
Cal fer un bon dissabte
EI famós jutge senyor Jovino Fern índez enmig de l'estès arnbiont de desconfiança	 -

Peña torna a ésser popular • La sorprenent temàtica	 en	 l'actuació judicial,	 fets com el
absolució à'un	 subjecte convençut	 com	 a que ha donat peu aquests dies a comentaris
autor de l'incendi d'un tramvia ha deixat la potser exagerats, no	 poden	 fer	 altra	 cosa
gent boca-badada. 'El senyor Jovino Fernán- I que augmentar la desconfiança i, com a con-
dez deu tenir les seves raons	 per a proce- seqüència, minvar el respecte envers la fun-
dir com fa ;	 perd el cert és que	 el púbic ció de la	 justícia.
no arriba	 a capir-les i s'indigna	 i	se'n	 fa La més petita falta d'atenció i de	 sentit
creus.	 En aquests	 moments un	 malentès de la responsabilitat en moments com els
així — si es tracta de ma-
lcnt•s — és lamentable i no
dubtem que per l'honor del
Palau de Justícia cal que :es t
boires es	 dissipin,	 tingui	 la
raó qui la tingui ;	però cal •
tallar l'escàndol	 ` c

Un altre motiu del retorn -
a la popularitat d'aquest se- t^

.

mar jutge és la seva preten- ++
sió	 arbitrària	 d'obligar	 1'a-
gent de vigilància que decía- s,
ra ya en aquest procés, a par-

sbar en llengua castellana. Per '
segoná vegada don	 Jovino
mostra la	 seva antipatia a J

les coses catalanes ; ja s'ha-
via fet famós quan intentà v
negar	 la	 immunitat	 parla- 1	 ,
mentària del diputat senyor
Comorera. Tothom va creure
que el poc èxit que s'apuntà
en aquell	 avinentesa el fa-
ria més circumspecte. 	 Però, •
per dissort, aquest magistrat
demostra	 una	 persistencia
que el fa incòmode al Palau
de Justícia de Barcelona. La
toga judicial s'hauria de ves-
tir amb més miraments i no
és	 pas	 servir-la	 fer-la	pam

 
-

talla d"estirahots i mals hu-
mors crbnics. Més quan oon-
tribueixen	 a	 suscitar	 nlc
ties ointre els organismes de
l'Estat .autònom i .a (lespres- El Palau de Justícia
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Interludi sitgetà
Sitges ha fet sempre wera2-elles en l'art

de refondre l'ànima catalana. Cap vila cony
aquesta no s'ha vestit tant de forastera per
a ésser més ella mateixa. Entre pedanteries
ï riotes, un dia aixeca un monument al Gre-
co, el pintor que desentona més amb la seva
platja amarada de llum; l'altre, deixa que
iVlr. Deering s'hi basteixi una mena de cas-
tell feudal tocant al baluard. I abans i des-
prés, americanos i gente bifi desfan llur
parla ofenent Cervantes i Catalunya. Però
tant se val. Una generació empaita l'altra.

Avui Sitges sent la imantatió exòtica del
Terranlar Palace. L'honae del dia és Mex
Sclameling. Per tal d'entrenèir-lo, s'ha fet
un clos al que era jardí d'infants de la Pis-
cina Maria Teresa. Tot és gent coneguda,
però de fora casa. El boxador, els seus en-
trenadors i el jutge de camp han vingut d'A-
lemanya, igual que el cuinen, el massatgista
i el metge. Hi ha Joe Jacobs, l'empresari in-
ternacional ; Douglas Fairbaiths, pare i fill
Arthun Loew, de la Metro Goldwyn Mayer
Mr. Straus, Mr. Max Mahon, la Solita ex-
cam^iona de «Les Mouettes„ d .  A
la dreta es parla alemany, a l'esquerra an-
glès. Tot són calces de golf i cares vermelles.
I Jack Bilbo, l'ex-lloctinent d'Al Capone, es-
devingut barman sitgetà, passeja la seva
còrpora i la seva pipa, bo i tirant glopades
de fum a En Vidal i Guardiola, la repre-
sentació nacional més controlada que desco-
brim al camp.

Voldríem escoltar aquell típic castellà de
Sitges i no l'encertem. Un financer barce-
loní comença a parlar-hi amb la frdulein i,
trobktint-lo desplaçat, canvia el registre. Ara
es veu com, el castellà fa cursi! Fins mies
noies destacades se les empYenen a parlar
anglès :	 '

—And Anny Cendra? '
—Farbiden ! Schmeli:ng must remain vir-

tuous, as being into a glass case!
Els ,tiquets que ens han dut-ry 4uests mi-

honoris per a cobrar les entrarles al cante
són també anglesos. Un aprofitameni, pot-
ser, de barraques de fira de Sussex... Oh,
l'avara povertà... dels altres !

Quan Schmeling enl,ra al camp, deixa que
passi, sense pagar, la mainada de Sitges,
assabentat dels estrips que han fet a l'arpi-
llera. Els nois s'asseuen en un recó del camp
i, quiets, emocionats, miren l'ex-campió del
món donar-se cops de puny amb els seus
sparrings. Qui d'ells arribarà tan amunt?
Han sentit contar històries de navilers que
a ultramar s'adinelraren. Però això és dife-
rent i la gent una altra.

De sobte, el boxador rellisca i es fereix.
.5'ha esquinçat la gemma del dit gros de la
mel dreta i s'ha fet 'sang. Una tovallola ta-
cada. El boxador, rabiós, fuig cap a guarir

-se, i la geni se'n va, decebuda.
Els nois sitgetans corren com un vol d'o-

cells. Tot d'una, el capdavanter es treu de
la piürera un drap sangonós i exclama

—Ja l'he atrapada!
I, Passeig Marftimi amunt, enlaira la to-

vallola com un banderí, tot repetint a crits
—Visca Schmeling!
Ai, fierò, si Schnreling perd 1 Quina res-

ponsabilitat per als sitgetans, quin compro-
mis per al uclimSi)i

s.

Un adverfimenf i
una coincidència

Sota el titular Perills i tirania de l'Eslatid
Català, ha aparegut darrerament al Journal
des Débats, r al Journal de Genève una in-
formació en la qual, prenent peu del males-
tar produït en determinats sectors per la 'llei
sobre els contractes de conreus, es parla
dels „abusos, la tirania del Parlament ca-
talà i de la Generalitat », de «d'obra de dis-
sociació de les energies agrícoles duta, a
terme pels representants oficials del Parla-
ment de Barcelona», de la „carència de poder
públic» a casa nostra i de la preferència
dels agricultors catalans «pel treball comú
dintre la gran nació espanyola a una auto-
nomia ruinosa,,.

Recollim, encara que fragmentàriament,
aquesta informació, per dues raons

Primera, per advertir el Govern de la Ge-
neralitat la campana de sabotatge a la nos-
tra autonomia que es ve realitzant fronteres
enllà, i per fer-li present, en conseqüència,
la necessitat de contrarestar-la ; i

Segona, per assern alar la coincidència que
hagin inserit 1'alludida informació precisa-
ment dos periòdics en la redacció dels quals
sembla que té alguna bona amistat un de-
terminat diputat regionalista a les Corts de
la República.

No sabem fer -nos
donar impor4àncía?

Aquest sabotatge, de què acabem de par-
lar, de les mostres coses a la premsa estran-
gera, es realitza sobretot des de Madrid es-
tant.

Així, per exemple, del recent viatge del
senvor Companys a la capital de la Repú-
blica, només vàrem llegir-ne, el darrer dia,
tres ratlles comptades al Temps, de tota la
premsa francesa.

Delien, poe més o menys : ((El President
de la Generalitat de Catalunya ha estat uns
dies a Madrid per tal de veure la manera
d'accelerar el traspàs dels serveis que, se-
gons ]''Estatut català, —corresponen a aque-
lla regió.>,

Creiem que el Govern ele la Generalitat
pensarà, com nosaltres, que aquell viatge,
pel set objectiu i per l'altr•r representació;
del senyor Companys, .mereixia, a les pié--
nos de la premsa estrangera, urna mfllor
acolli-da.

No ens donen importància o no sabem
fer-nos-en donar?

Esfelricli fa bondat

Després d"una campanya anti-maçònica
que ha fet aixecar els cabells de punta, el set-
manari D. 1. C. ha estat suspès per algunes
procacitats contra les autoritats.

Mossèn Tusquets, .heroi de la campanya
antimaçònica, en parlava un dia a casa
d'uns amics

—'Publicaré uns articles que demostraran
que tota la República és maçònica.

—1 l'iEstelrich? — va insinuar un conegut
carií que escoltava Mn. Tusquets.

—Home, no me'in parlis. N'he sentit ex-
plicar alguna -cosa. Però les notícies que tinc
de Girona són que ara s'ha posat a fer
bondat.

Si ef defensen, pitjor

Contestant a una escomesa del regidor ra-
dical senyor mDomènech contra les proves
psicotècniques a què són sotmesos els indi

-vidus de la guàrdia urbana, l'alcalde, se-
nvor Pi i Sunver, pronuncià un discurs exal-
tant l'eficàcia d'aquestes proves i recordant
que a tot arreu del món es porten a terme.
En bones paraules, el senyor Pi i Sumer
vingué a dir que el senyor Domènech no en
sabia, d'aquesta qüestió, ni les beceroles.

mAleshores„un altre regidor radical, el se-
nyor Frígolà, sortí, sentint-se Quixot, en de-
fensa del seü -company.

—No vull pas sostenir — declarà de bones
a primeres -.què' el senyor Domènech sigui
un savi...

IEI senyor Domènech li estiró l'amori-
cana :

—'Deixa-ho córrer — li digué en veu bai-
xa —. A veure si encara ho emm...às !

Un despafx i una dedicatòria

Els qui ho han vist asseguren que el des-
patx particular del senyor Casimir Giralt
és d'allò més regi i fastuós, digne d'un mi-
nistre autèntic. Qve en tot Barcelona no
n7ti ha cap que el superi, ni tres d'iguals...

—Ho deu fer per anar-se entrenant al
càrrec que ell creu que Lerroux li donarà
un dia o altre — comentava un.

!En aquest despatx, com és natural, no
pot mancar el retrat del caudillo amb la sen-
tida dedicatòria del cas, eA un catalán es-
paño/izado, un español catalanizado», diu la
dedicatòria, signada com es pertany.

La reconciliació Mary=Doug

Um sol diari, La Publicitat, s'ha fet ressò,
amb motiu de l'estada de Douglas Fair-
banks a Barcelona, dels rumors i comenta-
ris que omplen aquests dies la premsa an-
glesa i nordamericana a propòsit d'una pró-
xima reconciliació de l'esmentat artista amb
la seva dona, Marv Pickford.

EI Daily Marl anunciava, dues setmanes
enrera, que aquesta reconciliació serà aviat
un fet, i constatava que la demanda de di-
vorci presentada per Mary Pickford estava
en suspens, que «Ptckfair» — la residència
americana de les dues estrelles — no era ja
oferta als compradors i que Douglas havia
llogat prop d'Elstree una caseta per a viu-

re-hi amb Man tot el temps que ell hagi
de romandre a Anglaterra.

La Chicago Tribune ha confirmat, fa
quatre dies, aquesta informació, afegint-hi
nous detalls. Un d'ells és que Douglas Fair-
banks, durant el seu so orn a 1a mostra ciu-
tat, ha telefonat diverses vegades a Detroit,
on es troba actualment Marv Pickford.

Aquest detall és cert. Podem afirmar que
Douglas Fair^anks, des de Barcelona, ha
telefonat a dues represes a Detroit.

Més, encara : després d'una d'aquestes
comunicacions telefòniques, Douglas Fair-
banks va comunicar a uns amics anglesos
que a primers de Junv, en havent filmat
Adéu, don Joan, tornarà a Holiynwood.

Aquell lord Beaverbrook

El passat dissabte, Douglas Fairbanks va
pesenetar, des d'un balcó de l'Ajuntament,
el concurs de caramelles que tenia lloc a la
Plaça de Sant Jaume.

Douglas Fa rbanks anava acompanyat de
lord Beaverbrook i una dama. A la Casa
Gran foren obsequiats amb un alcalde que
pa, lava anglès, En Duran-Reynals, i un
lonx.

La festa es féu per a Douglas...
1, no obstant, aquell lord Beaverbrook, al

qual pot dir-se que gairebé ningú no pres-
tava atenció, és, després de lord Rotherme-
re, el més potent magnat de la premsa an-
glttsa. Es el propietari dels diaris Daily Ex-
press, Sunday Expiress i Evening Standard,
entre altres.

El millor desgreuge
El fet es produí fa ja algun temps, però

així i tot val la pena que el reportem als
nostres lectors.

Ens trobem a Reus, en l'assemblea del
Partit Radical Autònom, en la qual s'han
de designar els candidats a Consellers mu-
nicipals de l'esmentada ciutat. Els assem-
bleistes proposen noms. Un dels grups pro-
posa el d'un afiliat que ha figurat, segons
els temps, entre els socis de tots els cercles
polítics de la ciutat.

La proposició desferma l'oratòria més fu-
riosa de tots els altres grups, els quals evo-
quen el passat, gens exemplar, del reusenc
que ha conegut tots els clic es polítics. Fi-
nalmei f, en cedir el grup- ±proposant, l'es-
càndol decreix fins a apagar-se.

El líder del partit, però, el barbut i menja
-capellans Simó t Bofarull, vol arreglar-ho

tot i, a tal fi, pronuncia un discurs de con-
còrdia i de circumstàncies, en el qual art és
mestre. Acabà així

—...i proposo, com a colofó de les meves
paraules, un minut de silenci en desgreuge
de les paraules d'oprobi que s'han pronun-
ciat ací per al nostre estimat company.

Acte seguit l'assemblea l'obeí i féu un mi-
nut de silenci a la memòria de la regidoria
esfumada, més que de l'honorabilitat criti-
cada del ciutadà que,- materialment aixafat,
resta assegut com a privilegi fugaç.

Inflació
El Pantarca féu mans i mànegues per a

ésser oficialment invitat a donar unes con-
ferències a Ginebra, les quals no aconse-
guiren l'èxit de premsa que el conferenciant
tenia tot el dret d'esperar. Un sol periòdic
eixí amb reportatges llarguíssims i ditiràm-
bies signats amb pseudònim, el qual, segons
es diu, amaga el mnom d'una anciana perio-
dista ginebrina bojament enamorada de l''il-
lustre eercador de midi à quatdrze heures.

Per tal de rescabalar-se, Xènius treballa
activament a Ginebra en la constitució d'una
Soc'été des Amis d'Eugenio d'Ors, empresa
que reeixirà segurament, i .així cal desit-
jar-ho.

Si el Pantarca no hagués trigat tant a
constituir aquesta entitat, altrament forta
es trobaria la Societat de les Nacions.

El pecat i la penífèncía
-La casa Klein, en un moment —o una

temporada — de pessimisme, creient que a
Barcelona no es pot viure ni treballar, tras-
ladà la seva fàbrica a Segòvia.
-f a Segòvia hi ha hagut, recentment, la

primera vaga general que registraran els oro-
nistes d'aquella ciutat castellana.

1 aquesta vaga general l'han provocada
els treballadors de la fàbrica Klein.

El número 14 i els Borbons

Ha vingut a les nos tres mans un exem-
plar del diari Paris-Midi corresponent al dia
ro de juliol de 1930.

Hi hem llegit el solt següent

>eQUI: PASSARÀ L'ANY QUE VE AMB LA DINASTIA

DEISBORBONS?

Tothom sap que el número 14 ha tingut
sempre un paper considerable en la dinas-
tia dels Borbons.

Així, per exemple, !Enric IV va néixer en
1553, i r més 5, més 3, més 3, dóna 14. El
seu fill Lluís XIII morí un t4 de maig i
el seu fill Lluís XIV pujà al tron en 1643, to-
tal 1 4, i morí en 1715, total 1 4, a ]'edat de

anys, total 14.
Lluis XVI havia regnat 14 anys quan va

nomenar els Estats Generals que li havien
d'ésser tan, cruels.

En fi, la restauració dels Borbons. tingué
lloc en I 814, total 1 4. Què passarà en 1931,
total r4•..?»

EI solt no pot ésser més curiós.
Ni més encertat.
Qué va passar en 1931? Que va caure la

dinastia dels Borbons. Res més que això.
Ah, i en un dia 14!

d'estar més enllà de tota disputa, i, per tant,
s'han d'abstenir d'agredir els sentiments d'un
poble.

I, sobretot quan el que ha de servar
la llei obra arbitràriament, el dany causat
és doble.

Però nosaltres no ens voldríem pendre les
coses en tragèdia. Solament fer observat
que a l'estrafolari edifici — arquitectònica-
ment parlant — del vell Saló de Saint Joan,
encara viuen fora del temps i del món, per-
duts entre rutines no sempre dignes d'on

-comi, engorronits d'una manera absurda
din, una atmosfera provinciana que no s'o-
reja mai. HG ha casos i escenes que resul-
ten de sainet, iEl sainet hi floreix a cada
pas ; i en un Palau de Justícia no s'escauen
aquestes facècies. El sainet es pot transfor-
far en drama.

Es clar que hi ha també persones dignis
-simes, els passos de les quals :no són guiats

sinó pel desig de justícia. Pera són més visi
-bles i fan més impressió les atzagaiades que

no pas el compliment del deure. I per això.

actuals, quan cal restablir entre el nostre
públic el sentit de confiança en el joc mor-
mal de les institucions i allunyar-lo de la
superstició dels feixismes ; la mós petita
falta de to és de conseqüències perillosíssi-
mes.

'Es per això que trobem incòmoda la pre-
sència dins el Palau de Justícia de persones
que no tinguin prou domini d'eils mateixos
per donar sempre aquesta sensació de sere-
nitat i de superioritat que cal en tota de-
mocràcia. No pot perillar un règim i tot eI
concepte de l'autoritat per culpa dels nervis
d'un magistrat o per les seves humorades,
o les seves fòbies, però poden fer-li molt
de mal.

1, el general, el cas singular d'aquest bon
senyor ha de servir de senyal d'alarma per
a procedir a una nete;a a fons l a una re-
visió total del Paau de Justïcia, fins a po-
sar-lo a nivell de la seva missió; si no, tota
la nostra autonomia fallarà per la base,
car és la justícia el que fa els règims du-
radors.



LES CONFRARIES SEVILLANES

No aneu sols, si no coneixeu la ciutat.
Sevilla esté plena de carrers sense sortida,

Els ((nazarenos)) de San Juan de la Palma

i tothom una vegada o altra, sense saber-ho,
es fica •confiat r tranquil carrer a dintre.
A mig camí, d'una porta qualsevol surt una
veu que diu amb to amical : Hasta luego,
amigo. Us penseu que us han pres per altre,
però en anar a tombar, veieu que allò s'ha
acabat i que cal tornar pel mateix camí.
Llavors ho compreneu tot i camineu de
pressa, vermells de cara, mirant de no fer
soroll, però el de 1a salutació d'abans està
esperant-vos .rient a la porta per a dir-vos '.
No le decía yo, compare, que hasta luego !
Veniu amb mi, doncs, ja que anem a ficar-
nos pels carrerons de la Setmana Santa.

