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MIRADOR INDISCRET

un:^ :ueutm	 de la	 ial put sortir amb tot, g upet ` hegeuróun	 que,'apar1 v L	 del solc
els ressorts de la seva democràcia esmico- netament catalanista. Per una paradoxa, el
lats i amb el funcionament de la seva polí- senyor huís Duran i Ventosa,	 que és el
tica reduït a una guerra d'intrigues que fa inenys materialista del grup hegemònic, al
impossible la tasa dels	 que governen.	 In- qual gairebé no el	 lliguen sinó considera-
dubtablement, 	 era	 inaplicable	 a	 comença- tions d'amistat privada, fou qui topà amb
ments del regim. No estant encara ben ocien- els capitostos de la dissidència, els instiga-
tada l'opinió,	 era arriscat de veure aparèi-	 'Clors de la famosa Assemblea Nacional Ca-
xer com a bolets 'després de pluja un sens ( talana.

fi de grupets al darrera d'individus bellu- El temps no ha	 fet sinó augmentar el
gadissos i ambiciosos. En moments que era divorci	 que	 existeix	 dins el vell partit.	 Si
preferible que els governants, àdhuc a cos- no fos per l,i por de restar al marge de la

tes de la qualitat,	 tinguessin el poble con- vida política, a hores d'ara ja s'haurien pro-

griat d'una manera	 unànime,	 o	 almenys drüt noves .escissions que en forma larvada
amb el màximum d'unanimitat possible, per es donen	 a cada pas a la Lliga.	 Recent-

tal que Catalunya formés	 in sol bloc i els 1 ment tothom s'ha adonat dels tràngols que

adversaris de la nostra autonomia no pogues- hi ha mogut la célebre maniobra contra la

sin atiar discòrdies i aprofitar-se de discre- llei catalana de contractes del conreu.

pàncies	 per	 tal d'inflar-les	 i	 presentar-les	 I Si la Lliga no és destra a aprofitar-se de
com a serioses guerres civils entre catalans, la	 implantació	 de	 la	 llei	 de	 representació
el sistema de representació proporcional ofe- proporcional per descartar-se de tots els seus
ria tots els inconvenients. indesitjables — que n'hi ha d'altura —, po-

Ara, al contrari, quan convé ordenar-nos dria molt ben ésser que en fos la primera

dins de casa nostra, , rnés val que no hi hagi i única víctima.

Cal) matís que sigui	 ofegat.	 El futur Par-	 ¡ Es per això que el senyor Duran i Ven-
lament de Catalunya ha de constituir una tosa,	 que representa dins el partit	 un crï-

mena	 de	 Catalunya integral	 proporcional- ter!	 mitjà molt aproximat a	 la	 tendència

ment reduïda. Solament així serà viable una inicial,	 s'apressa	 a comentar i	 a situar-se

democràcia neta del pecat de demagògia i clavant de la contingència.	 L'únic remei en

de l'abús	 del	 partit majoritari,	 sigui	 quin situacions	 difícils estil	 a córrer	 davant	 del

La lentitud que ha seguit i segueix el
procés cl'implantació del sistema electoral
per representació proporcional, a despit de
figurar dintre els programes de tots els par-
tits polítics de Catalunya, és ben explicable.

Aquest sistema, d'una justicia tan apa
-rent i tan clara, és una arma de dos ta-

] lants. Si no es veu molt clara la disposició
d'ànim d'un país, és imprudent llançar -lo a

llei actual canviaria ben poc el seu estat
de coses. Per aquest cantó hi ha un equili-
bri perfecte.

Però la Lliga és un partit que fa molt
de temps que s'aguanta per inèrcia. Ja
l'any I923 experimentà una sagnia promo-
guda pels seus elements catalanistes, que
veien amb mals ulls la política d'interessos
migradament materials_ que s'emprenia un

Eh Dijois -
. - BlancaExcursió diumengera

.Sota el signe de la costellada, les colles
emprenedores no negligeixen caQ data Ira-
dicional jier reconciliar-se amb les rutes•
ublidades tot l'any que m ien a qualsevol
promontorium ferox on s ^Tirén els' rius,
les cales, les muntar4goles -q àdhuc les pro-
nainències de les illes llunydnes. Amb el far-
teli a l'esquena, els caminants travessen els
,'iaranys delimitats per bargallons, roma-
nins i mates, mentre amb el bastó easti-
uen la gatosa, la menta, el gínjol i la fa-

rigola que troben a llur tas, pels camins
omples, les tartanes majestuoses sacsegen
les dones grasses que, malfiant-se de llurs
carnes, confien al vehicle de dues rodes llur
ascensió al cim, i fan cruixir els cistells lli

-gats a banda i banda de fa baluerna, cu
-rulls de material per a l'amanida, vedella

rostida de Qrïmera intenriri, pollastres filo-
naats i pu de crostons.

Tothom porta una cançd a la boca, gai-
rebé sempre renyida amb el paisatge, però
h, qüestió és explicar, d'una (flanera o al-
tra, la joia de la comunió amk l'alba i amb
aquella mar refulgent, tan blava, 'tan mulla
i tan plana que, al fonsln'ileixata l'or rna:
final.	 :^'-

La sou dels primers irh nents ha fugit
per les potències esbatanades i empaitada
pels xiscles dels colls de les noies que pes-
s igollegen les panissoles dels fadrins a llur
encalç.

--1 aquella parella, on és?
—No t'hi amoïnis; ells rui, ja s'apanyu-

van !	 .
1)e sotrac en sotrac i de repàs en repòs,

la corrua guanya la carena, tot deixant la
vila aclofada amb les seves ales blanques
que van fent-se menudes i et borrissol del
passeig de Qalmeres. Els rerassagats esbu-
feguen en un retomb de la pujada abrupta
ii aixequen els bots de xareilo en súplica
de conhort:

—Bona mixtura!
—Què vols dir?
—Doncs, com que dolceia, sembla que

l'hagis barrejat.
—Es la fusta. A la bota on él tinc, l'any

tiassat hti havia estat moscatell;
Vora la cinglera, la gent `s'entreté amb

els ecos : Cl—tu-de, (7!o-tïl-dz Clo-til-de
Ra-ano-na, Ra-mo-na Ro-('i')-na ; Pe-re,
Pc,rerz ps	 „ Ip , r	 y

Els davanters ja ,oquen a marc, Els més
destacats son rebuts per la masovera i con-
duïts al re etor i a les cuines, on poden dis-
posar de fogó per a les escalibades del des-
dejuni: A l'era, la jovenalla engega una bo-
langera mirobolant i, a redós dels marges,
les gatoses i els rabassons crepiten, tot dau-
rant les costelles cobejades. Al llarg de l'ex-
lens llençol de moaré que hom divisa del pic
alterós estant, es gronxa un gussiet com un
bressol i, a la ratlla de l'horitzó, un veler
talment escapat de l'arcada de l'ermita, ro-
man estàtic, a desgrat de les inflades veles
de nacre.

Dins l'esglesiola, el sòcol d'un vell ícon
és clivellat d'agulles, cadascuna de les quals
es creu que guareix de mal de cap. Un Sant
Sebastià amb barret de tres punles, casaca
i espasa, apar que es prepari a ballar un
minuet. Un retaule setcentista va desfent-se
en crostes dins unes motllures repintades
de verd-persiana per un zelador al qual l'or
vell ofenia la vista.

L'orquestra amenitea sota els pins l'hora
del vermut. Damunt uns caixons, dues ga-
lledes, amb aigua de la cisterna, refresquen
les ampolles d'anís i aiguardent. L'eclosió
solemne de la gran pitanfa s'assenyala per
una quietud severa, trencada a mesura que
les cassoles encensen la natura amb llurs
lorterols de fum olorós. De sobte, un pica-
nent de mans retruny per la muntanya. Es
que l'administrador ha sortit al balcó i ha
saludat amb la mà. Emocionat, voldria fer
gala de les seves velleïtats oratòries, però
s'ennuega i redueix el seu discurs o tres
mots

—Bon pro fit, tothom!

Albero Sarraui, d'incògni4
Quan Albert Sarraut, el ministre francès

d'Interior,. es disposà, fa uns dies, a venir
<< Catalunya, des del seu ministeri foren ad-
vertits convenientment els governs català i
espanyol.	 _

El senyor Sarraut, que volia guardar l'in-
cògnit, va entrar pel Pertús en lloc de fer

-ho, com havia anunciat, per Portbou, i va
em endre el camí de Barcelona, en lloc d'a-
gafar el de Palamós.

La qüestió era despistar.
No li valgué de res. No es pogué alliberar

de les salutacions i compliments que li eren
deguts.

Per fi, a la terrassa del Colon varen dei-
xar-lo tranquil. Esperà allí, durant dues ho-
res, que toquessin les vuit del vespre, per a
poder dirigir-se al vaixell cíe Mallorca. Esta-
va sol, absolutament sol.

Conversà només uns segons amb un pe-
riodista i uns segons amb un senyor que anà
a comunicar-li que tenia ja reservades al vai-
xell les dues cabines sollicitades.

Raó poderosa
Un dels actes del ministre de Marina, se-

nyor Rocha, ha estat el de fer anar a Ma-
drid una banda de música, més o menys
naval, de Cartagena.

Els que van sentir la banda van trobar
que no era pas cap cosa de l'altre món,
que valgués la pena de fer-la anar a Ma-
drid. Encara van sostenir amb més força
aquest parer els que sabien els diners que
haviá costat el desplaçament dels músics
(le Cartagena a la capital de la República.

—Es que estrenaven instruments — va
,.11egar el senyor Rocha als objectors.

U Vox populí»

Una pausa, i En Tomàs, que com a cor
-responsal de diverses Agències estrangeres

ha menjat llei de contractes de conreu un
mes seguit, afegeix

—Fet i fet, potser hauria preferit que
¡n'hagués preguntat quelcom d'En Vietto o
I'En Martano.

Sorpresa o explicació?
Hi ha un diputat al Parlament català

que, pel fet de portar dol, gasta targes i pa-
per d'escriure negres i tinta blanca.

El secretari d'un conseller municipal, en
rebre, dies enrera, una lletra del diputat
alludit, va quedar una mica sorprès en veu

-re aquella negror.
--Ah ! — féu, en havent-la llegit.
No sabem si l'exclamació significà un

augment de sorpresa o una explicació.
En la lletra es recomanava un assumpte

de Cementiris.

Bones intencions
EI darrer dijous es celebrà al Palau de

les Arts Decoratives, de Montjuïc, un mí-
ting de Front de Joventuts Nacionalistes
per a protestar contra els falls condemna-
toris dictats contra nacionalistes catalans
pels Don Jovinos barcelonins.

Milers de persones. Entusiasme. Crits.
Abrandament.

