
puix han fallat algu=ns trens fulleros. De Ma-
drid, per exemple, no ha arribat una expe-
dició tradicional i famosa, l'organitzada pel
setmanari Gutiérrez i que presidia el dibui-
xant K-hito. Les preocupacions madrilenyes
loo' han permès el viatge. Madrid, però, ha
quedat bastant bé :_ el senyor Lerroux ha
tramès tres ministres dels que té en el go-
vern destinats precisament a enviar-los a
les falles. La delegació ministerial ha vin-
gut presidida pel senyar Cirilo del Río, un
home alt i gras, amb eufòria a prova de
totes les festes regionals. L'hem vist, dinant
al restaurant les Arenes, al centre d'una
taula llarga i tristament oficias, mentre a
quatre metres, en una galeria de sobre el
mar, dinaven en unes tauletes dones gra-
cioses i senyors elegants, voltats d'una de-
coració blau cel trencada de flors.

Hem seguit les falles. Les hem seguides
amb un caminar lent, afegits a la llarga
processó de badocs. Davant d'algunes d'elles,
ens hem trencat el cap inteintant treure l'en

-tréllat d'aquella ma de simbolisme de cartó
en pasta, i per a ajudar-nos, fins i tot hem
adquirit els lli=brets en ve.s que volen expli-
car el significat de cada una.

¿Casar-se? ¡Tango i ir-és tango!
¿Himeneo? ¡ Una sardana!
¿Boda? ¡ Un vals! Res de nugar-se
i molt de jotis de marca
i vore la vida alegre
i molt de juerga barata
i que rebente Cupido
i que ho pague aquell que caiga.

Confessem, francament, que no sabem
veure quina era la intenció dels construc-
tors de la falla, i per qua en l'angle d'aques-
ta, que hom ha titulat La loteria del amor,
hi ha posat el senyor, Azafia, amb una cara
de pomes agres i un gest de displicencia que
fa impressió.

E1 nostre company, el caricaturista i pe-
riodista Guasp, que com a natural del pafs
ens fa de cornac per València, prou inten-
tará explicar-nos que aquestes falles simbo-
listes són una corrupció de les falles, i que
les bones són les 'més simples, com ara
a-quest Miquelet que es trenca de riure, mag-
nífica mostra d'humor popular, etc., etc.

A la anit, però, nosaltres somiarem un se-
guici de monstres mal vestits, de sense feina
i de lúgubres senyors de levita, que van
voltant a poc a poc, com aquests ninots de
les barraques de fira als quals hom intenta
fer caure el barret a cops de pilota.

Bé és veritat que hi ha ninots menys trà-
gics. Cada any, dies abans de la plantà,
tots els ninots són arrenglerats en una ex-
posició . El públic vota quin és el millor ni-
not, digne d'ésser salvat de la cremà. En-
guany, els valencians es decidiren per una

La fallera major

i els odis de carrer. La falla distingida amb	 i
el primer premi vol ridiculitzar aquest mer-	 a
cat de dors subterrani que fa tarots anys	 1
s'està construint a la plaça de Castelar. Pel
eostat de la falla, han desfilat innombrables
crítics, discutint-la amb una ardència, que	 c
ha anat de poc que no calessin foc al mono- c
ment abans d'hora. Sortosament, a la plaça.
de Sant Jaume, davant mateix
de la falla, hi ha una certa
escaleta d'una certa casa, dalt
de la qual les discussions més
violentes acaben ofegades en
una dolça calma.

Les bandes de música de
tots els pobles de la rodalia
han vingut ala capital, con-
tractades per les juntes de Ics
falles. Al migdia, precedides
de les banderes i de les falle-
res respectives, han rodat pels
carrers i han amat a salu-
dar les autoritats. Pintoresc,
aquest exèrcit de virolats uni-
formes, vestits pels llauraors,
que avui ham abandonat el cá-
vec pel trombó! 'Emllestida la
feina, han abandonat els ins-
truments i s'han passejat a
grups per la ciutat, amb el
mateix aire entre tímid i bon
jan dels mariners desembar-
cats de les esquadres estran-
geres.

Posats a .parlar de rivali-
tats, haurem de referir-nos a
]'elecció de fallera maror, l'e-
fígie de la qual és esmenus-
sada implacablement als apa-
radors de les fotografies del
carrer de la Paz. Nosaltres
l'hem coneguda en carn i os,
en -la paella tradicionalment
famosa amb la qual el senyor
Andreu Alfaro obsequia els
seus amics i que té lloc en el
pati de la seva casa del Grao.

Volten la taula, decorada
amb bells exemplars de Ma-
nisses, artistes, .periodistes i
gent de notorietat valenciana.
Al nostre costat, el senyor	 El
Vicenç Alfaro, el que fou el
primer alcalde republicà de
València, cris conta les divertides menudèn-
cies de la política local.

IEns assabentem del darrer i greu rumor
que corre per València. Figurin-se els lec-
tors que ara hom diu que el cadàver de
Blasco Ibáñez no s'ha nmogut de Menton.
Hi ha qui afirma que només fou traslla-
dada la caixa dels deu quintars de pes, però
que no contenia les despulles!

El rumor ha pres unes proporcions gran-
dioses, fins al punt d'esdevenir veu pública.
Els elements oficials que feren el viatge a
França per a fer-se càrrec del cadàver han
sortit al pas del rumor. Però en ésser qües-
tionats seriosament, s'han vist obligats a
declarar que a Menton no veieren altra cosa
que una caixa de zinc hermèticament clo-
sa... No és per descriure l'esverament que
ha pres en l'ànim de molts valencians que
en aquests moments es pregunten angoixats
si totes aquelles imponents cerimònies fúne-
bres d'ara fa uns mesos no foren fetes sinó

1 t	 t buit

LÄPE I!ITIY
El Comte d'Orgaz., — E1 diumenge vaig

anar a Toledo, per veure L'enterrament del
comte d'Orgaz. 1)eu fer vint anys que vaig
veure per primera vegada aquest quadro fa-
mós ; després, sempre que m'he trobat a
Madrid, i m'han quedat unes hores per fer
una escapada, me n'he anat a Toledo per
tenir una estoneta de diàleg mut amb aque-
Ila tela terrible del Greco, i cada vegada n'he
sortit amb una nova impressió i he pensat
i he vist coses que abans no se .m'havien
acudit. Amb aquest quadro del Greco passa
el mateix que amb la mitja dotzena o la
dotzena de grans quadros que s'han pintat
al món, i passa el mateix que amb la mitja
dotzena o la dotzena de grans llibres que
s'han escrit ; i el que 'passa és el següent
que a mesura que nosaltres anem canviant.
iens anem fent vells, aquestes obres glorio-
ses ens parlen amb un mou llenguatge i ens.
suggereixen horitzons nous; fan la feina
dins del món de la mostra sensibilitat d'una
mena d'exercicis espirituals. Per això hi ha
lectores que s'han de repetir periòdicament„
perquè no queden mai exiiaurides mi saca--
ben dins de nosaltres mateixos, sinó que dei-
xen un marge ample de reservó; unes pos-
sibilitats encara verges de meditació i de
renovació.

L"enterrament del conte d'Orgaz 'és per
a mi com uina lectura d'aquestes, i dins de
l.a pintura espanyola potser només trobaria
un altre quadro d'un poder tan suggestiu,
però dins d'un clima molt més baix i molt
més pobre ; aquest quadro és Las tneninas
de Velázquez, amb el qual també de tant
en tant m'agrada discutir una mica, sense

fer soroll, i amb els ulls urna punta embada-
lits pel miracle de la tela extraordinòria.

Aquestes dues grans pintures glorioses.
vénen a ésser per a mi un complement in-
substituïble de la literatura autèntica del
moment ,més fort i més original de la cultu-
1-a castellana. Jo crec que Espanya, des d'un
punt de vista d'observador ser.timental, és <
el país més fort i més evocador d'E•uropa.
I per mi ho és encara més que Itàlia, per-
què a ;Espanya, com enlloc del món, es veu '
el contrast desarrapat, cruel i impúdic entre
la grandesa i la miseria, entre el vi espiri-
tual més selecte i el baf de les tavernes
ocres. Aquest vi espiritual, jo l'he trobat al-
guna vegada amb tota la seva integritat en
grans obres 9launes, monumentals r magní-
fiques, com per exemple La historia de la i
Orden de San Jerónimo del P. José de Si-
güenza ; l'he trobat també en la Vida de
:Sant Ignasi del P. Rivadeneyrca ; l'he trobat

sobretot en les poesiea de Fra y Luis de León '
i en alguns moments de La Celestina i en
gairebé tots els moments del Quijote ; però
potser aquesta literatura, lot i ésser plenís-
sima i acabada, no arriba a explicar ni a
definir d'una manera tanperfecta, tan neta
i tan despreocupada, aquella qua litat d'os-,.

sos, de vellut, i d'àngels invisibles, que té
el segle xvt espanyol, com la pintura del
Greco, representant l'enterrament d'un ca-

valler, rodejat de Ves seves arnistats i acom-
painyat de la glòria celestial. El Greco en .
aquesta tela meravellosa va di unes quan-

tes coses més, que els grans escriptors es
varen deixar dins del tinter o se'ls van eva-
porar a la punta de la ploma d'oca.

Si l'art té per objecte explicar els fets vius
d'una maneka iintelfúgent r ordenada, po-
ques vegades 1a força de l'art haurà arribat
a un punt tan àlgid com en aquest quadro

del Greco, perqud em ell hi és explicat un
fet viu i hi és explicada tota l'època i tota
la mentalitat -dintre de les quals es produí
aquest fet viu. El Greco és l'-exaltador, en
aquesta tela del comte d'Orgaz, d'a11b que
restà del segle xvt espanyol com a valor uni-
versal, d'allò que avui dia encara pesa dins
de la història espiritual del món, de la ma-
teixa manera que Velázquez en la tela de
Las meninas és el delator implacable d'allò
que ans de la història del món representa
el fracàs espiritual del segle xvii espanyol.
Totes dues teles tenen un valor h-umà in-
apreciable, que surt dels límits naturals de
la pintura, per entrar dins gla zona de la
història crítica dels valors morals.

.A mi, el que rem distreu més, i ja ho he
dit altres vegades, és passejar -me tranquil

-lamemt entre els -climes apagats de la his-
tòria. D'^Espanya,el que cm distreu més
són les catedrals i els sepulcres. Mai no em
canso de veure sepulcres, i els que ,em fan
més impressió són a-quells on hi ha uns 'bis-
bes d'ala-bastre, amb la mitra empastada i
amb les galtes que encara s'hi veu el pèl
de quatre dies. De tota aquesta grandesa
patètica davant de la mart, de tot aquest
incens covat de les catedrals, en surt un
ram de flors negres, punyents, esmolades i
perfumadíssimes en la tela meravellosa del
Greco. 'Se.nse aquest Enterrament del comte
d'Orgaz moltes coses ibèriques que ja han
acabat per sempre més, haurien quedat per
explicar.

Es per això que sempre que puc em deixo
caure a l'església de Santo Tomé de To-
ledo, no perquè hagi de guanyar cap profit
material, sinó per la meva tafaneria rrresis-

ra	 tibie de descobrir els secrets dels sepulcres
om	 i dels climes pretèrits.

UNA TREVA

València entre falles i traques

Miquelet trencant-se de riure

Contrast valencià! Tot viu girat de ca
a l'endemà, mentre Pahir pugna en tot, c
en les falles, per a no ésser enterrat defir
tivament. U,n vespre hem anat a sopar
Club Nàutic. Per a anar-hi, hem hagut
travessar un pont, al cap del qual un hor
sortit de la caseta de fusta ens ha demar

deu céntima de dret de pontatge.
EI Club Nàutic és un edifici d'una n

dernitat aguda i intelligent. Al còstat d'u
piscina, un bar, un dancing i un restau-r
luxosos t imponents. En el vastissim m

j ador, sopàvem nosaltres sols. (Ens estram
ven de la soledat del lloc. U'm valencià c
ens acompanyava ens digué:

— Realment, potser el illoc és desprop
cionat per València...

I no amagava la seva inquietud. D
abans, un negre, al hall, prenia els abi
de les mans dels clients. Ara, hom ja ha
suprimit el negre...

I el port estava desert i encalmat. F
vuit dies que els obrers estaven en vags

la taronja i la ceba es feien -malbé...
I al Grao, víctimes de les commoci

socials, feia ja dies que havien tancat 11
portes uns dancings populars, de marir
i de descarregadors del part, iEn l'únic
estava obert, els sorolls dels instruments
música grinyolaven estranyament en pe
rar el buit. 1 unes quantes dones espera

entre avorrides i conformades, els elit
que .no havien de venir...

A un quilòmetre d'allí, els castissos
rico la pòlvora al peu dels gratacels.

JoSEr MARIA DE SAGARRA

Ezit en la mida
Corbetee inerrugsble l

'	 Pijemee a bon prea

JAUME I, ui

.	Telèfon 11655
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publica a Espanya.

Llegit per tots els
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25 cèntims en tots els quioscos
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CATALANISME 1 CULTURA

HOMES I FETS
Jo no sé si es pot dir o no que hi ha cri- qualificable. Un bell exemplar de pintura gò-si de catalanisme, però si us atureu uma	 tica damunt fusta en la qual manquen al-mica a inquirir el seu estat actual, us ado-	 guns trossos perquè abans era a I'Ajunta-nareu del molt que hi ha a fer, encara, per ment i un dia els empleats no tenien llenyacatalanitzar Catalunya, per catalanitzar els	 per encendre l'estufa...catalans.	 La Biblioteca, aportació de la GeneralitatPotser algun lector tindrà la sensació, en	 a la magnífica obra cerverina, ha estat

llegir les precedents afirmacions, que hem agençada d'una manera ben adient. Encara
dit un estirabot com una casa. Aquest algú	 amb els prestatges no ben plens degut a lapodria ésser, en tot cas, aquell que solament	 seva incipient creació, és ja un bon instru-
es mirés el panorama de Catalunya a través	 ment al servei dels cerverins, l'eficàcia del
del vidre de les realitats polítiques,	 j qual és indiscutible.

La sala de lectura de la Biblioteca de Cervera

La rincesá i el princip Yussupof

1I).

En aquest aspecte, no ens podem queixar.
Els grans i transcendentals episodis que ha
viscut Catalunya en aquests , últims temps
han incorporat al catalanisme un sector im-
portantíssim que sempre, o gairebé sempre,
n'havia estat al marge. Hem vist també,
no una, sinó diverses vegades, com el cos
electoral de Catalunya bandejava amb una
energia atuïdora tots aquells partits polítics
que no fossin, en essència, si més no, ca-
talanistes. Per altra banda, la situació actual
del problema català, amb la consecució de
l'Estatut i la implantació de ]'autonomia,
malgrat totes les dificultats, és una situació
per a sentir-se optimista.