Cada Confraria consta : d'un Germà Ma-
jor, que és el que representa la Germandat;
un tinent de Germà Major, que substitueix
el primer ;diversos consiliaris — vuit o deu
—. per suplir la presidència ; un Majordom,
que fa d'administrador ; dos Secretaris ; dos
Priostes, encarregats del culte imtenn de la
Germandat, com s'eptenaris, novenes, exor-
nació d'altars, etc. ; dos Censors que revi-
son els comptes que ha de presentar el Ma-
jordom.

Per a 1'orgagització de les processons,
cada Confraria té : un Diputat Major, .que
és qui va amunt i avall recorrent la pro-
cessó per a curar de l'ordre ; diversos Dipu-
tats de govenn, que són uns Natzarens amb
vares alargues que van enmig de les files
dels penitents i ajuden el treba-11 del Diputat
Major; diversos Diputats d'Imsfgnies, por-
tadors dels atributs de la Germandat : bot

-zines, estendards del «Senatus», vares, etc.,
entre els quals estan els Canastilleros, que
curen que tots els ciris vagin encesos.

Les Germandats celebren els seus cabildos,
dos de generals a 1'a^nv, rm després de Set-
mana Santa por a l'elecció i presentació
dels comptes, i un altre abans de la gran
festa, per a la celebració de culte, sortida
de Confraria, reformes, etc., i (uns altres
per afer i desfer tot el necessari per a la
bona marxa econòmica, com : funcions de
teatre, rifes, revetlles, etc.

això uns quants germanis ; el novato, s'a-	 Totes les processons tenen una hora exac-
genolla, posa la mà dreta fent la creu amb	 ta fixada per a arribar a la plaça de la
els dits sobre el Llibre de Regles, i el Ger-	 Campana — on s'organitza la processó ge-
mà Major pregunta :	 neral — i a la Catedral ; cas de no fer-ho

--Jureu defensar el misteri de la Im-	 així paguen multa, (Abans; quan això no
maculada Concepció de Maria 2 	 existia, i dues confraries arribaven al ma-

-Sí, juro.	 --	 teix temps,- per veure qui tenia d'anar da-
- Prometeu acatar i complimentar les re- 1 vint s'agafaven a cops de ciri.) Així és que

((Nazarenos)) amb la creu de guia .d'una confraria

Tornarà a la parroquia vora migdia, i a
cada descaros els costaleros treuran de sota
el paso llurs cossos suats, desfets, per re-
mojar el gaznate, perd abans de deixar-la
algú demanarà que balli. 1 ells la faran
ballar encara que la Macarena tingui en la
cara la tragèdia i tota la dolor humana.

***

El divendres a la tarda — a les 6'5o a la
Campana, a les 8'2o a la Catedral —, els
gitanos treuen de Triana el Cristo de la Ex-
piración, El Cachorro.

Nosaltres, després de sopar, hem anat al

EL PINTORESC PERSISTEIX

Setmana Santa a Sevilla
El tren corre amb un terratrèmol escan-

dalós de ferro per entre els tarongers de
València, i després per entre una terra seca
i dura, aspra, terriblement dramàtica. De
sobte, quan el viatger menys s'ho pensa,
tota la llum d'Andalusia, tota la gamma
dels colors, verds, grocs, ocres, blaus, ver-
mells, li cau a sobre, i quan encara nio
s'ha refet de la impressió, arriba a Sevilla.

Sevilla és la ciutat més andalusa de totes,
Pels seus carrers corren les 'mentides més
inversemblants amb cèdula i compte cor

-rent; els tipus més estranys, des del turista
al torero, passant pel gitano i el comunista
de chato con tapa. Tot és. juerga i alegria,
no hi ha ini^ngú que agafi res seriosament,
es prenen el pèl mútuament, fan gatzara
de les coses més dramàtiques i en parlar
gesticulen com uns grans mestres de la nií-
nuca que són.

Anar a Sevilla és perdre's pel parc de
María Luisa, visitar les ruïnes d'Itàlica, pu-
j ar a laGiralda, badar davant la Torre del
Oro, veure la casa de Pilat i l'Alcàsser,
abocar-se a Triana i el barri de la Maca-
rema, rodar pels carrers de les Sierpes ï
de ]'Agua i les places de Santa Cruz i
Doña 'Elvira, mirar els patios florits amb
el brollador al mig, allargar-se una tarda
a Tablada a veure i'encierro dels toros,
córrer una juerga a la Venta Eritaña i beure
chatos.

La gent 'fan vida al carrer i als cafès,
bars, tavernes i colmados, establiments el
nombre dels quals és incalculable.

Perd el veritablement encisador de Sevilla
són les seves nits de primavera. Fresques,
suausy clares, atapeïdes d'estels, perfuma-
des, conviden el somni.

Arreconeu-vos a la plaça de Doña iElvira
una nit, i allí, voltats de casetes amb cas-
cades de flors que •caueri de reixes i terrats,
amb un silenci no sentit mai, sentireu un
no sé què d'especial que no us deixarà mou-
re, ni tindreu ànsia de pensar en res.

Icara no ha finat de passar per la plaça
na confraria, ja es veu la creu d'una altra
=r qualsevol carrer, que entra a l'hora
cacta.
Potser creureu que mentre passon ciris i
és ciris no es sorol!a ni una fulla. Doncs
é : la gent riu i parla com si fos als toros,
r quitxalla s'empaita i es rebolca per terra .
er agafar serpentines, i una colla de petits
egociants va per enmig i d'un costat a
altre cridant llur mercaderia
((Acu(,í)), «Chocolatinas finase «Que son

e menta y limón!» «Limonadas y cerve-
55 .0
Les processons van a pas de formiga;

alculeu les hores que els costarà d'anar de
a parròquia a la Catedral i d'ací a la par-
óquia, i com que cada Confraria té una
ora diferent, d'aquí que tothora hi hagi
rmats, ciris i pasos pel carrer.
Però veiem com passen nazarenos vestits

le vellut — blanc, morat,blau, negre, se-
ons la Confraria caminant en silenci.
7luants n'han passat? Cent, dos-cents? Tal
'egada més. Al costat d'ells, de tarot en
ant veureu un ciutadà de paisà molt se-
iós ; és l'amic del nazareno, l'encarregat
le donar-li de fumar amb un dels dos ci-
;ars que porta encesos.

A poc a poc es va acostant 'el paso —
ots ells són d'una impressió meravellosa,
,spurnejant d'or, d'argent, de pedres i per-
es a la llum dels ciris i fanals. El .porten
ms anomenats costaleros, que un capatàs
Iirigeix des de fora.

—Ponerse — diu —. ¿Estáis puestos?
—Va—contesten de sota.
—1 Aúpa!
I el paso fa via, carrer avant. Al costat

d'ell, junt amb la guàrdia civil, van uns
penitents de la Comfraria que fam de tant
en tant la chicotá, o sigui dur el paso per
gust.

Passen per davant els ulls enlluernats del
foraster : Nuestro Padre Jesús del Silencio,
Nuestra Señora de la Estrella, el Santísimo
Chisto del Amor, Nuesblva (Señora de las
Angustias, el Santísimo Cristo de la Buena

Muerte, Nuesfra Señora
de .la Victoria, Nuestro
Padre Jesús del Gran
Poder, María Santísima
de la Esperanza (La
Macarena), el Santísimo
Cristo de la Expiación
(El Cachorro) o de los
Gitanos... i quan menys
us ho espereu, un gali-
fardeu agenollat a ter-
ra posa els ulls en
blanc, allarga suplicant
les mans i canta una
saeta.

carena

Heus ací les més fa-
moses imatges sevilla-
nes, que elles solesom-
plen tota la Setmana
Santa ; les+ dues prime-
res surten a la processó

del divendres de mati
-nada; l'altra, el mateix

dia a la tarda.
Elscastissos van a

veure-les sortir de les
parròquies respectives i
les acompanyen durant
tot el trajecte.

El Jesús del Gran Po-

der està em la parròquia
de Sant Llorenç, on tota la gente bien s'ha
donat cita — és la imatge de l'aristocrà-
cia —. A poc a poc tots els nazarenos en-

cenen llurs ciris i van sortint en fila, cent,

dos-cents, tres-cents, qui sap? Es una fila
interminable que marxa carrer avall. '.Han
d'arribar a la Campana a les 2'3o i a la
Catedral a les 4, ço és, hora i mitja en un
tros menys curt que de Canaletes a Colom.
Espurnegen les cuirasses i els cascos dels

armats ; al darrera, ple de Ilum, va Jesús
carregat amb la creu, voltat de silenci i de
perfum de dona.
Ha sortit després de sopar, tornarà a

!'alba.

E. JESÚS DEL GRAN Po-
DER, LA MACARENA

I EL CAchIORRo

si te ulla mica ui:; ic	 fl-.C'	 " "-.-' T.) r...

Per a ésser germà d'una Canfraria es cessons, dalt o baix, amb rm total de
sollicita per escot : cas d'ésser acceptat el	 81 pasos•
citen en una hora determinada en la par- 	 Així com en altres ciutats hi ha — o hi
ròquia ; allí ja està tot preparat, l'altar ple	 havia — una mena de paràlisi en arribar
de flors i 'llums, davaint un reclinatori amb	 aquests dies, ací és al contrari : esglésies,
el Llibre de Regles — Estatut de la Gir-	 colmados, bars, tavernes i cafès són plens
mandat --, obert pel centre, on hi ha la	 de la gent que ano cap als carrers. Tot és
imatge de la Confraria ; al redós de tot	 ple de cadires de lloguer de tots els preus.
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LÄI'I 1PITIY
La barba blanca. — L'altre dia em tro

-haya allargassant la conversa amb uns
amics fins a darrera hora de l'aperitiu, cn
un dels bars més 'brillants i de niés èxit de
Madrid. Tots els tabolaires devoradors d'an-
xoves picades, de nous, d'ales de patata i d'o-
lives carregades de putrefacció marina, ha-
vien exhaurit la set i aquesta mandra gras

-sa del migdia madrileny, i s'havien posat
el collar de persones decents per anar a dia

-logar amb la sopa i amb la família. Al bar
només restaven el servei, les escombres i les .
serradures. 1 al punt de sortir de l'establi-
ment vaig veure, tocant a la porta i adherit
a la coloraina del divan, un cavaller d'uns
setanta-un anys, fresc i estirat però, vestit
amb el barcret i la corbata de don Cándido
Nocedal, i lluint aquella barba i aquells bi-
gotis que es portaven en temps de la Res-
tauració. Aquest cavaller, blanc i magnífic,
tenia davant seu un cocktail encetat i anava
mirant la mica de fum que divagava per

' aire amb una actitud pacífica de passar el
rosari.
Es veu que pel bon senyor no venia d'una

hora, i havia anat a .parar 1ilns la decoració
esgarrapada i clínica del bar, no sé si una
mica venut, però sí amb una intenció posi-
tivament anacrònica.

^En un lloc com aquell, acostuma a amar-
hi una joventut falsa o autèntica enamo-
rada a estones de la Joan Crawford i a es-
tones d'aquelles senyoretes despullades que
ofereix la revista Crónica. Hi va una joven-
tut que somia en les garrotades d'un dicta-
dor entre nudista t apostòlic o en uns llen-
çols carregats d'aquest perfum anomenat
Tabú. Vull dir que és un bar propi per la
banalitat actual, i que els cavallers, com el
que as mi em va cridar l'atenció,quan vo-
len fer l'aperitiu i manifestar-se, acostumen
a llogar unes pàgines d'una novel•ia de don
Juan Valera, o unes pàgines del Diario de
Sesiónes del Senat de l'any 1879.

Jo tinc el vici de cercar semblances a tot-
hom. Si es tracta d'un home o d'una dona,
miro de seguida a qui s'assembla o a què
s'assembla, si a un altre home o a una altra
dona o bé a un animal o a un objecte excel-
lent o vulgar. I ràpidament, passant davaint
del senyar del bar, vaig veure que les seves
faccions f el seu aire eren alió que se'n diu
exactes i tot ell resultava una reproducció
perfecta d'un general que va pintar Veláz-
quez, i que si no em falla la memòria em
penso que es diu don Alonso de Pimentel.
I no sols físicament s'assemblava al general
del quadro de Velázquez; sinó que em va
semblar endevinar entre els dos personatges
una certa- correspondència d'ordre moral.
Perquè el general Pimentel és un senyor vell,
fresquet i estirat, de galtes rosades, d'un
mirar pacífic i tendre, que no lliga absolu-
tament genis amb la seva armadura ofen-
siva, petulant i carregada d'intencions bèl-
liques. Velázquez vol donar al general Pi-
mentel un encarcarament de ferocitat, una
teatral grandesa heroica, pera la sinceritat
sublim del pintor no està per 'brocs, les in-
tencions són bones, però el contrast del ge-
neral Pimentel i la seva armadura encara
és millor que les iintelncions, i el quadro té
una profunditat dramàtica impressionant.
Jo estic segur, perquè el pinzell de Veláz-
quezno va dir ma; cap mentida, que el ge-
neral Pimentel era un bon senyor confor-
mista, jugador de tresillo, aficionat a la dis-
bauxa i als amors extracasolans, nio pas per
vici, sinó per feblesa i perquè no tenia un
no per a ningú. M'imagino que el general
Pimentel estava casat amb urna una dama.
que el posava en ridícul ostensiblement, que
ell se n'adonava i anava xiulant amb uns

L'amic 'del «nazareno)) n'invita dos a fu- ullets de merla comprensiva. Estic segur que

mar durant un descans	
per gust el general Pimentel no hauria fet

1	 ^	 lt ossible ue les

Pont de Triana a esperar-lo per acompa
nyar-lo a la seva capella.

Una gentada immensa va amb la pro
cessó, pel pont ja no es pot caminar, el p

ble i els nazarenos van confosos ; en arriba
les primeres atxes al pont, apaguen le

lums i de la part de Triana enfoquen u i

reflector.
No hi ha paraules per descriure l'espe

tacte ; aquell Crist agonitzant, amb un
contorsió dolorosa horrible, els músculs e
tensió, estirat el coll, la boca entreobert
amb un ànsia dalerosa de vida i aquell
cara desfeta pel dolor, us fa contenir I'a
i patir una estona. Tot fosc, per sobre e
caps, ell sol amarat de 'llum, és una apario'
ultraterrena.
A poc a poc travessa el pont i entra

Triana. Allí ]'espera tota la gitanería : g
tamos pc!uts com a esquirols amb els b
gotis més estranys, pamtoros i puro a
faixa ; gitanos vells catregats de romanso
gitanos tractants, gitanbs pura sang, org
liosos i elegants, gitanos europeïtzats arr
pantalons amples, coll i corbata, però q
encara porten el mocador de-seda al co

Gitanes jaies carregades de joies i tel
virolades, gitanes amb un churumbel e
ganxat al pit i mitja dotzena més agafa
d'aquelles faldilles inacabables; gitanes d'e
portació plenes de piru^tes i xafarder.
cantaoras i bailaoras.

Pel mig d'aquesta gent enfebrosida 
balcons són plens també de gitanos — pas

el Cachorro ; tots tonen per a ell unes
raules de condol o un piropo, des de P
besiyo de mi corasón, mielo como suf
fins Oíd la mare que t'ha paro.

En les balconades d'un colmado ens
senyalen els toreros Belmonte, Gitanillo
Triana, Niño de la Palma, Cagancho i i
cantadors Centeno i Niño de Marchena.

Aquests dos darrers canten al Crist, pe
i canten cañí, amb sentiment, dolor de ra
humiliada, i plany d'una vida inferior.

La gitaneria va voltant al seu Cachos
fins a la capella, entre crits i avalat. A
ja ano és processó, allò és el delirium t

nens. Tothom canta, només s'ouen pur

laltas, siviles, la cárcel i el simenterio, at
bat amb empentes i xafades sota em
farcit d'estels.

o

DISSABTE DE GLÒRIA

Tota la gent porta una fresca rialla a la
cara. Sevilla va perfumada de clavells i roses
fines. Avui cal anar a la Venta de Ante-
quera, om hi ha els toros de la corrida de
demà, diumenge de Resurrecció, a la plaça
de la Real Maestranza, atapeïda de turistes

que picaran de mans cridant: Bravo, togo!

La Fira Andalusa és al cauce, ja es posen
les barraques, els puestos de churros i les
casetas de bailaoras y tocaores, rubia man-

:anilla i gracia gitana.

ENRIC SOLER GODES

x^#

Encara van pels carrers les processons del

divendres a la tarda i ja va la gent a la
desbandada cap al barri més sevillà de tots
la Macarena.

A cops de puny ens acostem a la par-
ròquia de San Gil, don ha de sortir la
Verge ; allí hi ha el tot Sevilla, però el de
veres, el castís. Aquesta gent està a peu
dret fa més de dues hores, aguantant tre-

gles, proceptes i acords d'aquest German-
dat?

--Sí, prometo.
Després d'una breu pausa, afegeix
—Reseu un credo i una salve.

x*^

La 'Germandat més antiga és la de
Nostra. Senyora de la Hiniesta, instituïda
en 14i2. La del IGr,an Poder és de 143] i
fou Germà Major d'ella en 1.832, _ Fer-
ran VII. Les altres són de 1500, ]600, etc.
N'hi ha una de . fundada pels catalans de
Sevilla.

Les Confraries tenen contínuament mol-
tes despeses : una vegada és el mantell, al-
tres el palli, altres un vestit, unes vares,
etcétera ; tant és així que algunes han pas

-sat veritables èpoques de crisi : en 1840 a
una Confraria li fou embargada la cera a
punt de sortir la processó.

EI mantell, palli, sala i mantolin de Sant
Joain — uns cent-deu metres de vellut — del
pas de Nostra Senyora de d'Amargor va
costar 97,000 pessetes. 'El mantell t palli
de la Verge de la Confraria del Crist de
la Bona Fi costà 75,000 pessetes, i així tot.

Una vegada a la Confraria de Sant Ro-
man dels gitanos — l'arquebisbe va pro-
hibir que sortís al carrer per pobra, puix
que treien els seus sants amb vestits esmo-
lats i vells ; una comissió va anar a vi-
sitar-lo.

--Senyor arquebisbe — digueren — no feu
cas del que us han cantat.

—Fills meus, jo us beneeixo pel vostre
fervor, però no puc tolerar que surti al car-
rer Nostre Senyor amb el mantell foradat.

—•Foradat! Si aquest any li hem fet un
vestit morat i or que està millor que Fras-
cuelo el dia de l'alternativa !

SETMANA SANTA

pitjades i empentes, i encara fa gatzara.
Per sort nostra, ja comencem a sortir els

primers nazarenos, vestits de blanc i cucu-
rulla de vellut verd amb escut i cíngols d'or,
creus, banderes, estendards, armats, mú-
sica, i enmig la Verge bruna, la Macarena,
quallada de pedres, d'or i de seda, sota un
palli que és urna meravella, plena de llum.
Es una visió que difícilment s'oblida. El
paso va entre una gentada entusiasmada
en la fosca nit allò és una aparició d'un
conte de fades, i en aquell vibrar la veu
aguda d'una maaarenera és com un clarí,
un toc l'alerta ; "la gent diu : ((l'an a can-
tarle a Virgen)).