Entre la gernació, vam sentir un assis-
tent que deia al conegut patriota Batista
i Roca, potser per afalagar-lo

---El trobo molt bé, aquest míting pro-
presos nacionalistes. Però més m'hauria
agradat de tenir l'honor de venir-hi si vós
us hi haguéssiu trobat comprès...

Un dubte ben resolf
Parlava, en el dit míting pro-presos na-

cionalistes, el representant del Partit Català
Proletari, Artur Cussó.

Unes noies, entre el públic, comentaven
—Veus? Aquest és En Compte, aquell

de Garraf...
—No, dona. Aquest és el doctor Cussó,

el comunista... — (volia referir-se al doctor
1'ússó).

Un senyor d'unacerta edat que seia al
costat de les noies tan ben informades 
.>m tanta ,b t m ha __ twr rafardnciae AA

finestra de veïnat, els digué
—No, no, senyoretes... Vostès s'equivo-

quen... Aquest que parla és el meu fill,
només.

La fórmula del Salamero
En Farreres i Duran feia córrer que ell

tenia la fórmula que el radical Samper ha-
via cercat endebades. Modestament, però,
En Farreres afegia que la fórmula, ell no-
Inés s'encarregava de fer-la circular; el seu
autor era el Salamero, un home popular
de Calafell.

—Catalunya — segons la fórmula Sala-
mero, versió Farreres i Duran — no .pot
anar contra ]'Estat Espanyol, perquè aquest
disposa de l'exèrcit i l'esquadra. L'Estat
Espanyol tampoc aniria contra Catalunya,
perquè tenim armes. En canvi, però, tots
podem anar contra el Tribunal de Garan-
ti es, perquè no té ni forces ni armes.

I el Salamero acabava així la seva pru-
dent proposició:

--i'ots doncs contra el Tribunal de Ga-
ranties, i-jo al davant.

Sobre els cognoms

Quan L'Aperitiu que amb aquest mateix
títol ha escrit Sagarra, ja era dat i beneit,
el nostre collaborador ha vingut en conei-
xement d'un cognom autèntic deliciós, en-
cantador per la seva absoluta normalitat

Ramon Serrano.

Enfrefeniments

Ha sortit no fa gaire un llibre, prou ben
presentat, sota el títol curiós de L'ala sen-
sible arran de terra. El seu autor, R. Su-
rinyac Senties, hi diu, entre moltes altres
coses

«Prepara'm, si em vols triar i distingir
encara amb amor i dolor, les proves íntimes
més dures. Però, Unic i Gran i Comprensiu
Consolador, no m'apaguis del tot l'esperan-
ça en Tu I en el reptis que ha de venir.»
Tot això, si es vol, no és gens arran de

terra, però és molt sensible... massa i tot.

Propieta4s inexisfenís

En una penya del Sindicat Musical de
Catalunya fou llegit dissabte darrer l'article
Chaplin i Padilla que Ernest Guasp publi-
cava a MIRADOR la setmana passada i en
el qual es comentava la notícia llançada
per la premsa francesa que Charlot i els
Artistes Associats havien estat condemnats
a pagar I5,000 francs d'indemnització al
compositor espanyol Josep Padilla i a con-
signar en la publicitat de Les lluna de la
ciutat que l'esmentat compositor és l'autor
ele les i•lustracions musicals del susdit film.

L'escrit de Guasp renovà el tema de les
converses d'aquests dies a la casa gran dels
músics i fou la gota d'aigua que féu vessar
el vas de la indignació que emplena bona
part dels compositors de ballables, degut al
fet que, d'un quant temps a aquesta banda,
veuen minvar considerablement l'import de
llurs liquidacions
Si ací hi hagués tribunals com el del

Sena, s'hauria Acabat això de cobrar el petit
dret sobre ballables inexistents que s'apun-
ten unes orquestrines a les altres ! — excla-
mà un compositor.

—No dèieu que teníem molta terra a
l'Havana? Doncs, dóna 'més que la que
vosaltres petgeu ! — replicà el director d'un
jazz americà.

Des de la nova organització muuiicipal,
cl regidor senyar Ferran de Sagarra no té
tantes ocasions de lluir les seves especials
habilitats que l'acreditaren en l'anterior
Ajuntament.

Tothom ha pogut adonar-se d'això, fins
un masover que no fa gaire deia a un ger-
mà de l'esmentat regidor, el nom del qual
equivocava d'una manera ben singular:

--Compto que ara al senyor Fernàndez
, ol tonen ,n4' hen fPrm^t

Malaguanyada afició!
El nom del magnífic pintor Josep Maria

Sert torna a estar en voga.
Una de les sales del Palau de la Societat

de les Nacions serà decorada per ell.
Josep Maria Sert afegirà, (loncs, una nova

glòria a la seva producció artística.
Si en la seva primera joventut -- la jo-

ventut de Sert es renova constantment 
—aquest gran decorador hagués cregut el seu

germà Domènec, que li aconsellava, segons
sembla, de restar a casa en lloc de çórrer
món i dedicar-se a la decoració, el seu nom
no seria universalment conegut i admirat
com ho és avui.

Es atribuïda al germé de Josep Maria
Sert aquesta frase

--Si tan aficionat estava En Josep Maria
a la pintura, hauria pogut entretenir-se a
casa projectant els models de la fàbrica.

Com és sabut, els Sert fabriquen catifes.

Fuig del foc i cau a les brases
Amb retard, com gairebé li passa sempre,

el nostre company Joan Tomàs va explicant
als amics, a les taules del cafè, anècdotes i
més anècdotes del seu recent viatge als Pi-
reneüs amb motiu ¡le la Volta Ciclista a
França.

—Em veia negre, negre ! — diu —. No po-
dia deturar-me enlloc que no em preguntes-
sin detalls, que jo pobre de mi no sabia, de
la Volta. L'únic que no em preguntà res de
ciclisme fou un cambrer de Saint-Gaudens.
Era de Lleida. Em va demanar tat seguit

- -
	-com teníem «això de la llei de contractes de

-	-	 1sigui.	 perill•	 S.	 conreu)).

Davant del ,projecte elaborat de llei elec-

toral que serà presentat al Parlament en

una data próxima, l'opinió .ha reaccionat
d'una forma favorable. Sembla fins i tot
que s'ha produït en alguns sectors un unu
desig de pacificar la pugna que hi ha entre

les esquerres i la majoria de les dretes re-

presentades per la Lliga. L'interviu cele-	 9	 ttjJJ%
brat entre un redactor de La Vanguardia i

el senyor Duran i Ventosa, té en aquest

sentit una importància fonamental. Tot ell,	 I

sense dir-ho d'una manera explícita, gira	 )

sobre 1'importantíssim punt del retorn de la	 9

Lliga al Parlament. Es indubtable que al

vell partit Ii convé ara més que mai desfer 1

"error comès per algun dels seus prohoms
en un rampell de mal humor precipitat. La

proximitat d'una llei electoral dictada en un
sentit proporcionalista li seria a la vegada

Una excúsa i un esperó urgent. La Lliga

veu amb certa angúnia com s'acosta el dia	 ''	 ,^`

/que el sistema d	 'e representació propnrcio-	 «	 o	 0

nal tindrà vigor a Catalunya.	 1
Per què?

Molt senzill: perquè la situació de les	 ter•

dretes catalanes és molt diferent de com es

troben situades les esquerres. Aquestes, per

`la 'força mateixa dels fets, s'han hagut d'a-

plegar en una Coalició que realitza d'una I	 s

manera aproximada un sistema proporcio-/
nal • Quan no volgueren procedir així el po-

ble els retirà la confiança i foren vençudes

a les memorables eleccions darreres de di-

putatç ,d Parlament de la República. La Alemanya, Alemanya, sota les bofes de qualsevol emblanquinador... in der Welr!
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 1d e I a Sobre els cognoms. — No-fa pas moltse s 1: 1 y a	 filies que vaig rebre la visita d'un descone-

gut el qual desitjava parlar-me d'uns pro-
pòsits perfectament respectables. Aquest

cia 
ciutadana t a d a n a	 desconegut em féu passar la seva targeta,

¡nfàn 	 ien' ]légir-la em vaig qúedar una mica pa-
rat ; el- visitant es deia dos cognoms d'un

• grotesc pujadíssim, gairebé mal sonant, per

FA JUST ARA vtx'r- t-vorr ANYS	 Heus ací el dilema tràgic. Què era pitjor ! i DumAnec Joan Sanllehy, que presidia.	 no dir indecent del tot. Als dos cognom

	

per a l'infant de començos de segle : el car-	Havia començat la batalla.	 n'hi afegia un nom de pila d'aquells que

Fa just ara vint-i -vuit anys que començà	 rer, la ]lar, l'escola? No hi havia diferèn-	 L'Església es creia ofesa. Era inútil que	 un pàdrí mal intencionat només pot posar

la mobilització estival de la infància ciuta-	 cia : al carrer, tots els perills de la via pú-	 homes de reconeguda religiositat haguessi q 	 a una criatura per fer-li la guitza durant

	

dana. De temps que el mots sana in cor- j blica, la intoxicació de l'aire podrit per	 votat el Í'ressupost, estimant que amb el	 tota la vida. El visitant era un senyor cor-

1 ore sano era com una mena d'obsessió.	 manca de sol i sobra d'humitat; a la llar,	 projecte no es ferien els sentiments reli-	 rectissim, d'una serietat i d'una bona edu-

L'espectacle de les multituds infantils, de-	 la promiscuïtat, l'amuntegament, la insufi-	 giosos de ningú. No suposava res que en el	 eació envejables, i dei seu vestit, de la seva
A: é 1't	 1	 t	 E	 fi ,,r ..l manera d'enraonar no se'n des re

LA CIUTAT 1 EL CAMP

La mobilització

Sortida d'una Colònia directament per al lloc de sojorn

Calafell: Els escolars de Vilamar a l'ombra de la pineda

das, Pere Badia, J. Borrell i Sol, Josep
Oliva, Antoni Marsà, Guillem López, Josep
Rogent, Francesc Layret, F. Puig t Alfon-
so, L. Duran i Ventosa, Francesc Magri-
ñá, Josep Rovira, Narcís Fuster, Pasqual
Payá, Joaquim Giralt, J. Vila Moliné,
A. Fargas de la Flor, Joan Batlle, Enric
Nello, Ramon Palau, L. Zurdo de Oliva-
res, Pere Galí, Pere Rahola, Francesc Es-
teva, Jesús Pinilla i Santiago Valentí i
Camp. Votaren en contra, Jaume Moré,
Salvador Roca, Ferran de Sagarra, Narcís
Pla i Deniel, Artur Giménez, Josep Nubiola

a aquests; servei d'autobusos per a Semi-
colònies i transport de sortida L retorn de
Colònies a les estacions extremes o bé di-
rectament als i dels llocs de sojorn. Final-
ment, una oficina especialitzada, el personal
de la qual ha d'augmentar-se durant els
mesos de juny, juliol t agost. No voldríem
equivocar-nos, però pensem que tot plegat
sumarà almenys unes suo persones, que al-
gunes hores del dia han de multiplicar-se.