Podem concloure, doncs, que en l'aspecte
polític no hi ha res a dir. La immensa ma-
joria de catalans estem afiliats a partits ca-
talanistes, i els que no hi estan els voten
quan n'és hora, que pel cas és el mateix.

Ara bé, la realitat és, descomptant un tant
per cent molt migrat d'excepcions, que el
sentiment catalanista és una cosa purament
epidèrmica, .puix no pot ésser cap patent
de veritable patriotisme pagar una determi-
nada quota cada mes i fer-ne professió, en
tons tai» abrandats com és vulgui, en qual-
sevol tertúlia de cafè

Catalanisme •és tota una altra cosa. Ca-
talanisme és, en primer lloc, un sentiment
que, com á tal, ni es pot apendre de cap text
ni es pot comprar enlloc, que ens duu a esti-
ruar aquell tros de iCatalunya dins del qual
es va teixint la terainyiina de 'la nostra vida,
tant se val si és entre cases de cinc .pisos i
carrers •lluents d'asfalt com enmig de pa-
rets escrostonades i terrossos eixarreïts i es-
querps. Catalanisme és, de més a més,
aquell delit, aquell afany de superació que
no ens ha d'abandonar ni un moment en la
diversitat de tasques a la qual puguem estar
lliurats, aprofitant totes les contigències per
treure'n aquella mica de cosa aparentment
insignificant que pugui contribuir a ampliar
els mostres coneixements, que és, com si di-
guéssim, la mica de joya que tots hem de
fer en l'erecció de l'edifici de la cultura ca-
talana que, dit sigui de passada, és, o deu
ésser, el miillor baluard del catalanisme.

Menys mítings i amés llibres, ço que, tra-
duït, vol dir menys catalanisme a flor de
pel] i més catalanisme de dins endins, cons-
cient, posititu.

La constatació d'aquest fet que és una
realitat com una casa, seria una cosa tan-
mateix ben amarga i ben desoladora si hom
no trobés de tant en tant la compensació
acarant-se amb allò que en podríem dir l'al-
tre plat de la balança que, situat .molt ava'11
encara, es belluga i malda per pujar.

No fa .pas molts dies que vaig anar a pas-
sar una estona a la festa major de Cervera
i encara que a una festa major no s'hi pot
anar a gran cosa més que a fer una mica
o bé un ban tros de tabola, amb uns amics
varem 'passar de llarg, no diré sense un xic
de recança, davant els Espectáculos Holly-
wood, aquesta 'mena d'espectacle que ara
es porta tant a casa nostra fet a base d'or-
questres pseudo-americanes, homes de go-
ma i cantadores i balladores de rumbes de
l'autèntic carrer Nou. Vàrem deixar de ban-
da — deia –.les .atraccions per mor de fer
una visita a l'Arxiu — la fama del qual ha-
viem sentit rumorejar—, el Museu i la Bi-
blioteca, insta•lat tot en el mateix edifici.

Es una casa vella que sembla feta a pos-
ta per a guardar aquesta magnífica trinitat
Arxiu-Museu-Biblioteca i la institució que
està sota els auspicis de la Generalitat és la
primera organització d'aquest ordre creada
a Catalunya i que ha de servir de model
per a crear-ne d'altres en altres ciutats i
viles de la nostra terra.

EI Museu, per bé que modest, conté co-
ses ben estimables i té un positiu interès
lócal i comarcal. S'hi pot admirar, entre al-
tres coses, la mostra d'una barbaritat m-

Ens hem deixat per últim l'Arxiu perquè
del trio és allò que té una més positiva im-
portància. .D'una gran densitat i d'un gran
valor històric, la seva installació és una pro-
va de dignitat i de bon gust.

Armaris i parets atapeïts de volums, de
papers i pergamins, emanant tot plegat un
perfum d'història, però d'història neta, ben
endreçada i ben organitzada .

Impossible donar en aquest article detalls
Concrets sobre el gran valor del contingut
de l'Arxiu, perqué això reclamaria, a part
una erudició que no tenim, no una visita de
turista defesta major, sinó una permanèn-
cia d'uns quants dies.

Per altra banda, potser és més interessant
donar a conèixer, encara que sigui molt pel
damunt, les trifulgues que ha costat arribar
a l'estat actual de l'Arxiu cerverL

Com totes aquestes coses, no ha estat pas
l'obra de molts, perquè ja sabem que els
escollits són pocs. L'illustre historiador se-
nyor A. Duran i Sanpere ha estat ]'artífex
d'aquesta brillant realitat. Ehl fou qui co-
mençà a orgainitzar-lo i arrencant-ho de la
Casa de la Vila ho installà desinteressada-
ment en un edifici de la seva propietat on
ha estat molts anys. 1 també molt en .part al
seu esforç es deu el seu estat .actual. 'No
cal dir que la tasca de classificació i ordena-
ció ha estat també obra personal seva, o
bé, si més no, sota la seva direcció.

Hem fet aquesta petita salvetat perquè se-
ria urna injusticia silenciar que cal comptar
en aquesta feina tm collaborador singularís-
sim i entusiasta : un modest barber d'aque-
lla ciutat que perpura afició ha arribat a
obtenir el càrrec d'arxiver d'aquell importan-
tíssim arxiu.

Però fixeu-vos que aquest home durant
divuit anys, i en bes hores que podia aban-
donar les tisores i la navalla, ha estat lliu-
rat a la tasca d'arxiver amateur, absoluta-
ment amateur. ,Avui Frederic 'Gómez — que
així es diu l'ex-barber cerverí — ostenta
molt justament el càrrec d'arxiver nome-
nat oficialment pel departament de Cultura
de la Generalitat. ***

Heus ací, doncs, com en una festa major
vàrem descobrir una obra de tanta impor-
tància i que tan bons fruits ,pot donar, i és
en troballes d'aquesta inaturalesa que hom
s'arriba a oblidar, ni que sigui per uns mo-
ments, de tanta indiferència i de tant pan-
xacontentisme com hi ha escampat per
aquests móns de. Déu. I és aquesta la com

-pensació al pessimisme que traspua al co-
mençament d'aquestes ratlles. Trobar ca-
talans que, desinteressant-se de les lluites
generalment estèrils i baixes de sostre en-
tre el casino de dalt i el casino de baix,
saben donar a les hores vagaroses una ecu

-pació que els honora i els dignifica i que
és de passada un profit per als altres ciu-
tadans.

Catalunya tota deu admiració i agraïment
a aquesta minoria d'homes selectes que,
com aquests dos cerverins, són els verita-
bles herois de l'avenç cultural de Catalu-
nya. •Elis duen a terme una tasca patriòti-
ca de primera qualitat, i en enlairar de
mica en mica el nivell de les intelligències
fan veritable catalanisme de catalans en-
dins.
Per això i no oblidant que hi ha encara

molta feina afer, quan us topeu amb al-
gun d'aquests homes o, millor encara, quan

us topeu amb una obra seva com aquesta
de Cervera que hem comentat, una alena-
da d'optimisme us envolta i sentiu renài-
xer I'esperamça en Catalunya i, a través de

l'objectiu de la imaginació, albireu una Ca-
talunya major d'edat per obra i gràcia d'a-
quest estol d'homes que escampats .per la
mostra terra treballen obscurament el fang
no massa fàcil del nostre tarannà.

JOSEP ELIES I VILES
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Entre cunvats
El Qbínc Sixte de Borbó-Parma no'ha-

- 'ia nascut pas a França, però aixa no l'im-
pedia de proclamar que la pàtria d'un Borbó
no podia ésser altra que França.

Ell i el seu germà Xavier, quan la guerra,
no podent-se enrolar en l'exèrcit francès,
serviren en l'exèrcit belga.

El seu cunyat, l'emperador Carles d'Aus-
tria va escriure-li: aLa vostra presència en
l'exèrcit belga em molesta força.» Sixte de
Barbó va respondre-li : «La vostra presència
al costat d'Alemanya encara em molesta
més.)>

Hitler 1 la propíetat literària
Uns quants editors francesos s'havien pro-

posat 1'edicid del famós llibre de Hitler,
Meio Kampf, però el Führer s'hi havia opo-
sat sempre. En vista d'això, els editors
n'havien desistit, com n'hagué de desistir
Paul Achasrd, que cercava editor per á la
seva traducció de l'esmentat llibre, que ja te-
nia començada.

Però n'hi ha hagut un que ha volgut tirar
al dret, i ha Jet traduir, imprimir i anunciar
Mein Kampf, que havsa d'aparèixer dintre
poc.

La Société des Gens de Lettres de France,
per unanimitat, acordà protestar d'aquest
Jet, que viola obertament el Conveni de
Berna, i comunicà la platònica protesta al
ministre d'Afers estrangers.

No ha estat tan platònic Hitler, o almenys
el seu editor, Franz Eher, el qual ha fet
valer els seus drets i ha obtingut que fossin
deeomissats, al local de les Nouvelles Edi-
tions Latines, tots els exemplars del llibre.
Aquesta primera mesura anirà seguida del
procés civil.

Un setmanari francès no ha trobat bé la
•intervenció de la S. des G. de L., i ho argu-
menta

ecFlitler no ha pretès mai fer obra d'home
de. lletres, en escriure el seu llibre, sinó obra.
d'home d'Estat, ] és en nom de la iraó
d'Estat alemanya que no ha volgut autorit-
zar la difusió de Mein Kampf a França. Sota
color de defensar, sense que ningú 1i ho
demanés, un principi general en matèria de
propietat literària, la S. des G. de L. de-
lensa, de fet, l'interès polític del Reich que
no sigui conegut el densament exacte del
seu cap per la massa dels francesos.»

El professor Pinard
El professor Pinard, de l'Acadèmks de

Medicina, havia nascut a Méry-sur-Seine el
febrer de 1844; ha mort doncs a l'edat de
noranta anys. Obstetra i puericultor, no en
tingué prou amb la gloria mèdica i, per tal
d'encoratjar el seu país a la repoblació, pre-
sentà la seva candidatura a les eleccions de
1919 i sortí dit utat per París. Tothom res-
pectava aquell parlamentari de setanta-cinc
anys per la seva bona fe, però tothom es
divertia amb la seva oratòria pintoresca.
Ouan prenia la paraula, els f assádissos i el
ban quedaven buits:

—Correu 1 L'avi Pinard és a la tribuna.
Avui està millor que mai...

En la jrimeira reunió del grup de les fa-
milales nombroses, fesfidit pel general de
Castelnau, l'eminent obstetra desenrotllava
el seu tema favorit, quan un diputat, que no
sabia de qui es tractava, & preguntà amb
quin dret parlava, a la seva edat, de la ne-
cessitat de tenir moltes criatures.

— N'he posat més de vint-mil al món! 
—replicà el professo Pinard amb aire de dig-

nitat ofesa.
L'interruptor, una mica barat, hagué de

preguntar al seu veí qui era aquell ancià
que semblaba posseït del deliri de grande-
ses.

Crisi feafral

Un teatre parisenc representa una obra
que només arriba a om¢ldr, i encara repar-
t int profusament localitats gratuitas, una
tercera part de la sala.

A les vuit, com de costum, el porter ha
obert les portes, taquillers i acomodadors es-
tan a punt. A dos quarts de nou, el director,
sortint del despatx, surt a pegar un coli
d'ull.

-- I ara ! Encara no hi ha ningú? — ex-
clama, acostumat a veure una cueta de quia-
ce o vint clients.

Aquell dia, efectivament, potser perquè en
el barri on hi ha el teatre està anunciada
una manifestació, no hi ha ningú.

— Que 'no hi ha cua? On és la cua? 
—pregunta a un portar.

— Senyor director, la cua estava borratxa,
ha començat a disputar-se, i llavors ha vin-
gut un agent i se'ls ha endut tots dos a la
delegació.

Exit en le mide

Corbatea inarrngebin

'	 Pijames e bon Dren
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Mesos enrera una companyia americana
va presentar un film titulat Rasputin i ba-
sat en la vida estranva de Gregori Effimo-
vitx, anomenat per la gent del seu poble
Rasputin, que vol dir crapulós.

En aquest film, que és interpretat pels
dos Barrymore i altres notables artistes, apa-
reixen les orgies desfrenades a què es lliu-
rava l'home venerat per la tsarina i altres
personalitats de la Cort de Rússia com un
staretz o sant taumaturg.
Una de les dones que són víctimes de la

luxúria de Rasputin és la princesa Natatxa,
muller del príncep Txegovief que assassinà
el monjo o ermità miracler.

Tothom sap que Rasputin fou mort pel
príncep Yussupof al soterrani dei seu palau
de Sant Petersburg : per tant el nom de
Txegovief resulta una màscara del de Vus-
supof i, en conseqüència, el de la seva es-
posa la sollada Natatxa, correspon al d'Ire-
ne, princesa Yussupof.

Sembla que, en assabentar-se de la con-
fecció del film, la princesa va notificar la
seva protesta a la casa editora, fent-li pre-
sent que no havia tingut mai contactes amb
Rasputin i que era contrari a la veritat i la
justícia presentar-la a ella com atropellada
per la luxúria del monstre. La companyia
no va fer cas de la prohibició de la princesa
i va repartir el film. Amb això va demos-
trar no saber amb qui se les havia, perquè
els Yussupof no són com altres prínceps i
aristòcrates russos que, esclafats per la Re-
volució, s'han retut a l'adversitat i la po-
bresa, com troncs emportats per la rivada.

Els Yussupof varen ésser, abans de la
Revolució, un espectacle magnífic, un conte
de fades meravellosament escenificat en el
teatre de la histària; durant la Revolució,
uns hàbils equilibristes que saberen traves-
sar l'abisme de sang i de mort lliscant per
la corda tensa de la fortuna benèvola, i,
després de la .Revolució, unsastuts procura-
dors, mestres a navegar pels jutjats, que
han pogut salvar trossos quantiosíssims del
seu immens patrimoni .

La història ofereix pocs casos d'enlaira-
ment com el d'aquesta familia que, en el
transcurs de tres generacions, va pujar, sen-
se violència i només per l'eficàcia de la sug-
gestió masculina, des d'una situació modes-
ta fins al peu del tron imperial de Rússia.

Fèlix Elston, nat l'any 1 827, pertanyia al
que els francesos anomenen petita noblesa,
els castellans hidalgos i els catalans antics
anomenaven donzells.
Com que tenia alguna riquesa i era ben

plantat i molt eixerit, va casar-se l'any 1853
amb Helena Sumarokoff. Un decret impe-
rial va donar a la pubilla Sumarokoff el
títol de comtessa l'any 1856 i un altre decret
va autoritzar el marit a dur el mateix nom.

Llur fill, segon comte Sumarokoff, que
també era un galant mineó, va casar-se
l'any 1882 amb la pubilla del príncep Yus-
supof i va heretar el títol i les riqueses d'a-
questa família.