I la saeta en l'excitada nit de primavera
esclata a la 'fi

La Virgen de la Espgranza
camina entre mil luceros
viene derramando gracias
bajo el azul de los cielos.

Hi ha visques i picaments de mans, la
processó fa via — a les 3'I5 ha d'ésser .a
la Campana, a les 4'45 a la Catedral —,
sempre seguida pel poble.

Caminarà tota la nit pels carrers de Se-
villa on li tornaran a cantar plens de fe

Virgen de la Macarena,
la más bonita y graciosa
para alivio de las penas,
tienes la cara de rosa.

mar tikal a m,ngu, 1 es nio p	 q
circumstàncies l'havien obligat a fer de ge-
neral autémtic, i que el guant de ferra que

amaga unes mans toves i desmaiades, en
certs moments hagués produït una mica de

-r	 pànic.
s	 Aquest senyor solitari del divan, que po-

dríem anomenar-lo el general Pimentel del
n 1 bar, és molt possible que senti una repua

mància física davant d'aquest 1 934 de' Ma-
c- 	 drid, i de tot arreu, tan confusionari, tan
a provocatiu, tan ple d'estómacs a sol i a se-

n	 rena, tan podrit de iníquel, de cristall i de
a roba barata. Es molt possible que el gene-

ral Pimentel del bar, solitari, trist i ensor-
le	 rat per les circumstàncies, igual que el ge-
1 s	 p eral Pimentel de Velázquez, en faci un gra
ro	 massa de tat plegat. QNe no li vingui d'una

hora mi li vingui de .res, com a l'altre no
a	 li venia, posats a fer, d'un pam més d'ar-
-	 madura, ni de mitja dotzena do claus o de

serrells daurats a la bainda generalesea.
mb	 Aquest bon senyor té el cor aturat encara

s , en les ondulacions dels bous mandrosos que
u - passaven pel passeig del Prado i del Botá-
mb	 p ico i per aquell Madrid ocre i gris, amb
ue	 cafès de color de sang de cabrit Inflats de
111 . 	retórica. Aquell Madrid que ara a la prima-

vera feia olor de clavell, d'orxata i de maf-
n - talina., que jo vaig conèixer vint anys en-
ts rera, i que em feia molt més efecte que el
x-	 Madrid actual.
es,	 La fatalitat ,ha dut el general Pimentel

del bar a ensorrar-se dins de tota I'efímeca
els estupidesa del bar. Potser que la fatalitat
sa sigui en el cas present urna mota pintada de
P a- ros, porqué de vegades aquests cavallers de

ro-	 setanta-cinc anys es cansen de fer de com-
re,	 panses en urna tela del Greco, i quan veuen

una noia pintada de ros perden materialment
as-	 l'oremus.

JOSEP 'MARIA DE SAGARRA
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Veus de restauració
Tothom que ha pogut s'ha aprofitat de

1'e er Stavisky per als seus interessos. Així,
per exemple, L'Action Française repeteix
una vegada més que, sota un rei, això no
passaria. Però, quin rei? Heus ací els estu-
diants de Parlis que en n'oposen un, i no Qas
de nyigui-nyogui, sinó un que remunta la
seva ascendència al segle V.

Heus ací la proclamació llançada

Francesos!
La República! Ningú ja no la vol.

Un dictador? Però qui?
Els Soviets? Vegeu l'exemple de Rússia.

Qué ens cal, doncs?
UN REI.

Els Borbons Capets amomenen «usurpadora»
la família Bonaparte. Però què són ells,
doncs, sinó els usurpadors del tron dels Ca-
rolingis que, per llur banda, havien despos-

seït de llur .tron els Merovingis?
Ens cal doncs un rei, però un

lviEROVINGI
Després de pacients i llargues recerques,
hem trobat que hi ha a França un descen-

dent de Meroveu
Teodebald Ascaris Meroveu

Hem creat doncs el
Partit merovingi,

que restablirà sobre el tron de llurs ances-
tres els que 'tant de temps n'han estat des-

posseïts.
Adreçar-se : Roblim, 32, Boul. Jourdan, Pars

MANIFEST MEROVINGI

iRebrot de Meroveu, davant de les dificul-
tats extremes que troba França, empès pel
meu deure, he romput un silenci de quinze
segles.

Fills dels Xilperic, de lbs Brunhilda, de les
Fredegunda, feu triomfar el nostre legítim
dret.

Joventut estudiantina, no temeràs d'arren-
glerar-te sota la bandera dels Reis que uns
historiadors estipendiats han fet passar per
ganduls.

En tu he posat la meva esperança, car ets
tu que sabràs fer reviure els temps de la més
bella i la més dolça França.

Fulleja la teva història : què hi veus?
— Els Pepins-Carolingis han estat breus.
— Els Borbons-Capets han cansat la teva

llarga paciència.
—L'lmperi ha escantellat dues vegades les

teves fronteres.
— La República s'ensorra entre el fàstic de

tot un poble i la vergonya dels seus dirigents.
La regeneració de França només es pot fer

per elements joves i sans, no polluïts encara
per la política.

Adhereix-te a un partit que serà teu !
Teodebald

Aneu ara a saber si aquest Teodebald Asca-
vis Meroveu és descendent del bon rei Dago-
bert i confrares que regnaren a França del
segle V al VIII ; aneu a saber tan sols si
existeix. Sigui com sigui, la facècia dels estu-
diants parisencs té niés gràcia que les cam-
t anyes dels energúmens orleanistes.

L'afer Stavisky

. , I,
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La religió de Francesc Pujols
Quan la gent diuen que el sotasignat té

la pretensió ridícula de fundar una religió,
com aquell que no diu res, tant els que ho
diuen com els que ho escolten, deixant de
banda ]'efecte còmic i desproporcionat que
els pugui fer, tots tenen de seguida i es-
pont^niament la sensació que, deixant de
banda la fallia que tot això pugui respirar, el
fundador esmentat és un místic, un fantàs-
tic o un visionari, com tots els fundadors ae
religions coneguts fins ara, que han tingut
de passar per boigs no sols en el moment de
la fundació, sinó fins segles després, perquè
malauradament la paraula religió, en dloc
d'evocar realitat i naturalesa, evoca quei-
com de purament ideal i sobrenatural, com
si la religió no pogués ésser la cosa més na-
tural del món, molt més natural que la '.i-
da present, que malgrat ésser real és de les
coses més fantàstiques que existeixen, fins
al punt que si no estiguéssim acostumats
a veure-la cáda' dia quan ens despértetr ens
semálaria -impossible.

La idea de la religió, malgrat estar acos-
tumats con diem a veure coses tan estra-
nyes ï desconcertants com la vida present,
ntou més la imaginació que el pensament,
no fixant-se que si coneguda la vida mortal,
la vida eterna se'n pot despendre d'una ma

-nerà lògica i natural, que no té res de par-
ticular, perquè qui fa un cove fa un cistell,
i al costat de la present resulta la cosa més
senzilla del món, perquè als que s'estranyen
que hi hagi una altra vida nosaltres estem
cansats de clir-los que el que ens estranva
és que hi hagi aquesta.

Reconeixem també que els fundadors de
eligions fins ara han fet tot el possible per

donar to fantàstic a la religió, clavant-les
pel descosit sense mirar-s'hi gaire. Els fun-
dadors de religions toquen més de cap als
núvols que de pe.us a terra i això s'ha d'a-
cabar.

El cas _ lel sotasignat és tot el contrari.
Precisamait -la religió de Francesc Pujols
és clara frïpósïtiva en comptes d'ésser místi-
ca i fantàs'ticá. Comença per anar amb peus
de plom i amb els passos comptats. La reli-
gió de Francesc Pujols és purament cientí-
fica i no té cap pretensió d'ésser inspirada
per cap poder sobrenatural i de l'altre món.
AI contrari, és nascuda de 1a ciència i de
res més que de la ciència, i encara no de la
ciència hipotética, que per descobrir inven-
ta, sinó de la ciència d'observació i expe-
riència. Si alguna cosa hi ha contrària a la
fantasia pel seu realisme cru i nu, •és preci-
sament la religió del sotasignat, o religió
catalana i catalanista com ell en diu, justa-
ment per aquest realisme que la caracterit-
za. La religió de Francesc Pujols no és un
invent, sinó al contrari, una senzilla desco-
berta. La religió de Francesc Pujols no és
vinguda del cel com les altres, sinó que és
la primera arrencada de terra, collida com
Im fruit madur de l'arbre de la Ciència. La
religió de Francesc Pujols no és buscada, és
trobada. Es la filla dels temps científics r no
dels temps mitològics com les seves germa-
nes .

La religió de Francesc Pujols és filla na-
tural i legítima dels estudis científics del
que estudiant serenament l'existència cone-

l
guda, ha trobat lleis que es dedueixen de
es relacions més generals dels elements que

componen aquesta existència, que resulten,
fixeu-vos-hi bé, ésser lleis que fan referèn-
cia a la religió i en donen solucions que cap
fantasia, per gran que hagués estat, no hau-
ria pogut donar mai.

Han de saber els amics i tothom que en-
cara servi un iinterés religiós, que ja inten-
dó de Francesc Pujols no era pas de fun-
dar cap religió. 'Era, com dèiem, fer ciència
a còpia de paciència. Era, com diu ell ma-
teix manta vegada, aplicar a la filosofia, que
és la ciència universal, que s'ocupa del co-
neixement general de l'existència, els méto-
des positius de les ciències particulars que
ham triomfat •positivament en la història de
la cultura humana. La filosofia, essent 1a
niés gran de totes les ciències, era l'única
que quan les altres, més modestes i posades
a la raó, ja havien donat proves certes de
llur validesa efectiva, encara emprava els
mètodes hipotètics i apriorístics de les cièn-
cies que per haver volgut començar per co-
nèixer les essències oblidaven les relacions
dels elements estudiables, observables i ex-
perimentables, que són, com tots saben, les
bases dels coneixements positius que pos-
seïm. La filosofia feia com si l'astronomia,
en lloc de comeinçar com ha fet, per estu-
diar les relacions dels astres i dels sistemes
siderals, hagués volgut començar per conèi-
xer l'essència total de l'univers. Quan el so-
tasignat per mitjà de la Hiparxiologia, en

CONTINENTAL

portar el mètode de l'observació i l'expe-
riència a l'estudi de tota l'existència cone-
guda, es va trobar amb resultats que donen
llum fixa respecte del problema religiós, va
ésser quan es va declarar fundador de reli-
gions, perquè va veure que en podia fundar
una de pròpia tipus català, perquè .no sols
no és un místic d'aquells que es piquen el
pit i van amb els ulls baixos posant-los en
blanc de tant en tant com mirant al cel que
els illumina, sinó que és tot el contrari. No
fa fantasia, va contra la fantasia. La religió

Francesc Pujols, per Feliu Elias

dEn Pujols no naix del misteri, va contra
el misteri. Si les altres religions esbasen
en el misteri, la religió d'En Francesc Pu-
jols es basa precisament en tot el que ja ino
és misten, ço és, en totallò que la ciència i
ha pogut arrabassar al misteri que ens vol-
ta. No és que 'En Francesc Pujols deixi de
reconèixer l'existència essencial del misteri
que viu .a l'essència desconeguda de 1'exis-
tència coneguda, sumó que en ço que ell ha
pogut arribar a conèixer estudiant les rela-
cions dels components d'aquesta mateixa
existència coneguda, com ja hem dit que
feia, hi ha prou dades per immunitzar el
misteri, ço és, amb ço que la Hiparxiologia
dóna, ja n'hi ha prou per dir que el misten
que queda per conèixer, malgrat ésser im-
mens i que potser hi quedarà sempre en
tot o en part, no ens té d'espantar, perquè
en •comptes d'ésser l'amenaça espiritual i
material que constitueix la base de totes
les religions fundades en la .moral i la por,
es presenta com una garantia que no cons

-titueix cap mena de perill ni espiritual ni
material. Amb una gota de cièincra n'hi ha
hagut prou per donar una injecció d'inno-
cuïtat al famós misteri, al qual hom 'o
havia mai clavat l'agulla de la xeringa cien-
tífica. El misteri que ens feia tanta por,
resulta ésser més manso que um anyell. Molt
més manso que la vida coneguda, que com
sabem és una fera salvatge Indomable. La
part espantosa del »misteri resideix precisa-
ment en la part de la vida present, que és
una vida de pas, afortunadament. IEl miste-
ri que queda darrera d'aquesta vida, que
pot ésser deduït per mitjà de la Hiparxio-
logia, és d'una serenitat infinita. Es el con-
sol més gram que podem tenir contra les
contrarietats de la vida actual i mortal. Es
Inés serena la vida eterna que aquesta vi-
(la, que malgrat ésser curta encara resulta
llarga per les molèsties que ocasiona. Si
fins ara les religions tenien per base el te-
mor, ara tiindran per base la garantia que
no s'ha de témer res. D'aquesta vida tur-
mentosa se'n dedueix urna vida eternament
tranquilla.

El misteri, doncs, no sols no és el que
informa la religió de Francesc Pujols, sinó
que aquesta religió, sortida dels estudis, no
de la universitat, sinó de l'escola de la lli-
bertat, és la que informa el misteri. No és
el misteri que vesteix la religió, sinó la re-
ligió la que vesteix el misteri.

Per immens que suposem el misteri que
ens volta, la religió ja no forma part d'a-
quest misteri. Per mitjà de la ciència el
món religiós s'ha emancipat del fons infi-
nit i etern del misteri. La religió, com al-
tres problemes humans, ha entrat a la ma-
jor edat. La religió passa de mitologia a
Hiparxiologia. Passa de fe a certesa, i ultra
explicar clarament la causa de la fe i el per-
qué tenim fe abans de conèixer plenament,
la incorpora als tresors de la ciència. En la
religió de Francesc Pujols, no hi haurcl
creients. Només hi haurà convençuts.

rEls que creien que la concepció científica
mataria la concepció religiosa estaven molt
equivocats. No sols m'és l'únic fonament sò-
lid, sinó que resultarà la seva salvadora.
Mentre la ciència progressava, la religió
anava endarrera fins a constituir una atrò-
fia de la part més elevada de la visió huma-
na que hauria acabat en una paràlisi ge-
neral progressiva que hauria estat la mort
de la religió entre els homes, que en veure

-la desacreditada per la fantasia que la yo-
ha sostenir, n'haurien anat desertant. La
religió abans de la Hiparxiologia estava
com la medicina abans de la microbiologia,
com l'astronomia abans de Copèrnic, com
la geografia abans de Colom i com la zoo-
logia abans dcl transformisme.

En aquestes condicions, dones, Francesc
Pujols, encara que sigui passant per boig
com tots els que es dediquen a aquests as-
sumptes, no tindria cap Inconvenient a po-
sar-se a les targetes : Francesc Pujols, fun-
dador de religions.

FRANCESC PUJOLS

—Què és això ?..,
—D'un quant temps ençà tothom té la

mania de veure talons pertot.

(Marianne, París)

Gide perdut i retrobat
Fa un parell de setmanes, reQortàvem aquí

mateix uns fragments del Jourinal de Gide en
els quals l'autor de L'Immoraliste parlava
d'un tal Alexandre S. que podia moll ben és-
ser Stavisky.

1 vetaqul que Gide ha estat dos dies sense
comparèixer per casa seva, amb l'alarma con-
següent. Un diari d'informació arribà a par-
lar de rapte. Al domicili de l'escriptor i a la
redacció de la N. R. F., el telèfon no repo-
sava.

Es tractava de la màflia o d'un nou Kutie-
E°ff?

La inàffïa, aquesta vegada, era innocent.
Gide reaparegué.

Males companyies
Ien de tants noms que han sortit barrejats

amb l'afer Stavisky, és el d'un sudamerrcà,
condecorat anib la Legió d'honor i molt ficat
en els medis hípics francesos. Es tracta de
l'equatarlà Dore y de Alsúa, la firma del qual
es pot trobar, al costat de la de personatges
importants, en un document d'aquells que
passen a la història : el tractat de Versailles !

En efecte, l'Equador, encara que no )ro
se;nbli, era una de les nacions aliades, i
Doro y de Alsóa l'enviat extraordinari i mi-
nistre plenipotenciari de l'Equador a Pasrís,
qualitat en la qual firnnà el tractat junt aoib
Wilson, Llo-vd George, Clmenceau, Smrni-
no, Venizelos, Paderewsky, Reies...

Però hour ha de suposar que, malgrat el
veïnatge, aquests noms no sortiran compli-
cats en l'afer.

Ciència i atzar
A Harrogate, estació balneària anglesa,

havia de tenir lloc uns concurs de bridge, el
joc que ara està de ,roda a tot el món. Però
les autoritats no l'han permès, basant la
seva denegació en el fet que els jocs d'atzar
estan j rohibits.

Quin cop per als jugadors de bridge, que
quan guanyen es pensen deure-ho a la lèc-
nica!

Un insignificant incident entre Polònia i
Txecoslovàquia i el viatge de Barthou, mi-
nistre d'Afers estrangers de França, a Var-
sòvia, fixat per al zi d'aquest mes, han do-
mt peu a neus comentaris periodístics so-
bre la política internacional polonesa, con-
dderada per molts, si no enigmàtica, poc
Diana. Però examinats a fons els esdeveni-
ments i judicats amb ohjectivitat, la pol -
tica internacional polonesa no pot sorpendre.
Polònia no vol altra cosa que la pau, desig
natural en un país que al cap de segle i mig

Polònia, her Skarbina

d esquarterament s'ha vist reconstituït de
manera gairebé miraculosa.

Els primers comentaris i la primera sor-
presa foren amb motiu del seu acostament
a la Rússia soviètica, contra la qual havia
guerrejat victoriosament l'exèrcit polonès.

Conflictes d'interessos entre Polònia i Rús-
Ma, no n'hi ha, perquè aquesta deu haver
renunciat definitivament a qualsevulla domi

-nació en territori polonès. Però els soviets
havien fet una intensa propaganda comunis-
ta a Polònia, casa que el govern no podia
tolerar, i el dissentiment entre els dos països
havia pres proporcions prou greus. 'En un
cert moment, Zaleski, aleshores ministre po-
lonés de l'Exterior, inicià, d'acord amb el
mariscal Pilsudski, negociacions amb Moscú
tendents a una entesa basada en un pacte
de no agressió. A Moscú, l'astut però intran-
sigent Txitxerin havia cedit el Iloc a Litvi-
noff, el qual, després d'un període de polí-
tica úncoherent, es convertí a la realitat i
acollí favorablement les proposicions de Za-
leski. Peiò les inegociacions es prolongaren
per un temps tan llarg, que hagué d'ésser
el successor de Zaleski, Beck, el que pogué
dur-les a terme. Les condicions establertes
en el pacte de no agressió russo-polonès po-
den fer corssiderarc gairebé impossible un con-
fuete armat entre els dos països.