PERE CASALS

(Acaba a la pàg. 8, col. 1)
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pauperades,	 escrofuloses,	 provocava sovint ciéncia de	 lloc ;	 a l'escola,	 la insuficiència

indignacions literàries en les quals mai no i	 l'amuntegament.	 Tot era pitjor. Un es-

mancava	 l'aforisme	 llatí.	 Les	 escoles	 de tudi fet sobre	 Too nois de distintes escoles

Barcelona eren insuficients, dolentes ; algu- públiques donà aquest resultat :	nois sans,

nes,	 infectes. lnfants,	 mestresses i mestres 8;	 infeccions	 tuberculoses	 diverses,	 qo;

les	 deixaven	 com	 si	 els	 alliberessin	 d'un constitucions	 anormals,	 15 ;	 altres	 afec-

malson.	 Els temes de la cultura i de l'e cions,	 7...
ducació física eren amplament
tractats	 en	 revistes,	 diaris	 i
conferéncies.	 Es	 parlava	 de
Pestalozzi, Concepción Arenal,
Montessori,	 Horace	 Manu,
Harris, Bergmann. Les com-
paracions amb Alemanya;
Suécia,	 Suïssa,	 Austràlia,
Nordamèrica	 i	 altres	 països
arribaven a fer angúnia. S'es-
tava, però, formant un estat
d'opinió	 que	 no	 tardaria	 a

ycristallitzar	 en	 quelcom	 de t
pràctic, en projectes de gran t,
transcendència que havien d'a-
passionar profundament la ciu-
tat, (1110 enfrontarien dues ten-
dèncïes	 aparentment irreduc-
ibles. T	 sL'any 1906, uns homes que e
tenien també la preocupació	 z à
de l'ensenyament general, es- a,

peeialment de l'educació física ert
de	 la	 infància,	 dugueren	 a
l'Ajuntament un	 pla de Co-
lònies Escolars. Aque11 mateix g	 °'
estiu començà	 la	benfactora
obra	 de les Colònies ; en fo-	 ^^ .	 à	 ^.
ren	 establertes	 sis,	 tres	 de	 a ^^
noies i tres de nois, que pas-	 ' r
saren el mes d'agost a Coll- y
bató, Sant Celoni, Llinars del a	 i
Vallès,	 Sant	 Feliu	 de	 Codi - r
nes, Caldes de Montbui i Vi-
lassar de Mar.	 Cada colònia
constava	 de	 m	 places ;	 en
conjunt,	 I zo	 infants	 i	 15,000
pessetes	 despeses.	 Els	 resul-
tats foren magnífics.

La	 iniciació	 era	 modesta,	 •Tns,crr	 de Mar :	 Els nens	 de	 la	 Colònia «Turissai,
Podi 	 dir-se q	 es	 tractava entre les barques i els pescadors

'un	 assaig.	 '
'
impuls,	 ambd	 L

tot, estava donat, 	 Les Colò-
nies,	 empeses	 per barcelonins	 de cor, per I LA sATALLA GUANYADA

homes apassionats, anirien fent la seva via. 1
Dos anys més tard, el 1908, seria presentat Com hem dit abans, l'any 1908 fou pr

el Pressupost Extraordinari de Cultura, que ¡ sentat a l'Ajuntament el titulat Pressupo

dividiria	 de	 moment	 els	 ciutadans,	 però ! de Cultura, el	 qual	 era aprovat el dia

gràcies al qual, vint-i-sis anys després, re- I de febrer.	 Votaren	 en	 pro,	 Albert Basta

coneixeríem que	 aquell	 Pressupost,	 la ve-
heméncia d'aquells moments, han tingut la
superba eclosió de l'obra realitzada fins ara. ,

No s'hi val
Sembla que, realment, la desaprensió de

bon nombre d'orquestrines, boys, jazz, ter-
cets i altres executants ha arribat al cap-
damunt de l'atreviment : s'inventen uns
quants noms de xarlestons, valsos, havane-
res i blues, amb els consegüents pseudò-
nims, els anoten, amb la més gran tran-
quil .litat del món, a les llistes diàries d'e-
xecucions, i el Sindicat d'Autors les paga
religiosament.

Mentrestant els que han suat tinta da-
munt els pentagrames i no estan enrolats
en cap colla, no cobren ni cinc per més que
s'esgargamellm,

—I pensar que encara he de pagar mil-
vuit-centes pessetes a can Mora ! — sospi-
rava un èmul de Joan Strauss.

Fanalefs í quifarres
A la revetlla regional celebrada al Poble

Espanyol, dina un gran devessall de tipi-
cisme, un paleta aragonès engegà, amb
aquella sana intenció que és de suposar, la
següent cobla

Si al grito de «Viva España !»
alguno hay q ;e no vesponde,
si es hombre, no es español,
y si es español, no es hombre !

Un andalús molt castís cuità, peròs `a fer
de diplomàtic :

—Cáyese ei' arbañi, que nos va a aguh
la suaré!

Demoris =Lázaro

L'altre dissabte, al Casinet de Baix, de
Sitges, havien organitzat una funció teatral
benèfica a base de la Marina cantada per
Hipòlit Lázaro.

Donava la casualitat que al Casinet de
Dalt ja feia temps que tenien contractat
per al mateix dia i hora el Demon's Jazz,
el qual, a desgrat de les múltiples pressions
que se li feren, no volgué ajornar la data
de les seves execucions.

Els del Casinet de Baix confiaven, però,
guanyar la batalla, creient que, ultra la mo-
tivació filantròpica, comptaven amb els pi-
nyols de l'Hipòlit, esdevingut popularísslm
entre la gent de mar i la colònia. Amb tot,
la realitat fou ben bé una altra : el Casinet
de Dalt s'ompli i al de Baix tan sols hi
havia mitja entrada.

Un intellectual de la població volgué jus-
tificar el fet

—No sé de qué us estranyeu. Som a Sit-
ges o a Oberammergau?

La III Setmana Cultural
Valenciana

Els congressistes de la 1I1 Setmana
Cultural Valenciana són a Castelló, on s'a-
caba de celebrar l'acte d'obertura. Després
deis parlaments de sempre, visiten l'Ajun-
tament i la Diputació, amb les consegüents
fotografies, i, acompanyats del president de
la Diputació i batlle accidental, van al
Museu.

Recorren algunes sales ; fotos, converses
i rialles. Tothom està content. En això, el
president del Centre d'Actuació Valencia-
nista, Antoni Bori Rico, es posa al davant
Puu yuaarvr-i 1'ubociva aLcistauicul. Al tu-

lo1tat hi ha un nu de dona pie. de color. Ell
no se n'ha adonat, però el coix Selma (pre-
sident de la Diputació) se ]i acosta t ]i
diu a cau d'orella

—Vaja, ja sap vostè on es posa, eh? Això
és el millor.

Completament Setmana Cultural!

CONTINENTAL
Claris, 5. = Telèfon 19163

_	 BARCELONA

Exit en la mida
Cocbatea inarrugables

'	 Pivamee a bo¢ prou

JAUM I, ii

'	 Telèfon 11655

projecte 	 uigwc 	 mccia mon	 ,	 u	 s que un
ensenyament donat en aquests termes pot

gua	 p
nia altra	 cosa	 que distinció i	 respecte.

contenir elements contraris a la religió ca- La visita d'aquest bon senyor em va fer
tòlica?	 En	 tal	 cas	 la fórmula no respon-	 1 pensar una vegada més sobre aquesta qües-
driá	 al	 propòsit dels seus	 autors,	 ja	 que lió fatal i humanfssima dels cognoms que
aquesta	 clarament	 manifesten	 que	 no de-

1
portem	 i	 que	 representen	 la	 inesborrable

sltgen	 allunyar	 de	 les	 noves Escoles	 cap classificació	 familiar de cadascú	 de	 nosal-
ciutadà de Barcelona. Podrà afi rmar-se que	 I tres. Chesterton diu que no hi ha escola de
un ensenyament totalment religiós és millor la vida més	 forta	 que la	 familia.	 Aquella
des del punt d'albir confessional,	 però 	 1 manera vivlssima i directa amb què Ches-
del moment que han d'admetre's en les Es- terton diu les coses, ens presenta un infant
coles	 nois pertanyents	 a famílies	 que no que cau per la xemeñéia d'una basa i es
combreguen en el gremi de la religió ca- (roba enmig d'una societat exòtica, hetera
tòlica,	 és indubtable que no pot arribar-se gènia i irreductible que és	 la seva	 pròpia
a	 una	 més	 respectuosa	 tolerància	 de	 les	 1 família :	els	 pares,	 els	 avis,	 les	 .ties,	 els
creences de tots.» No hi valien pas raons! germans,	 les criades, els gossos,	 els	 gats,
Era ben bé perdre el temps parlar de tole- etcétera ; i amb tots aquests éssers, el no
rància al Comitè de Defensa Social ! caigut per la xemeneia ha de créixer, ha de

Fou	 oberta	 una	 informaçió	 pública,	 a barallar-se, ha de plorar, ha d'estimar, ha
la	 qual	 concorregueren	 entitats	 polítiques, de riure,	 ha de	 lluitar amb	 el mal geni,
culturals, religioses, de tota mena, les unes	 • amb la ignorància, amb la poca-solta, etcè-
defensant el	 Pressupost,	 les	 altres	 presen-. tera,	 etc.	 Chesterton oblida	 que a	 aquest
tant-lo com una heretgia. El dia Iz d'abril nou caigut per la xemeneia, a més a més
els protestataris donaren un	 míting al Tí-	 I de	 totes	 aquestes	 desgràcies, li 	 marcaran
voli ; el dia 1 9 del mateix mes,	 un altre al	 I l'esquena amb un nom que és el cognom
Frontó Comtal, organitzat per la Junta Dio- , familiar, que no se'l podrá treure mag més

pcesana	 al	 qual	 s'adherí tota	 la	 resta do9	 I de sobre, i servirà per distingir-lo dels seus
les	 desferres caciquils	 de	 Catalunya	 i	 la semblants,	 a estudi,	 i després a la milícia,
meitat dels homes representatius de la IJi- la clerecia, a la burocràcia, o a la presó
ga.	 El	 dia 5	 de	 maig,	 l'alcalde	 Sanllehy h ,allà on sigui, fins arribar a l'esquela mor-
suspenia la Base cinquena del Pressupost tubria	 que és allí on s'acostuma a gastar
i abandonava immediatament l'Alcaldia, que Inés luxe	 i	 niés detall	 che noms i	 de 'cog-
ocupà Albert Bastardas ; el Municipi	 pro-

de	 la toms, perquè ]'esquela mortuoria és el pòs-
testà	 seguidament de	 la	 suspensió
dita Base. Dos dies abans, els diputats	 a 1 tum badall de la vanitat humana,