Els Yussupof són d'origen tàrtar i fan
remuntar llur origen a Yussuf Mursa, guer-

1 rer del segle xv que estava al servei del kan
Tamerlan ; un dels descendents fou gentil-
home del tsar Pere el Gran i altres foren
governadors, senadors, ambaixadors..,

L'actual príncep, en néixer I'anv 1887, és
trobà hereu d'una de les fortunes més gros-
ses d'Europa. El palau de 'Sant Petersburg,
vora el cànal de la Moika, és un edifici im-
ponent que podria allotjar dignament una
Cort. La seva collecció de quadros, entre
ells els Rembrandts, era nombrosa i selec-
ta ; la cofecció de pedres precioses era la
més rara del món ; el mobiliari era sump-
tuosíssim...

A aquestes riqueses corresponien els pa-
laus en altres ciutats, les finques rurals, els
diners...

Però totes aquestes riqueses i aquests tí-
tols no podien fer suposar que el príncep
Yussupof arribés a ésser nebot del tsar, i
hi arribà.
El tsar Alexandre III va tenir tres fills

i dues filles del seu casament amb la prin-
cesa Maria Feodorovna de Dinamarca : Ni-
colau, que va regnar fins a la Revolució
de 1917. Jordi, Xènia, Miquel i Olga.

La princesa Sènia, nada l'any 1875, va

casar-se en X894 amb el gran due Alexandre
Mikailovitx i va teriir diversos fills, el pri-
mer dels quals, Irene Alexandrovna, nada
l'any 1895, va casar-se el q de febrer de 1914
amb el príncep Fèlix Yussupof, el qual, per
aquesta aliança, es trobà nét d'Alexandre III
i nebot de Nicolau II.
Així, l'any 1917 en què fou assassinat

Rasputin, Yussupof tenia trenta anys, la
seva muller vint -i-dos i en feia tres que eren
casats. De primer antuvi apareix la dificul-
tat que Rasputin gosés atropellar una ne-

boda del tsar, de pocs anys i nou casada.
Per afegidura hi ha que Rasputin no havia
parlat mai a la princesa Lrene, entre altres
raons perquè les famílies del gran duc Ale-
xandre Mikailovitx i Yussupof formaven en-
tre els enemics del staretz.

Tots els textos importants, des de les Me-
mòries del príncep Yussupof fins a les de la
bita de Rasputin, convenen que el príncep
a atreure la seva víctima fins al soterrani

del palau de la Moika amb el pretext de
presentar-lo a Irene.

Pere tot això haurà estat ben fàcil provar
que la princesa Yussupof no ha estat l'amant
de Rasputin i que el film objecte del plet
resulta injuriós.

Disposats a treure partit de la injúria, els
Yussupof establiren llur residència legal en
set (Estats diferents i en cada un la prim -
cesa presentà denúncia contra la casa edi-
tora acusant-la d'haver-la deshonorad.a i exi-
gint indemnització per danys i perjudicis.

Començaren per Anglaterra, on els tribu-
nals que entenen en prooessos de costums
donen mostres de gran severitat, segurament
amb l'esperança que la sentència influís eir
els triburrals dels altres països.

Ara s'ha vist a Londres el plet i els debats
han durat sis dies. L'advocat de l'empresa
cinematogràufica ha fet present que Natatxa
és un personatge fingit, el qual, després de
tot, no resulta sinó una víctima involuntà-
ria de Rasputin. iEm conseqüència, la prin-
cesa Yussupof no ha de creure's ofesa ni
deshonorada.

Però el jutge Avory, un dels veterans de
la magistratura anglesa, va exhortar el ju-
rat en forma que aconsellava una sentència
condemnatòria. allo hi ha cap dubte -- va
dir — que si el príncep Txegovief representa
el príncep Yussupof, Natatxa representa la
princesa.»

Quant al punt de si una dona perd la cas-
tedat en ésser víctima d'un rapte brutal,
sense consentiment, el jutge recordà el poe-
ma de Shakespeare El rap te de Lucrècia,
en què hi ha els versos següents

Ella ha perdut un tresor més estimable que
[la vida.

La Piura castedat és privada del seu orna-
[ment.

I va finir
Si la història del film constitueix una di-

famació, és una difamació de la classe anés'
injuriosa que hi pugui haver. Es difícil d'i-
maginar urna pitjor imputació contra una
dona que ha fet un casament feliç i contra
la virtut de la qual ningú no ha gosat fer
mai la menor insinuació. Din que ha estat
seduïda o violada per un personatge depra-
vat com Rasputin, és el pitjor acte de difa-
mació que hom pugui imaginar.»

Finalment el jutge va retreure un altre
vers de Shakespeare per a dirigir una gala-
nia a la princesa : Tots els oradors són muts
quan la beutat pledeja.

I}ins d'un ambient 'així no és estrany que
el jurat, compost de nou homes i tres dones,
condemnés la companyia cinematogràfica a
pagar a la princesa Yussupof 25,000 lliures
esterlines (prop d'un milió de pessetes) a més
de les costes que pugen a 700,000 pessetes.

Encara que la companyia americana ha
apellat al tribunal superior, hom creu que
la sentència serà confirmada i els Yussupof
cobraran la indemnització. Si en els altres
Estats on segueixen un plet semblant, obte-
nen indemnitzacions d'aquesta vàlua, reuni-
ran una gran fortuna sense altre sacrifici
que haver fet parlar una mica més a tota
la humanitat.

MIQUEL CAPDEVILA

HISTORIA 1 FILM

El darrer procés Yussupof
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Tot esperant veure demà Esclaus de la
terra i molt aviat La reina Cristina de Suè-
cia, dos films dels quals tenim bones refe-
rències per conductes que ens mereixen crè-
dit, avui •ens hem de reduir a constatar una
miinva notable en l'interès dels programes
d'estrenes d'aquests dies. Una excepció, na-
turalmont, cal fer-la per l'estrena d'avui al
Fèunina, La vida que gomenfa, que és tot
un excellemtfilm i del qual ens vàrem ocu-
par allargament en un número anterior. Es
tracta, eins plau .recordar-ho, d'una pelifctda

Clara Bou,

AVUI AL

CAPITOL

Doble programa FOX

DOS FILMS DE BASE

amb WARNER OLAND
iHEATHER ANGEL
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Algunes estrenes
si hem de creure les estadístiques, augmen-
tar cada dia més.

L'endevinaire és la història d'un xarlatan
que es guanya molt malament la vida,
anant de fira en fira, practicant tota mena
d'oficis, fins el dia que prova fortuna com
a lector del •pensament i profeta que pro-
nostica l'esdevenidor de les persones. Sem-
bla que són innomhrables les persones que
a Amèrica exerae' ?n aquesta professió, la
qual cosa diu molt sobre el nombre de
clients ansioso's de conèixer allò que els es-
pera. Naturalment que no calia portar les
coses tan lluny com les porta el film, mos

-traint, d'una manera evidentment exagerada,
les tr.agédies conjugals que provoca la un-
tromissió en les famílies de l'endevinaire
que revela als cònjuges secrets inconfessa

-bles ; però el film interessa pel que com
-porta, com dèiem, d'allusió indirecta a •unes

preocupacions que afecten un nombre con-
siderable de persones. La llàstima hauria
estat, al inostre entendre, no haver-se res-
tringit a fer un film simplement humorístic,
i així L'endevinaire hauria procurat una
exoellent lliçó de costums.

Hoohla ens ha atre:t per tal com signi -
ficava la rentirée de Clara Bow, després de
la seva absència del cinema, obligada per
raons, si beco de creure els agents de pro-
paganda, d'ordre sentimental. Urna pel.lícula
notable d'ambient, d'interpretació i de rea-
lització, però que si comença bé, és per de-
generar aviat cap als lloes comuns més con-
venciomals. Es un exemple d'aquell tipus
de film tan freqüent en la producció ame-
ricana, que valen solament per les digres-
sions, pels ingredients marginals, , per lees
figures de segon terme.

Els amics dels espectacles grandiloqüents
hauraln quedat •ben servits amb el film de
^J•ack mConkvay, (Heli Below, presentat aquí
amb el títol de Honduras del infierno, que
significa, avui per avui, una de les pellíeu-
les més impressionants que s'han (rodat so-
bre la guerra naval i més especialment
sobre la guerra submarina. S'ha fet tot el
possible per donar a les escenes .el màxim
realisme, i com que a més amés s'ha pro-
curat imprimir-hi una gram claredat, heus
aquí, doncs, que el film acomseguetx en-
sems un valor documental que haurà estat
molt apreciat pel públic.

La presència de tots aquests valors, l'es-
forç que tat plegat, significa, són raons de
més per plànyer-se de la insubstancialitat
total de l'anècdota, que. sembla dedicada
estrictament a les persones càndides d'una
manera inefable. No iinsistirem per ino po-

realitzada amb una .noblesa moral i amb sar nos de mal humor, que ja ens hi posa
un tacte tan infallible, que en resulta una 	 massa una altra cosa de la qual volem dir
obra recomanable, no ja sols pel seu valor	 ara quelcom.
intrínsec que apar •evident, sinó que també,	 Es sobre els dobles. Semblava que po-
al mateixtemps, per la simpatia que com- díem viure tranquils pensant que les em-
porta el tema i el to .amb què aquest motiu 	 preses estaven convençudes que la majoria
tan delicat ha estat tractat pel realitzador,	 de les ,persones que freqüenten els locals

L'endevinaire de Ruy le Ruth, el reaht- d'estrena estaven per les versions originals.
zador de Vam^iaesses 1933, per bé que és	 Aquesta és la nostra opinió i ens aconten-
un film de factura estrictament discreta, tava de veure que coincidia amb la de les
ens ha interessat per tot el que implica de persones que tenen a les seves mans els
document sobre un aspecte de la credulitat films. !Entenem també que aquesta opinió
de la gent, forma de credulitat que sembla, ' fa justícia al públic, ja que una opiiñió con-

trària siginifiea tenir d'ell un concepte, go-
saríem dir, vexant. Doncs hé, heus aquí que
de tant en taint hem d'assenyalar excepcions

Qualsevol Ihbre a qualsevol preu	 a la regla. Ahir era •un local, avui és un
altre que es decideixen a escamotejar-nos

M A G A T Z E M S G A S S O la versió original. La cosa entenem que és
greu. Estem massa identi:ficats amb el que

FIVALLER (abans Fernando), }z han viingut dient en aquesta mateixa página
1	 t	 Ll b	 d	 S b	 '' G	 h'

La barriada i els pobles diuen

Alarmats perquè algunes distribuïdores ja guin,	 cal acceptar els subtítols com a mar
s'han començat a descarar i ja han presen- menor. Sempie són preferibles a les còpies
tat alguns films doblats als locals del centre, doblades.
dèiem fa poc : Dobles a les sales d'estrenes, Les opinions i lletres transcrites,	i altres
no!	 Si la barriada i els pobles rebutgen les de què ens beco assabentat després, demos-
versions originals i	 exigeixen còpies dobla- tren que, contràriament al que suposen els
des, doneu	 carn a la fera.	 Però dobles	 a empresaris, els cinemes	de	 barriades	i de
les sales d'estrenes, no. I constatàvem que pobles compten	 amb un	 gran	 percentatge
la majoria de marques ja ho	fan així : es- de	 públic	intelligent	 i	 sensible,	 i	 instruït	i
trenen les versions originals dels seusfilms de bon gust, que es considera estafat quan
i projecten les doblades a les barriades i als li donen un film doblat. Solucions? El citat
pobles. Aquesta solució que proposàvem és sen y ar Bardés en proposa una de molt rao-
massa radical.	 Hem	de con-
fessar-ho.	I,	 naturalment, 	la ' ,
veu de la barriada i dels po-

a	
*ï,

bles no ha trigat gaire a fer-se
sentir.

Vegem què diu la barriada.
Un amic nostre, que no va at
les sales d'estrenes, 	 perquè laI
seva butxaca ino li ho permet,
i perquè als locals de barriada l
veu tres films importants per
una pesseta, mantre que	 als
cinemes	del	 centre	 n'ha	de	 r	 p ,
pagar tres v r a veure'n no-
més un, aquest amic, després
de 'llegir el nostre article,	éns	 r •z
va disparar : (rVaja... Molt bé,	a
home. Molt bonic!	Gada dia
se'n senten de naves. Que no
som de Déu,	 (nosaltres?	No
cal pas que us escarrasseu	a	 t,l
dir als empresaris que projec-
tin cdpies doblades a les bar-	 r"^
riadcs.	 Bé prou que ho fan. fActualment,	 totes les	 petlí cu- I ^)+lïr^^^i
1es	 4 L e veiem són doblades.
I ja sabeu que va molt més
públic	 .als	 cinemes	 populars ^l
que no pas als cars.	I entre
aquest píiblic som molts que
no	 podem	sufrir	 els	(II 11)10.1
El	 nostre	 Company	té	 raó.
Com	la tonen altres	 amics,	Creta'	 entre	 ells	el	 pintor	 Vicente, Garbo,	 de	 z'eu	 «iudoblable^t
client assidu dels cinemes de
barriada, que ens han parlat amb	idènties nable.	 A	 tots	 els pobles,	 els films es pro-
termes. jecten	 quatre vegades :	 una	 el dissabte	a

I ara, vegem qué diuen els pobles. El se- la anit i tres els diumenges. Per què no donar
enyor Ramon Bardés, d'Esparraguera, subs- en una o dues d'aquestes sessions la versió
criptor de MiRADoR, i, diu, assidu lector de original, i anunciar-la? Així es donaria sa-
la	 nostra pàgina cinematogràfica, ha llegit tisfacció tant als adversaris dels dobles com
també el nostre article i ens ha adreçat una als .partidaris. 'lEls cinemes de 'barriada bar-
letra tan amable com extensa, en la qual celonins podrien fer el mateix.
es declara adversari decidit dels dobles, r es Ens	 felicitem	de	 l'a.passionament	 amb
queixa amargament que, per tal de conèixer què el dubbing odiós, atemptat contra l'art,
films tan importants com Cavalcada, L'ho- traïció	 als	 artistes	i estafada al	 públic,	 és
me i el monstre, Remordiment, 20,000 anys combatut.	Les opinions escoltades i les lle-
a Sing-Sing,	 Viatge d'anada	i	 altres,	ha tres rebudes ens impulsen a intensificar la.
hagut de suportar les versions doblades. ''El mostra campanya. 'Comentarem en aquestes
senyor Bardés coincideix amb nosaltres quan pàgines	 totes	les	 denúlnoies,	 indicacions .i
diem que si els dobles no haguessin estat suggestionis	que ens adrecin i que tinguin
inventats,	el públic no els demanaria.	 Són un	 interès.	 Tots els amadors	del bon ci-
els empresai-is que han 	 corromput el gust nema hem	de collabor.ar	 a l'extirpació de
d'aquest públic. I, a Esparraguera, les ver- les .males herbes que han nascut en el camp
sions orig inals de Noies d'uniforme i Sóc un d'a.quest art dissortat.
fugitiu no foren pas protestades.