1 Litvinoff, després del saludable contacte
amb el govern polonès, començà el desenvo-
lupament d'una àmplia política pacifista i la
tornada de Rússia a l'escaquer europeu, es-
pecialment al de 1'Europa central, d'on
semblava haver-se retirat defiinitivame t.

A propòsit d'això, direm incidentalment
que es parla amb insistència del pròxim in-
grés de Rússia a la Societat de les Nacions,
cosa que cal considerar com un esdeveni-
ment de primera importància. En els cer-
cles de la S. de les N. ha estat mal vist
que el Journal de Genève — que quan tenia
com a redactor de política estrangera I'envo-
rat \ 'lliam Martin fruïa d'autoritat en el
món diplomàtic —, pretenent parlar en nom
de la Confederació Helvètica, expressés la
seva oposició a la participació de la U. R.
S. S. en ]'organisme ginebrí.

Però retornem a la política polonesa. Des-
prés de la conclusió del pacte russo- polonès,
el govern de Varsòvia va creure oportú exer-
cir una acció amistosá per tal de millorar
les relacions franco-russes, estipulant un
pacte igual al Tusso-polonès. 'Briand acollí
favorablement la suggestió, perd qui havia
de dur a terme les negociacions era Herriòt,
no sense haver ele vèncer força obstacles.

El govern polonés podia sentir-se satisfet
de la seva obra pacifista i esperar que fos
apreciada. Però Mussolini tingué la pensada
de voler una reedició empitjorada de la Santa
Aliança amb el famós pacte dels quatre. Po-
lònia, a conseqüència del tractat de Versail-
les, era considerada pels altres països com
una gran nació, i el pacte dels quatre venia
a desconèixer-li aquest dret, cosa que no po-
dia sinó ferir la seva susceptibilitat. (Es ve-

ritat que també la U. R. S. S. n'era exclosa,
però aquesta no és firmant del tractat de
Versailles ni forma part, almenys pel mo-
ment, de la S. de les N.)

EI govern polonès no sols es sentí ofès

P' aquesta exclusió, sinó també neguitós
pal que pogués ocórrer en l'esdevenidor.
Amb el pacte dels quatre passava que França
i Alemanya venien a formar part del ma-
teix «club» i que la S. de les N. perdia gran
part de la seva eficàcia, perquè en realitat
es convertia en un organisme depenent de

]'anomenat «Club dels Qua-
tren. 'Es cert que el pacte que
havia d'unir quatre amics, en
realitat ha separat quatre li-
tigants més del que ho esta-
ven ; però aquesta transfor-
mació no es preveia en el mo-
ment d'ésser estipulat al Pa-
lau Venècia.

Alliberada Polònia del perill
d'un camflicte amb Rússia, se-
guia en peu el més greu d'un
conflicte amb Alemanva. Es
prou sabut que el corredor po-
lonès era considerat el punt
neuràlgic d'Europa, i l'Alema-
nya hitleriana havia iniciat
una sèrie d'amenaces f provo-
cacions envers Polònia. No és
que els polonesos s'esporuguis-
sin, perquè els pobles joves o
renovats són propensos més
aviat a l'audàcia que a la por,
sobretot quan perilla la inte-
gritat del territori nacional.
Però una guerra sempre és
una guerra, i quan se'n co-
neixen el desenrotillament i les
conseqüències — com •és el cas
del mariscal Pilsuudski —,
costa de decidir-s'hi.
Ameu a saber per què, Hitler

tot d'una proposà una mena
de treva, amb un acord grà-

cies al qual, durant deu anys, totes les di-
vergències entre Alemanya i Polònia s'hau-
rien de resoldre sense recórrer a les armes.

EI ministre d'Afers estrangers de Polònia,
Beck, és un hàbil diplomàtic i com a tal co-
neix aquella historieta del desgraciat analfa-
bet al qual el rei digué que si dintre un
any no sabia de llegir i d'escriure, li faria
tallar el cap, i quan la seva dona, gens re-
fiada de la mtelligéncia del seu marit, s'es-
verà de la desgràcia que podia venir, l'anal-
fabet respongué: «Poden passar tantes co-
ses en un any ! Pot morir el rel, pot ésser
destronat, puc morir jo... Fins puc apendre
de llegir i !n Talment com l'analfa-
bet del conte, les cancelleries creuen que gua-
nyar temps és bona diplomàcia. Per això
Beck proposà a Pilsudski l'acceptació del
pacte desennal entre Polònia i Alemanya.

Les inacions tonen el dret i el deure de
pensar en elles mateixes abans que en res
més. Aquest sagrat egoisme» ha d'ésser
predominant en els que tenen responsabili-
tat de goveen. Per aixà es comprèn que el
govern de Polònia, insegur de l'eficàcia de
Ginebra i alarma't .per les possibles conse-
qüències del pacte dels quatre, hagi volgut
assegurar-se la pau amb Alemanya.

Però aquest pas ha desencadenat els co-
mentaris i hom ha cregut que Polònia aflui-
xava els 'lligams amb els seus aliats. Les
fermances donades per Beck a propòsit d'això
no han acabat d'esvair els dubtes. IEs con-
siderava Polònia com una de les anelles de
la cadena de nacions garantidores del man-
teniment de l'ordre europeu, i es tenia la
sensació que aquesta anella s'havia trencat.

Els esdeveniments posteriors han demos-
trat que aquesta temença no tenia fona-
ment, i que després del pacte amb Berlín,
Polònia segueix essent fidel a les seves amis

-tats i aliances anteriors.
La ràpida i feliç solució del petitincident

amb Txecoslovàquia, l'imminent viatge de
Barthou a Varsòvia — pel qual Pilsudski ha
ajornat la seva anada a Egipte —, són les
millors proves que la Polònia d'avui és en
el concert europeu la mateixa d'ahir. 1 això,
per la causa de la pau, és un fet molt con-
foi tant.

TIGGIS

GUTEMBERG, S. A.
Maquinària, Tipus, Filetatge de
bronze Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Agullere, 1 1 via Laletana, 4
Tel. 15524 • BARCELONA

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

Polònia i e1 concert europeu

Claris, 5. = Telèfon 19163
BARCELONA

Exit en la mida

Corbetee inarrugeblee

'	 Pijemee e bon preu

JAUME I, ii

Telèfon 1655

Viatges
Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

lliura: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els Bitllets
quilomètrics espanyols, a l'acte, facilitant ensems al client la fo-

tografia necessària.

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

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

turisme.

Organitza: també: Viatges individuals a preu fet, Excursions,
Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de noces: a Roma utilitzant els bitllets reduïts del

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

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



)( ...L'hero )na, arrapada a la proa...» («Cristina de Suècia»)

•	 23, Passeig de Gráeia-Telèfon 13352

Avui, dijous, 5 d'abril, a les io nit
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He llegit els extractes que publiquen els
diaris del discurs que ha pronunciat el mi-
nistre alemany Goebbels respecte les ten-
dències que cal imposar a la producció ci-
nematogràfica del Reich.

Es evident que les seves paraules perse-
gueixem un efecte tranquil•litzador. Les pro-
testes que hi fa respecte la llibertat amb
què podran ésser tractats els temes i la se-
guretat que dóna i redoma als industrials

que malgrat la generosa comprensió del rei
i marit tat d'una peça, no pot arribar pas a
]'idilli placèvol i sense angúmnies. Mor l'he

-roi, mor ]'heroïna. On és el happy end?
Prolongaríem l'excursió, arribaríem a la

literatura alemanya moderna, arribaríem a
Thomas Mann i a Heinrich Mann, al filò-
sof Spengler passant per Schiller i àdhuc
per Goethe (tanmateix un heterodox dins of
dogma alemany!), i és probable que hi

De toWeltkriegn, film alemany

que no sols no veuran perjudicat llur ne-	 veiéssim persistir i accentuar-se aquesta pes-
goci, sinó que encara els esdevindrà més	 simisme essencial del pensament germànic.
pròsper, van de dret a esvair recels i te-	 Més d'un cop ha estat ainalitzat. Hom ha
mors que indubtablement s'havien congriat arribat a parlar d'una «voluntat de ruïna»
en el món del cinema,	 empeltac(ra en la mateixa rel de l'ànima

Goebbels no deixa, però, de demanar o teutona.
d'exigir determinades qualitats a la produc-	 En canvi, el gust de ]a victòria, la volup-
ció alemanya. Qualitats que, a través deis tuositat de guanyar, és un do mediterrani.
extractes, apareixen una mica confuses. No No és un do que susciti ]'aplaudiment ge-
pretén, sembla que diu, imposar ni ex- meral, l'admiració universal. Nc li manquen
cloure cap tema. Vol, no obstant, que sigui	 pas els detractors : Unamuno mateix s'ha
tractat d'una manera «franca, lliure i noble».	 esforçat diverses vegades a pintar-lo com
Vol, també, que difongui optimisme, puix	 un defecte o una feblesa dels nostres es-
creu que d'aquesta manera els films seran	 perits que sols aspiren aa viure», en contra-
més alemanys que ino han estat fins ara.	 posició als esperits castellans (per aquest

En aquestes breus indicacions, quin en- cantó germànics) que aspiren aa durar», a
vitricollament de problemes estètics, ètnics	 perdurar, si no em la realitat que els .aixafa,
i morals 1	 en la memòria dels homes que els han vist

Què vol dir tractar els temes d'una ma- caure en una lluita desesperada. Molt ins-
nera «franca, lliure i noble»? No ho acabem	 tructiu si té aquest punt el parallel, ja in -
d'entendre. Fem 'esforços per valorar els	 tentat, entre el pobre cavaller Don Quixot i
films alemanys que coneixem amb el criteri	 el galant cavaller Tiraint lo Blanc. Però
que indica aquesta trinitat d'exigències, i deixem aquest tema i torinem a Goebbels i
no arribem a cap conclusió acceptable. Noies	 a les seves directives,
d'uniforme, posem per cas, entra dinis l'or-	 El personatge que acaba bé no és un
todòxta hitleriana o n'està fora? L'Angel personatge alemany. L'alemany, digui el
Blau és prou alemany des del punt de vista que vulgui Goebbels, té una inclinació con-
de Goebbels o no n''és prou perquè acaba gènita al desastre. E1 personatge que, des-
malament i un Herr Professor hi fa un trist prés de passar mil perills i de salvar mil
paper?	 esculls, arriba feliçment a port, és Ulisses 

	

Perquè Goebbels — això sí que ho ha dit	 ]'astut ]''irònic, l'optimista Ulisses.
clar — vol que els films .alemanys difonguin	 Perd tal vegada Hitler i els seus, tot
optimisme, tinguin, com els americans de dient que van a purificar el germanisme i
la gran escola, un happy end. Vol que les	 a destillar les seves essències, pretenen fer
pellícules acabin bé.	 tota una altra cosa : potser volen crear un

Les arts populars sovint han tingut aques- alemany nou. No tindria res d'estrany : gai-
ta exigència. No és que me n'oblidi i que rebé sempre que els fabricants de pobles
apro fi ti l'oblit per fer un seguit d'escara-	 es giren a cercar en la història arguments
£alls. El teatre de Molière, per exemple i	 i estímuls, no és perquè vulguin reproduir
sense anar més lluny, és ple de finals opti-	 un tipus pretèrit, sinó perquè volen destruir
mistes, de vegades forçats, com obeint a	 el tipus present, el tipus actual que no ser-

	

una consigna si fa no fa infrangible. Tota	 oeix per realitzar llurs programes.
la novelleria rosa, blanca i blava ano acos-	 En fi, esperem amb curiositat les noves
tuma pas separar-se d'aquesta norma. Déu	 pellícules que ens oferirà la Ufa sota la
l'en guard! Què diria la clientela?	 suggestió dels pontífexs nazis•

La fallera dels acabamenl benaurats no
és una invenció hitleria^na. Reconeguem-ho. 	 CARLES SOLDEVILA
Respon, per una banda, a una antiquíssima
necessitat de l'esperit humà, i respon, per
]'altra, a ma preocupació més o menys ben
orientada de la pedagogia de tots els temps.

El que desconcerta una mica és que ques-
ta faldera sigui ressuscitada o encoratjada
sota l'ensenya del germanisme cent per cent.

En efecte : l'essència germànica és, tan-
mateix, optimista com voldria el ministre
Goebbels i el seu mestre el canceller Hitler?

Ressegueixo mentalment la mitologia i
la llegenda dels pobles que habiten entre el

Rifin i la mar Bàltica i els dubtes m'envaei-
xen... 1 és que costa de trobar en terres
germàniques un poema. una epopeia, un
mite que acabi d'una manera plàcida i som

-rient. Els herois barbàries solen lluitar amb
un braó admirable i realitzar fetes_ tan me-
ravelloses si fa no fa con; les que pugu'.n
realitzar els herois grecs o els herois llatins.
Però poques vegades arriben a gaudir de
la victòria. La llei és que abans d'assaborir
el glop emmelat del triomf, rebin un cop
mortal o es vegin enduts per una fatalitat
inexorable.

Penseu en Lohengrin, que, just quan ana-
va a 'installar-se agradablement a]' costat
d'Elsa, ha de separar-se'n perquè aquesta

té el ma] acudit de demanar-li el nom. Pen-
seu en Sígfrid, que, tot i haver occit el ter-
rible drac i haver-se banyat en la seva
sang que confereix la invulnerabilitat, per
culpa d'una fulla impertinent que ha privat
cl'aquesta preciosa virtut una certa clapa
del seu cos, acaba tràgicament. Tristany I
Isolda, per bé que reivindicats pels fran-
cesos com a cosa pròpia, són tanmateix una
parella nòrdica, una parella adúltera que
s'estima formidablement, desesperadament i

JOAN BUSQUETS
MOBLES 1 DECORATS	 Actualment: Exposició dAquarel'Iesi Olis de
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a dir que també ens trobem aquí amb dos
intèrprets de .primer ordre. Sí, dos, perquè
fóra una injustícia oblidar, al costat de
Charles Laughton, Margaret O'Sullavan.
I l'assumpte no és gens convencional i es
desenvolupa amb una lògica acceptable. Es
el procés psicològic del criminal, oprimit per
uns remordiments que Ii ]leven tota possible
pau, i per l'obsessió dolorosa del crim que
posa entre ell i els altres aquella distància
inhumana que Dostoievsky ha fet sensible

UN FILM DG M^AMOULIAN

Rouben Mamoulian posseeix en alt grau
la capacitat d'adaptar el seu treball personal
als temes més diversos. Si un dia ens per-
metíem parlar d'un estil mamoulianesc, en
alludir la unitat estilística dels seus dife-
rents films, això no excloïa de •cap de les
maneres el ireconet'xement de totes les dife-
r©ncies visibles que caracteritzen cada un
dels seus films, diferències determinades per

la qualitat específica del tema propi de cada
un d'ells.

Aquestes determinacions diríem que afec-
ten àdhuc els aspectes més exteriors de la
técnica. Mireu Cristina de Suècia. 'Els tra-
velling i els fosos s6n gairebé del tot ex-
closos. Uns i altres poden comptar-se amb
els dits d'una mà i intervenen en moments
ben marcats. La cambra, llevat de les rares
excepcions a les quals ens referim tot se-
guit, resta sempre fixa. Mamoulian entén
sens dubte que els procediments tan fruc-
tuosos en els films de gangsters, la sua

-vitat f cadència tan ajustades a la ironia
d''una opereta, no serveixen en un film his-
tòric, és a dir un film que pretén pendre el
to d'una crònica d'uns temps passats.

Que aquestes consideracions generals bas-
tin. Quant als que voldrien potser concretar
aquest sentit històric i imaginar-se que efec-
tivament amb aquest film, el mateix que,
per exemple, amb els fets a Elstree sobre
temes així mateix -històries, premen contacte
amb una época determinada, creiem que al
nostre entendre no es fan sinó illusions.
Amb Cristina de Suècia som a H.ol]ywood
i no, espiritualment parlant, als països es-
caindinaus del segle xvu. Cansiderem doncs
Pobra en els límits que ella mateixa s'im-
posa, sense cercar més enllà raons per a
criticar-la.

EI film és, abans que res, Mamoulian i
Greta Garbo. Seria més difícil del que
de primer moment pot semblar distingir
aquests dos valors que treballen ací en una
compenetració tan remarcable. Si Greta Gar-
bo fa una labor de primer ordre a posar al
costat de les seves més genials interpreta-
cions (Una dona lleuge'a, Anna Christie,
Grand Hotel), Mamoulian sap tothora situar
la seva intèrpret d'una faisó meravellosa.
No en valdríem altre exemple que el de la
manera com presenta el seu personatge. Es
un d'aquells moments dinàmics a què hem
alludit. Galopant, pujant ràpidament les es-
cales del palau, la )(-eina ens és presentada
en una successió accelerada d'imatges que
diríem projectades amb aquella impetuositat
que caracteritza les maneres masculines de
la cèlebre sobirana.

El final del film és també un exemple d'a-
questa magnífica oollaboració. Es un final
en forma de peroració, que imita, superant

-lo, el final d Els carrers de la ciutat. Pe-
roració, ací, com convé a la situació, més
grandilogiient que en el film de gangsters.
El vaixell emprèn la ruta indefinida, sota
el vent que infla lesveles, .mentre l'heroïna,
arrapada a la proa amb una actitud hierà-
tica que la cambra per una aproximació
creixent accentua més i més, fins a resoldre

-ho tot en un primer pla gegantí, esplèndid
d'expressivitat, del rostre d'ella, la reina
Cristina de Suècia.

Fóra dificil sorpendre en un film com
aquest, distraccions en la direcció ; hom veu
pel contrari com aquesta és intel.ligent sem-
pre, i com la realització és treballada a fons,
salvant discretament els episodis d'una anèc-
dota banal. Demés hi ha, repetim-ho, Gre-
ta Garbo que interpreta el seu rol — tan
adequat per a posar en joc tota la seva
complexa capacitat de gran actriu — amb
una sinceritat (insuperable,

DUES ESTRENES

En el film de Lothar Mondes, Justícia di-
vino, hi ha moments de gran patetisme. Va]
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CURIOSITATS MUNDIALS
Interessants reportatges Fox Movietone

FAMÍLIA D'ANIMALS, documental

NOTICIARI FOX SONOR (Noticies d'Espanya)

NOTICIARI FOX SONOR (Interne onal)

POMPOSA DESFILADA A L'INDIA

El públic anglès fria

La Cinemateca nacional
francesa

Existia, installad.a al Trocadéro, feia
temps, però no legalment, fins que la set-
mana passada fou oberta per un decret que
diu:

Article r. — Els films cinematogràfics di-
positats pels productors al servei dels Arxius
fotogràfics f cinematogràfics de l'adminis-
tració de Belles Arts, són conservats en una
ciinemateca, denominada «'Cinemateca na-
cional)), an podran ésser consultats pels re-
cercadors (autors de films, postors an esce-
na, historiadors, etc.), en condicions que
seran fixades per un reglament aprovat pel
ministre de 1'Educació nacional,

Art. z. — UÍna cèdula haurà d'acompa-
nyar cada lliurament de films, la qual indi-
carà el títol, la data de la primera represen-
tació, la ]largada de la banda, els noms de
l'autor, del productor i dels intèrprets.