Corts senyors Carner, Vallès i Ribot,	 Ioro- Una cosa fàcil d'observar é	 aquella mena'
che satisfacció	 que tots	 nosaltres	 tenim pel

todo,	 , ¡ i J.	 Torras
amb 

hes ,	 Rodés, Coro-
nostre cognom ;	 si	 no fos aíxí, és gairebé

mines i J.	 Muses, amb les adhesions dels
diputats absents E. Calvet, Marial i Salva-

r
segur que	 no podríem viure, ;perqué entre
els co nomshi ha de tot i la comicitat de

T e la, es p at, se 	'a 1á disposició de r alcalde
certs	 cdgnoms ultrápassa les imaginacions

de le ciutat, senyor Bastardas; per Befen-
sor el	 Pressupost.	 Articles de	 diaris	 i re-	 ` més treballades. Jo váig conèixer fa anys a

vistes,	 discursos	 i	 pastorals	 tenien un	 to
1

aracuaMadrid uii sen or	 e es deia Panit	 p	 -Y	 ^^
encès de combat que engrescava tothom.
El dia 18 de maig es féu el Míting de la

tro , y Bollos ;	 alguc a vegada	 que explico
aquests dos cognorns, els que m'escolten no

Tolerància al Tívoli, organitzat per entitats ho volen creure,	 i es pensen que és una
1 facecia	 inventada	 per	 mi,	 i	 resulta	 que

obreres i populars de la ciutat. Els recursos
presentats contra el Pressupost eren rebut- I aquests cognoms eren autèntics i que aques-

jats. Finalment,	 perd, les dretes	 que	 intri- tes coses no es poden inventar. 	 A Barce-

gaven	 desesperadament a Madrid, es sor- lona hi havia una famosa copisteria al car-

tiren	 amb la seva :	l'autoritat governativa rer de les Magdalenes ; l'amo d'aquesta co-

suspengué	 cl	 Pressupost Extraordinari de pisteria era un senyor que es deia • Deogrà-

Cultura,	 el dia zs de febrer de 1909. Les cies Claveguera. Una vegada don Raimon
dretes havien guanyat aquell encontre, però 1 d'Abadal	 li va insinuar	 el	 convenient que

vint-i-sis anys després Barcelona guanyava li fóra substituir el seu cognom de Clave-
la batalla en tota la línia. Vegeu arreu la ¡ guera pel cognom matern, 	 però el senyor

superba florida de Grups Escolars,	 l'insti- i Claveguera, una mica escèptic, li contesté:

tuclons	 com :	Colònies	 Escolars	 d'Estiu ; «Veurà, don Raimon, és que de segon cog-
Escola de Mar ; Banys de Mar ; Vilamar, nom em dic Ninot.»
de Calafell ; Can Puig, de la Rabassada ; El que passa amb els cognoms és que
Colònia	 Permanent	 de	 Berga;	 Colònies moltes vegades cauen damunt de la persona
Permanents de Martorelles i del Tibidabo ; ! com una mena de sarcasme. Jo recordo que
Escoles de	 Basc, de Montjuïc i	 del	 Gui- quan era un xaval, venia a casa meva un
nardó ; Escoles de Vilajoana,	 de Vallvidre- pobre home ex-mestre d'estudi, a demanar
ra ; Colònies d'aprenents. de tant en tant alguna	 americana vella o

algun harret fora d'ús; aquest pobre home

LA MOBILITZACIÓ DE LA INFÁNCL4 1 es deia Magí Valent i Tivat, i puc afirmar

que era arrugat i tristíssim com	 un cigró
Ara podem compendre per què és possible L tenia una veueta dolça i tremoladissa com

l'esplèndida mobilització de la infància ciu- el cant de la cadernera.
tadana, cada any, en arribar els mesos de i	 No hi ha dubte que hi ha cognoms im-
juliol i	 agost.	 Recordem	 aquella primera ' ,possibles, que són una mena d'handicap per
xifra de l'any	 1906:	 sis colònies de zo pla-, poder fer alguna cosa útil en aquest món,
ces cada una,	 o sigui Izo infants. Ara,	 en- i	 perquè	 la gent	 que passa pel	 carrer es

guany,	 2 ,8o7	 infants	 a Colònies	 Escolars pugui	 pendre	 seriosament	 els	 desgraciats
d'Estiu ;	 1,865	 colons,	 a	 Semicolònies ; que duen aquests cognoms,	 però malgrat
roo	 infants	 a	 la	 Semlcoldnia	 Escola	 de això hi	 ha un	 legítim orgull, fins a voler
Mar ;	 550 escolars	 a les Colònies Perma- guarnir	 d'històries	 glorioses	 els	 cognoms
nents ;	 Banys de Mar, 6,000 infants.	 Prop ; més desarrapats. Des de Barret a Sabata,
de 12,000 criatures que beneficiaran de l'or- totes les peces de vestir serveixen de cog-
ganització	 estival	 del	 nostre	 Ajuntament, nom, tots els animals de la creació — una
Aquells	 Tz	 infants requerien	 Iz	 professors vegada vaig trobar un document signat per
i una oficina incipient, integrada en la Co- un Lluís Porc —, tots els estris de les arts
missió de	 Governació ;	 avu1,	 especialment

de i els oficis, tot	 allá	 que	 serveix per enca-
durant l'estiu, han de mobilitzar-se més rar-se amb la terra i el mar ; els cognoms
zoo mestresses	 i mestres, amb nombrosos no s'acaben mai i la seva insospitada comi-
directors.	 Un	 crescut	 nombre	 d'auxiliars

de citat és infinita.

e-
per als	 serveis	 de	 taula,	 cuina,	 rentat
roba, serveis generals de Colònies, Semico- Els pobres que duem el nostre cognom

a	 avesar-nos-hi	 tant,	 l'hem dit	 iarribem
st
I('

lònies i	 Colònies permanents ;	banyistes 1
auxiliars de platja per als Banys de Mar; repetit	 tantes	 vegades	 des de] primer coptantes

es i va
servei de recollida i retorn dels concurrents que ens 	 viren	 untar a estudi

causar un moment deen la fresca
crueltat dels nostres companys, que no po-
dem veure-hi altra cosa que el nostre cog-
nom,	 i si no ens n'acontentem és perqué
no volem.

i De tant en tant, però; es troben raríssi-
»r mes espècies que tenen de llur cognom una

idea filosófica al marge de les vanitats hu-
manes.	 Hi ha cognoms com Valls, Puig,
Vila, Vidal, Comes, molt estesos a Catalu-
nya; un altre d'aquests cognoms és Sala.
Des del famosíssim bandoler Joan	 Sala i
Serrallonga fins al senyor Alfonso Sala mar-

d'Egara i prohom de la dictadura, aqués
f Catalunya hi ha infinits Sala, estesos entre

tots els estaments. 	 Doncs bé, una vegada
un amic meu va rebre la visita d'un senyor,

-s i en preguntar-li la minyona	 la seva	 grà-
. cia, aquest senyor va quedar una punta in-

gir,	 t decís, va arronçar les espatlles i amb una
t veu de les més desolades i les més grises

contestà: «Digui-li que hi ha un tal Sala...»

,	 ,	 • JOSEP MARIA DE SAGARRA

EL CARRER OLA LLAR?

Per sobre de tot, prescindint de particu-
larismes, d'irreductibilitats de clan, Barce-
lona havia de seguir les orientacions mo-
dernes de l'escola en la formació integral
del noi ; l'educació física no podia ni devia
negligir-se; l'home intellectual i moral ha-
via d'ésser el centre de l'esperit del demà
però ]'home fort i sé exigia també certa
llei de preferències.

Qué era pitjor per al noi del 1906, el
carrer, la llar o l'escola? D'una manera
total, la nostra ciutat no ha patit mai els
amuntegaments urbans de moltes altres.
Sant Andreu ha estat sempre edificat amb
cases baixes, carrers assolellats ; també
Horta; tot Sant Martí (exceptuada la limi-
tada zona del Clot) ha tingut molts espais
lliures ; Gràcia tampoc ha tingut condicions
del tot dolentes ; Les Corts, tampoc ; Sants
i Hostafranes, d'estructura semblant a Sant
Martí. La infància de tots aquests barris,
mal que mal, tenia aire i sol al carrer, en-
cara que no sempre tingués el suficient a
la llar i menys a l'escola.

El problema angoixós no era, tanmateix,
el cinturó de la ciutat, sinó la ciutat vella.
A la dreta del casc, dues zones ben delimi-
tades : una situada entre el carrer del Con-
solat, Santa Maria-Born, carrer del Comerç,
Pablo Iglesias (Princesa) i Laietana ; altra,

1 carrer del Comerç, Saló de García Hernán-
dez, Alt de Sant Pere, Laietana, Pablo
Iglesias. Les dues zones tenen nombrosos
carrers en els quals el sol només entra al
bo de ]'estiu, en caure verticalment com
plom fos. A l'esquerra de la ciutat, des de
Santa Madrona, pujant pels carrers de
Montserrat, Guàrdia, Est; Mendizábal, Cer-
velló, Xuclà, Ramalleres, Tallers, decan-
tant a Valldonzella, fins a la Ronda de Sant
Antoni, Rondes avall, fins a Santa Madro-
na altra vegada, tot és igual o pitjor que
a la banda dreta.

EXCURSIÓ EN AUTOCAR PULLMAN

a

Suïssa, Els Llacs i Els Alps
Nimes, Ginebra, Lausanne, Berna, Lucerna,

Interlaken, la ]ungf rau, Montreux, Aix•les.Baíns,
Avinyó Beziers.