Amb idèntiques amabilitat i extensió s'ex- SEBASTIÀ GASCH
pressa el senyor Joan Vernet, de Grarnollere,
que es qualifica	 d'admirador	 desconegut r

d'entusiasta i felruent lector de MIRADOR. El
senyar Vernet no tolera els dobles, tampoc. Agència exclusiva per a la venda de
N "és	 un	 enemic	 implacable.	 I	 n'atribueix

voga a la en	 sa que causa n al públic
els	 defectes	 delss	 subtítols	 espanyols :	im-
pressió damunt un fons blanc, traducció de-
ficient,	 etc.	 «Això — diu — molesta el pú-
blic, i li	 preferir	 els	 films doblats.0 Nofa

g	 q	 p
Societat General Espanyola de Lhbreri8creiem que aquests epígrafs defectuosos ha-

gin  provocat l'adveniment dels dobles. I cre-
gui'ns,	 senyor Vernet,	 per dolents que	 si- Barbarà, 16	 *	 Telèfon 14186

Passeig de Gràcia, 23 - Tel.13352

AVUI AL VESPRE

solemne presentació en
SESSIÓ ESPECIAL

organitzada per

LYCEUM CLUB
del film de J . FLOOD
j ELLIOT NUGENT

LA VIDA
COMENÇA
«Es una pel'lícula massa excep-
cional—excepcional perquè és
única dins el gènere—per no
recomanar -la als nostres lectors.»

JOSEP PALAU
a ''Mirador''

LA VIDA
COMENÇA
«Vetaci un film que nosaltres
—aquesta vegada gairebé foro
çosament nosaltres—hauríem de
presentar al públic recomanant -
lo especialment a les mares joves,
als marits atrafegats i a totes les
noies en general...»

JERONI MORAGUES
. a ir la Publicitat"

LA VIDA
COMENÇA

'!I

IBI

f

P asweíp de Grècia, 57, — TeléEon 79681
De les 3 tarda a la 1 matinada

CURIOSITATS MUNDIALS
Interessants reportatges Fox Movietone

LES GAVINES (documental)
NOTICIARI FOX SONOR (Notíams d'Eepanya)
NOTICIARI FOX SONOR (Internacional)
LES SOLEMNITATS DE L'ANY SANT EN EL MÓN

CATÒLIC

DEMA ESTRENA

AL

CAPITOL

LT,rTevLtL*

J!t .1 1 4	 [1 !Wìu1k

i

J LIiCC101E/ FIILMOFOplO..

La Ilei contra els
seus enemics

'_s nos res co•a ora ors e astla 'JdU1I r
Rafael Tasis perquè insistim. Per la nostra
banda estem decidits a ino parlar per Ires,
talment com si ;na existissin, dels films que
es presentin ja doblats, i no cal dic amb
quin goig veuríem que alguns dels nostres
companys de premsa — aquells que són
realment independents — es decidissin tam-
bé a emprar la mateixa tàctica. Si la ori

-tica ha d'ésser al servei del cinema i del
públic que sap llegir, creiem que una acció
de conjunt, boicotejant d'aquesta forma els
dobles, a la ]larga podria ésser eficaç. I si
no es pogués .arribar a una aoció de con-
junt, a causa d'aquells interessos creats que
minven la imparcialitat d'u.n gran sector de
la crítica barcelonina, almenys tindríem la
satisfacció d'haver servit en el possible els
desigs de tots els mostres lectors.

JOSEP PALAU

TIVOLI
EXIT FENOMENAL

de

Eranzíska Gaal

1

Paul Hörbíger

en el seu millor film còmic
musical

«Tous les détails sont aussi justes,
aussi amusants, aussi vivants. Par-
tout on sent la sincérité: Et c'est
par là que le reportatge nous
émeut.»

JEAN FAYARD
a "Candide'r

LA VIDA
COMENÇA
«Ce sont quelques instants de
beauté, de bonté et de grandeur
au milieu d'une vie trépidante et
paríois impitoyablement égo'iste
et cruelle.»

RENÉ J. HOMBOURGER
a "Cine Comoedia"

LA VIDA

COMENÇA

«Un rytme exactlet naturellement
soutenu, des acteurs jouant juste
et vrai, une délicatesse infinie,
une simplicité de moyens, clissi=

mutant une virtuosité incompara=
ble, en un mot, la perf ection,»

De r'D'Artagnan"

PRODUCCIÓ
WARNER BROS. FIRST NATIONAL

ufQuIn1®nfl
Demà al vespre E S T R E N A en
sessió «L'OPINIÓ», sense

augment de preu

WARNER 6ROS-FIRT5 MATIONAI
aresenT/J

C0n BETTE DAVIS
DOROTHYJORDAN

Un gran film social emancipat del

dogma soviètic

y

Director: MICHAF,L CÜRTIZ



HOMES 1 COSES DEL TEATRE CATALA

El feafre 1 la polífica
Els aficionats de la dècada i885-95 assis-

tiren a una pugna entre Soler i Guimerà.
El desacord, a part allò que en el fons po-
gués contenir d'exclusiu, per bé que humà,
tenia un caire polític. La tivantor entre
ambdós actors, ablanida per un convencio-
nalisme recíproc, engendrà, tanmateix, di-
versos episodis. Cap de tan ressonant com
el motivat per les estrenes d'El monjo ne-
gre i Rei i monjo, que intentaré d'evocar.

Dos mesos després d'estrenat El monjo
negre, l'empresa del Romea donà a conèi-
xer la tragèdia Rei i monjo. El fet d'al-
birar la critica algunes concomitàncies en-
tre una i altra producció mogué Guimerà a
manifestar públicament que dos anys enrera
havia notificat ja a Soler tenir la tragèdia
a la seva disposició. Que un cop acomplert
aquest tràmit, passà el manuscrit als se-
nyors Joan Sardà, Blanch i Piera i Bona-
plata, els quals el llegiren separadament.
Que lliurà el 9libre a Soler sis mesos abans
de l'estrena. Finalment, que en preparar-se
a assajar El monjo negre cregué Soler un
deure d'explicar-li l'assumpte del seu dra-
ma, curant d'assegurar que ni de prop ni
de lluny no s'assemblava amb Rei i monjo.

En resposta a la declaració de Guimerà,
per a esvair, també, els dubtes de la crítica,
contestà Soler tenir escrit El monjo negre
des de teia tres anys, època en què des-
prés de llegit als sen yors Ribot i Serra i
Conrad Roure, el donà a l'actor Ramon
Valls per a treure'n còpia. Que fou també
per llavors quan sortí el títol entre els que
l'empresa del Romea tenia per a estrenar,
i que salvades algunes supressions fetes en
determinats fragments que pecaven de llargs,
descomptada també una variació que per
consell del dramaturg Ramon Bordas intro-
duí al final del primer acte, era El monjo
negre talment com el conegueren els senyors
adés esmentats.

Afegí Soler no haver d'esforçar-se per a
demostrar la prioritat del drama, l'argument
del qual contà, en efecte, a Guimerà. I que
en observar-li aquest que potser notaria
certa connexió entre ambdues obres, s'a-
pressà a fer constar, car així ho entenia,
que no hi havia entre el drama i la comèdia
Cal) mena de similitud. El meu parer — re-
mareé Soler -^ fou compartit per una per-
sona intelligentíssima present a la conversa
entre Guimerà i jo. Després d'unes lleus
consideracions sobre el significat del plagi
en literatura — per bé que sense emprar el
substantiu - confirmà Soler la por de Gui-
merà que la coincidència suggerís a la crí-

rambla Catalunya, 24
telèfon 12603

f astuosa presentació

sortides de teatre

notables atraccions
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¡AIN NO
QUIERE NIao`

No;hi ha més enllà en esports i modernisme)

Per (i Henry Garat aquesta temporada!	 Per li Marie Glory reapareix!

Dos ídols del púbic! - A la tarda a més Barrio Chino, melodrama espectacular per Ruth Chatterton

JOAN BUSQUETS
MOBLES =DECORACIO EXPOSICIÓ DE PINTURA
OBJECTES	 D'ART p E R E	 B A D 1 A

GRAN COL'IECCIÓ DE J , FERRER = PALLEJÀ
PRESENTS DE PASQUA

del 24 de març al	 12	 d'abril
PASSEIG DE GRÀCIA, 36

Una altra opereta
de gran luxe

i

JcAh

MARIE
BELL V

FILM

EI film de la simpatia

tica alguna objecció perjudicial a la seva	 vergadura amb la qual s'havia ja compro-
probitat literària. Que havia promès, d'ar-	 mès Fontova. Inútil de dir que l'autor
ribar aquest cas, negar la possibilitat d'una	 sobresortint entre els que avalaven la dissen-
imitació, car ignorava Guimerà l'existència 	 sió, l'autor pel qual es feia la festa, era
d'El monjo negre. Per honra del senyor Guimerà.
Guimerà i meva — acabava dient — no és
la part de semblança que pugui veure's en
ambclues obres allò que ha determinat la
quantitat i la qualitat de ]'èxit assolit per
una i altra..

L'incident fou amplament debatut. Les
explicacions entre Soler i Guimerà, amani-
des per llurs parcials, eixamplaven encara
la distància que separava els primers. Cal
saber que a la discòrdia entre Soler i Gui-
merà, atiada per llurs partidaris enrolats
en les dues tendències que dividien el ca-
talanisme, hi ajudaven dos grups d'autors
manifestament inferiors als dos astres al
recer dels quals s'aixoplugaven. Foren els
amics oficiosos els que espremeren l'afer,
els que avivaren el recel i la suspicàcia que
portaven Soler i Guimerà, força sensibles
a certa mena d'insinuacions, a mirar-se de
reüll. Bona part dels comentaris teixits al
voltant de les estrenes d'El monjo negre i
Reti i monja s'ornaren amb punxades, .amb
ironies i reticències no gens discretes i opor-
tunes.

Les crítiques de Rei i monjo inserides
en dues publicacions catalanes, filials dels
bàndols suara esmentats, són urca mostra
de com els turiferaris i els enemics de So-
ler i Guimerà acostumaven a produir-se. El
censor addicte a un dels grups afi rmà que
els concurrents al galliner del Romea, con-
viclats per l'empresa per a aplaudir, havien
passat la vetlla tossint, movent xivarri, xiu-
lant, etc. Comportament tant més censura-
ble — deia l'home —, que són escatimades
a l'autor aquelles localitats que li pertoquen
i que utilitzarien, si més no, persones edu-
cades. Afegia que els llorers no es guanyen
amb traïdories, sinó cara a cara i amb
mèrits veritables.

El crític de l'altra vorera digué que les
tres quartes parts de l'auditori aplegat a
les estrenes de Guimerà era compost de lli-
gats i renaixenços, amics incondicionals del
poeta, els quals no paraven de coaccionar
els ,espectadors desapassionats. Pel que feia
à la tragèdia, la tenia per un seguit d'es-
cenes inconnexes; assegurava que el desen

-volupament acusava desorientació ; que el
diàleg abundava en imatges i expressions
incultes, i que el tercer acte no tenia perdó
de Déu. (El mot lligats anava pels socis
de la Lliga de Catalunya, contraris al Cen-
tre Català, al qual era Soler políticament
afecte.)

Donades unes representacions de Rei i
monjo calgué retirar l'obra per indisposició
de Bonaplata. El contratemps, de seguida
remeiat, féu clir al crític alludit primera-
ment : «S'ha donat Batalla de reines, pot-
ser perquè aquells que diuen que Guimerà
ha copiat el primer acte d'aquest drama
puguin establir Ics degudes comparacions.o

**^r

L'empresá del Romea alternà El monjo
negre amb Rei i monjo. Ultra mantenir
les obres, combinà una funció a benefici de
Guimerà. L'homenatge comportaria i'estre-
na del monòleg Mestre Oleguer, representat
per Bonaplata. La solemnitat, fixada per a
primers ele maig, fou suspesa a causa d'una
vaga motinesca que obligà a tancar els tea-
tres. S'escaigué d'ésser l'any de la celebra-
ció de la primera festa del Primer de Maig.

Abans que pogués assenyalar-se la nova
(lata del benefici, esbombà Fontova el seu
propòsit de separar-se del Romea. La Re-
naixensa aprofità l'esdeveniment per a de-
clarar la incompatibilitat dels autors amics
seus amb la direcció i l'empresa del teatre
català ; de passada, per a notificar a l'o-
pi,nió haver estat formada una empresa d'en-

Un esdeveniment en part impressentit pri-
và que Soler i Guimerà rompessin en la
forma parençosa que feia témer l'episodi
acabat de dir. No apaivagat l'enrenou pro-
mogut pel gest de Guimerà, personificat en
La Renaixença, fou estrenat Mar i cel a
l'Espanyol, de Madrid. Els amics i admi-
radors del poeta oferiren a aquest un dinar
en celebració de l'èxit assolit a la capital
d'Espanya. A desgrat dels fets anotats, So-
ler fou, no solament present a la festa, sinó
el segon en parlar a l'hora dels discursos.
Ultra declarar el respecte i el fervor que
la persona i l'obra de Guimerà li merei-
xien, expressà el goig que sentia pel triomf
de Mar i cel, «producció—ligué—davant dels
mèrits de la qual m'inclino com a drama-
turg ensems que com a idòlatra de les glò-
ries de Catalunya». De creure La Renaixen

-sa, parlà Soler amb emoció i sinceritat com-
movedores. Guimerà correspongué a la sa

-lutació amb una abraçada -a Soler, en la
persona del qual digué veure-hi aplegats tots
els autors catalans. Contràriament a allò
que podia esperar-se, la cordialitat entre els
dos auriolats dramaturgs seguí essent una
ficció. El flam que apropà llurs cors no els
alliberà d'inquietuds.

^x*

Guimerà, jurat en un certamen convocat
a l'any 1882 pel Círculo Español, de Valls,
premiador del drama Sota terra, reté a So-
ler alguns homenatges pòstums. En la fun-
ció d'obertura de la temporada del Romea
corresponent als anys 1825-26, dedicada per
l'empresa al fundador del teatre català, fou
llegida una composició poètica de Guimerà
adreçada a la memòria de Soler. També la
comissió encarregada d'alçar el monument
de la plaça del Teatre s'honorà amb el con-
curs de Guimerà, que en ésser inaugurada
l'obra publicà una altra composició poètica
amb el títol : Davant l'estàtua de Frederic
Soler.

JOSEP ARTIS

L'actriu espanyola Rodrigo, protagonis-

ta del (ilm oDoña Francisquita», basat

en la coneguda obra del mestre Vives

-GRAN ÈXIT

METROPOL CINEMA
CON ALAN COBHAM

AL LAGO KIVU
Excepcional film que ha merescut el

patrocini d'AERO POPULAR DE

BARCELONA

En el mateix Programa:

(o!wkÑERQ.$Ail AÇ9
per JESSIE MATTHEWS

EXCURSIONS DE

SETMANA
SANTA

A Mallorca i Eivissa
Sortides; 21, 28 i 31 març

Tota la Costa Brava
en Autocar

Diumenge i dilluns de Pasqua
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Viatges Catalònia
Rambla Estudis, 12 - Tel. 24174

NOUS RICS

—I fes el favor de no tornar a cridar
«d'autor! 1'autor!r, després d'una obra de

Shakespeare.
(Saturday Evening Post)

El jugador que ha perdut li seva pilota.—
No em sé avenir que amb tanta fama d'a-
vars com tenen, hagin estat els escocesos
els inventors del golf.