Art. g. — Des del moment que serà efec-
tuat el dipòsit, els films esdevindran propie-
tat de l'Estat, perú restant a la disposició
temporal i gratuita del dipositari mentre no
se n'hagi tret un contratipus. 'En cap cas
no podran servir a una explotació de caràc-
ter comercial.

Art. ç. — Si certs films o •certes fraccions
de films són jutjats susceptibles d'ésser uti-
]itzats des del punt de vista pedagògic o
documental, l'administració podrà, d'acord
amb el productor, fer positius d'aquests films:
Aquests films positius podran ésser posats
a la disposició dels que desitjarien servir-
Se'n fora de tot interés lucratiu, en les ma-
teixes condicions que els positius per a pro-
jeccions pertanyents als arxius fotogràfics
de Belles Arts.

Art. 5. — L'Estat podrà, amb el bene
-plàcit del productor, presentar alguns d'a-

quests films en el transcurs de cerimònies,
festes o reunions de caràcter oficial.
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en el seu llibre més popular. I hem citat
vIargaret O'Sullavan per entendre que tan
emocionant cero la crisi ç{ue rosega com
cm càncer ]'ànima de l'homicida, és l'acti-
tud de la muller que sofreix en silenci i que
sense arribar a compondre del que es tracta,
tanmateix pressent una cosa horrible.

L'emoció resta acumulada en els moments
decisius. El f lm és, com hem dit, ban con-
duït i sempre interpretat d'una manera mes-
trívola, i no obstant diríeu que a estones
s'alenteix i l'interès minva. Excés de diàleg?
Episodi de la vamp excessivament desen

-volupat? No sabríem dir-ho. En el fons, Lo-
thar Mondes, que és un home molt destre;
potser aquesta vegada ano ha muntat amb
prou malicia el film, i així veiem que tot
i ]'interès enorme de l'anécdotà, l'obra no
s'allibera d'una certa feixuguesa que per-
judica la impressió de conjunt.

Quant a La llei del talió que ens atreia
per doble reclam d'un bon director, I. Cum-
mings, i d'un actor tan ben situat avui,
després de Vint-mil anys a Sing Sang i El
Poder i la Glòria, com és Spencer Tracy, i
encara a més a més per un tema que pro
metia, el tema de les represàlies contra els
gangsters que han deixat d'ésser gangsters
per dedicar-se a activitats criminals més re-
pulsives encera, direm que ens ha decebut.
Film ben fet, això sí, però sense aconseguir
interessar. Sembla que La llei del talió és
el primer film de la nova sèrie que ens tenen
preparada els americans de films sobre els
segrestamcnts.

JosEP PALAU

Segons càlculs per dubtar dels quals no
tenim cap fonament, els cinemes de Gran
Bretanya i Irlanda reben, cada setmana, vint
milions d'espectadors. Qualsevol indústria
estaria molt conteinta de comptar amb una
clientela tan extensa ; amb tot, la indústria
cinematogràfica no està satisfeta — diu el
Manchester Guardian — i no pensa sense
neguit en l'esdevenidor. La crisi i els im-
postos perjudiquen el seu desenrotllament.
I encara hi ha un tercer factor, segons l'imn-
forme anual de l'associació d'explotadors de.
cinemes ; el públic ja no va a veure pellí-
cules siguin •com siguin, ha après de triar
i només vol veure °bons films. «El públic 

—diu aquell informe — ja no va al cinema a
passar ]''estona, siinó que vol veure umn bon
espectacle.» Els que no explotem cap local
ni cap distribuïdora, sinó que jutgem les
obres per llur qualitat, no ens en sabríem
queixar. I només desitgem que aixb que es
constata a Amalaterra, fos ací més co:nsta-
table del que so és per ara.
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EL. TEATRE
U na obra per estrenar

«La senyoreta Oest », per 1 F. Vidal Jové

CIRC A L'OLYMPIA

Quan ]'amic Vidal Jové encara no era
assessor jurídic de la Comissaria General
d'Ordre Públic i anava per aquests mons
de Déu fent d'advocat a seques i d'autor
dramàtic alarmadorament inèdit, ens tro

-bàvem de tant en tant davant de dos whis-
]cvs. Aleshores, Vidal Jové es treia un pa-
quet de quartilles de la butxaca i començava
a llegir amb una veu trista unes comèdies
pessimistes i plenes de tendresa que posa-
ven un vel de negror a l'entrevista. Vidal
Jové, sentimental desenganyat, escrivia
unes veritats que feien escrui-
xir. Veia el món com una pro-
cessó de bones persones mise-
rables que, tot fent temps per
l'hora de la mort, s'entretenen
a teixir uns drames obscurs i
sense glòria.

Ara, Vidal Jové és gairebé
un especialista en qüestions
d'ordre públic Tinc la sensa-
('ió que més d'una vegada
haurà pensat que, si el Con-
seller li donés .atribucions, el
més bonic seria detenir tots els
ciutadans i tancar-los en uns
cel on els àngels fossin ne

-gres, i condemnar-los a ésser
feliços a còpia d'ésser desgra-
ciats.

Vidal Jové escrivia aquestes
amargues comèdies amb una
irosa neta, civilitzada. La seva
gent ensenyaven les vergonyes
sense fugir mai d'un lèxic nor-
malíssim, que feia més crua i
més dramàtica la tenebra dels
seus sentiments. Un crític ba-
nal diria que Vidal Jové és de
l'escola dels cínics. Error, Vi-
dal Jové és un sentimental i
una mica poeta i tat. Veu les
flaqueses de la .gent i, en llac
de condemnar-les, com fan els
moralistes que juguen sobre
segur, es limita a exposar-les
i a compendre-les. La seva po-
sició, de tan humana, resulta
poc teatral ; perquè els seus
herois, posats damunt les tau-
les, no fan ni aquell mínimum
de comédia que la gent que va
pel carrer es creu obligada a
fer en el si de la família, quan
arriba l'ocasió.

Jo rio sé ben bé d'on Vidal
Jové treu els seus personatges.
A estones, penso que els reclu-
ta en algun club de suïcides.
Mireu si no aquesta collecció d'infeliços — em
el noble sentit de la paraula — que presenta
al volt de La senyoreta Oest (r). No n'hi
ha ni un que sigui digne d'amar en candi-
datura per la Lliga. Nlo creuen en Déu ni
en el diable, no tenen cap fe, i m'atreviria
a dir cap esperança. Per això la comèdia
acaba d'una forma una mica estranya. Més
ben dit : la comèdia ino acaba, perquè l'úni-
ca solució possible — el suïcidi de tots els
personatges — no és recomanable, por raons
òbvies que no han escapat al bon sentit de
l'autor.

La senyoreta Oest té un primer acte mag-
nífic. Na en treiem ni una lletra. El segon
acte, que no està pas malament, té un sol
jyefecte : Vila Jbvé es traeix ell mateixa
En les escenes cabdals fa parlar els seus
herois com els faria parlar qualsevol amic
de l'autor que admirés He'nri Bataille o Sar-
dou. Fa l'efecte que Vidal Jové ha cedit la
paraula a un convidat, o bé que ha volgut
fer teatre segons els cànons acadèmics. En
aquest acte, l'autor s'evadeix, abandona la
pròpia personalitat, i es lliura al curiós es-
port de veure baladrejar els seus fills d'una
forma intempestiva, com si se ]i haguessin
embriagat. En escoltar-los, Vidal Jové deu
ésser el primer sorprès.

Al tercer acte, tornem a trobar l'autèntic
Vidal Jové — el bo —. Teatralment, però,
aquest acte és el més fluix. Amb el cor a la
mà, no obstant, .hem de confessar que no
veiem pas la manera com podria fer-lo mi-
flor — o pitjor —. La situació ha arribat a

!Ji2šJInona
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un punt en el qual els personatges no tenen
sortida possible. Personalment, ja ho hem
dit, només veiem un desenllaç : el suïcidi
en massa. Descartada aquesta solució, ens
fem càrrec que l'obra ha d'acabar forçosa-
ment en cua de peix.

Res cl'ironia ; escrivim amb una serietat
absoluta. Altrament, La Senyoreta Oest me-
reix un tracte de respecte i de consideració.
Malauradament, a Catalunya hi ha molts
pocs autors que tinguin el sentit de norma-
litat i d'elegància que ens revela aquest jove

J. F. Vidal Jové

escriptor. El primer acte de la séva comè-
dia — repetim-ho — no desentonaria a cap
escenari d'Europa. De quants autors cata-
lans es pot dir el mateix?

Podríem fer molts retrets, és clar, a l'obra
del .nostre amic. Es tan fàcil fer retrets ! Ens
limitarem, no obstant, en la nostra condició
de Mestre Tites, a renyar-lo per un pecat
que considerem dels grossos. Vidal Jové, en
la seva comèdia, ens escamoteja l'escena
principal, la que hauria d'ésser el centMe i
el nervi de l'obra : la topada entre la Senyo

-reta Oest i el seu marit, Robert Aimerrc,
el perdut que ha acceptat de casar-s'hi per
donar el nom al fil! d'un .altre. Potser és
per això, perquè els dos personatges cen-
trals no s'han dit mai el que pensaven l'un
de l'altre, que el tercer acte no té solució
possible. Quin acord pot haver-hi entre una
gent que no es coneixen ni saben el que
volen?

De totes maneres, La Senyoreta Oest
resta una comèdia notable. D'aquí enda-
vant, ja no serà possible parlar de teatre
català sense tenir en compte el nom de J.
F. Vidal Jové.

Ara que, tal com estan les coses, quan
serà possible tornar a parlar de teatre ea-
talà?

JOSEP MARIA PLANES

^r) iComèdia en tres actes, classificada en
segon Iloc en el JI Premi Ignasi Iglésies.
Publicada en la collecció El Nostre Teatre.

DEMà, DIVENDRES, NIT
ESTRENA

des estrenes
Poal -AregaH, La Gloriosa (Apolo),
Alfons Roure, El rei fa treballs

forçats '•(Espanyol)
Dissabte de Glòria. Inauguració de la

temporada teatral. En català, obren les se-
ves portes els teatres Apolo i Espanvol. 'EI
primer, amb La Gloriosa, de Poal-Ai egall
el segon, amb El rei (a treballs forçats, de
Roure. La Gloriosa, un melodrama de cap
a peus; El rei La treballs forçats, una d'a-
questes coses que l'enginy sant'peresc ha
anomenat vodevils sonors. El gust, la qua-
litat, el to i la discreció, igualment absents
de l'un que de l'altre dels dos escenaris es-
mentats.

Dit això, i afegint que el públic ha rebut
amb gran aplaudiment les dues obres, gai

-rebé hauríem acabat ja. Es tan poca la ma-
tèria que ofereixen a l'anàlisi i a la crítica
que totes les consideracions que hom hi vol-
gués fer resultarien completament despro-
porciumades a l'obiecte de la seva motivació.

Poal-Aregall ha volgut petjar els terrenys
de Mòntua, de Roure i succedanis. Si no
convençut per raons d'ordre literari, és de
pensar que ho haurà fet estimulat per raons
d'ordre pràctic en veure l'èxit que assoliren
aquells autors amb diverses de les seves pro-
duccions dintre del gémere en el qual s'ha
introduït per primera vegada l'escriptor sa

-badellemc, el qual s'ha llençat coratjós a l'a-
ventura i hi ha reeixit estupendament. Po-
sat a fer, ha demostrat que per a ell no hi
havia cap obstacle en aquesta sendera, que
sabia circular-hi amb la mateixa llibertat
que qualsevol altre.

L'autor de La Gloriosa ha sabut assimi-
lar-se d'una manera absoluta totes les ca-
racterístiques del gènere. En aquesta obra
hi ha exactament aquella mateixa superfi-
cialitat quant a l'estudi de l'ambient local,
el caràcter de l'època i fins la •topografia
urbana, situant l'acció en una localitat i un
temps qualsevol — en aquest cas Barcelona
i els anys revolucionaris de i86q a 1873 —,
sense encaparrar-se gens ni mica per la ve-
racitat ni la versemblança ; la mateixa des-
preocupació quant a les exigències d'ordre
estètic, la mateixa barroeria en el tracte
dels sentiments i les emocions, la mateixa
concepció primàri.a i plebea de les idees i
del pensament que són generals en aquestes
produccions. Sense cap aprofuindiment en el

1 dibuix dels caràcters, recercant l'èxit en els
trucs — 'hilarants, lacrimògens o patètics
més amanerats i banals — tals com ((una
mare sempre és unia mare !.,, riel meu fill,
primer que tot el •món!a, i d'altres dins el
mateix to, transposat a la política i al pa-
triotisme —, abusaint d'una manera iniqua
de la bona fe del públic que, al capdavall,
pren el que li donen, i prescindint fins del
respecte a la seva mateixa dignitat d'autor,
és com l'autor d'aquell llunyà Amor vigila
ha engiponat .aquesta Gloricsa que ens ha
estat presentada a ]'Apolo.

Quant a la Gloriosa que dóna el títol a
l'obra, ano s'hi veu per enlloc. IEs inomés un
fons episòdic sense cap relació necessària
amb la peripècia que ens és presentada, la
qual igual podria transcórrer a Barcelona i
els anvs que hem dit, com en tota altra
ciutat i en tot altre temps.

La presentació, certament, n'és ben do-
lenta. Hi són patents la confusió i la indocu-
mentació més grosseres quant a vestuari,
caracterització i decorat. Pel que toca a la
interpretacïd, bé hem de dir que tota la com

-panyia es comporta taro bé com sap per a
l'èxit de l'obra.

D'El rei fa treballs forçats no podem dir
-ne res més que encaixa de ple dins el ma-

teix que sempre ens ve donant la companyia
de Josep Santpere. 1 el mal, en veritat, no
és pas que hi hagi una companyia — ni que
fossin deu o dotze — dedicada a aquest gè-
nere. ¡El mal és que, avui per avui, en ca-
talà, enfront d'aquest vodevil sonor, només
hi hagi el melodrama que' han estrenat a
]'Apolo.

JOAN CORTES

La temporada
Altra vegada circ a 1'Oh mpia. Només per

quaranta dies. Temporada curta i preparada
amb precipitació ; gairebé, improvisada. Es
comprèn, així, que no figuri al programa
cap d'aquells números excepcionals — en
novetat, en audàcia o en qualitat — que fan
córrer la gent. Tot i que el circ travessa
un període de crisi, deguda principalment,
per bé que sembli una paradoxa, a que molts
artistes han anat potser massa enllà, arri-
bant a superar-se, els números d'excepció no
són fàcils de contractar avui per demà, i
menys per una actuació breu.

Les tres Dorvils

L'absència d'una atracció forta no vol dir,
però, que l'actual programa de 1'Olympia
hagi d'ésser comentat d'una manera desfa-
vorable. Això, no. Té, aquest programa,
una primera part combinada amb encert ; i
si la segona resulta poc brillant, a causa del
kangur boxadar i dels clowns germans Dfaz,
números el mèrit dels quals està en raó in-
versa de la importància que l'empresa els
ha atorgat, ens ofereix en canvi el bell pre-
sent de les tres Dorvils, admirables dansa-
rines acrobàtiques que paguen, elles soles,
el tret.

La primera part la componem un jon-
gleur, uns atletes a la catifa, uns equilibris-
tes aeris, uns ciclistes, un elefant savi i uns
saltadors de pista i a la bàscula.

El jongleúr es diu Moreno. Nascut en
terra valenciana, aquest xicot ha estat tre-
ballant des de molt jove en diversos agru-
paments estrangers de circ ; deu fer cosa de
dos o tres an ys, vingué ací amb els bascu-
9istes Racsos. Decidit a anar sol, s'ha con-
sagrat al jonglatge rastellià, i l'èxit Ii ha

MOLT AVIAT
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deprimavera
somrigut de seguida; .no li falten, perquè
així hagi estat, ni sang, ni voluntat, ni sim-
patia, tres excefents condicions.

Els atletes a la catifa són els coneguts
germans Ferrer, andalusos, que practiquen
els mà a mà amb un coratge extraordinari
no tenen encara, els seus exercicis, la plas-
ticitat dels dels Ajax, per exemple, ni l'apa-
rent facilitat dels del trio Bel-Air, però són
més durs i més arriscats ; el salt amb tram-
polí i a caure, a distància, de mans a les
del portador, collocat d'esquena, és remar-
cable. Jo recordo haver-lo vist fer als Hall

brothers, al Principal Palace,
però a menvs distància i de
dalt a baix. Els Ferrer porten
un marrec, fill d'un dels dos
germans, que salta ja com un
argent viu i és graciós com ell
sol ; la intervenció d'aquesta
criatura i, en alguns moments,
la dels augustos de pista, alleu-
goreixen considerablement la
duresa del número als ulls de
l'espectador.

!Els equilibristes aeris esti-
gueren a Barcelona anys en-
rera, ; no sé si a Novetats o
al Còmic. S'anomenaven, com
ara, Kadex, i eren igualment
quatre : una dona i tres ho-
mes — ella, holandesa ; ells,
alemanys. Segueixen presen-
tant uns equilibris, bastant
rudimentaris, de suspensió
amb portador, utilitzant, per
a penjar-se, un gran apa -
rell niquelat en forma d'ànco-
ra. 'Es un número de molta
vistositat, i prou. Prefereixo,
no cal dir-ho, l'elefant del ca-
pità Walt, també ja conegut i
cada vegada més intelligent i
més divertit, i els dos ciclistes
Bowden - Garden, francesos a
desgrat de llur nom, la comi-
citat de l'excèntri •  dels quals
compensa la grisor de la part
seriosa de llur treball, i els sal-
tadors italians Christiani, una
doma i quatre homes, que, si
bé no sobresurten massa a la
bàscula, es fan aplaudir de
debò per llur rapidesa en els

salts a la catifa.
A la segona part, a més de

les tres Dorvils, el kangur boxador i els
clowns germans Díaz, hi ha els set acrò-
bates al trampolí elàstic Oliviers i els tres
trapezistes aeris Zemganno.

Als Oliviers els hem vist al mateix Olym-
pia, amb el room de Meteors, en un número
de trapezis volants. Vull afanyar -me a dir
que em plauen molt més com a trapezistes
que a la xarxa elàstica. Com a trapezistes,
posseeixen totes les virtuts de ]'escola fran-
cesa, virtuts — l'estil, la primera — que re-
uneixen també els Zemganno, antics mem-
bres dos d'ells de la famosa trou15e Rainat,

com a acròbates al trampolí elàstic mo
arriben, pel contrari, a fer-nos oblidar els
Flying Banwards ni Adriana i Charlot. 'E'ls
Zemganno, ultra executar els «passes, clàs-
des de barra a barra amb una continuïtat
i varietat que-donen la illusió que es tracta
d'una troupe nombrosa, en presenten al-
guns a les fosques i amb els mallots fos-
forescents. L,'efede és curiós ri el treball
molt més difícil. Em plau des d'aquestes
planes retre homenatge al periodista pari -
senc Jean Barret, creador d'aquesta innova-
ció. Fins fa poc, Jean Barret fou un dels
Zemganno,

Les Dorvils constitueixen, com he dit
abans, l'atracció màxima del cartell. Aques•
tes tres alemanyes, gentilíssimes, sempre
amb el somriure a la boca, ham reeixit, sota
l'experta direcció d'un ex-dansarí de I'Ope-
ra de París, Marcel Gdlnyl{off, a harmonit-
zar la dansa amb l'aorobàcia. Contorsionis-
tes notables, la contorsió no esdevé mai, en
elles, una cosa truculenta i turmentada, sinó
un exercici senzill i normal, sense cap es-
forç. Llurs moviments .resulten, iots, plens
de gràcia i de ritme, i llurs poses són una
rneravella d'harmonia, 'E[ gran écart en po-
sició vertical, el salt en tirabuixó, el salt
mortal sobre un peu i amb souplesse, el salt
enrera sobre una mà i amb un peu... Us
imagineu les hores d''eptrenament, l'amor a
l'ofici, la fe en el treball, que aquests exer-
cicis signifiquen?