Del 12 al 19 d'agost : pessetes 475
TOT COMPRÈS

VIATGES CATALONIA
RAMBLA DELS ESTUDIS, 11 • TELÈFON 14774
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PAIS VALENCIA

Setmana Cultural Valenciana

	

De sobres és sabut que el nostre proble-	 lumnari es llegeix : «Casa famosa sóc en	ma, el del recobrament del País Valenciíi,	 quinze anys edificada. Compatriotes, tasteu

	

és un problema de cultura; d'una cultura	 t veieu quant bona és la contractació que

	

elementalíssima, d'analfabetisme històric,	 no porta l'engany. en la paraula i no dóna

	

d'analfabetisme patriòtic, d'analfabetisme	 els diners en usura. El que així ho facilingüístic, de dignitat i de vergonya,	 viurà molts anys i gojarà de la vida eter-

	

Per això, amb un heroisme i una cans-	 na)), és el poema al monument. L'escala, la

	

tància dignes d'elogi, el Centre d'Actuació	 torre, el pati dels tarongers, el Consolat de

	

Valencianista, lluitant contra la indiferèn- 	 Mar, amb el seu enteixinat únic, de l'antiga

	

cia, la covardia i el boicot d'uns i altres,	 Casa de la Ciutat, que es volia vendre per

^, Dia de la Confraternitat

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

GRA6EES POTENCIÁIS DEL DRt SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Ne u rastèn la, tmpofencie (en fofes les aevea maoiEesfadons),
mal de cap, ceesemanf mental, pacana de

memòria, verfígena,fadiga corporal, f:emolors,dispepaia nervio•
sa, pelpifacions, óiíerisme í fresfores nerviosos en general de les
dones i tots ela frasfons orgànics que ünauin per causa o erigen esgota.
ment nerviós.

\/	
Loa Gragees potenclals del Dr. Solvré,

món que un medicament aóa un elemenf essencial del cervell, medul'la i fof el sistema nerviós, regene•

rast el vigor sexual propi de l^eda cuneervenf la seluf i prolongant la vida; indicadas especialment ala esgo-

fafa en la seva joventut par tofa mena d'excessos, ab que vsnfiquan treballa eaceaeius, tant dsica com morals

o infel'lecfusls, esportisfes, hornea de úlnciea, financiera, artistes, comerci anta, indusfriala, pensadors• efe,

aconaepuinf sempre, amb les Gragees pofenciale del Dr. Soivré, tots eb esEurcos o exeráds Eddlmenf

1 disposmf rorganisme per cependre le sovint i amb el mànn resultat, arribant a 1'estreme vellcaa i sense

violentar l'organisme amb energies prdpiee de Is joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer se'n

Venda a 6'60 pies, flascó, en Iotes les principals farmàcies d'Espanya, Portugal 1 América

NOIA. —Dldglnhu r trametent 025 pur. ae rtgeIL de eones per al ,rangueiq a O/jaree, Laboratorio Sdke.

(erg, cerrar del Ter, 16, Barcelona, rebreu grau on !libre eepfkuau sobre /aneo. duenrolllmnent 1 rracta.

ninot ¿aquejes ,nalaloa

Armes

o M	 OST
 curtes i llargues !a preus especials i Facilitats de pagament
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Miran
a ora ®n va Alemanya?

En ucasiú de la mort uo inesperada, do-
nada l'edat, del mariscal Paul Benecken-
dorf von Hindenburg, s'ha donat una prova
d'objectivitat i d'esperit obert. En efecte,
els diaris de tots els països — els ex-ene-
mics en primera línia — han reconegut els
mèrits de soldat del difunt mariscal. prus-
sià. Aquest judici unánime descansa sobre-
tot en les batalles de Tannenberg i dels

DESPRES DE LA MORT DE HINDENBURG

es llança com cada any a celebrar la Setma-
na Cultural al mig de les Festes de Sant
Jaume..

I quines festes! El benaurat Ajuntament
republicà - autonomista - radical - poca-sol-
ta que tenim el goig de fruir a la ciutat de
València, no mira prim. Fa tres mesos que
els empleats no cobren, les receptes de be-
neficència no hi ha manera de canviar-les
en pessetes, i aquest any no s'ha fet el Cer-
tamen Musical, festa típicament valenciana,
que feia acudir a la ciutat, junt amb les
bandes de música, milers de forasters acom-
panyant els músics dels pobles respectius,
perquc, segons asseguren males llengües,
encara no s'han fet efectius els premis de
l'any passat.

Doncs bé, fugint d'aquesta immoralitat
ciutadana-adtnintstrativa, la 111 Setmana
Cultural Valenciana fou la nota que sobre-
sortí neta, honorable i patriòtica, aixecant
a l'aire el seu gallardet virolat sota el signe
de les quatre barres de la nostra bandera.

La Iii Setmana Cultural Valenciana co-
mençà a Castelló i firà a Alacant : era desig
de tots que les•très ciutats germanes i les
seves comarques hi prenguessin part.

A Castelló es féu l'obertura i l'Ajunta-
ment radical de que fruïm—que transforma
càrrecs de bibliotecaris en mecanògrafs per-
què es colin els de casa, etc., etc.—donà a
l'acte un to de misèria que feia vergonya,
i ens van rebre, segons ens diuen, perquè
el diputat valencià de la C.E.D.A, senyor
Villalonga es posà pel mig.

Després a València es celebrà la Diada
de l'Arquitectura, de la Pàtria, de la Con-
Fraternitat, de l'Agricultura, del Llibre i de
la Indústria.

I cada Diada un èxit i una promesa; ja
no eren sols els valencianistes els que acu-
diren a les visites i a les conferències ; era
el poble que, fugint de l'escarot del carrer,
es refugiava en la nostra setmana, per a
guarir-se les nafres político-autonomistes i
sadollar -se en aquell ambient ample, clar,
lluminós, pur, valencià, però valencià per
totes bandes, sense empelts forasters, dels
quals estem tan cansats.

Hi hagué diverses conferències, Francesc
Mora parlà sobre Arquitectura; Emili Bent,
sobre Geografia del País Valencià; Vicenç
Giner, sobre El Tribunal de les Aigües en
Ja seva evolució històrica i funcionament;
Antoni Bru, sobre Els nostres recs en el pas

-sat i en l'esdevenidor; Teodor Llorente, so-
bre La 1mQremta a València; Rafael Cort,
sobre L'Escola Industrial ; Josep Maria
Ibarra Folgado, sobre Els Gremis de Valèn-
cia. Carles Salvador donà tres conferències
sobre llengua : El valencià dels nostres clàs-
sics, El valencià de les normes i El valencià
que ara es fiarla ; els mestres valencians

—Associació que nasqué en la II Setmana
Cultural—feren dues reunions acordant fer
a les vacancss de Nadal o Pasqua una Set-
mana Pedagógica semblant u l'Escola d'Es-
tiu de Barcelona.

Cada Diada tingué la seva nota simpà-
tica, valenciana, alegre, culta i patribticá.

La festa d'infants i de flors feta per l'As
-sociació Protectora de l'Ensenyança Valen-

ciana ; la visita a la Llotja, aquella cons
-trucció gòtica meravellosa, símbol del nos-

tre abundós i gloriós passat, on al saló co-

cinquanta duros i •està evaluat en dos mi-
ions de pessetes.

La conferència sobre Geografia, evocant
les nostres antigues i encara vives comar-
ques, les característiques de les quals no
han pogut anullar ni lleis ni despotisme.
L'homenatge a Cebrián Mezquita, un dels
fills de «la morta vivan, fa poc traspassat,
ens recordà l'esforç d'aquells patriotes que
lluitaren amb la indiferència de tot un
poble.

El dinar de germanor on es reuniren els
patriotes de totes les comarques. La Sessió
de Confraternitat al Paranimf de la Uni-
versitat amb parlaments plens de fe, de
seny, de patriotisme i d'esperança.

La visita a l'Escola Industrial, don sur-
ten formats els obrers valencians. L'anada
a l'admirable Granja-Escola d'Agricultura
de Burjasot. L'assistència a una sessió del
Tribunal de les Aigües, i les conferències
sobre el dit Tribunal i els nostres recs que
són la nostra riquesa. La documentada dis-
sertació dels Gremis valencians, que fort la
millor conferència.

I vulgues que no, arribà el dia de la clau
-sura, i els patriotes de totes les comarques,

en autobusos i autos particulars, travessi
-rem l'horta de la ribera, els arrossars de

Sueca, Cullera, Sollana, viles i més viles,
barraques, llauradors amb saragüells, Gan-
dia, Bellreguard, el Montgó, Ondara, Be-
nissa, i de sobte el mirall de la Mediterrà-
nia a l'esquerra amb el roqueram d'Ifac al
mig d'aquella blavor de mar i cel, Calp,
els túnels del Mascarat, pins, palmeres, vi-
nyes verdes vora mar, badies, platges, mun-
tanyes, Altea, Benidorm.., Qui ha dit que
la terra catalana no arriba fins Torrevella
i Oriola? Des de Roses a prop de Múrcia,
on es romp el paisatge? Tot ell és una con-
tinuïtat, els mateixos arrossars de l'Albu-
fera estan a Amposta, la nostra horta és la
de la ribera de l'Ebre, les nostres platges
de Sant Joan, Benidorm, Benicasi, Oropesa,
són les de Sitges, S'Agaró, Roses, etc. No
hi ha un límit que digui ací fina Catalunya;
Catalunya arriba fins la frontera de Múrcia.

En arribar a Alacant està plena de llum
i de joia. Allí es tanca la III Setmana Cultu-
ral Valenciana i el Batlle de la ciutat (allí
no mallen els radicals) ens digué : uClau-
suro aquest acte, però obrint al mateix
temps el solc on ha de néixer la llavor de
la lluita per a l'esdevenidor.n

Un bon grapat d'Ajuntaments i d'entitats
adherides ; els patriotes, a milers. El mis-
satge de la Generalitat de Catalunya que
signava el Conseller de Cultura senyor Ven-
tura Gassol, tou saludat amb una ovació
a peu dret imponent.

I quan tothom creia que la tasca valen-
cianista finia, arrenca el vol—ocell virolat

—sota el cel de la Gran Catalunya, La Repú-
blica de les Lletres, quaderns trimestrals de
literatura, art i política, que per a honra
i orgull de la nostra Renaixença han h an-
çat als quatre vents de la Pàtria, Miquel
Duran de València, Eduard Martínez Fer

-rando, Salvador Donderis i Tatay i Enric
Navarro Borràs.

Alegrem-nos tots, els catalans dels dos
costats de l'Ebre i els de l'Illa Daurada.

ENRIC SOLER GODES

Hindenburg
Paul Ludwig ¡fans Atltoa von Beneckeu-

dorf und von Hindenburg ¡Savia nascut el.
2 d'octubre de 1847 a Posen, Oil son pare
estava de guarnició.

Va gendre part a la guerra contra Aus-
tria en 1866 i a la franco-prussiana en 187o.
En retirar-se del servei actiu, en 1911 estava
ja bastant oblidat quan, esclatada la guerra
europea i posat al comandament del vuitè
exèrcit, a la Prússia oriental, derrotà els
russos a Ta'nnenberg, batalla que fou Com

-parada a la del Mame a Franca. Esdevi+i-
gué de cap l'heroi nacional.