(Tire Sketch, Londres)

EL. TEATRE
Sobre les dons

Si el que subscriu, que no té manies, -ni
tan solament en el ram del flamenc ni en
el de les danses, s'hagués pensat que arran
de les soirées que va donar l'Argentina al
teatre Barcelona s'havia de produir una
mena de polèmica — encara que aquesta si-
gui de tons cordials — sobre el tema de la
dansa, no n'hauria eserit un mot. La po-
lèmica i el que subscriu són antagònics
fa molts anvs que no es parlen, que estan
divbrciats. Lluny de nosaltres la funesta
marcia de pensar que tenim raó!...

En parlàrem amb el propòsit, només, de
dir-hi la nostra, i no com -a entesos — car
també estem divorciats de la tècnica, la
qual, per a nosaltres, ve a ésser com una
mena de vidre glaçat entelador de la visió
i que, ultra això, serveix per a esmortuir
la impressió directa i viva que les coses
del món poden produir en la nostra sensi-
bilitat —, sinó en qualitat d'espectadors
purs.

Topàrem, però, amb l'amic Gasch, el qual
és um tècnic acreditat en matèries de dansa,
i de la topada n'han nascut una sèrie d'ar-
ticles.

N'estem penedits. Després de eonfessar
el nostre penediment, repetirem que no ens
pensem tenir raó. El que s'ho pensa, se-
gurament, és l'amic Gasch, el qual ha apro-
fitat l'ocasió -per a fer sortir a Ilum tot el
cabal de la seva copiosa preparació i eru-
dició coreogràfica.

Nosaltres li dèiem, en el nostre article,
que el to dels seus era turístic, i cll ens
to,nnava la pilota amatent, contestant -nos
que els turístics érem nosaltres. Per què?
Perquè ens havíem passejat amb les mans
a les butxaques, sense amoïnar-nas-hi, per
cavant d'un tema tan important com aquest.
I a continuació sortien l'antic i el nou im-
peri d'E,gipte, Grècia contra 'Roma, Itàlia
contra (Holanda, Ingres i Delacroix, el cu-
bisme contra l'impressionisme, el sobrerea-
lisme contra el cubisme, etc... Si això no
és turisme, ni mai ! I tot això parlant de
la dansa ! No ho trobeu excessiu? Amb una
miqueta més ans clava entre cap i coll
la Història Universal de Cèsar Cantó, amb
tapes vermelles. Francament, ino estàvem
preparats per a realitzar un viatge d'aques-
ta envergadura. Ara com ara, nosaltres no
tenim el propòsit d'arribar-nos fins a Grè-
cia a cavall de la dansa. Per altra .part,
oreiem que entre anar pel món amb les
mans a la butxaca, i anar-hi amb el Le-
vinson sota l'aixella, disposats a embada-
lir-nos davant del primer monument dansí)-

tl^'	 c

—Senvoreta, digui-li que sí d'una vegada,

i podré tancar el parc.

(Marianne, París)
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es i la tècnica

tic que trobem al pas, el to turístic no es
decanta pas del noshe costat. 1 aixa és el
que volíem dir en el nostre article.

Tota la resta no ens interessa massa.
Deixem dormir tranquils els egipcis, els
grecs i els romans. Si hi tenen ires a dir
amb les nostres coses, ja s'apanyaran.
1 prescindim, també, del caos i del desordre
(en Soledad Miralles, per exemple, no hi
ha ni la una cosa ni l'altra) ; i àdhuc pres

-cindim de les restants consideracions amb
les quals recolza el seu parer, car són de
l'ordre literari estricte, cosa que no té res
a veure, que jo sàpiga, amb el flamenc ni
amb la dansa. I prescindim més encara,
de l'elogi que fa, a l'acabament de l'article,
de la nostra modesta — més ben dit, insig-
nificant — obra de caricaturista, perquè són
ganes de substituir el raonament per l'elogi
excessiu. De totes maneres, agraïts.

Entre la dansa castissa, amic Gasch, i
la dansa de teatre, hi ha una diferència
essencial. Que la primera és un dansa autèn-
tica i la segona és camuflada. Es la ma-
teixa 'diferència que hi ha entre una gitana
de debò i una altra de Romero de Torres
o de Carlos Vázquez. L'estudi, l'entrena

-ment i l'estilització en volatilitzen totes les
essències vitals i la transformen en un pro-
ducte exclusiu d'exportació, apta igualment
per a una coberta de capsa d'havans, com
per a una portada del Blanco y Negro.

La dansa no ha estat oreada per al públic.
E1 sol fet que aquest pugui aplaudir-la ja
suposa una falsificació palesa del seu sentit
pregon. L'Argentina ara, com al seu temps
la famosa Pastora Imperio, han estat les
dues falsificadores més destacades de la
dansa, la qual han convertit, cada una pel
seu cantó, en un pnodu•cte mengívol, fet
exprés per at paladar enfitat de les famílies
benestants.

L'amic Gasch estableix ara una separació
radical entre el flamenc i la dansa de teatre.
En començar no ho feia. Nosaltres ja l'ha-
víem feta abans d'anar pel món de la dansa
amb les mans a les butxaques'. I encara
hauríem fet més és clar que el Levinson
no ha influït per res en el nostre parer —,
i era conceptuar la dansa de teatre com
una degeneració industrialitzada de l'altra.

Tot i això, si ell creu que una ballarina
ha d'ésser una mena d'lnstitut d'Estudis
Catalans, amb normes i tot, i que ha de
funcionar amb la precisió automàtica d'un
cronòmetre, no hi tenim res a dir.

JAUME PASSAR-ELL

—iUn home de la vostra edat, d'aire tan
respectable, voler fer caure la República!

—.Era por a tenir un segell nou : sóc fila-
tèlic...

(iiec et Rac, París)



VISTOS DES DE FORA

Rodríguez a Barcelona i Tarragona

Qjuí és aquest Rodríguez?
Convé puntualitzar... Diu que a Madrid

hi havia un sabater, anomenat Castelar de
cognom, el qual, sempre que l'orador Cas-
telar pronunciava un discurs, anava a les
redaccions dels diaris per a fer constar que
l'autor del discurs era l'orador i no ell, el
sabater... Per tant, convé puntualitzar qui
és aquest Rodríguez...

Fa poc de temps s'ha publicat a Bavona
(França) un llibre del qual gaüebé no han

El llibre, obert per on parla de Montserrat

Cristòfol Colomb, el braç allargat cap a la
mar, ens eecoida que allà, ben lluny, pas

-sats els Oceans, les florents colònies espa-
nyoles són l'obra de les grans descobertes
d'aquest poble que no s'assacia de coses in-
conegudes i conquestes glorioses.» Bravo,
sen yor Magnan!

Un divendres, Pepita i Carmen anaren a
veure la Catedral. «Esperaren el guia en
un claustre tot verdós i embaumat de flors,
al centre del qual hi havia unes superbes

parlat els periòdics, almenys els periòdics
que més corren fora de França. Es un lli

-bre que té una mica de novella i una mica
de llibre de viatges. La presentació, per
exemple, és de llibre de viatges, amb mag

-nífic paper satimat, amb moltes fotograf es,
amb reproduccions policromefs de quadros
famosos. En canvi, la disposició diríem in-
terna, amb argument i tot, és de novella.

Es tracta duna família establerta a Ma-
drid, que té un negoci d'automòbils i que
té així mateix tres fills, cosa que, evident-
ment, ja no és cap negoci. Els tres fills s a-
nomenan Carmen, Pepita i Rodríguez. 1
Rodríguez és el títol del llibre que ha escrit
M.=Ph. Magnan. Per cert que l'autor em

-pra .això de Rodríguez com si es tractés
d'un nom de fonts. La qual cosa no té res
d'estrany si es compara amb el fet que els
germans de vegades es parlen entre ells
d'usted...

La novella, perfectament blanca, .rosa o
blava — que - els tres colors poden aplicar-
se-li es redueix a exposar els casaments
dels tres germans i uns quants viatges per
Espanya. 'Encara que sembli mentida, l'au

-tor no descriu cap cursa de braus ; en can-
vi, Pepita i Rodríguez no se'n 'saben estar
die visitar Barczlona durant l'Exposició In-
ternacional...

Rodríguez va tenir-hi una installació
d'automòbils, que Pepita va agençar, el dia
inaugural, amb flors comprades a la Ram

-bla. ((La visita reial va constituir per a Pe-
pita una gram emoció — diu l'autor, que .no
és precisament cap revolucionari —. Sa Ma-

j estat va muntar a un torpedo i va decla-
rar que estava molt satisfet dels perfeccio-
naments aplicats al nous models. En anar-
se'n, Sa Majestat va invitar Rodríguez que
li reservés el torpedo. ..o Bé. Però cal es-
catir un punt : es va recordar Sa Majestat
d'açò? I cas de recordar-se'n, va pagar l'au-

tomòbil?
Aquell mateix dia, els dos germans visi-

taren l'Exposició, admiraren les illumina-
cions i es varen distreure al parc d'atrac-
cions.

L'endemà anaren al port, perquè Al-
fons XIII passava revista als vaixells de
guerra. (E15 marinerets francesos, ben es-
tilats, graciosos en els seus uniformes im-
pecables, formats damunt del pont, enqua-
drats par la tremolor dels pavellons que flo-
taven al vent, oferien un conjunt perfecte((.
Diu l'autor... 'El qual es limita a esmentar
les altres representacions marítimes, sense
fer anés excepció que aquesta : ((Els angle-
sos, molt ambiciosos, havien tramès un • ui-
rassat tan important, que el seu tonatge no

li permetia entrair dins del port ; calgué dei-
xar-lo ancorat al •defora». Després, els dos
germans restaren al moll. «Els mostres dos
viatgers, asseguts a la barana, no es can-
savan d'admirar aquesta ciutat dels set tu-
rons que banyen llur base dins el blau me-

diterrani.-4Montjuïc, amb mil construccions
blanques, retallant-se sobre el verd dels jar-
d'vns encisers i coronat per la sumptuosa cú-
pula del nau palau d'exposicions. — Allà
baix, el Tibidabo, enfosquit pel seu bosc de
pins.	 La vella ciutat, amb el campanar i

s	 les torres de la 'Catedral. —I dominant el
port, damunt de la seva esvelta columna,

oques que nedaven en un safareig, les níti-
des aigves del qual 1'Idnçaven reflexos al
sol. Sembla que fa temps aquestes oques
salvaren la ciutat, com les oques del Capi

-toli en l'antiga Roma. — Sigui el que sigui,
aquests blancs volàtils, de plomes molsudes,
causaven una agradosa impressió als viat-
gers i acudien, molt familiarment, .amb clo-
queigs de satisfacció, a menjar-se el pa que
els donaven a la mà.» Després, les dues ger-
rnanes entraven a la Catedral, avinentesa
que aprofita el senyor Magnan per a parlar
de l'Ordre del Tusó d'Os i . per a lloar el
temple, «ce chef-d'ceuvre plateresques.

^Un altre dia, Pepita i Rodríguez amaren a
Mbintserrat. I la noia exclamava : oQuanta
bellesa! Mira, Rodríguez, aquella roca que
sembla a punt de caure ! I aquell arbre ! Cóm
pot créixer allà, sense terra, desabrigat, so-
mogut per la més petita ventada? I aque-
lles columnes que s'aixequen grandiosament
entre uns arbres verds? Quina harmonia en
la inatura, quin esclat en els colors ! Mai
no he vist una cosa semblant.»

Una altra visita a l'Exposició Interna-
cional. El Poble, Espanyol... IEI Palau Na-
cional...

Per fi, Pepita, Rodríguez i el promès d'a-
quella, Manuel, sortiren de Barcelona cap
a la Ciutat de València. Anaven en auto-
mòbil. El camí, benr asfaltat, permetia la
rapidesa. A migdia es varen detenir a Tar-
ragona.

«Aquesta ciutat és un petit paradís : l'ar-
queòleg hi troba una vella ciutat fortifica-
da, amb muralles romanes, les gegantines
pedres de les quals han resistit els atacs de
molts segles. — La Catedral romànica hi
regna com mestressa i senyora, bella i rica
de precioses escultures com totes les seves
germanes d'Espanya. — Museus arqueolb-
gics; i, a pocs quilòmetres, una ciutat ro-
mane, descoberta fa menys d'un segle i re-
construïda d'una faisó perfecta. — El turis-
ta hi troba jardins deliciosos amb grans pal

-meres ombrívoles i tots perfumats de ro-
ses. —El poeta somia a 1a vora de la Me-
diterrània blava, guaitant damunt una roca
de granit rosadenc. — El navegant pot re-
fugiar-se en el port més pintoresc de la
costa, protegit de les més aspres tempes-
tes. — Els cartoixans hi fabriquen leur Tar-
ragone en la calma i e1 repòs místics. —
L'horticultor s'enriqueix amb el producte de
les seves oliveres, dels seus tarongers, dels
seus ametllers, dels seus magraners de fruits
estranys, dels seus presseguers de préssecs
saborosos, de les seves hortalisses i sobretot
de les seves carxofes, de les quals fa un
conreu intensiu. —A l'estiu, els infants de
les ciutats massa càlides d'Espanya hi ar-
riben en un compacte núvol, com a petites
llagostes, per a pendre el bany en la plat-
ja clement, que no ofereix cap perill a llurs
jocs joiosos.

I això és el que M.-Th. Magnan diu, poc
més o menys, de Barcelona i de Tarragona.
Encara que no es tracta de coses massa in-

teressants, des de cap punt d'albir, conve-

nia reportar-les a tall de curiositat i per tal
com no seran massa els lectors catalans que
les hagin llegit ja en la novella esmentada.

ALMELA I VIVES
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LE/ LLETRE/
Xavier Benguerel; Poemes (La Revís^a)

Fa algumes setmanes, en haver de parlar Benguerel.	 Aquest altre caire té per exem-
d'un altre llibre de poemes editat també per 1 ple més important	 i	més característic un
La Revista— Poemes de Promès, de S. Sàn- poema — Adam — en el qual el món apa-
chez-Juan — citàvem el nom de Xavier Ben- 1 reix verge i transfigurat i en el qual el poe-
guerel com aren dels exponents latents d'una ta assoleix fondre's	 en el joc de	 1'estrata-

poesia ciutadana de suburbi, la floració de gema d'aquest món. Tot un panorama de

la qual tingué lloc coincidint .amb l'aporta- les coses verges apareix davant dels seus rdls
ció catalana a les troballes poètiques de post- i el tema de l'amor el fa viure.	 Panorama
guerra, com una reacció a a poesia ciutada- de la creació amb els problemes inèdits que

na vinculada al	 noucentisme r de la qual creen	 una	 inexperiència bell'íssima. El poe-

Josep Carner havia estat la primera figura. ma	 té	 la	 ingenuïtat,	 la	 inexperiència r la
La nostra cita era potser aventurada, per

a un nom com el de Xavier Benguerel, més
conegut .per la seva obra publicada com a
iovellista, que na pas com a poeta.	 Així i í
tot la seva producció novellística es ressen-
tia de totes les característiques que atribufem
a l'escola de suburbi. 1 sobretot la seva pro-
ducció poètica, dispersa i variada, de la qual
forçosament només havíem de conèixer frag-
ments,	 és situada	 en la mateixa òrbita	 i
obeeix les mateixes lleis de ]''escola.