Dels clowns germans Dfaz potser valdria
més que no en parlés. L'enfarinat sembla
un tenor rebentat de sarsuela al qual ha-
guessin pintat la cara de blanc. Res de fan-
tasia, gens de sensibilitat. Només se li des-
cobreix la preocupació d'escoltar-se i de no
arrugar-se el vestit. L'august és una imi-
tació dolenta de Teddy. Cap mena de per-
sonalitat, ni l'un, ni l'altre. Grollers en els
acudits i pobres d'inventiva. Entre els au-
gustos de pista, en els quals hem retrobat
l'infatigable Silva i el popular Toni, hi ha
dos nous elements, Miguelín i Antonio, molt
més dignes d'aplaudiments que els Díaz.

Jonx TOMAS
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De l'obra breu i taencada	 de Joaquim Les nobi.líssimes aspiracions del grup res-
Folguera cal extreure'n sovint el mot exacte taurador	 no sentien la .pobresa de la res-

1	 la	 lliçó clarivident. Curtes paraules seves posta	 poética	 i	 eren	 gairebé	 inconscients
sobre la poesia del renaixement català arc- (en	 llur entusiasme) de les ensopegades a
Tiben, :probablement, 	 a la crítica més segu- què elsobligava la ignorància de la llengua.

ra, que és forçós d'acceptar, dels anys im- Només avui podem dedicar-los el somriure
dials en el desvetllament de les	 nostres lle- impàtic que fonamentem en qualsevol yo-

tres. Són una valoració, en perpetuïtat, del bum de Pom.peu Fabra. Si aquest 'Centenari
moment floralesc i de les seves immediates hagués tingut un mínimum decorós de com-

conseqüències. Folguera troba una conclusió memoracló r	 no hagués dinit en	 uns arti-

- clara,	 llampant -y sobre la	 poesia	 pre- (-les	 i unes conferències	 plens de bona ve-
verdagueria-na.	«Aquella — diu — no	 era, luntat,	 hauríem volgut trohar entre l'apor-
esseneralment, 	 una	 època	 de	 literatura.» ració bibliogràfica que imaginàvem una an-

1 exposa el seu convenciment: Mistral, va- tologia dels primers anys dels Jocs 	 Florals

bor	 literari	 pur,	 és	 prova	 incontrovertible vista des del costat de la ironia 1 — no pro-

de Ira mort — nacional :	 política — de Pro- voquem els ,patdotes — de la més immocent

vença. iLa cridaria buida	 i la	 barroeria de facècia.	 Així	 hauríem pogut rellegir .aque-

qualsevol tragèdia de Víctor Balaguer són lles Harmonies religioses de D. Adolf Blanc

demostració de ,possibilitats actives en el fu- am'b aquell vers, model d'eufonia, que diu

tur	 català.	 No dubtem de l'encert absolut
d'aquest, paradoxal judici. La prova la po- jo t'am, oh Déu, jo t'am...

driem veure no en les obres mateixes i en
els qualificatius que puguin merèixer, sinó que ens recorda la traducció per ja jau de

en el ressò que troben 1 en la vibració dels 1 e fu manzonià. No hi mancarien tampoc

públics	 respectius i en la benvolença amb
enemics.	 Re-

unes octaves reials de	 don	 Marian Fonts,
A mon Déu, ni aquell Vot del Trobador de

què les	 reben	 uns possibles
cordem l'afabilitat de Lamartine davant els dan Antoni Camps c¿ue comença

primers assaigs .provençals i la reacció ma-
drilenva traduïda en violència dels governs Dona dolsura, o Verge,

i menyspreu	 dels	 intellectuals.	 Si la litera-
camins de

a ma veu regullosa
y a ma lira sospirs celestials;tura	 catalana existeix	 ara, en

plenitud, no ens reca de confessar que el ton nom es ma divisa

fracàs de Frederic Soler li hauria tret im-
portantíssimes bases de permanència i que

alentara' amorosa
pus entro en lo palench dels Jochs Florals...

L'Esquella era un factor tan important com
vint-i-cinc mestres en gai saber. i	 sembla	 talment escrit per	 a -l'escena de

Els Jocs Florals surten d'una curiosa bar- Cainprosa.

reja de teories i tendències i arriben a un La poesia catalana de la primera època,

difícil d'unió d'.esperits diversos, ad-succés 1833-1850, fins a Verdaguer i la que va de

huc contradictoris.	 Hi trobem, en primera I

]unia, els	 fills espirituals de Cervera,	 escèp-
Mossèn Cmte fins a Maragall, assoleix un
valor literari no gaire límpid. Una tria de

tics quant	 a l'avenir de	 la llengua,	 amb Verdaguer feta amb un màxim de severitat

un	 representant : Milà. Els romàn-,màxim poètica per un crític que ino es deixés portar

tics, entre Dumas i Byron, tipus Balaguer, de	 sentimentalismes	 r	 volubilitats	 patrròti-

esponerós, descurat, declamatori, amb caires
i

ques, que oblidés tot agraïment a la puri-
lingüística	 i	 l'aportació	 'lexical	 i

de liberal r avançat. Els medievalitzants ficació	 a

arcaistes :	 Jeroni Rosselló,	 Marian Agudo, no es preocupés per detalls biogràfics, res-
i

delirants de Walter Scott,	 a la descoberta tara reduïda a ben ,poques pàgines	 obli-

de Lluli.	 !Els que	 es	 feien	 honor i glòria daria, en	 justícia,	 tota l'obra declamatòria

de la	 populaça grollera :	 Pitarra i el	 seu floralesca, peça d'arqueologia literària, i in-

grup del « català que ara es parla». El grup clouria .minúsculs	 aspectes íntims	 (prosa	 i

valencià,	 sempre disposat a sospitar inter-
separatistes, suspicaç de trampespretacions

vers :	 lírica	 pura) que superen 1a norma-
litat poètica catalana de 1880. No parlem de

polítiques :	Llorente. Tots es confonen en Guimerà, que,	 prestigi	 i símbol,	 perd en

l'entusiasme	 arborat del descobridor, mag-
de bona intenció,	 senzills d'envegetes

el terreny literari tot el que guanya cn po-
pularitat, flama i violència catalanista. Una

nífics
d'estar ,per casa. Tots els triomfadors d'a- classificació simplista i de conjuint faria ar-

quests .primers anys deis Jocs conviuen en ribar l'adjectiu floralesc	 fins a Maragall-
excepció (parlem sempre de poesia

una	 deliciosa diafanitat	 illlterària,	 sempre
poètica, car la ,prosa és	 por ells de	 dificul-

primera
estricta) —s,	 amb	 la curta excepció	 d'uns

tats	 certament	 extraordinàries	 i	 tiren	 cap 'laversos de Verdaguer i amb	 plena accep-

al castellà amb totes les excuses que .poden. tació del nom de Guimerà com a tipus dels

S'esforcen vers	 un fi boirós	 encara 1 poc Jocs i de la política que a1 seu entorn neix

delimitat,	 segurs només de la coincidència 1 es desenvolupa. Aviat trobaríem contactes

en la llengua. .
L'alcalde corregidor és convidat a la pr-

l'Almirall.
Simplifiquem	 en esquema la paradoxa

mera solemnitat floralesca,	 l'any 1859, r el
adjectiu	 inesperat i

Primera època :	Jocs	 Florals,	 a-literatura,
a-política, patriotisme utòpic. Segona època

seu discurs	 amolla un
revelador sobre èls bons senyors que «avi-

de nuestra his-varán los grandes recuerdos
Maragall, escola mallorquina, política. Quan
el catalanisme és un moviment de gewit de

L'alcalde corregidor de Barcelona elstoriau. biblioteca, reacció d'un nucli selecte, només

anomena ((distinguidos varones». Voleu cap esporàdicament es .produeix poesia. L'autèn-

més prova de la visió que tenia un barde- tica .poesia neix quan el catalanisme comen-
deça	 a	 endegar-se	 en	 vies	 plasmació.

loní normal i de bona familia, a meitat da
bandera

segle, de la cabòria restauradora i la dèria
intellectual

I .aquest	 catalanisme usa	 com a
literària la literatura produida en el període

arqueológico-literària de quatre
'E1 mateix Milà que .presideix sent anterior, Costa, Maragall, Alcover només de

i poetes?
un entusiasme «barrejat d'un	 poc de	 tris- tant en tant fan política amb els seus ver-

Mil
tesa».	 Milà, entre les	 obligades cites cata-

fa
sos. La ,gent prefereix llegir L'Any	 o
les obres de	 englantinaire. Es 1i-qualsevollanesques del	 seu discurs, en	 una que

no podia planar gaire inefablement sobre els nioi de	 la separació del	 ;,atalanisme	 i	 la

esperits	 mes	 abrandats	 de	 l'hora :	 Cap-
de 'Cabanyes i d'140-

literatura. Carner, Lòpez-Picó segueixen en-
cara, en certs instants,	 un ritme floaalesc,

many. Milà es ressentia
oblidava Piferrer i Qivadrado, queradi 1 no ben	 entès	 en el sentit d'utilitat de	 la lite

no volien arreconar llur castellà. Cap dels natura a la causa. Ben aviat, pero, es pro
literat	 IEs	 topi

seus paràgrafs no	 troba el concepte ple	 i
les	 pàgines	 d'Aguiló.

dueixem exemples	 de	 •pur.
el nom i l'obra de Carles Riba. Entre aquel

valent que animarà
nom i el d'Aribau trobaríeu tota la línia
clara,	 detallada — d'aquella evolució,

b	 I	 I	 rea ROiSS'ELLO PORCE

Recordeu-vos

que ha sortit el tercer número de

Nostre Teatre

Redacció I Administració, Urgell, 155, 2°°, 2 a
Telèfon 31490 . Barcelona

p ublica, ultra una copiosa informació teatral, la
comèdia en tres actes del notable i conegut

autor Agustí Collado

LA BOHEMIA TRISTA

Compreu -lo! 	 75 cèntims)

FIGURINS
Modes d'Estiu

1934

Llibreria Francesa
RAMBLA DEL CENTRE, 8 i io

Sucursal: PASSEIG DE GRÀCIA, 87

BARCELONA

Qualsevol I s re a yua nevo p

MAGATZEMS GASSÓ
FIVALLER (abans Fernando), qz

6	 MIRABDR

LE/ LLNETRE/
BIOGRAFIA 1 CRITICAINICIS DE LA RENAIXENÇA ELS LLIBRES

E	 d	 I FIn t o r n	 S	 S	 '.i u	 Lluís Casals í Garcia, Sei colors n Ilibrede Ste an Zweiq^
L'ordenació d'aquest llibre de	 poemes és

un pensament cabalística. Set colors, cadas- D'ençà que l'admirable Amok va revelar- el	 seu cerveill,	 amb	lr	 seva sang	 i	 el seu
eun compost de tres poemes :	 el tres i el me l'obra de	 Stefan Zweig, el meu ente- temperament,	 que acumulava	 una pressió
set. Això denota a primera	 vista	 un amor siasme per	 la	 producció	 literària d'aquest interior que havia de resoldre's en una ex-
als símbols, i, en efecte, la	 poesia de Lluís gran austríac .no ha fet sinó augmentar a plosió fatal si no trobava abatis aquella vàl-
Casals és tota •pastada amb allusions i evo- cada .nou contacte antb els seus llibres. Adés vula que la conversa, o el joc, o l'aventura
cacions	 blavoses	 de	 Ilunyania.	 La natura cra aquell Tolstoi que publicava Proa, més generalment,	 però que ell	 només trobà,	 i
musical i líquida de	 la	 seva	 incipient,	 per tard Fouché o els volums de novelletes, però erótica,	 o els paradisos artificials procuren
bé que reeixida,	 obra	 poètica, es	 nota en sobretot aquells	 llibres que contenen	 cada d'una manera incompleta, en les seves obres.
l'afany de repetir	 diverses vegades el	 ma- un	 una	 trilogia de	 biografies i dels quals En elles hi vam lliures els seus impulsos més
teíx mot, com	 volent-ne exhaurir l'essència n'hi 'ha ties de traduïts a !espanyol.	 Tres vehements i també més reprimits, i tot allò
íntima;	 arribar a la fluïdesa	 original, com	 ' `.11estres estudiava les figures de Dostoievs- que niel amor ni la vida normal no li han
fam	 les	 àries	 italianes,	 on	 s'esgrana	 cada Li, Balzac i D^ickens. La	 Curació per l'Es- pogut ajudar a esvanir s'exalta amb la for-
paraula	 principal	 per	 tal	 d'esprémer-ne	 el perit	 feia	 el	procés	 de la	 medicina	 mo- ça	 formidable de la seva inspiració gairebé

clerna amb les biografies de Mesmer, l'amc-
ricama Marv Baker-Eddy i Sigmund Freud.
Ara	 darrerament	 la	 mateixa	 barcelonina

-!	 -Editorial Apolo,	 que havia publicat	 en	 un .
2 1t £-	 = volum sumptuós aquesta darrera obra,	 ha

publicat una trilogia anterior en data — ts-_ , .	 _„^
Grita el	 r925 —, però d1m interès ino me-
Flor : La Lucha contra el Demonio, que en-
(10(1	 les	 figures de	 tres	 escriptors de!	 se-
gle xix,	 Hólderlin, Kleist i Nietzsche.

ts'	 í° Aquest tito! de l'obra pot suggerir al lec- %
I ter de trobar-se davant d'un llibre místico

d'un satanisme desagradable. El pròleg, que

j a és un magmíñc assaig	 estableix el ven- i^
1 dde sentit que Zweig vol donar al	 mot "n -
dimoni, segons l'etimologia i la	 significació ,
de la filosofia	 antiga. •tiAnomenaré	 domo-
níaca	 aquesta inquietud, innata	 i essencial

r	 a, atot hamo,	 que el separa	 d . cll mateix 1^

y
I'turossega	 vers	 i'inG1nit,	 vers	 I'elemontal.

"''	 a, El dimoni és, en inosaltres,	 aquest ferment
t turmentador i convuls que empeny l'ésser, ' —

x	 ^ altrament tranqu!l, vers tort	 allò que és	 x- ►.
i rillós,	 vers	 1 'excés ,	l'èxtasi,	 la	 r nunciacló

"i i àdhuc I'anullació de si	 mateix. ,, Tot es-
J perit creador	 ha de lluitar indefectiblement Stefan Zwetg, per E.	 Moneo 

abm	 aquest dimoni interior, i aquesta lluita
pot ésser	 triomfal	 per	 a l'home que	 sap
conservar sempre la seva serenitat superior

monstruosa en les pagines de les seves ano-

(i	 l'exemple més illustre	 és _el de	 (s- la-), velles o dels seas	 drames.	 Però	 Kleist l'o
posava tot a una carta : la seva obri mes-

o	 pot	 fer	 capitular	 l'esp •rit que	 es	 llïura
amb	 tota plenitud a l'abraçada magnífica tra, la tragèdia Homburg. I ningú no en

Lluís Casals i	 anihiladora	 d'aquesta	 força	 demoniaca, vol saber res. Hom menysprea i vol ignorar

(l ino	 fa extreure de	 la pròpia	 vida de	 lar- el seu talent, tothom s'aparta amb repug-
nància	 d'aquell	 home massa	 impetuós,	 1

suc melòdic.	 El poeta no s'acontenta amb tinta, en	 un	 treball autodestructor,	 els ma-
aleshores, en la seva soledat espantosa, ha

el mer enunciat del mot en una posició fre- terials de les creacions que inspira.	 Stefan
de cridar la mort.	 Un suïcidi en el millor

(lament 1Jgica. Zwcig	 ens proposa, corn a exemples da-
questa submissió total després	 d'una lluita estil romàntic, amb	 una dona malalta de

Qui	 t'ho diria si	 és la nit! desesperada amb el dimoni interior	 les tres mort que es presta a acompanyar-lo en el
suprem,	 clou la	 tragèdia de	 Kleist.La nit, la nit,	 la nit només figures èpiques de Hólderlin, un dels més viatge

I per últim, heus ací Nietzsche, aquell jo-
feta d'estrelletes	 blaves. grans poetes alenar •s,	 de Kb ist,	 drama- ve professor de. filologia, respectat	 per tot
Lluna, lluna,

turg, nove4liste i poeta - á recordar que el
seu Miquel Itolhaas, sens dubte !obra seva hom	 en la seva ciència oficial i ordenada,

infinita,	 blava, grisa. més representativa,	 ha	 estat traduït	 i Au
que ha de transformar-se en l'esperit extra-
ordinari que crea una obra genial en el cer-

Altres cops,	 són	 versos	 sencers	 uei esq blicat en català —i de Nietzsche,	 una de
les figuies més complexes	 i genials de la ele torturant de les seves sofironces espanto-

repeteixen • aquest procediment, típic de lispe	 q	 p^	 ^	 P litaratura	 moderna,	 l' actualitat	 d el	 qual ses i de la seva solitud absoluta, privat de
can ans de totes les èpoques, sovint sofreixç	 p q és	 renovada.constantment tata amistat i de tot amor, cremat per la
una	 modificació : el vers es re peteix	 pero1	 P
amb un ordre distúnt de les paraules, o amb

p
Stefan Zweig 10 el	 bon	 gust de no Eer seva	 sensibilitat	 demoníaca	 i per la	 sevaA

passió por ]a veritat. .L Anticrist orgullós i
un	 retruc del sentit : biografies i (O, •lados.	 Si	 alh:deix als esdeve- blasfem,	 el gran esperit profètic d Europa,

niments exteriors de la vida dels seus por- el creador de Zarathustra, el poeta apoca-
Cap a la mar llunyana sanatges, només ho fa per a marcar la ruta 1(ptic que exhibeix , la seva nuesa imponent
que em crida, que em crida semjre; dolorosa i fatal	 al llarg de la qual llueixen i terrible en Ecce-Homo,	 és aquest home

les fites magnífiques de llurs obres. Més que
gairebé cec que s'arrossega per les pensions

i més enllà,	 al mateix poema : biografia,	 fa obra crítica, però no es limita
italianes, tímid f cortès, r que escrm cons-

Seria sempre el mar que ert cridaria. a sstudiar fredament una obra, sinó que la
relliga amb la vida i l'esperit del seu crea- tantment, amb passió, que s'enlaira als cims

0 bé: doy Es •un procediment complex, que nedes- lnés alts de la filosofia r als cels més purs
de la	 que en aquesta lluita ambpoesia, peròsita tot el	 geni literari de l'autor	 d'Amok
el seu dimam és vençut i acaba	 els seus

Els meus	 somnis eres les barques d'aquell per a reeixir, però que, a part deis seus pe-
dins la verdor d'uns ulls de somni...	 [port alls,	 comporta una admirable componetra-

ció del lector amb la figura 'biografiada. As-
dies entre les tenebres <^e la follia.