*x*

Hindenburg no havia, volgut inai parlar
dava.iit del micròfon. Per fi, al cap de me-
sos de súpliques lii accedí. Va llegir unes
quartilles preparades pe'r endavant, i, abans
que l'operador tingués temps de tallar la
comunicació, els milions d'alenzanys que
escoltaven amb atenció aquesta primera au-
dició radiofònica, pogueren sentir la veu de
Ilindenburg que deia

—Ja està. ! Quina sort !
**x•

Quan font heroi nacional, tots els ciuta-
dans omplien de claus la seva estàtua i to-
tes les poblacions el nomenaven ciutadà ho

-norari. Fins una de Silèsia, Zabrze, decidí
canviar de nom i dir-se en endavant Hin-
denburg.

Realment, ni els que n'eren fills devien
poder pronunciar aquell nom,

Lyauteij	 -

Un altre gran nom de la guerra que ha
desaparegut: el del mariscal Lyautey, al
qual deu França bona part de la seva ri-
quesa colonial.

Per la tardor de rgla, el president Poin-
caré recomanà als seus collegues de 1'Aca-
dèmia Francesa la candidatura de Lyuutey.

«El nostre comissari general al Marroc 
—deia —, en aquest moment, per les seves ac-

cions, és un dels nostres rnillors historia-
dors i un dels nostres més grans poetes.»

Lyauley fou elegit sense haver de fer cap
de les protocollàries visites.

Després de la guerra, Clemenceau tingué
el mateix tracte de favor, però no posà mai
els peus a l'Acadèmia. ; en canvi, Lyautey
no perdia sessió.

De totes maneres; ales primeres sessions,
Lyautey es quedà una mica sobtat per l'en

-sopiment de l'acte. Home d'acció, no s'ave-
nia als parlaments acadèmics. A la primera
sessió, no ea pogué estar de passar un pa-
per al seu vel, Jean Richepin, amb aquestes
paraules

aSempre.éc..taw-úiverté£.eáu ovni.?»
Richepin l'hi tornà ànib aquesta contesta
«Hélas !u .

^f x tf

Encara no fa molt, que Lyautey, trobant
-se entre amics tots si fa no fa de la seva

edat, els invità a sopar per al seu cente-
nari.

—Quin dia ?—preguntà algú,
—El 23 de novembre de 1954•
El que havia preguntat, que no era altre

que Barthou, consultà la seva agenda i res-
pongué

—El tinc lliure.
Quan Lyautey era a la Indoxina, a la

porta de la seva oficina de Hanoi )ti havia
im rètol que deia

«Teniu de debò alguna cosa a dir-me? »
Sembla que molts visitants, després de

llegir aquestes paraules, no gosaven trucar.

La metxa

(De Sennep a L'Echo de Paris)

Historieta alemanya

Goebbels s'havia queixat de la monotonia
de la premsa alemanya. Algú ha suposat
que potser ara hi hauria una mica més de
llibertat i que seria permesa la crítica «cons-
tructiva» del règim hitlerià.

Una prestigiosa publicació de Berlín re-
pararia una enquesta:

«Què reprotxeu al govern del Reich?»
Els premis són
Primer : deu anys de treballs forçats.
Segon : cinc anys de presó.
Tercer : tres anys de camp de coticen-

1 ració.

CUPÓ REGAL
Solament Per un mes i Perquè tothom pugui co-

nèixer els nostres treballs, fem una ampliació com-

pletament gratis a tot aquell que ens trameti una

fotografia i

6o cèntims en segells de Correus

CASA ROTCEN
Apartat de Correus 445

VALÈNCIA
Preus increíbles Per a professionals

El Hindenburg dels claus

llacs Masurians, on les tropes alemanyes,
manades per ell, derrotaren les russes, força

superiors en nombre. Natqralment, no es
tenen eh compte els seus esforços al front
occidental, que fracassaren completament,
encara que a moments semblaren reeixir.
En honor del vell soldat cal dir, perú, que
va compendre la impossibilitat de la vic-
tòria i va donar a Guillem II consells de
paca, que en el moment en qué foren for-
mulats — tres mesos abans de l'armistici 

—haurien evitat a Alemanya hores de pro
funda humiliació.

S'ha dit que Hindenburg, per bé que gran
soldat, ha estat inhhbil polític. Formulat
tan categòricament, el judici peca d'injust.
Durant la guerra, contemporàniament a la
unitat de comandament en tots els fronts
per ell volguda, sabé demostrar una habi-
litat política com potser no posseïren, ni
abans, ni durant, ni després de la guerra,

molts dels homes que ocuparen l'edifici de
la Wilhelmstrasse. En la segona revolució
russa, la que permeté l'adveniment del bol-
xevisme, Hindenburg hi tingué la seva
part. En aquell moment, només pensava a
reduir el nombre i la potencialitat dels exèr-
cits enemics, i el rus, si no excessivament
perillós, distreia forces alemanyes que po-
dien ésser esmerçades amb més utilitat en
els altres fronts. Per això, per consell de
Hindenburg, Lenin i l'rotzky trobaren fa-
cilitats, per part d'Alemanya, per a fer llur
revolució, amb la consegüent pau per se-
parat. De totes maneres, no pogué ésser
evitada la desfeta dels Imperis Centrals.

;f *

1'ots els diaris del món han publicat, més
o menys detallada, la biografia de Hinden-
burg. Més val doncs que ens l'estalviem, i
donem un ràpid cop d'ull a la seva obra
com a president del Reich.
Quan, en la primavera de 1925, acceptà,

prèvia autorització de l'ex-kàiser, la candi-
datura a la presidència, potser esperava fa-
cilitar el retorn al tron de l'exiliat de
Doorn ; però la seva voluntat fou obstacu-
litzada per esdeveniments que no havia pre-

rist o que no pogués superar.

La seva elecció a president de la Repú-
blica Alemanya no deixà d'ésser, a l'es-
tranger, un motiu de sorpresa i de mal-
fiança. Stresemann, que havia Iniciat, pot

-ser sincerament, d'antuvi, una obra d'acos-
tament franco-alemany que havia de con-
duir al pacte de Locarno, restà un xic im-
pressionat per la impensada elevació a cap
de ]'Estat del comandant suprem de .les
tropes alemanyes. Stresemann temé de veu

-re compromès tot el seu treball. Però no
fou així ; des de •la seva primera entrevista
amb el nou president, es veié encoratjat a
prosseguir la seva obra... ara que no sabem

si amb la mateixa sinceritat d'abans.
Els alemanys han tingut sempre una

mala diplomàcia — com reconeix el mateix
con Bülow — 'i han estat uns mediocres
psicòlegs. En aquell moment, no van saber
compendre quin era l'únic camí a seguir
per a la resurrecció d'Alemanya. Si el tractat
de Versailles era 'just i per tant sever, l'à-
nim dels països vencedors l'havia sensible-

ment atenuat. Semblava que volien carre-
c ar la responsabilitat de la guerra a l'em-

pecador i a la seva colla militar, i no pas
al poble alemany. Briand, fent-se intèrpret
d'aquest sentiment general, allargà amical-
ment la mà a Stresemann. Un esperit de
cordialitat semblava impregnar les dues na-
cions, desitjoses de cancellar els records del
passat i treballar per a un millor esdeve-
nidor. Homes com Briand, Herriot i Laval
facilitaren el retorn d'Alemanya al bon

camí, i naturalment, les con-
-	 cessions iniciades haurien es-

tat encara més grans i avui
Alemanya tindria internacio-
nalment una situació que la
Política hitleriana no pot fer-
li aconseguir mai.

Totes les esperances sobre
el retorn d'Alemanya al bon
camí caigueren una darrera
l'altra. Ara bé, quina ha es-
tat la influència de Hinden-
burg en aquest canvi ele po-
lítica del Reich, en un segon
moment basada en finasse-
ries i d'oberta hostilitat des-
prés? Manquen encara ele-
ments de fet per a arribar
a una conclusió. Però el cert
és que en els començaments
de la seva presidència, Ale-
manya tenia unes possibili-
tats d'entesa amb els altres
països, fes quals han estat
deixades perdre i fins volun-

tàriament rebutjades.
s•*iE

E1 que és sorprenent, gai
-rebé inexplicable, és que

Hindenburg lliurés el cance-
llerat a Hitler, després de
les reiterades proves d'hosti-
litat envers el cap dels nacio-
II al-socialistes.

Els que sostenen que Hin-
denburg, vell de vuitanta-
cinc anys, ja no tenia, d'en-
çà lel gener de ^933r una
voluntat pròpia, poden no
estar en el cert ; el fet és,
però, que llur asserció és

justïficada per l'estrany descabdellament dels
esdeveniments.
Recordem que, candidat contra Hinden-

burg, Hitler digué cínicament : «Tinc temps
(¡'esperar. El mariscal té més de vuitanta
anys, i jo només passo dels quaranta. Tinc
una ]larga vida davant meu.»

Ara Hitler és el gran triomfador, i qui
ha afavorit la seva victòria és justament
l'home al qual ell augurava la mort pocs
anys abans.

Tot just pòsada a mig pal la bandera a
Neudeck, entrava en vigor el decret-llei
aprovat in extremis pel Consell de minis-
tres, amb el qual s'atorgaven tots els po-
ders estatals a Hitler, d'ara endavant amo
i àrbitre del pals.

Així veiem començar a Alemanya una
experiència nova, la d'una monarquia ab-
oolufu 3cu qe tei afcttiu, perqut ningú u i
pot pendre's seriosament el plebiscit del ig
ilel corrent. Ha desaparegut definitivament
l'últim simulacre constitucional.
E1 que des d'ara és important de veure,

és quin camí entén recórrer Hitler. El 30
de juny va colpir sobretot l'esquerra, deca-
pitant una eventual oposició nacional-socia-
lista de tendència proletària. Haurà doncs
de repenjar-se en una reacció violenta de
les dretes conservadores i imperials? Fins
suposant que pugui recolzar-se en el terror

de les seccions d'assalt i ésser prou pui-
xant per a descartar les amenaces de re-
bellia d'una banda i de l'altra, Hitler per
força haurà de triar. Des del seu seient
dictatorial no podrà pas, aplicar el seu pro-
grama d'agitador revolucionari, alhora an-
ticapitalista i nacionalista.
Perd si Hitler fracassés i desaparegués

de l'escena, què s'esdevindria d'Alemanya?
Es aquest cm interrogant impressionant,

perquè fins suposant que el capitalisme in-
ternacional, a fi d'evitar una eventual bol-
xevització alemanya, contribuirà a apartar

les dificultats que Hitler trobi en el seu
camí, la força artificial que aixa li donaria
no resohlria la situació interior del país,
i a més a més vindria a afavorir els seus
plans bellicosos.

Els darrers fets d'Austria ho demostren
Brou.
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Mala invoca els esperits (Del film «Eskimon)
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EL CINEMA

Una nova sèrie de Disney
Després de Véxit universal dels films de

dibuixos animats, i, entre aquests, les me-
ravelloses Silly Symphonies en colors de
Wilt Disney, el popular creador de Mickey
està treballant actualment en un melodrama
detectivesc, que, a jutjar pel títol, deu pas-
sar en el món de les bestioles.