Amb aquest ]libre de Xavier Benguerel,
Poemes, aparegut ara mateix, la posició de
]'escriptor queda aclarida definitivament. AI
costat de les lleis que forjaren el grup com-

situat al volt de la personalitat de Sal-pacte
vat-Papasseit, la poesia de Xavier Bemgue-
ecl obeeix a	 unes	 lleis diferents	 i diverses

d'emmarcar-lo enlloc i l'o-que no permeten
de les quals es remunta a l'origen derigen

les coses inoreades ; lleis de virginitat a tra-

vés del temps i de la moda, amb les quals

la poesia no té cap altra justificació sinó la

que neix d'ella mateixa. Aquests dos aspee-
tes de la poesia de Xavier Benguerel van des-
filant per torn en les pàgines de Poemes.

Suburbi. Més que un motiu d'emoció vi- Xavier Benguerel
tal, el suburbi per a ell, és un motiu .plàstic.
El seu ,poder	 és purament sensitiu ; es re-

és el que li dóna intellïgencia del	 primer dia de l'home i el
dueix al seu paisatge, que
color i el que el classifica en el món. El su- vocabulari que usa el poeta hi està d'acord :

burbi és color, música, perfum...	 Els cinc
-ne l'essència ;	 el

pols,	 ai ua,	 arbre,	 horitzó,	 cèrvol,	 fulla,
gsentits basten per a copsa

poeta la transfigura i se la troba a les mains ;
[camí...

Musitava les coses que em robaven l'esguard
una tendresa epidèrmica i adolescent •conte- [i em feien estremir.
geix els mots que han de suggerir i de re-
construir aquell	 paissatge. Una de les coses més interessants d'aquest

El manubri es desfà les poema és la fluïdesa de les paraules i de
les imatges, que dóna una impressió de vir-

entranyes musicals.
(La butxaca em vessava de regalèssia i bales ; ginitat i de nitidesa extraordinària	 a l'au-

.	 n'anava a la fira dels somnis ábissals.)me tèntica emoció que hi batega

Només una lleu transfiguració subjectiva Eva

d'aquest món salva el poeta d'una actitud va córrer, per la música atreta, devora l'aigua

circumstancial o anecdótica. El poeta ena- d'una font ¢ feia, decantant-se :	 [imana

morat del suburbi, es troba aquí massa sub- — Com adherida all cel, a dins, sóc tota jo

mis als objectes; d'ells depèn la intensitat, i als meus peus topo un núvol que escomet

la tendresa, la brillantor o l'opacitat de	 la [una flor.

seva poesia de suburbi
Es sens dubte la més bella poesia de l'obra.

Van a collir el jorn En ella Xavier Benguerel se'ns mostra poeta,
entre màquines, a cremar-se el rostre només	 poeta ; el tema triat ja es porta la
de cara al sol que es desfarà en el forn bellesa i sembla que el poeta només la per-
amb reflex de magrana dalt del sostre. fili. Paisatges voluptuosos i transcendentals,

Es, aquest, un aspecte de Xavier Bengue-
la	 és envaïda per lesrel en e1 qual	 poesia

assimilats i educats .per l'home, es drenen fia-
vant dels ulls i contribueixena donar el to

preocupacions novelhstiques de l'autor sen- líric

se les quals suraria el germen líric que les
i	 la vehemència dos'eixamplariavivifica	 s'e

usM'he sentit recular als primitius atzurs no-
!

l'emoció. 'E'l suburbi distreu	 el	 poeta i per
[més d'aclucar els ulls

molt	 beill que sigui l'escenari,	 el perfum i Xavier Benguerel ha donat, amb	 aquest
el color no basten afonamentar-lo. poema,	 el to de la seva poesia. Hl ha un

x * 5 Adam	 l'empenta d'un poema de	 joventut

Parlàvem de lleis de virginitat i d'absén- francament .reeixit. 	
IcNnst A^GUSTI

cia de temps en l'altre caire de la lírica de
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LA CRISI D'UNA
=_	 CIVILITZACIÓ

per JOSEP M: TALLADA	 E

Preu; 3 pessetes E1	 •
Administració i venda:

Llibreria Cafalónía
3, Ronda de Sant Pere, 3
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Vîatges Marsañs, S. A.
Rambla Canaletes, 2 1 4 • BARCELONA

Proper diumenge, 11 d'abril

Excursió a Olesa en autocar
per assísfír a la iradícíonal
represenfacíó de la Passió

ELS L L I B R E S I VARIETATS

Reparació de Plomes

Estilográñques

de totes les marques a preu molt reduit

Llibreria Francesa

RAMBLA DEL CENTRE, 8 i io

Sucursal: PASSEIG DE GRÀCIA, 87

BARCELONA

El Pen Club i els escriptors
alemanys

Els escriptors alemanys han publicat un
manifest explicant per què es van retirar de
la Federació de Pen Clubs i invitant llurs
collegues de tots els països a fundar amb
ells la Unió internacional dels Escriptors
nacionals.

Es queixen que en la sessió del Comitè
executiu internacional celebrada a Londres,
el Club exigís al grup alemany l'admissió
de comunistes quan aquests desencadenaven
contra el Reich una campanya de calúm-
nies ; que el Comitè inomanés membres d'ho-
nor escriptors fugitius d'Aiemanya...

Després segueix un galimatias sabre el
perill en què es troba la civilització occiden-
tal i convidant els literats de tots els països
a prestar ]'orella a la veu de la història ale-
manya que parla per boca dels manifestants.
((La .personalitat de la civilització de la pà-
triP, vetaquí el nostra pnograma(,, diuen.
Signen Henss Johst i Gottfried Bemm.

Benjamin Crémieux ha fet notar que gels
alemanys no es retiraren, sinó que foren
expulsats—per bé que, a proposició de Wells,
que presidia, en forma cortesa —, perquè,
després de la revolució hitleriana, el Pea
Club alemany convocà una assemblea gene-
ral indicant que. «els membres comunistes o
simpatitzants estaven dispensats de drets i
de deures».

A la reunió de Londres es declara això in-
compatible amb els principis generals dels
Pen Clubs.

La carta constitucional dels Pen Clubs,
establerta a Brusselles en 1926, diu

(aES membres dels Pen Clubs e.s compro-
meten a conformar-se als principis següents

n7. La literatura, si coneix nacions, no
coneix fronteres i els bescanvis literaris han
de romandre en tot temps independents dels
accidents de la vida política dels pobles.

nz. Els membres dels Pen Clubs consi-
deren que en totes circumstàncies, i parti-
cularment en temps de guerra, el respecte
a les obres d'art, patrimoni comú de la hu-
manitat, ha d'ésser mantingut per damunt
de les passions nacionals i polítiques.

n3. Els membres dels Pon Clubs esmer-
çaran sempre la influència que pugui de-
rivar de llur persona i de llurs escrits en
favor de la comprensió i del respecte mutu
dels pobles.»

Periodisme i 1i^era4ara

adEl periodisme, que em sembla perillós
per a un escriptor que comença, pot ésser
profitós a escriptors ja formats.Gràcies al
quotidià, Lema4tre, Barrès, Mauriac, Ment

-therlant i molts altees s'han revelat pamfle-
taris nats, fogosos, independents, punidors;
es serveixen del diari tant eom el diari es
serveix d'ells i juguen igualats. Han sortit
de llur meditació perquè havien de parlar,
de cridar; però són influents en la mesura
en què han començat per ésser silenciosos,
en què s'han sotmès a no escriure sabre
tots els temes, amb facilitat.

»Ocorre que hom debuta en el periodisme
pel reportatge : vetaquí un infern admira-
ble ; .la premsa d'informació rés un immens
braser que devora tota substància ; només
els que rellegeixen reportatges saben el ta-
le.nt que s'hi perd ; sóc d'un jurat de novel-
la : són cada anys tres-cents manuscrits es-
túpids, dels quals resta un record horrorós
formo part igualment d'un jurat de repor-
tatge : gairebé cap dels llibres que m'arri-
ben no és insignificant ; molts m'apassio-
nen. I amb tot, heu-los ací tots oblidats en
l'espai d'un matí : car el reportatge ino val
sinó per la rapidesa i és aquesta velocitat
mateix el que el mata ; un producte lliurat
a correcuita no pot ésser sinó un producte
brut ; i la literatura na és sinó elaboració,
tria, refús ; la literatura no resisteix al
temps sinó per l'estil, és a dir per una
transformació més o menys lenta de la vida
en imatges, en ritmes, en paraules. Sense
el seu ritme; únic, La bèstia humana i el
seu arnés d'anotacions naturalistes no seria
més que un reportatge sobre els camins de
ferro, i Manon Lescaut una enquesta sobre
les timbes i les bagasses, o sobre aquest
tema de moda en 1 723 : Les prostitutes han
d'anar a presidi?

oEn resum, un aprenent periodista ha
d "ésser apressat, imprudent, àvid ; un apre-
nent escriptor ha d'ésser desconfiat i frugal.
No és fácil d'unir aquests contraris.»

(D'u'n article de Paul Moramd publicat a
Paris-soir.)

Fecundífat
Hom creia que Edgar Wallace era el més

fecund dels novellistes anglesos contempo-
ranis, ja que ha deixat més de dos-cents
vohrms. Però sembla que J. S. Fletcher, que
encara viu, encara n'és més, ja que al Bri

-tish Museum figuren dos-cents trenta-tres
llibres d'aquest autor, i ni ell mateix ha
pogut precisar quants n'ha escrit.

—Tot e1 que puc dir — ha respost — és
que n'he d'haver publicatforça, ja que fa
una colla d'anys que escric setze hores dià-

ries.
La celebritat d'aquest autor de novelies

policíaques començà amb una anècdota.
Quan el president Wilson estava malalt,

demanà alguna cosa per llegir i li portaren
un llibre de Fletcher, L'assassí del Temple
del Mig.

-- Llegiu-ne només un parell de capítol
cada dia — digué el metge.

Però Wilson se'l llegí d'una tirada i elE
diaris citaren aquest fet com una prova de
la milloria de la salut Qrasidencial. Aixè
bastà perquè es venguessin cinquanta mi'
exemplars de la novella en quinze dies.

(Preu; 12 pfes., localí^at compresa

Sol'líci^eu opuscles explíca^fus

Exit en a mida

Corbates inarrugable

'	 Pijames a bon prea
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¡NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditadeo

6RASEES POTENCIALS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

	

NSf	 Neurastènla lmpo4encia (en tofes les aoves manifeandom),

	

c:;;;f!5:,

- 03	 mal de cap, cen.emenE menfal, perdaa de
memòria, verfige■.,fadiga Corporal, fremolore. díepépsíe nervio•
o, tofaciona, on ame f res nerviosos en 

origen 
de lea

doness i b els Erosfionsa orgànics que 8n^uin per causa  origen capta.
ment nerviós.

Le, Grageos potenclals del Dr. Solvré,
més que un medicament són un element escenas! del cervell, medul'la 1 fnf el sistema nervi6a, regene.
ranc el vigor sexual propi de l'edat, conservenf la salut i prolongant la vida; indicadas eapedalmenf als cago.
tata en la Seva joventut par tofa mena d'erceesos, ala que veri9qusn treballs excessius, tant física com morals
o infel'leetuals, esportistes, bornee de ciències, financiera, artistes, comerdanú. industrial., pensadora, •te.,

aconseguint sempre, amb lea G :apees pofenciale del Dr. Soivr6, tofa .ls esforços o e:erdda fddlment

f díaposant l'orpamsme per rependre Is sovint i amb el mkún reeulfaf, arribant a l'extrema vellesa i sena
Violentar l'organisme amb energies pròpies de la joventut.

Baafa gendre un flascó per convèncerae'n

Venda a 6`60 pies, flascó, en totes las principals farmàcies d'Espaaya, Portugal 1 Amtrica

NOTA.—Dldlfntae , tramaieet 0'25 pis• m irpell' d. aomrv pee si irangwig o Ofr/eer Laboreforie Sbka•
fart' , enner del Ter, 16, Barcelona, rebreu gra@ un lllbn ecplk.fla rabee fodgen. duenrofllmeenr I rrceee.

n,.et d'ageenr m.lolna,

Casa d'Eivissa, per Mario de Bucovich

cims tretes del film, i tampoc queden senzillament, fer trampa. I encara si amb
gens bé, això	 s'aconseguissin	 resultats	 superiors,	 o

Avanço dues afirmacions : primera,	 més tan sols comparables, a la	 fotografia hon-
va^l,	 pe] nieu .gust, que les novelles no s'il- rada !
lustrin ;	 segona,	 els llibres	 que	 ha d'illus- Perquè,	 en	 definitiva,	 és aquesta, 1'hon-
trar la	 fotografia, més	 val que no siguin radesa, la millor qualitat del fotògraf. L''hon-
d'imagi.nació. Deixem estar el primer punt, radesa	 i	 la	 simplicitat .	 Aquella	 simplicitat
que no fa al cas, i diguem pel que fa al que troba en la dita de Racine: «L'art és
segon que la fotografia és .massa concreta, fer alguna cosa de. resa, uin antecedent de
massa precisa. N'és tant, que traeix Fautor prestigi.
i	 el lector. L'art fotogràfic és, també, fer alguna cosa

Voldria dir això que cal reservar aquest de res,	 com la fotografia que acompanya
art a .finalitats purament documentals, és a aquestes	 ratlles,	 procedent	 d'una	 collecctó
dir, dar-li un esmerç en el qual l'art entra de bells indrets de Catalunya i Balears dar-
en una part mínima, quan hi entra? No; rerament formada per .Mario de Bucovich.
amb la fotografia és possible de fer art, i Res menys espectacular que aqueixes ca-
la majoria de volums que anualment es pu- ses humils d'Eívissa ; res més	 simple que
bliquen	 en	 diferents	 països,	 reproduint	 el la fotografia em blanc i negre, demostrant
que els ha semblat el millar de la producció que amb aquests dos tons ja n'hi ha prou
fotogràfica de l'any, en contenien demostra- 1 no cal	 recórrer al flou,	 al	 brornoil,	 a la
cions indubtables. recerca de temes complicats. Tot això sols

Però cal entendre's sobre la dita fotogra- serveix per a entabanar babaus, però no cal
fia d'art. Per ais lectors de la Crónica ma- per a fer fotografies de qualitat.
drilenya, la fotografia d'art és un deshabillé Amb blanc i negre n'hi ha prou.,. i Sa-
de M'anassé i altres produccions	 semblants ber-se'n	 servir.
que als quioscos	 venen	 amh	 faixa	 (però J.	 C.