Aquest llibre de Zweia , que vol ésser tirin

i	 més avall : sistiu a l'evolució d'un esperit creador	 exa- triple acord	 de l'esperit creador»,	 fa conèi-
xer t respectar 1 obra detres grans litcrats

mineu les seves obres i trobeu en elle, 1 e-
alemanys, i la seva lectura suggerc x moltesEra ella, que fugia, que se n'anava

enduent-se les barques del nieu somni
plicació d'aquells replecs de l'àinima que la
indiferéncia dels	 lacontemporanis	 o	 pudí- idees i reflexions sobre l'art i sobre la vida

dins	 els	 ulls. cia del poeta feia !romandre ignorats. que donen a les seves planes un valor supe-

Tot aquest 'oc de re eticions i ecos s'cm- Veieu H&lderlin, esperit angèlic, sacerdot rice encara	 al que li confereix llur	 extra-
ordinària qualitat literària.	 Només cal pla-

q
porta	 amb	 la imatgeria fluida i fu isserag	 g

de la Poes
i

a pura, que s allunya tant de la
terra em els seus vols audaços pel •cel de l a n yer ,	 és clar,	 que llibres	 així	 ja	 no	 sigui

empolsinada de sentiment.	 Llüfs Casals és inspiració i de la melodia, que s'ensorra	 en possible de traduir-los	 i publicar-los en	 ca-
un poeta fortament musical, amb un lirisme

t	 embadalit que, tot sovint, evoca certes res- wna caiguda vortical	 en l'abisme de la fa talà.
RAFAEL TASIS I MARCA

-	 sonàmcies de la lira , maragalliana,	 malgrat Illa, en el qual ha de vegetar quaranta anus,
conservant narrés el sentit del	 ritme, penó ,

enormes	 diferències,	 sobretot	 de	 mine	 en
Sense coherència en les idees, fins ala seva ;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII III i l011111111R1^

scène.	 Però algun cop la versemblança	 és

L	 colpidora: el final del Poema del dijous sant mort total.	 H-olderlin,	 menyspreat idelco-
negut ecu vida, i aclamat modernament com TRES CONVERSES SOBRE

molt al principi de primavera : a un dels més grans	 poetes alemanys de

III Asstlg entorn de la moda actual.

Sala de Conferències de la

Llibreria Ca4a1ònia
3, Ronda de Sano Pere, 3
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Tbe Majorca Sun
and

The Spanish Times
El més important set-
manari anglès que es
publica a Espanya.
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Societat Espanjola de Carburs MetaI'Iics
Correus: Apartat 190	 BARCELONA	

Telèfon 73013
Teleg.: "Carbura”	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcua

bion (Corunya) : : OXIGEN gg % DE PURESA, Fibnques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fibri.
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
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Però he vist urt papalló que ingènuament tots els segles, visqué desencaixat sempre en —	 L Li. 1.V1 ) 1 tl

giravoltava sobre les roses no badades ;	 é] món i lliurat amb un abandó total al seu	 per MARta Luz MouatES	 E
ell no sabia res de cap turment,	 dimoni devorador.

ni de tragèdies passades ;	 Veieu també Heinrich von Kleist, l'etern	 E IPlustrades amb desfilada de maniquís

sols veia venir l'abril	 vagabund, malalt d'un excés de força 	 E	 Dies 7, to i 1 3 del corrent,

amb tot allò de les flors més gema.ies	 ritual, que rompia i desbordava tots els mot- 	 E ales 7 de la tarda
i pensava : —Anem a donar un aolt	 llos que el seu instint d'ordre volia impo-	

!Filosofia de la moda.
que libarem roses blaves !	 sar-se. L'home que sofrí tota la vida del	

II La moda a etravés de la història.	 E
desencaix dramàtic entre la seva educació i	 _	 _

Francament, hi trobem àdhuc aquella 	 •
mica de la taujaneria esdolceïda que de ve-
gades entelava els esplais tendrívols del
mestre. I consti que no fem cap retret a
Lluís Casals. Els versos que acabem de
transcriure són potser l'única caiguda de
to que hi ha per tot el llibre ; la es molt
tractant-se d'un autor novell. En canvi •hi
ha cents de versos magnífics

...la fràgil barca, timó lliure, enduta
pel vent suau cap a les illes verges.

Tot el poema La jeune filie aux cheveux
de lin, una de les coses mes delicioses que
s'han escrit en versos catalans ; l'epigrama
Comiat al peu d'un avió tot elegant i agut

Bruit i vent ;
adéu i una mica de neguit.
Després, només un ocell
amunt vers l'infinit
i una mica de vent
i una mica d'oblit.

En resum, Set colors és una aportació
preciosa a les lletres catalanes i el seu autor
comença un camí que. el pot menar, com
pocs, a brillar en primer rengle entre els
valors lírics de Catalunya.

RossEND LLATES

Agència exclusiva per a la venda de

MIRADOR
Societat General Espanyola de Llibreria

Barbarà,16	 +* Telèfon 14186



Jaume Busquets — Bodegó

Espècianens d'art modernista

MIR4^R

LESARTS I ELSARTISTES
Le ex©^ócó©L'èpOCe i I'art_modernistes

Jacint Olivé
La pintura d'Olivé és grassa, violenta

en la seva sinceritat i apta per a tothom
que cregui en la produoció del miracle artís-
tic basat en l'expressió. En ]'ànim de l'expo-
sitor de la saleta íntima de la casa Renart,
una saleta privilegiada per a l'exposició de
moltes activitats espirituals, en el seu ànim,
doncs, no ha sorgit mai la complexitat de
la creació transcendental. Això vol dir que
cal mirar Olivé com un dels exponents del

con forniisme pictòric. El conformisme, em
aquest cas, no deu entendre's com a sentit
nf vacillant, ni fatalista, ni pejoratiu. Deu
entendre's com l'actitud de l'home profun-
dament convençut que en el seu ofici ja
s'han dit les coses màximes i que té l'enor-
me virtut de professar la religió dels apòs-
tols que han passat i no vol introduir-hi
res de nou.

Hi ha en la vida eterna de la pintura dos
camins a seguir; el de Jacint Olivé i el dels
nascuts per a la recerca i per a la superació.
Això allunya el determinisme. Allò, sense
admetre'l com a substancial, amb tota la
integritat, té el mèrit de fer valorable l'art
a través de totes les dificultats que formen
els precedents establerts. Perquè tot i els
traços E'ntangibles i les lleis per sempre més
vigonts, existeixen unes clarianes. Aquestes
clarianes, referint-nos únicarnent a Jacint
Olivé, són l'iinterès que desprenen les seves
obres, interès que es transcriu veient pendre
la forta volada de la seva concepció lumí-
nica, la valentia amb, què barreja els seus
temes i la tènue concentració en el moment
just dels valors pictòrics que l'esperit sap
observar

Rafael Solanic
Un desig patriòtic ens mena a declarar

abans que res que Catalunya posseeix en
la persona de Rafael Solarme un formidable
pedagog. 'Recordem perfectament — en l'an-
tiga Escola de Bells Oficis hem estat deixe-
bles seus — com curava d'encarrilar esperits
joves, aleshores que en aquells esperits el
qualificatiu d'ofici pesava com un revoltant
estigma.

Solainic, que té una paraula càlida i la
facultat de la convicció, va feradonar de
moltes coses. Va desvetllar un sincer orgull
en l'home que amb un cisell o una gúbia
a la mà es creia un foragitat de la collee-
tivitat artística. Va contribuir com el que
més al renaixement dels bells oficis a la nos-
tra terra.

La seva actitud irreductible davant la dic
-tadura, però, l'impossibilità de continuar la

magnífica obra començada. L'Escola es des-
lalflà, em les classes s'introduí el buit espiri-
tual i tot va quedar d'aquell cartó pedra
oficial que patírem set anys seguits.

Ara'Solanic es redreça. Naturalment, es-
tà al seu llac de _pedagog, i entre escultura
1 escultura, la seva pletòrrca obra artística
torna a arremolinar l'fntens didactisme al
qual tant devem. Aquesta vida reporta un
sens fi de moviment eficient. Una faceta és
l'exposició inaugurada dissabte passat a les
Galeries Syra. Solani• ha aplegat en aquest
conjunt un reduït inombre de repujats i d'es-
malts i de peces de fosa que el presenten
com un artífex complet, com un escultor
imexhauriblee i com un consumat dominador
de les tècniques més diverses.

Solanie deposita a tot arreu una gran
quantitat de saber i d'ordenació. 'Es igual
que s'examini el moblet de bar, com els ca-
nalobres, com els portallibres, perquè en tot
moment hom s'adona que tot plegat és pro-
duït por un home sensible i per un coneixe-
dor general. 'Es més, i és aquest el mot més
admirable per nosaltres : Solanie, que pos-
seix molt de la panacea artística que tenen
els bons escultors, ha sabut, per' aquest in-
signe motiu, esdevenir un legítim artista de
la nostra terra i' un legítim pedagog de ti-
pus universal, perquè sempre ha mirat i ha
Cregut en la font inspiradora del racialisme.
I çonsti que en dir això no exposem cap
xovinisme, sl'.nó que repetim el fet històric
de moltes personalitats, de totes les èpo-

■ HOTEL SEGUR
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ques, antigues i contemporànies, per les
quals entendre el seu país ha constituït el
primer pas dels seus èxits.

Jaume Busquefs
Sincerament i con. el maror nombre dels

visitants, entràrem a veure l'exposició Bus-
quets convençuts de trobar-hos amb equili-
bris pictòrics efectuats pel conegut pintor-
decorador. La sorpresa fou tan gran com el
convenciment confessat.

Busquets, a la seva sala de les Galeries
Syra, és un pintor que hi ha deixat unes te-
les d'allà que de primera intenció se'n diu
pintura pura havent exclòs els vestigis del
decorativisme. 1 és que Busquets, després
ho hem anat descobrint, creu en les dues
coses i en illur conjunció, que contra tot el
que es pugui dir constitueix un ideal.

El pintor-decorador és per essència un ho-
me condemnat a la solució de problemes
oomposititus al qual ano li és permesa cap
evasió rni cap actitud dubtosa que es refe-
reixi a un final preconcebut, o sigui perfecte
de ritme i de qualitat pictòrica en les dues
accepcions : material i espiritual.

Així cr ea en la seva personalitat — ens re-

Solanic — Poríallibres

ferim, és clar, als que valen, com Bus-
quets — un sistema. Sistema que surt del
principi plàstic, de coordinació d'elements,
i que acaba en la seva valorització de matè-
ries.

I quan es produeix la conjuminació, pas
-sada ja l'època de concatenació de fets ar-

tístics, apareix indistintament la mateixa in-
tensita t qualitativa en una o alra manifes-
tació.

El cas de Busquets, per la raó de rio rs-
ser-ne molt nombrosos els precedents, ens
plau assenyalar-lo amb tota la seva impor-
tància.

L'esperit del decorador viu doncs en totes
les seves teles. Arreu hi ha la preocupació
de lligar els caps de la pintura, i evident-
ment és una causa que dóna la sensació
perfecta d'un agermanament de gran potèn-
cia.

El paisatge, per la raó de l'existència de
la seva natural bellesa, Busquets no l'exer-
cia amb la profusió amb què ho fa el
bodegó i la figura. Si pot anomenar-se vici,
és un vici immanent en els decoradors. Per
tant, cal deixar-lo amb un cert respecte.

El bodegó és compost, amb una sana in-
tenció d'escrutar les seves possibilitats to-
tals..

La figura, igualment, representa, amb
tots els elements necessaris, un seguit de
preocupacions constructives.

El bo és, com ja hem dit, que tot està
voltat de pintura, tot construv amb el desig
de pintar, de transportar l'emoció en la fre-
da característica dels molts decoradors que
hem vist.

Aquest és el seu èxit i el factor de la
gran sorpresa, el que ens fa exclamar que
sabent el valor de Jaume Busquets el vol-
dríem veure per sempre més en aquest camí,
a punt de reaccionar en tot moment contra
quaïsevol seducció que li pogués venir del
camp decoratiu.

ENRIC F. GUAL

Tots ens entenem quan distingim entre
modern i modernista. Ni l'etimologia ni el
sentit comú no seran prou per atorgar a
l'adjectiu modernista la significació d'home
o cosa afectats de modernitat. Modernista
és, ben al revés, equivalent de desuet, aviat
determinarà vellúria, i fins arribàrà a qua-
lificar un petit període arqueològic; també
una curta heterodòxia en la història vint
vegades centenària, pel cap més curt, de
l'Església de Roma.

E1 modernisme de quatre défroqués pot-
ser no interessa gaire ara com ara. Potser,
anys a venir, quatre-cents, quatre mil o qua-
tre milions d'heterodoxos més o menys ton-
surats podran ressuscitar aquell cismet tan
enraonat...: el que és avui, ningú ja no se'n
recorda. No cal doncs retreure aquest, sinó
el modernisme artístic fin de siècle, ufanós
encara en començar la centúria actual.

Parlem però amb tota justesa en dir mo-
dernisme artístic? No escauria millor de
parlar de la vida modernista? Perquè és el
cas que durant el període modernista tota
la vida ciutadana fou arreu del planeta sa

-turada d'art, tot era artístic, profusament
artístic durant aquells an ys d'universal fe-
licitat bulevardera, durant els anys de pau
que separen les dues guerres franco-prus-
sianes: França ho era tot en el món de les
arts. París bullia d'idees i de troballes ar-
tístiques i, com l'Atenes del segle v abans
d'August, dictava, sense voler, a tot el món,
la llei artística.

Però així com les arts pures evoluciona-
ven espantàniament i amb enorme rendi-
ment, des de cent anys abans, les arts de-
coratives jeien en la més mísera ineptitud.

I això no podia durar ni un minut més.
En consegiiencia vingué el modernisme,

moviment simplement decorativista. El pe-
ríode modernista fou doncs una tongada de
vida decoradíssima. Tota cosa, tota perso-
na, tota mena de sentiments semblaren ales-
hores matèria degorable. Fins la mirada,
fins la grolleria, fins les indigestions arri-
baren a fer-se decoratives en es ciutats de
cens superior a 5o.000 ànimes. Com en ter-
ra de salvatges, no hi havia en les ciutats
més civilitzades (sobretot en lea meridionals)
manera de conservar durant deu minuts
lliure d'ornaments qualsevulla superficie.
1, cosa que té més mèrit, els ornaments
erennous, d'estil inigualat, modern styl al
començameint ; style nouveau després.

Això anà de la següent manera. L'estil
Lluís XVI evolucioné més cap al greco-
romà sota Napoleó, amb ]''estil Imperi. Des-
prés aquest evolucionà, degenerant, cap a
l'estil Lluís Felip. Aquests estils francesos,
com els antecessors llurs, s'imposaren als
altres pobles, llevat d'Anglaterra i Alema-
nya, sobretot Anglaterra, on els germans
Adam reestilitzaren deliciosament el Lluís
XVI i l'estil Imperi. Després morí del tot,
el mateix a Erainça que fora de, França, la
tradició estilística : ni en l'arquitectura, ni
en els mobles, ni en cap altra aplicació
l'art decoratiu ja no donà res de nou. El
nostre període isabelí i Ilu,rs contemporanis
de les altres terres no feren sinó repetir els

L'afer Picasso
Al cap de molt de temps, l'afer Picasso

ha tingut fi. Recordem-lo succintament.
En 20 de març de '93o, Miquel Calvet es

presentà a casa de la mare de Picasso, que
viu a Barcelona, i hi trobà uns quatre-.cents
croquis i esbossos de joventut de l'inventor
del cubisme. Els comprà per 1.500 pesse-
tes. La seinyoraPicasso li'n firmà rebut.

Amb el seo botí, Calvet anà a París, on
trobà comprador del lot per la suma de cent

-setanta-eina mil francs. Picasso, requerit a
1 "efecte, es mostra disposat a autentificar
amb la seva signatura els dibuixos comprats
per Calvet, però ajornà l'operació per a l'en

-demà.
Es veu que Pfcasso es repensà, i en comp-

tes de firmar els dibuixos, es querellà con-
tra Calvet per abús de confiança i designà
Henri Robert com advocat. Calvet trià Mau-
rice Garçon com defensor.

Aquest darrer ha sostingut que hi ha el
dret de comprar de ganga obres mestres als
encants i que el tribunal de París era incom-
petent, ja que els fets s'havien esdevingut
a (Espanya.

Malgrat la defensa, el tribunal ha con-
demnat Calvet a quatre mesos de presó, dos-
cents francs de multa i r.000 francs de danys
i perjudicis.

La premsa, en general, troba massa se-
vera la sentència. "Tot i reconeixent que Cal-
vet no es troba net de culpa, per tal com
volia guanyar massa (de r.Soo pessetes a
175.000 francs hi ha tanmateix diferència),
els comentaristes no s'expliquen el canvi sob-
tat d'actitud de Picasso, que primer s'ofe-
reix a autentificar els dibuixos i després pre-
senta querella, potser — s'insinua — perquè
veu que ell no guanya ni cinc en l'operació
de Calvet.

nom ragisíra4
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estils més celebrats del temps passat, pre-
ferentment el gòtic i ci rococó ; a IEspanva
també l'estil sarraí. Però aquesta redita dels
estils antics no fou sempre perfecta : la gent
de la primera meitat de! segle xix, no sa-
bem ben bé per quins set sous, interpreta-
ven els estils amb un sentiment flonjo i
escarransit, amb una manca de sentiment
que tenia molt de la inèrcia pov'inciana. To-
tes les grans capitals esdevingueren espi-
ritualment provincianes amb l'adveniment

de la burgesia. Avui dia, més distanciats
del segle d'or dels estils, els artífexs en-
tenen i interpreten molt millor aquells es-
tils, àdhuc el gòtic. Val a dir, però, que la
interpretació estulta dels estils en el període
isabeli donà lloc alguna vegada a tal nou
semi-estil ridícul, el qual, amb el temps,
va prenent wn encís impur, no del tot menys-
preable. En aquells dies un moble, una casa
d'estil Lluís XV, o gòtic, o marroquí, valia
el que costava ; mentre que una casa, un
moble, un objecte autèntic dei període gò-
tic, o del període merinida, o dels més autèn-
tics Lluís XIV, Lluís XV o Lluís XVI, .no
eren gens adinerats. Aquestes coses que ara
valen centenars de mils pessetes, o milions,
aleshores valien tan poc que ni regalades
trobaven adquiridor. Balzac ens fa reviure
ben colpidorament aquesta desestimació de
l'art vell en Le Cousirt Pons. Si a París es
produïa urna tal desvalorització, ja podeu
calcular, lector atent, el que succeiria a Bui-
trago i aCardona. La desestimació per a
l'art vell fou llarga : en la segona meitat
del segle xix l'arquitecte Oriol Mestres ar-
replegava bocins de figures del preciós re-
taule d'alabastre, obra de Pere 011er (s. xv),
un bon tros del qual encara fa de retaule
major a la catedral de Vic. Aquells bocins
eren la runa que resultav i d'un retalla

-ment del retaule susdit, segons decisió del
^reverend'ísdim capítol c jtedralioi ; la colla
dels plagues de la societat Niu Guerrer or-
ganitzava les seves festes de paròdia me-
dievalista amb armadures, vestits i altres
atuells medievals d'autèntica antiguitat, so-
vint obres d'art d'un valor esbojarrat ; Pom

-peius Gener i Apel•les Mestres adquirien, a
Suïssa!, a pes de ferro ve11, armes i arma-
dures autèntiques, obres de singular belle-
sa. La burgesia totpoderosa donava e1 to...
això vull, això ano vull, preferia les coses
noves, ben noves, a les mateixes coses po-
llades, rovellades o tan sols deslluïdes. La
pintura medieval, com que no servia ni per
a les gatades del Niu Guerrer, del Taller
Embut o del Gavilan, anava al foc sempre
que calia moure-la de lloc: els rectors feien
bans i taules per a ús domèstic amb el
fustam cic pic dels grans retaules, o bé els
estellaven pir a cremar a la llar de foc.