El re4orn de Glòria Swaneon
Glòria Swanson farà la seva reaparició a

la pantalla en la nova producció d'Erich
Pommer, Música en els aires. En el repar-
timent d'aquest film figuren també John
Boles, Douglas Montgomery, Al Shean, Ho-
bart Bosworth i Joe Cawthorn.

El segon paper femení anirà a càrrec de

ELS GRANS FILMS

« imo» deVanEsk
Ens plau assenyalar ja des d'ara la má-

xima qualitat del film de S. Van Dyke,
Eskimo, que s'estrenarà a Barcelona la
temporada vinent. Un film amb el qual el
seu autor ha vingut a reconquistar aquell
prestigi tan ben guanyat amb Ohnbres blan-
ques r que algunes produccions ulteriors ha-
vien fet empallidir. Diguem-ho sense ombra
de vacillaci6, Eskimo és una obra de pri-

mera	 classe, un d'aquells	 films	 dignes de gust de l'espectador, que Van Dyke ha clos

perdurar per tal com té un valor definitiu el seu film.
r permanent Llevat dels actors que fan de policia, tots

En ell, igualment que en el seu film, avui els	 altres intèrprets	 són	 naturals del	 país.

ja clàssic, sobre els mars del Sud, Van Dy- La pellícula descabdella davant de nosaltres

ke s'ha encarat amb primitius, per bé que una successió de paisatges polars d'una be-
d'una idiosincràsia totalment diferent. Ací, Ilesa austera, ensems que d'una gran qua-

també	 com allí,	 són els blancs,	 els	 civilit- litat fotogènica. Es en aquest marc de for-

zats, els que porten l'element de tragèdia, i mes estranyes sempre blanques, que la vida
una bona part del film sembla jugar-se a dura i primària de l'esquimal ens és reve-

base	 d'aquesta incompatibilitat 	 entre	 dos lada sota els seus trets més pintorescos. Des

tipus de cultura. També, encara, l'autor ha de	 la forma de besar fins	 a	 les curioses

volgut presentar-nos el primitiu sota aquell creences	 mítiques, passant	 per	 l'espectacle

caire roussonià que era el màxim atractiu dels treballs i dels jocs, és tota la vida d'una

poètic d'Ombres	 blanques.	 Altrament,	 no
sabríem portar més enllà aquest parallelis-

tribu perduda enmig de les solituds glaça-
des del Cercle Polar el que Eskimo ens re-

me.. Potser podríem dir, amb moltes possi- vela dins les formes més estrictes	 del dis-

bilitats d'encertar, que en Eskimo l'element curs cinematogràfic. Van Dyke és efectiva-

realista és molt més marcat que en Ombres ment un home que ni enmig de l'engresca-

blanques. Sens dubte que hi havia molt de ment pel document no s'oblida de la sinta-
reconstrucció en	 Ombres blanques,	 i tam- xi cinematogràfica ni de l'amenitat que tot

poc no podem oblidar que la protagonista film ha de comportar.
Van Dyke ha sabut donar-nos d'una faisóera de Hollywood.

En canvi,	 en Eskimo	 la veritat física i tangible la impressió de tot el	 que hi ha

moral hi és molt més acusada i l'obra sem- d'incompatible,	 de	 reciproca	 incomprensió,

bla concebuda amb una méntalitat més cien- entre dos codis morals, la moral de l'esqui-
tífica i per tant menys romàntica. mal i la noció del dret i de la justícia que

Efectivament, Eskimo és, abans que tot, mou la policia del Canadà. La mansuetud

un document. Ve a ésser un document et- patètica de l'esquimal que sofreix desespe-

nogràfic i de sociologia comparada de gran rat una	 persecució els	 motius	 de la qual
interès. Tot hi és supeditat a aquest interès, ell és incapaç de compendre, illustra d'una

i és	 així que l'anècdota no sembla justifi- manera	 concreta	 tot	 el	 tràgic	 inclòs	 en

car-s'hi sinó en funció del document. Van aquesta	 interferència	 de	 dues	 concepcions

Dyke,	 per donar-nos les seves	 anotacions
fotogémques	 sobre les	 poblacions dels	 es-

morals tallades amb una mesura diferent.
Quan Mala,	 perseguit	 pels remordiments,

quimals installades	 al	 nord del	 continent després d'invocar els esperits canvia de nom,

americà, ha hagut d'imaginar un protago- convençut de bona fe que amb un nom nou

nista i bastir una anècdota ; perd no sola- pot eludir	 la	 paternitat	 del seu	 crim, ens

ment	 ha	 fet tot això amb una	 discreció dóna també un exemple sorprenent d'aquesta
exemplar, sinó que a més a més amb 1'a- lògica de la participació que Lévy-Bruhl ha
nécdota imaginada,	 gràcies a multiplicar i estudiat d'una manera tan penetrant entre

diversificar	 les	 situacions,	 ha	 aconseguit
presentar, sota una gran variació de facetes,

els primitius.
Els	 indígenes	 parlen	 en el film	 en	 llur

la vida	 dels	 esquimals,	 característica	 que idioma nadiu i creiem que la cinta serà pre-

explica	 l'amenitat i	l'interès	 del film. sentada a Barcelona en una còpia en la qual

El protagonista, Mala, 	 és un expert ca- . no s'haurà comés l'estupidesa de doblar 1'es-

çador que un dia, mal inspirat, marxa cap quimal en espanyol. La còpia que hem vist

al Sud a la recerca d'algun vaixell on poder i oït duia rètols en anglès i espanyol i en

mercadejar unes pells i obtenir així un ri-
fle,	 és una cosa que li fa molta illusió.

espanyol sol.
Ens hem de felicitar que en el cinemaque

Es allí, acampant prop del vaixell, que la americà sigui possible portar a cap una obra

dona de Mala és raptada pel capità del vai- com Eskimo, tan seriosa, feta sense la m^ s

xeli i, per major dissort, morta mvoluntà- mínima concessió comercial i pensada amb

riament per dos tripulants que en la fosca una austeritat que no deixa res a desitjar.

de la nit le	 confonen amb	 una bèstia de
caça. L'endemà, Mala es venja clavant un

I	
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arpó al capità i es refugia a l'interior, on
és perseguit amb una tenacitat digna de mi-
l lors empreses per la policia muntada del
Canadà. Atrapat a la fi, empresonat, acon-
segueix evadir-se i salvar-se definitivament
saltant damunt d'un bloc de gel que, ar-
rossegat pels corrents del desglaç, fa ruta
cap avall amb un destí imprecís, i és amb
aquest interrogant que deixa la solució a

Dl
ANOI^AMÀ El cinema a Txecoslováauia

k e L'extraordinari desenrotllament de la pro t nacional i es fa valer també a 1'es-

Y	 Cinema Amateur	 duccib cinematogràfica que es manifesta a tranger.
Txecoslovàquia en els darrers tres anys,	 En la producció europea, Txecoslovàquia
descansa, en primer lloc, en l'afició del po-	 ocupa el cinquè lloc. Són al davant seu,
ble envers aquest art, palesada pel gran	 Alemanya, Rússia, França i Anglaterra.
nombre de locals de projecció.	 La producció txecoslovaca, molt ben or-

A part Suècia, Bèlgica i Austria, Txe-	 ganitzada, està concentrada en la Socie-
coslovàquia ocupa actualment el primer lloc	 tat AB, la qual disposa, a Barrandov, prop
d'Europa en l'estadística de cinemes. En	 de Praga, d'uns moderníssims tallers.
efecte, hi ha un local per cada 7,500 habi-	 L'any passat, aquesta societat rodà vint-
tants, mentre que a Espanya la proporció	 i-vuit pellícules, entre altres El Cant de la

Constituïda ja oficialment la Federació
Catalana de Cinema Amateur, tingué lloc
dissabte l'Assemblea de delegats de les en-
titats que la componen.

Foren elegides les següents entitats per a
ocupar els càrrecs a la Junta Directiva

Presidència, Associació de Cinema Ama-
teur de Barcelona ; Vice-presidència, Ceo•
tre Excursionista del Vallés, de Sabadell
Secretaria, Amics de les Arts de Terrassa
Vocals, Cinemàtic Club Amateur de Barce-
lona i Associació de Cinema Amateur de
Mataró.

Aquestes ehtitats delegaran la seva repre-
sentaci6 als senyors que formaran la Junta,
els quals aquesta mateixa setmana pendran
ja possessió de llurs respectius càrrecs.

Dintre breus dies es donaran a conèixer
les bases que regiran per a la celebració del
Primer Concurs Nacional de Cinema Ama-
teur, a la Sala Studium, el pròxim març.
Per aquest concurs han estat oferts valuo-
sos premis i es disputarà un magnífic tro-
feu que serà adjudicat a la millor entitat
classificada.

Organitzada per la Federació i la revista
Brisas, de Palma, es celebrarà el dia 8 del
corrent en aquella ciutat una sessió de ci-
nema amateur en la qual es projectaran di-
ferents films produïts pels nostres amateurs.

June Vlasek

Vialges Marsans, S. A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

Viatge en autocar Pullman a Suïssa, Alemanya, Itàlia i França

amb motiu de la Passió a OBERAMMERGAU

Dotze dies de delicioses vacances per 720 pessetes tot comprès

Próxima sortida: 17 d'agost - Ultims dies d'inscripció

Excursió al llac Balaton, Budapest i Viena amb motiu de les

solemnes FESTES NACIONALS en memòria de Sant Esteve,

primer monarca hongarès, que es celebraran el zo d'agost de 1934

r 7 dies de viatges. Tren i vapors pel Danubi. Preu Ates. 1.400

Próxima sortida: 12 d'agost de 1934

June Vlasek, que fins ara no havia fet c.
paper important i era una noia més d^
centenars de què disposen les cases ame
canes. Però segurament perquè els dir E
tors li han vist disposicions, l'han feta i
tudiar a la Beverley Hills High School i
Fox espera fer-ne una ingènua de gr
classe.

La vida de Chopin
Als estudis Tobis, de Johnnisthal, ha

mençat a rodar-se un Chopin, sota la dir
ció de Gaza von Bolvary. Els diàlegs de
versió francesa han estat escrits per Jacqi
Natanson, i en el repartiment figuren JE
Servais, Lucienne Lemarchand, Jeann
Crispin i Marc Valbel.

S'havia dit que el protagonista, en la
sió francesa, fóra Pierre Blanchar, però
hem vist pas el seu nom enlloc del rei
timent.

Van Dongen opina
Un dia, el conegut pintor Van Don

va trobar una collaboradora d'una rey
cinematogràfica francesa.