La ciutat de la reina de Saba

MIRUIDR

LES ARTS I ELS ARTISTES
Le^ °^cpo^oc^6or^^ Blanc 1 negre
Manuel Capdevila

A les 'Galeries Syra aquest pintor ha dei-
xat exposat un conjunt de teles que el pre-
senten com un d'aquells artistes dels quals
es pot dir, per a resumir, que són colo-
ristes.

En el cas particular de Capdevila, aques-
ta virtut és doblement meritòria si es té
en compte la seva edat. I diem això perquè
creiem que aconseguir un interessant mitjà
d'expressió gràcies al color, és un dels dar-
rers additaments que general-
ment es sumen al desenvolu-
pament de la carrera.

Sense cap mena de por es
pot confessar que Capdevila
ha abastat aquest ideal tren-
cant totes les rutines i que la
seva formació va molt avan-
çada en .aquest sentit, mentre
en els altres es debat al com

-pàs cronològic. Es dels que
pinta apartant intenses dosis
de valors pictòrics en el que
tonen d'estructural cromàtica-
ment i molt sovint depassa
els eterns resultats d'aquesta
classe de pintura com a re-
sultat de realitzar la persona-
litat del model amb un color
que determina més que res la
seva retina tremolosa.

No seria gens exagerat de
dir que les obres que ha ex-
posat són per sobre de tot
subtils demostracions d'aque-
lla dita segons la qual amb el
color sol espoden fer quadros.
Això admet reserves. Una d'e-
lles pot ésser el que hem ex-
perimentat, o sigui que molt
sovint la pintura degenera o
bé en un enfarinament. I és
que Capdevila, sensible en l'a-
plicació de la ,matèria, no
compta prou amb altres ins-
truments pictòrics.

Bona prova en són les teles
números ro i u. Són un parell d'obres que
porten el signe de la decisió quan es ,refe-
reixem a la seva vida colorística. No cal cer-
car-hi una precisió que per estar supeditada
a la seva manera personal de veure el camp
de la pintura, no fi guera en aquest programa
artístic. ' Capdevila deu poder creure de bona
fe que amb això sol es triomfa. Deu poder
recolzar la seva opiinió en algun precedent
històric que es pot trobar en el palmàrès
dels campions de l'art.

La teoria no deixa d'ésser bona per co-
mençar i de fet pot ésser el gran escull que
pot trobar a la seva vida. Perquè si a vint

-i-dos anys, ,Capdevila posseeix una prou
traça per a engrescar els ulls i en moltes
estones l'esperit, mamés li mancaria una
altra passa que li proporcionés !es virtuts
restants per quedar convertit en un autèn-
tic pintor.

Exposa la facultat de color amb extraor-
dinària simplicitat. Per exemple, l'obra nú-
mero 5, Paret (le suburbi. 'Es una rara exal-
tació de retina. La paret, que figura com
l'element primordial, és en el seu principi
un miserable model. Però ve el blau del
cel i la magnífica constellació cromàtica i
hom veu que la paret és un .argument que
raja sense parar emotivitats intenses i sug-
gestions d'inefabilitat.

^El ma,rei d'aquesta lleu fantasia, més
dòcil que les altres, adquireix proporcions
d'envergadura quan l'autor abandona els en-
dolciments i s'iinolina a les juxtaposicions
valentes. La tela número 4 n'és un perfecte
exponent. ,Pren aparences d'alguna cosa tor-
turada, executada amb un impuls delirant
de passar per damunt de la lògica del color.

Si algun dia haguéssim de proclamar que
ha arribat a posseir les. qualitats pictòriques
que ara no ensenya, a causa de l'edat pot-
ser, molt fàcil que fos l'hora de convenir
que en el nostre món de les arts havia sorgit
un veritable mestre.

Josep Obiols
Josep 'Obiols 'és una d'aquelles grans per-

sones a les quals l'època primoriverista va
donar un notable impuls. Obiols, en aque-
lles . anyades, hi va entrar amb una força
immensa. Era un dels grans representats
de l'època. Ja era a Sarrià. De •casa seva
en sortien els dibuixos per a El Borinot, els
cartells de la ,Protectora, les portades per
als llibres que la cultura catalana anava
confeccionant a marxes forçades. Obiols
prengué un caràcter vivíssim de catalanitat
artística que en tot moment aconseguí l'en-
tusiasme del poble.

En canviar les coses i en apoderar-se de
tot plegat la grapa de la depressió, Obiols,
conc tots els grans convençuts, es tancà una

mica més a casa. Viu a Sarrià. No surten
els dibuixos per a El Borinot perquè aquell
s'esllanguí a còpia de males mirades. Tam-
poe fa cartells per a la Protectora perquè
aquesta ja ha complert un tros de tasca i
perquè molts dels d'avui no sanen ben bé
de què es tracta. Als llibres ja no hi fa
tant, parqué la gent, generalment, s'ocupa
més aviat de llegir altra literatuia que no
necessita dibuixos.

Obiols, però, està al seu lloc. Això, nor-
malment, vol dir que és el de sempre. Si

Josep Obiols — Figura

altra cosa no ho digués, .n'hi hauria prou
amb la seva exposició de la Sala Parés.

Es el pintor senyorívol dels temes ama-
bles, del repòs moral. La pintura més ama-
rada de quietud espiritual que es produeix
a Catalunya, la que comenta amb més
exactitud l'amabilitat de. les intimitats dels
mostres voltants, és la que practica Obiols
des del seu feu de Sarrià, mentre aquí baix
la gent s'esbatussa i fa els possibles perquè

Nl. Capdez'ila — Paisatge gris

Obiols hagi de tornar a treballar per algun
Borinot, perqué ham s'hagi d'adonar de nou
de la missió de la Protectora i perquè re-
neixi la febre del illibre català.

La pintura d'Obiols no és la més indi-
cada per a promoure un gran corrent po-
pular d'admiració. Aparelladamemt amb la
seva força de captació, té la quietud dels
seus models.

Obiols en un pafs d'altíssima cultura ob-
tindria el seu interés que aquí ha de mani-
festar-se com si diguéssim entre família.
Aquesta posició ens fa més admirable la seva
obra perquè reconeixem que si estigués dis-
posat a claudicar, podria ascendir popular-
ment d'una manera considerable.

El fet de no voler-hi passar és um detall
que retrata a bastament Josep Obiols iens
el presenta com una d'aquelles figures que
honoren un país.

Mentrestamt, l'obra pictòrica de 1'exposi-
tor del carrer de Petntxol aguanta ferma-
ment la seva importància. Completa d'es-
perit, tendra en el seu punt just, amb totes
les característiques de la cosa definida per
un criteri amplíssim, és tm dels pocs esde-
veniments: que ens posen a la . memòria, pel
grapat de coses que significa, les possibili-
tats nacionals catalanes que tant han de re-
fiar-se de l'existència de personalitats coms-
pícues com ho és la de Josep Obiols.

ENRIC F. GUAL

Una Fira del Dibuix
abans del temps

Tal mes com el d'abril, es celebra a Bar-
celona la Fira del Dibuix. Iniciada fa pocs
anys, ja ha arrelat. Si més no, serveix per
a posar més en contacte l'art amb el poble.
D'aquest contacte, és evident que aquest en
treu un profit espiritual i els artistes i di-
buixants que hi concorren, un profit mate-
rial, petit o gros. El més important de tot,
però, és que tothom hi marxa d'acord. El
dibuixant tramet els dibuixos a la galeria
envers la qual sent més simpatia oli fa
més bons tractes; aquesta té cura de mun-
tar un stand, i allí exhibeix els dibuixos
que hi han portat els artistes, els quals són
venuts a un preu determinat prèviament per
les dues parts, mitjançant una comissió,
tractada també amb anterioritat, la qual
cobra la galeria per a vendre'ls.

Es el mateix tracte, si fa no fa, que el
que es sol fer en les exposicions, però dut
1 manipulat al mig del carrer.

No hi ha ni hi pot haver engany. L'únic
que pot succeir és que alguns artistes ven-
guin menvs dibuixos que uns altres. Però
sobre això l'artista no hi té res a dir, ja
que depèn de les preferències o dels gustos
del públic, i aquest és sobirà.

Així fins ara. Però aquest any, en vigílies
de la Fira del Dibuix, el comitè organitza

-dor de la qual ja ha estat nomenat i els
treballs d'organització preliminar potser ja
estan embastats, se m'ha inaugurat una al-
tra a la quieta, i en un lloc tancat, la qual,
a hores d'ara, ja fa uns quinze dies que
funciona i on s'han venut dibuixos de tots
els dibuixants, més o menys coneguts i
apreciats del país, a uns preus que consti-
tueixen un crim, i, per acabar-ho d'adobar,
d'amagat de llurs autors.

E1 que escriu aquestes ratlles ho ha sabut
per pura casualitat i gràcies a un amic seu.
També ha sabut que un grup d'artistes va
acudir als marxants alludits a reclamar, i
hom va dir-los que havent comprat llurs
originals a un tercer, no tenien dret o re-
clamar res.

Val la .pena de parlar una mica sobre
aquest cas.

A la Plaça. Macià hi ha un local on es
venen llibres i de tant en tant s'exhibeixen
dibuixos. En aquest local es celebra ara urna
Quinzena de la Caricatura gairebé clandes-
tina perqué, tenint en compte el que ex-
plicarem més avall, a penes ha estat anun-
ciada. Aquesta Quinzena no és sinó la venda
duna considerable quantitat de dibuixos que
provenen de les carpetes de L'Esquella i de
La Canana.

L'hereu d'aquests dos setmanaris es va
vendre, a un preu de fam, els originals dels
dibuixants catalaFns que han passat per ells.
AI local de l'antiga Plaça Reial, aquests
originals són venuts a r'So pessetes, 2, 4,
6, 8, etc. N'hi ha de Moliné, Pellicer, No-
nell, Apa, Ynglada... en fi, de tots els di-
buixants que, amb els anys, passaren per
aquells setmanaris, i que, a anés a més
d'haver cobrat els originals a preus irriso-
ris, ara es troben que hom se'ls els ven i
que no tenen dret a cobrar-ne mi cinc cèn-
tims.

Com que el propietari d'aquesta galeria
va comprar-los — per molt pocs diners 

—al propietari que era de L'EsqueUa i de
La Campana — en uns moments, però, que
potser ja no ho era —, resulta que, segons
diu aquell, els artistes no hi tenen cap dret
i que s'han de resignar a contracor que
hom negociegi amb 11•urs dibuixos sense po-
der-ne treure cap mona de profit.

Ja estava segur, el que es va vendre els
dibuixos, que eren seus? (Eren pagats per
quedar-se'ls o :només se n'havia pagat el
dret de reproducció i els originals seguien
pertanyent als autors? Porqué, essent així,
aquests tenen dret a una participació ma-
terial en totes les operacions d'ordre comer-
cial que s'hi facin.

D'altra banda, aquesta fira clandestina,
de retop, perjudica i rebaixa la categoria
de la de debò. Si ara hom troba dibuixos,
si fa no fa semblants als de la Fira del
Dibuix, a sis rals, com pot ésser que hom
despengui vint-i-cinc pessetes després per um
dibuix semblant? I per damunt de tot, hi
ha la vergonya dels preus, els quals cons

-titueixen una presa de pèl. Cal que tothom
ho sàpiga, per vergonya dels que han or

-ganitzat aquesta mena d'encants del dibuix,
JAUME PASSARELL

nom r.gisfra4

raspalls per a tots els usos

articles de neteja — objectes per a presents
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El lladre, — Ves si no n'hi ha per tirar
el barret al foc, de tenir un fill que no sap
pispar confitura sense deixar empremtes di-
gitals !

Ja fa molts anys, .no sé quants exacta-
ment — devia ésser pels volts del 1900 
el Mercure de France feia una enquesta so-
bre la illustració d'obres literàries mitjan-
çant la fotografia. FEIs parers no eren gaire
afalagadors, i tenien raó. Recordo haver
vist, entre altres, un llibre de Colette i Willy
-- junts encara — iliustrat amb fotografies,
i no quedava pas gaire bonic. Actualment,
es publiquen novelles que han estat objecte
d'adaptació cinematogràfica amb illustra-

E1 darrer Premi Goncourt donava un gran
renom a André Malraux i els revelava al pú-
blic que encara no coneixia Les con qué rants
i La condition humaine. Demés de la carrera
literària, perd, Malraux té en el seu haver
una carrera arqueològica menys coneguda, a
parlar de la qual invita la notícia, publicada
pels diaris, que el novelista explorador ha
descobert les ruïnes de la capital de Saba.

En 1924, el ministeri de les Colònies en-
carrega a Malraux una missió a la Indoxina.
IEs dedica a l'estudi del petit temple de Ban

-teai-Srei, prop d'Angkor, un dels monuments
khmers més ricament esculpits. Però els seus
mètodes de treball estan en desacord amb els
de l'Escola francesa d'Extrem Orient i ha
d'anar-se'n. Una novela seva, La Voie ro-
yale, està inspirada en aquesta aventura.

Fa ja cent anys, l'anglès Ch. Masson ha-
via assenvalatla presència a Hadda (Afgha-
nistan) d'un lloc ric en temples ornats d'es-
cultures d'estuc. En 1923, Foucher i Godard
hi exhumaven importants exemplar d'escultu-
ra greco-búdica. En 1926-28, Barthoux hi des-
cobria nombroses figures que són avui al mu-
seu de Kabul i al Guimet. Hackin, en la
Revue asiatique, emparentava, per llur aspec-
te, algunes d'aquestes figures amb l'escultura
romànica i gótica europea. En 1930, Malraux
explorava la regió, i l'any següent exposava
a París unes escultures d'estuc, trobades per
ell a Tash Gurghan dels Pamirs (Turquestan
xinès), i donava el nom de greco-búdic a
Part del qual havien sortit. El lloc d'origen
d'aquests exemplars -- on convergeixen les
fronteres de I'Afghanistan, India anglesa,
Xina i U. R. S. S. — conduïa Coomaras-
wamy i Strzygowskv a l'establiment d'unes
interessants teories científiques.

Quatre o cinc anys enrera, comencen a
aparèixer a 'Europa i Amèrica antiguitats

aquesta opinió no compta). Per a molts fo-
tògrafs (i això ja és més greu), la foto d'art
és precisaanent el recurs als trucs i proce-
diments més anti.fotogràfics, més desnatu-
ralitzadors de la fotografia.