A partir de mig segle xix París inicié
un moviment de reacció contra aquest so-
por estilístic. 'Els arquitectes foren els únics
artistes sensibles a l'extinció dels estils. 

—Perquè sembla que es tracta d'una veritable
mort. — Més decantats però a suposar la
crisi accident passatger que esgotament, in-
tentaren refer voluntàriament una tradició
que s'havia estroncat involuntàriament; l

'heus-los ací barrinant por a empescar-se el
que mai no fou obra d'empescament, el que
no es pot generar sinó ingèa:uament, Du

-ban, Vaudoyer, Ballu, foren els principals
creadors d'un nou estil arquitectònic. Aquest
estil consistia a pendre ací i allà, a l'atzar
de les civilitzacions i de les edats, elements
heterogenis de variats i fins antagònics es-
tils per a fer-ne una síntesi més o menys
abominable. La nurgesia parisenca ender-

rocà veritables meravelles arquitectòniques
per tal de construir en el mateix lloc un
d'aquests monstres de pedra picada. Encara
en resta algun ; la majoria però fou aviat
destruïda per l'escombrada d'una reacció
més racionalment reestilitzadora dels estils
vells ; aquesta reacció fou, en part princi-
pal, obra dels arquitectes Lefuel, Visconti,
Bailly, Garnier i del prefecte Haussmann.
Això esdevenia en temps del Segon Imperi,
mica ençà, mica enllà ; i aquest moviment.

el qual repercutí en totes les arts industrials,
particularment en ]'ebenisteria, cristallitzà
en l'estil anomenat Segon Imperi, estil múl-
tiplement híbrid, però hibridat amb una
gràcia peculiar, tan estimable, que a hores
d'ara ja ens sembla, si bé menys precís i
bell que els andes estils, un bonic estil mo-
dern digne de consideració i d'estudi ; un
estil que ja aconsegueix donar caràcter i
to antic als interiors.

Entretant Anglaterra reaccionava amb
una altra voluntària creació d'estil. Aquest
moviment .anglès, més ambiciós perquè pre-
tenia innovar en les arts pures tant com en
les arts industrials, és el que idearen i im-
pulsaren els pre-rafaelites. Més que un nou
estil, era la reestilització del goticisme ita-
'lià, reestilització que arribà a afectar àdhuc
la literatura. Val a dir, però, que en defi-
nitiva el pre-rafaelisme fou un moviment
també exclusivament decorativista, ja que
les arts pures, la pintura de cavallet, l'es-
cultura, esdevingueren, en mans de la ger-
mandat pre_rafaelita, arts decoratives.

El pre-rafaelisme, que derivava directa-
ment del nazarenisme alemany i que n'ac-
centuà l'èmfasi irigenuista, primitivista i
misticista, fou però molt més decorativista.
Els Cornelius i Overbeck tendien a decorar
tan sols amb els colors d'una paleta exsan-
güe i amb el ritme simple de les compo-
sicions, amb el gesticular discret d'unes fi-
gures inspirades en la pintura mural dels
predecessors immediats de Rafael Sanzio.
El que més exageraren els anglesos fou el
docorativisme i el misticisme. Una deco-
ració excessiva ho omplia tot, i aquesta de-
coració esdevenia més insistent per l'exci-
tació del cromatisme, el qual ja no era pàh
lid i neutre com en la pintura mural dels
nazarens, sinó viu, atrevit, o amb contras-
tos singulars. Una .afectació exagerada de
misticisme efeminat ho colltorçava i emma-
laltia tot en el pre-rafaelisme.

A la gran Exposició universal de París,
de l'any 1889, els pre-rafaelites, cèlebres a
Londres des d'alguns anys, enrera, es do-
naren a conèixer dels parisencs amb bona
aportació d'art pur- i d'art aplicat. Aquell
art de tan arcaica ascendència degué apa

-rèixer, al París més que mai fins aleshores
necessitat de novetats, com una manifestació
atrevida d'art nou. Verament, la reestilit-
zació del goticisme italià era tan distanciada
dels originals, era un pre-renaixentisme ita-
liá tan britanitzat, que esdevenia nou estil
nvodern styl. L'art aplicat que presentaven
els tallers de William Morris era sobretot
un art que, a part la tipografia, gairebé
no tenia res de comú amb l'art decoratiu
del Quattrocento italià mi amb cap art co-
negut. L'art anglès triomfava a París per
la seva novetat! Quin esperó per al pan-
sane, ja ja aleshores àvid de nouveautés i
d'articles de Paris ! París havia esperat es-
paterrar el món amb la torre 'Eiffel i amb
l'arquitectura de ferro i vidre — i ho acon-
seguí. Però, tanmateix, els pre-rafaelites
anglesos lui en bouchaient un coin!...

JOAN SACS

s , ¡NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIÁIS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
Neurastènia Impofencia (en fofes lea seves manífesfadane),
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nervioso. en general de les

dones i fob els frasfom orgànics que fiupuin per causa o origen esaofa•
ment nerviós.

L.e Gragees potenclals del Dr. Solvré,
més que un medicament són un element eaeencial del ce rvell, medul'la i fof el aisfema nerviós • regen e-
rant el vigor seauel propi de 1'edaf, conservant la eslut i prolongant la vida; indicadas especialment ale ergo•
fats en la seva joventut pse fofa mena d'excessos, ale que verifiquen trebslle excessius, fanf física com morals
e infel'lecfuals, esporfiafee, homes de dénciee, financiera, arOsfes • comercisnfs, indwtrials • penaedors, etc.,
aconseguint sempre, amb les Grageas pofenefals dol Dr. Soivrá, fofa ala esforços o eaerdás fidlmenf
f diepacant l'organisme per rependre Ie sovint i amb el mdr;n resulfaf, arribant a rextrema velles. i sense
violentar l^urpanieme smb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèpcer• se'n

Yaada a 6'60 pies, flascó, on fofas las principals farmàcies d'Espaara, Portugal 1 dmádca
NOTA.–Ddglnan . rrameleer 025p0. en ,ege1L de correo per al rroegaelg a Oh'ctner Laboratorio Sdka•

4era, carrer del Ter, 16, Barcelona, rebree grato un llibre erplkafla sobre !origen. daenru(llamenr r tracto.
1-a nt dayeemr malalnn



que es celebren a Moscú, s'ha organitzat,
en collaboració amb la Intourist, agència
oficial de l'Estat soviètic, un viatge a Rús-
sia, amb sortida de Barcelona el aa d'abril
i retorn l'i 1 de maig.

L'itinerari del viatge és : Barcelona-Pa-
rís - Varsòvia - Moscú - Leningrad , Ber-
Un - París - Barcelona.

Demés dels dies que es passen a les dues
ciutats russes esmentades, els viatgers te-
nen un dia per a visitar Varsòvia, un altre

a visitar París.
L'interès d'aquest viatge va acompanyat

de les excepcionals condicions establertes
quant als preus, en els quals està tot co+n-
près pel que fa a pensió completa als ho-
tels, trasllat d'aquests a les estacions i vi-
ceversa, guies, etc.

Per a més detalls, cal adreçar-se a VIAT-
GES CATALÒNIA, Rambla dels Estudis,
12 ; telèfon 24774. Barcelona.

--No m'amoïnis més. No sé d'on vénen
els nens, i si ho sabés, ja faria temps que
t'hi hauria enviat

(Cincinnati 1Nlagazine)

--Us heu ficat tres ,nits seguides al ma-
teix magatzem. Qué hi heu robat?

—Un sol vestit, senyor jutge. La meva
dona_ me l'ha fet canviar tres vegades!

(Doblin O'inion)

ESCEiPTICISME

;/

MUSICA 1 p j: E:D 1	
Festes del Primer de Maig a Rússia

Per assistir a les Festes del Primer die Maig 1 dia per a visitar Berlín i quasi dos dies per
seu objectiu en ella mateixa i malgrat les
Impressions dels sons de campanes en el
temps lent, no Es expressiva nl impressio-
nista. Aquesta és la raó per la qual aquest
concert no és fàcilment accessible.	 .

EI públic, cal dir-ho, no fou gaire impres-
sionat pels encisos gairebé scarlattians de
l'obra. Poser la culpa d'aixa recau en la
insuficient preparació de l'execució, que no
estava pas a l'altura de les exigències rít-
miques del Concerto.

•Di'vanses vegades hem posat de relleu 
—sobretot amb motiu de la lamentable re-

presentació de l'Odi¢us-Rex al Liceu — que
és precisament la música moderna la que
exigeix un màximum de perfecció tècnica i
de subtilitát en l'execució, si vol ésser ben
compresa. Els millors artistes no podrien
resoldre les dificultats de Falla amb menvs
de quinze a vint assaigs. Seria indiscret de-
manar quant de temps els nostres excellents
artistes han pogut destinar a la preparació
de l'obra de Falla que ens han presentat
en el darrer concert de l'Associació de Mú-
sica ((da Camera„?

Orno MAYER

La vida musical a Barcelona
L'Associació de Música «da Camera	 ha eiottals i folldòriques en una semblant com-

presentat al curs d'aquestes darreres setina- posició moderna. Com Béla Bartók, el gran

nes	 una sèrie respectable de concerts.	 Cal músic hongarès, Falla representa amb tota
fzr l'elogï d "aquesta entitat musical que en puresa l'esperit del seu país, àdhuc quan no

l'espai	 d'un	 temps	 tan	 limitat	 sap	 oferir utilitza les	 melodies	 populars com	 a	 base

als seus socis	 una varietat tan gran en la d'una obra. L'esperit folklòric va molt més
tria dels artistes que presenta i en els dife- lluu en aquests dos grans mestres. El mo-

rents estils de la música que	 propaga. El vimcnt rítmic, la tonalitat, les cadències, la

programa de la darrera sessió de les «Au- pròpia estructura de tota la peça, poden ésser

dieions	 íntimes»	 de l'Associació	 pot servir Inspirades • transformades a fons per la prà

de model	 per	 la seva excellència, a 'molts	 ¡ pixi essència de la cançó popular. D'aquesta
d'alties. La música moderna és encara tan
poc coneguda i tan poc apreciada, que sem-
pre farem bé de situar-la enmig d'obres més s.
fàcflment	 accessibles.	 Bach, Falla,	 Beetho-
ven : aquests tres noms ens representen tres
èpoques,	 tres	 paisatges,	 tres estils.	 1	 amb ^,	 =
tot això, cal afegir, tres maneres d'escoltar
itres maneres de compendre.

L'Ofrena musical de Joan Sebastià és un
recull preciós de la música de cambra ale-
manya. De tot el que ors fou	 donat d'a-
questa obra, res no ens produí tanta d'im-
pressió com la variabilitat enorme amb qui
els pocs motius se'ns presentaven cada ve-
gada sota un aspecte diferent. "Tot i essent
sempre els mateixos, són sempre diferents.
Aquesta técnica de composició que s'aaon--
teista amb	 un	 repertori econòmic d'alguns
curts motius, la retrobem en la música mo-
denna i en el propi Falla. Sovint ens sem-
bla escoltar,	 al	 'llarg de tota una	 peça,	 el
anateix	 motiu,	 la	 mateixa	 línia melòdica.
Es com un mosaic que sembla només ofe-
rir-nos un sol motiu en un nombre infinit
de repeticions. Però si ens atansem a mirar-
lo de prop, veiem tot seguit que no n'hi ha (
cap que sigui igual a l'altre i que cada un Falla
d'ells és diferent del seu vper una variació
ben	 sovint imperceptible.v 1

manera tat l'estil d'una obra en queda im-
E1 famós Septet de Beethoven 'per a ins-

i	 és	 testimoni pregnat i modelada i és així com representa
truments de vent	 corda	 un
oncisador del millor estil clàssic de Viena. ! l'esperit pur	 d'una música popular,	 àdhuc

les	 uno	 es	 reconèixer
Una certa i'ntranquillitat en l'execució dels quan	 cançons	 podem

més i han desaparegut en la	 seva	 forma
primers compassos d'aquesta obra fou ven-
çuda gradualment i	 la vetllada	 acaba	 en ordinaria.

Aquest és el cas del Concerto per a clavecí
un virtuosisme brillant.

^El Concerto pera clavecí i instruments, de de Falla.	 Els dos temps ràpids, el	 primer
i l'últim, són plans de ritme I de moviment,

falla,	 té —com digué uin dia l'hispanòleg
Trend — «una claredat italiana, una de color i d'impressió. Adhuc en el segon

anglés
espaiositat i una força immediata 	 sense pa- temps giubiloso cd energico — In Festo Cor-

Christi — no hi ha gaires temes despons	 -
rell ^en la literatura musical contemporània

A ' enrotllats'llargament, pocs fragments melò-
alhora que és una de les peces més típiques

dics que engendrin en ells mateixos formes
d'esperit espanyol	 en	 la	 música moderna. completes	 i convencionals. Tot és 	 concen-
Un dels més iilustres músics de la nostra trat, reduït a la forma més curta i més pre-
ciutat ens deia l'altre dia que no retrobava

cisa -- en tota 1 abra no hi ha ni un compàs
en aquest Concerto l'atmosfera típica de les superflu o no desitjat.pel seu autor—. Fa91a
Set	 Cantons	 Populars	 del .mateix	 autor,
sinó que, al contrari, el Concerto per a cla- no es deixa arrossegar per la pròpia mú-

sica, sinó que, al contrari, només ens deixa
vecf i instruments havia	 abandonat	 total- entreveure un aspecte molt reduït de la seva
ment, al seu judici,	 el sòl	 espanyol per a
entrar al repertori internacional de la mú- I riquesa interior.

Per bé	 aquesta música uno ens sembli
cica modeina actual.

que
mai	 fragmentària,	 es	 podria	 fer -la cessar

En efecte :	sovint és difícil	 poder reco- en	 qualsevol	 moment	 desitjat;	 tan • densa,
nèixer al primor cop	 d'ull	 les	 arrels na- tan comprimida, tan essencial és cada mo-

tiu, cada fase musical. S'han acabat els dos
famosos temes beethovians que desenrot llle
davant nostre tot l'antagonisme de llur es-

L:it en la mida sància en un joc lògic i Inflexible. S'ha aca-
-,-

Cod,atea inauulaMea bat ja la ((melodia infinita» del wagnerisme
Ptiamee a bon prea que es presta tan meravellosament a seguir

totes les frisances de l'ànima humana. La
JAIIM$ I, !i4I' música de Falla	 és	 objectiva; no vol	 re.

presentar res que sigui fora d'ella. Aquesta
'	 Telèfon ii6U música, i sobretot aquest Concerto, troba e

Noticies de tot el món

ANrGLATERRA. — !El mecenas Christie
ha fet construir una Opera en estil isabelí,
la qual ha estat proveïda amb les darreres
novetats tècniques. El teatre s'ha bastit en
una de les seves propietats, a Sussex, lluny
de Londres una hora d'auto. El .mes de
maig serà inaugurat amb dues ¿pares de
Mozart, Cosi fan tutte i Les noces de Fí-
garo. La direcció ha estat confiada a Carl
Ebert, ex-director de 1'I0pera de l'Estat de
Dresde.

^ ESTATS UNITS. — L'Orquestra Filhar-
mònica de Nova York, una de les més an-
tigues entitats musicals del país, està a punt
de dissoldre's. Per a subsistir els caldria la
quantitat de 500,00o dòlars. El director de
l'orquestra ha fet urna crida al públic. El
déficit ascendeix a la respectable xifra de
150,000 dòlars.

* L''illustre pianista José Iturbi ha di-
rigit amb èxit l'Orquestra Simfònica de Fi-
ladèlfia i ha fet conèixer als ianquis pàgines
mestres de Granados i de Falla.

HOLANDA. — Pierre Monteux (París)
ha fet saber a l'administració del Comcert-
gebouw que a causa d'altres compromisos
na ]i ds possible de renovar el seu contracte.
D'altra banda, com que no és segur que
Willfam Mengelberg pugui rependre les se-
ves funcions per 'l'octubre, l'administració
de la famosa orquestra holaindesa ha ofert
a Bruno Wlalter la plaça de director per als
tres primers mesos de la temporada vinent.

SUIiSSA. -- Del la al 15 d'agost tindrà
lloc a Ginebra un gran concurs interna-
cional de música, en el qual pendran part
orquestres senceres i cors. S'han repartit 'més
de io,000 invitacions. Nombroses entitats
orquestrals, militars i orfedniques han ac-
ceptat de ooncónrer-hi, entre elles una or

-questra simfònica ddi iNord de Finlàndia,
una orquestra d'instruments de vent de
Xina i els minyons cantaires del Nord d'A-
frica.

clients que no paguen han deixat de com-
prar!

—Si van malament els negocis? Fins els

(New Clarion, Londres) 

m'enreden...
—Sota una col, aquest? 'Em sembla que

(Razzle)
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32, Avinguda Portal de ¡'Angel, 34 	 7, Plaga Universitat, 7

Camises popelín, colls i punys	 .	 .	 .	 ,	 a	 7 Ptes.

Camises cèfir, colls i punys .	 .	 .	 .	 ,	 ,	 a	 9 Ptes.

Camises popelín extra, colls i punys	 ,	 a 12 Ptes,

Camises seda artificial, colls i punys .	 ,	 a 18 Ptes.
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ELS ÚLTIMS MODELS

CITEVROLET
1934

cenen la suspensió índependenf
Rodes amb «genolls»
Creació de la Genejral Mofors

Proveu 10 Kms, El Comefa de Plafa
í no comprareu altre cotxe que kk
Clievrolef 1934 k

II‚y III
Concessionaris oficials:

AUTOMOVILES, S. A.
Còrsega, 302

eníre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia

IMPRESOSr COSTANOui lde la Rambla, 45•ARC!'.LONA
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