Doncs bé, tot això hauria d'haver passat
per a no tornar més. Tot el que sigui detur-
pa•r la fotografia per a donar-li un caràcter
acostat a la pintura, al dibuix al carbó o al
pastell, i altres entreteniments per ]'estil no
encara desterrats entre certs fotògrafs, és,

que hom diu procedents de troballes sortoses
i excavacions clandestines realitzades al sud
d'Aràbia. Aquestes antiguitats pertanyen a
l'art himiarlta (el reialme himiarita, darrer
vestigi del de Saba, arruïnat abans de l'Era
cristiana pels perses, i, ja en la nostra Era,
pels abissinis, acabà de desaparèixer quan
la fundació de l'Islam). En 1931, el museu
de la Universitat de Filadèlfia adquiria una
coliecció- d'objectes himiarites, estudiada per
Léon Legrain en l'article Au Qays de la
reine de Saba publicat en la Gazelte des
Beaux-Arts (febrer de r934)•
Les agències periodístiques publicaven,

amb data 9 del corrent a Djibuti
«André Malraux, liorejat del Premi Gon-

court, que havia marxat a Abissínia amb
l'aviador Corniglion, a bord d'un avió pi-
lotat per aquest darrer, per tal de fer una
prospecció aèria dels territoris del Yemen,
ha tramès un telegrama al ministeri de
l'Aire, anunciant que acabava de descobrir
els vestigis de Saba, els quals es trobarien
prop de la costa del golf d'Aràbia. Aquesta
ciutat, que fou la Manaba dels grecs i la
capital d'un Estat de Saba (la reina del
qual, segons les tradicions àrabes, era Bal-
kis), seria avui recoberta enterament de
sorra. Les fotografies aèries haurien permès
de determinar el traçat de la capital i de
retrobar-hi els vestigis molt ben conservats
de vint torres i temples. L'escriptor arqueò-
leg procedeix actualment a excavacions so-
bre aquest emplaçament que inspirà a Ve-
ronès un dels seus millors quadros.n
Ja fa algun temps, uns exploradors an-

glesos havien recollit la veu de l'existència
d'aquestes ruïnes, però la cosa fou acollida
amb escepticisme. Si Malraux no s'ha en-
ganyat, la seva descoberta portaria la reve-
lació d'una civilització desconeguda.



	

Les darreres actuacions d'una orquestra	 són possibles fantasies de mal gust. D'altra

	

de jazz francesa en un dels cinemes de la	 part, el disc sempre va obligar les orques-

	

nosIra ciutat, ens ha portat el record enyo-	 tres a moure's amb els mitjans que els són

	

rat d'aquells enregistraments, que semblen	 propis, és a dir, només compten amb la
	haver-se esgotat per ara, d'una música sub-	 música sense atendre la part espectacular,

	

tul i banal, potser . d'autors com Silva,	 que en moltes ocasions fa fer ximpleries
Bnown o 'Henderson; .que en mans de Jack que així s'estalvien. Indubtablement, s'ha

Rolamd Dorsay i els seus ucadetsn

Curt Saelis a Barcelona

Aquesta figura illustre que ha ocupat du-
rant catorze anys una càtedra de musicolo-

gia a la Universitat de Berlín i que ha estat
director al mateix temps del museu d'ins-
truments més gran del món, el de l'Estat,
a la mateixa ciutat, es troba actualment en-

Curt Sachs

tre nosaltres, invitat pel Conferència Club
per parlar sobre elsmotius i els símbols de

la dansa. Sachs s'ha interessat sempre prin-
cipalment per les relacions de la música
amb la cultura general. Es així com en les
seves nombroses publicacions ha arribat a
revelacions d'alta Importància sabre la fun-
ció de la música en la cultura dels pobles
primitius i a resultats sorprenents que ens

ham donat una noció completament nova

del camí que la música ha seguit a través
dels segles. Hem demanat al doctor Sachs
que ens escrigui personalment un petit re-
sum dels principals resultats de les seves in-

vestigacions científiques, que esperem poder

publicar en un dels pròxims números de
MIRADOR.	 O M
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Els discos i el Jazz NOTES DE RADIO i La 
vida musical a Barcelona

	

IH zltan o Paul Whiteman, i fins i tot de la	 parlat molt del dinamisme del jazz, però

	

mateixa orquestra Ambrose, havien creat un	 això na ha de tenir un sentit material i

	gènere que es va desenrotllar després en la	 si de cas és la música qui s'ho porta. En

majoria dels films arrevistats americans i una de les audicions que hem tingut ocasió

que ara amb la prodigalitat de la música d'escoltar de l'orquestra de Roland Dorsay

vienesa ha estat gairebé arraconat, a què al principi eras referíem, ni tan sols

	

Aquells famosos jazz simfònics han tin-	 un dels fragments executats eren ballables

	

gut ben poca durada i per diverses circums-	 i això sí que va contra l'essència de la mú-

	

tàncies confirmen la poca vida que tenen	 sica de jazz, francament coreogràfica. Fóra

sempre bes coses de música frívola. Un dels curiós obtenir un enregistrament d'aquestes

més famosos, l'abans esmentat de Jack Hyl- audicions i aleshores ens adonaríem millor

ton, va deixar la Companyia del Gramdfon del poc art que hi ha en aquelles actuacions

	

per a crear una edició pròpia de discos, i el	 dels solistes que es limitem a executar el

resultat ha estat tan lamentable per a ell tema amb un migradíssim acompanyament

	

com per a l'editor, que va perdre un dels mi-	 pianístie i concentrant el reflector lluminós

	

clors elements. Ha vingut després la dèria	 sabre 1'intérpret talment com si fos una cu-

	

del jazz hot, gènere difícil i que només po-	 pietista.

	

den conrear conjunts molt treballats, puix	 Hi ha doncs una relació entre eis discos

	exigeix una perfecció en l'instrumentista que	 i el jazz que fa que les millors orquestres

arriba al virtuosisme. han necessitat de les audicions enregistra-

La música de jazz pot tenir auditoris es- des per arribar a una popularitat que mai

collits als quals són comprensibles els refi- no haurien assolit, i la inecessitat de comptar
naments de la trompeta d'Ambstrog o 1'a- només amb els mitjans musicals comporta

	

mable sincopat de l'orquestra Duke IElling-	 una depuració en l'estil de la qual són des-

tan. El que no és possible és que això arri- proveïdes les orquestres que només actuen

bi a1 gran públic si no és anib els discos, directament davant de grans masses de pú-

perb no amb les nombroses orquestres que blic a les quals cerquen complaure, tot i
es prodiguen en les sales de ball i musrc- que els mitjans emprats no s'adiguin amb

halls, que no poden tenir aquelles caracte- la música.
rístiques indispensables de perfecció indi- .

vidual i de conjunt, i que sinó fan una pa-
ròdia lamentable de les altres .agrupacions.
Molt millor fóra adaptar-se a les caracterís-
tiques de l'anomenat jazz simfònic, l'actua

-ció del qual és sempre a base deis efectes de

conjunt i menyspreant la iniciativa indivi-

dual.
Els discos, no tenint limitació quant a

auditori, permeten dedicar edicions a tots els

gèneres del jazz. S'havia anat crean t, perd,

un tipus d'audició sempre perfecta i sobre-

tot emmotllada dintre d'un determinat nt-

me de ballable, i amb aquesta limitació no

-

Wagner _i l'equitació

Un oert Anton Mayor que malgrat el seu

nom nio té res a veure amb el nostre redac-
tor musical, acaba de publicar una Història
de la Música que està mereixent actual-

ment les ironies de tota la premsa. Una re-

vista de musicologia en reprodueix, en el
seu darrer inúmero, aquesta frase capital so-
bre La Walkiria de Wlagner•

«lEs sorprenent com Wagner en la seva

famosa cavalcada de les Walkíries ha rea-

litzat la idea platònica (!) del galop amb
una facultat extraordinària que convenceré
immediatament tot .aficionat a l'hípica, mal-

grat el fet conegut que Wagner no tingué

mai aficions pronunciades pels cavalls.n
Estem plenament d'acord amb la Gazette

Musicile Suisse, a la qual devem aquesta
inotícia extraordinària, a creure que la pri-
mera edició d'aquesta obra, d'un valor hu-
morístic extraordinari, serà 'ben aviat exhau-
rida.

J. G

Concurs de "speakers"
La ràdio nacional alemanya ha obert un

concurs de speakers, en el qual poden pen-
dre part tots els alemanys d'ambdós sexes.

Porqué es vegi la importància que es vol
donar a aquest concurs, diguem que està
dotat d'un premi de 2,000 marcs, quatre de
3,150 marcs en total i 3,000 mencions hono-
rífiques .

Les proves del concurs consistiran en el
desenrotllament d'alguns temes per part dels
concurrents.

Com a principis, els organitzadors senten
aquests tres punts prou demostratius de l'es-
perit que els dirigents del govern bitlerià
volen infondre per tots els mitjans al poble
alemany:

1. El sj eaker ha de servir la idea nado-
mal-socialista, i per això haurà de fer un
reportatge d'una manifestació política de les
seccions d'assalt o dels afiliats al front del
treball.

2. El speaker ha d'ésser un alemany iii-
gat a la terra alemanya, i ,per aixà haurà de
fer un reportatge sobre els paisatges macio-
nals, gla vida i els costums dels camperols.

3. E1 speaker ha d'ésser un home mo-
dern, i per això haurà de fer un .reportatge
esportiu o descriure una manifestació cons

-tructiva de la técnica moderna.

^Mercé Plantada acaba d'arribar de París.
Sota el patronatge de 1 "ambaixador d'Es-
panya, l'actual ministre d'Instrucció Públi-
ca, Salvador de Madariaga, hi ha donat un
concert dedicat exclusivament a obres espa-
nyoles. Un segle de música espanyola, de
Chapí fims a Fal!a, ha passat davant
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Mercè Plantada

d'un selecte públic parisenc. El compositor
Joaquim .Nin hi collaborà amb l'audició
completa dels seus Deu Nodals es^snyols.
La segona part del concert comprengué
exclusivament compositors catalans : Alió,
Mompou, Lamote de Gria on, Samper, Mo-
rera. Pocs concerts han obtingut aquests
darrers temps un èxit tan esclatant, tan
unànime, segons podem jutjar per les nom-
broses orítiques que hem trobat en els dia-
is parisencs.
Tot just retornada a casa nostra se'ns ha

presentat amb un programa extens i exclu-
sivament executat per ella en el darrer con-
cert de ]''Associació Obrera. IEII que .atreia
més la nostra atenció del programa era cer-
tamemt el cicle de cançons de Mussorgski,
la famosa Cambra dels nens. Mussorgski, en
compondre-les l'any 1874, realitzà, antici-
paint-lo de gairebé mig segle, un estil de
composició que en la seva època era abso-
lutament inaït i revolucionari. IEn aquest ci-
ele, Mussorgski descobreix la força impres-
sionant, que avui anomenem «impressionrs-
tao, dels sons isolats, independents de tot
moviment harmònic que es basi sobre mo-
dulacians romàntiques. I alhora inventa un
estil totalment nau de la melodia cantada,

l'estil realista i expressiu, basat sabre l'en
-tonació de la llengua parlada i sobre les

arrels originals del folk-lore rus.
Amb aquesta evolució estilística, Mus-

sorgski abandona el món dels somnis lírics
i de les confessions per a revelar-nos les
grans i petites realitats de la vida quoti-
diana. Aquest realisme dramàtics, com el
podríem designar, fou reprès molt més tard
pels creadors de l'òpera contemporània.
Mussorgski, com hem dit, l'anticipà i l'a-
plicà, heus ací el miracle més gran, a l'es-
tréta forma del lied.

Aquestes cagçons cícliques, com la Carn
-bra deis nens, contenen totes les tragèdies

de la vida infantil, lés joies i els dolors, les
illusions i les desillusioms. Mercè Plantada
fou la intèrpret meravellosa d'aquestes pre-
ocupacions infantils, sublimades per la ms-
piració genial del gran compositor rus. La
Plantada, dotada d'un veritable talent re-
presentatiu, d'una expressivitat flexible i
corprenedora, donant amb una perfecta pro-
nunciació del text la darrera perfecció a la
seva execució, troba en la música d'aquest
estil la seva veritable vocació. Les cançons
de Schubert no corresponen tant al seu ta-
lent, més dramàtic que líric. Però per altra
banda disposa amb tota perfecció del do
creador i suggestiu que exigeixen els diver-
sos fragments de Faust, •compostos per
Wagner, que interpretà. Els dos granaders
de Heine — aquesta vegada en la composi-
ció de Wagner i no en la de .Schumann, on
són més coneguts—amb llur visió grandio-
sa de l'emperador ressuscitat, posà fi al bell
concert de l'eObrerau.

El pianista Vallribera s'encarregà de la
part pianística amb una tècnica brillant i
un sentit musical que mereixen tots els elo-
gis. Nio oblidem tampoc de parlar de qui
ha fet sols possible aquesta sessió musical
amb la traducció meravellosa i adequada de
totes les cançons del concert : el gran musi-
còleg català Joaquim Pena.

O.M.

Fíligranes
Un cert nombre de diaris italians fain cam-

panya contra l'E.I.A.R., la societat radio-
fònica italiana. La Stampa, Il Lavoro fas-
cista i altres l'ataquen durament. Diuen que
és una societat capitalista, que inomés mira
a fer beneficis i repartir dividends ; li reprot-
xen la banalitat dels programes, la rutina
en les emissions i una certa tebior en la
defensa del règim feixista. IEn un altre as-
pecte, l'acusen de propagandes interessades
en favor de la venda d'aparells dels quals
té el monopoli.

Però el curiós és que els diaris que més
ataquen i'E.I.A.R. en són .amics, I algun
d'ells és amic també de la Fiat, sacietat es-
tretament lligada a 1'E.I.A.R,

Hom diu que i'E.I.A.R. busca que la com
-pri l'Estat. 1 a aquest fi els diaris que li

són addictes critiquen la seva gestió i fan
propaganda en favor de la nacionalització
completa de la ràdio.

Maquiavel no és pas mort.

De primera necessifaf
El tribunal d'apellació de Francfort ha

emès una senténcia que será .apreciada per
tots els radioients.

Segons aquesta sentència, els .aparólls de
T.S.F. no poden ésser embargats, Igual que
el llit i els instruments de la professió del
deutor.

En els considerands, el jutge declara que
els aparells receptors de ràdio són de pri-
mera necessitat a tat alemany, car la radio-
difusió ha esdeviingut 'un instrument d'edu-
cació i de formació dels ciutadans, segons
el motlle nazi, és clar.
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—Us asseguro que és la primera vegada
que rebem una queixa perquè un paraeai-
gudes nostre no s'ha obert

(Euerybodv's 11'eekly)

■ HOTEL SEGUR
CLARIS, 8

SUBHASTA OFICIAL
Taxador Oficial - Subhastador Municipal

■ HOTEL SEGURAL CIRC

---Ajuda'm, home, a ficar la boa a la
caixa!

(Ric et Rac, París)

IMPRESOSI COSTA
Nou de la Rarnble, 45

e ARCELO NA
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