—.D'on veniu ?—li va preguntar.
—D'intervivar una star francesa.
—I ara! N'hi ha, de debò? Es curi
La periodista, volent aprofitar I'ocasit

poder interrogar una personalitat tan e
guda com Van Dongen, preguntà:

.- Segons la vostra opinió, quina é'
qualitat primordial que ha de tenir
dona per a fer cinema?

Van Dongen somrigué, i després res
gué seriosament:

—Esser capitalista 1



Fa unes setmanes, rebia una lletra de Sal-
vador Font des del castell de les Ardennes.

Poc després Salvador Font estava recor-
rent les principals ciutats del Marroc francès.

Ara, me l'he trobat prenent l'aperitiu a la
Plaça de la Universitat.

—Cap on surts, demà?
—Un agent d'Oran voldria que tornés afilà

baix. Un altre de París em proposa un con-
tracte per a Ajaccio. Un tercer em reclama
a Londres. No sé, no se...

1

Tové i Salvador cap a les Rambles

—Sol, arbres, flors, ocells, alegria, 111011 0
alegria...'—exclama Béby.	 ^(i) Vegi's MIRADOR del rq de gener x933

^n
r

mot.

Ell. — Sóc de molt bona família. Els
meus pares han tingut nou fills.

Ella. — Si et penses que és això el que
em decidirà...

(Candide, París)

—I treballador, aquest nou ajudant ! Ja
m'ha gastat cinc telescopis!

(Ric et Rac, París)

,YUR dIDR
-	 _________

EL. TEATRE
RODA EL MON...	

TeatreSobre el teatre català
Tové i Salvador a les Rambles ,

Crisi del teatre? Asseguren que existeix.
Però què voleu que us digui... Parlem-ne,
si us plau, de la famosa crisi. En plena
canícula, quan fa una xafogor insuportable
i només s'està bé a l'aire lliure, aquí, a
Barcelona, dos teatres s'omplen cada dia
de gom a gom. A l'un, el Romea, una
obra dels senyors Quintero i Guillén, La
Marquesona, s'ha representat cent vint ve-
gades. Dues altres peces dels mateixos
autors, Los caballeros i Mayo y Abril, han
arribat a les cinquanta representacions.
I al moment en qué, escrivim aquestes . rat-
lles, la gent no sembla pas tenir gaires
ganes de desertar la vella sala del • carrer
de ]'Hospital. A ]'altre, l'Espanyol, una
obra del valencià Enric Beltran, Ratolins
de casa rica, ha ultrapassat el mig cente-
nar de representacions. Una altra comèdi.i
del mateix autor, Amparo, la sabatera, va
en camí de superar el triomf de l'anterior.
El secret d'aquests èxits? Acarem -nos amb
els elements que han sabut fabricar-los
autors, actors, empresaris.

Autors. Quintero i Guillén i Enric Beltran
no volen saber res de miñories. Volen fer
un teatre eminentment popular. Volen que
llurs obres siguin aplaudides pel major nom-
bre possible d'espectadors. Ens sembla que
no hi ha res a dir. Tots els autors, fins
els més selectes, es queixen quan el pú-
blic no omple els locals en els quals es
representen llurs obres. El cinema, fins el
més digne, no oblida mai que és una in-
dústria, i cerca amb avidesa l'acceptació
universal. Ens sembla, doncs, que no cal
criticar l'esforç que fan Quintero i Guillén
i Enric Beltran per a guanyar-se l'admira-
ció del gros públic. Ni combatre'ls perqu.
escriuen descaradament de cara a la massa.

Què vol aquest públic popular? Vol un
teatre que el diverteixi i l'emocioni. Es a
dir, una hàbildosificació de còmic i sen-
timental. I vol un teatre realista. Aquest
públic popular no està per somnis ni fan-
tasies . Si li presenten un àngel o una si-
rena, ho rebutjarà, tot i dient que no exis-
teix que no ho ha vist mai . Aquest teatre
realista ha d'ésser, doncs, pintura d'àni-
mes, pintura d'ambient i progressió de l'ar-
gument. Per tal de reeixir la pintura d'à-
nimes i d'ambient, per tal que aquesta do-
ble pintura tingui un fons de veritat i d'hu-
mamtat, cal tenir tanta intelligéncia com
sensibilitat i ésser un esperit observador.
Per tal de reeixir la progressió de l'argu-
ment cal tenir habilitat teatral : sentit del
teatre i un ofici segur.

Quintero i Guillén i Enric Beltran pos-
seeixen aquestes qualitats. Saben pintar les
ànimes. La cantaora de La Marquesona, el
metge i la metgessa de Mayo y Abril, l'avi
de Ratolins de casa rica, el vell verd i la
mare de , la cupletista d'Amparo, la saba

-tera, caràcters dibuixats amb mà mestra,
confirmen les nostres afirmacions. Saben
pintar l'ambient. L'atmosfera andalusa és
reconstituïda pels primers amb tanta ve-
ritat com color i pintoresc. L'atmosfera va-
lenciana és reproduïda pel segon amb una
gràcia remarcable. I tenen una gran habi-

Klitat teatral. Habilitat molt intelhaent, la
dels primers. Purament intuitiva, la del se-
gon. Quintero i Guillén i Enric Beltran
saben distreure i commoure. Saben alternar
amb malícia el còmic i el sentimental. Són
mestres en la manipulació de mutis irre-
sistibles, latiguillos enlluernadors, finals
d'acte sensacionals. (No oblideu que fan
un teatre popular.) Llur teatre és simple,
lineal, primari si voleu, directe, fresc, es-
pontani i, com a realista que és; d'una
naturalitat extraordinària. N'és tant de na-
tural que — això no seria mai tolerat aquí
— assassina sense escrúpols l'idioma. Però,
no és un llenguatge així d'incorrecte el que
parla el poble, el poble al qual s'adreça
aquesta mena de teatre, reproducció exacta
de la vida?

Actors. Tots els artistes de Romea, Her
-rero, Bardem, Balaguer, la Cuevas, etc.,

alguns de l'Espanyol, Pepe Alba, la gran
característica Milagros Baeza, actuen amb
una naturalitat i una sinceritat, una ve-
ritat, que els deuen envejar molts dels nos-
tres cómics. No juguen els seus papers,
els viuen. I és que aquests artistes han en-
sopegat amb uns rols tan verídics, amb un
diàleg tan viu, amb unes situacions tan
espontànies, que no han de fer cap esforç
per a ésser naturals. I he són com si es

CURIOSITATS MUNDIALS
Interessants reporlalget Fox Mavlefone

EMMA LA POBRA RICA
c0ilul0 lde ranci comen(nt per E. Jardlel honcela

NOTICIARIS FOX SONORS
Noticies de tol el mbn

PANORAMES DE GRÈCIA
Ca6Ja Mdglca Movietone

passegessin pel carrer o per la galeria de
casa seva.

Empresaris. Tant el de Romea com el
de l'Espanyol saben a quina mena de pú-
blic van destinades les obres que posen en
escena. I la gentada que mobilitzen les
butaques a dues pessetes demostren que
aquests empresaris tenen el sentit comer-
cial que manca a molts dels seus collegues.

Heus ací revelat, doncs, el secret de ]'è-
xit d'aquest teatre, d'un teatre eminentment
popular. Tal com estan avui les coses, al
costat d'aquest teatre només n'hi pot viure
un altre. El pol oposat. El que s'adreci a
les seleccions. Un teatre inconformista i re-
novador, fill de la inquietud i del gust del
risc, alliberat de preju(licis i de fórmules,
pura experiència. Invenció poètica i no re-
producció de la realitat. Però aquest teatre
no s'hauria d'oferir mai a un públic corrent
i orfe de preparació. S'hauria de presentar
en sessions especials, com les de cinema
que l\ IIRanoR organitza, i mirant de crear
un públic teatral intelligent com el cinema-
togràfic que el nostre setmanari ha creat.
Presentar La sirena varada al Poliorama,
i entre El alcalde de Zala.mea i El abuelo,
és un disbarat d'aquells que costen cars.
Es no saber de què va. El públic del Po-
liorama o de ]'Español de Madrid no està
per aquestes filigranes.

Heus ací, doncs, els dos pols teatrals.
Els únics possibles avui. Per què? Prova-
rem d'explicar-ho. Pot existir la fusió ideal?
L'equilibri perfecte entre el teatre popular
i el de minories, el teatre que agradi al
poble i a l'intellectual? Creiem que no.
Aquest teatre de terme mitjà és el carreró
sense sortida en el qual es debat fa molts
anys l'escena. I el que l'ha portada a l'a-
gonia d'ara. El cinema amb millors autors
i actors, amb més intelligència i malícia,
amb mitjans tècnics considerables, ha tro-
bat aquest punt dolç que té la virtut de
plaure a tothom, savis t analfabets. Aquest
punt dolç en la fabricació del qual s'en-
testa de manera suïcida el teatre actual.
Crisi del teatre? Crisi del teatre de terme
mitjà, del teatre que no és popular ni se-
lecte, del teatre que vol agradar a tothom
i no agrada a ningú. Aquest teatre, el que
ara es fa a tot arreu, és el que agonitza.
El cinema l'ha ferit greument. L'ha escom-
brat i l'ha substituït brillantment. Potser
ens equivoquem. Però ens sembla que si
l'escena es vol salvar ha de decantar-se
francament vers el teatre netament popu-
lar, fet amb tota dignitat, naturalment, i
vers el teatre de selecció. L'altre, el de
terme mitjà, el cinema ens l'ofereix amb
una perfecció inimitable.

Finalment, totes aquestes consideracions,
llargues però necessàries, ens han portat
allà on anàvem : al teatre català. Aquí,
fetes ]es excepcions que calguin, i n'hi ha
de molt importants, el teatre que fem no
és figa ni raïm, ni popular ni selecte. La
majoria dels nostres autors no tenen grà-
cia ni malícia per a fer un teatre fresca-
ment popular xi inquietud i audàcia per
a fer obra renovadora. L'escena catalana
és el teatre de la mediocritat grisa i de
la menestralia apagada.

Sembla mentida que amb un precedent
tan admirable com els meravellosos sainets
de Vilanova no hàgim estat capaços de se-
guir aquest camí i de reeixir un teatre dig-
nament popular. Els que ho han intentat,
els Raure i companyia, no tenen gota d'in-
te1•ligència ni de sensibilitat. No tenen bon
gust. I no tan sols no tenen la picardia
intelligent de Quintero i Guillén, sinó que
no arriben ni a la sola de les sabates de
l'habilitat ingènua del taxista valencià Bel-
tran. Si Ilurs obres són les que s'aguanten
més en el cartell, si fan la viu-viu durant
l'hivern, no poden suportar la calor. Com
el Comte Dràcula, amic de la nit, que fugia
espaordit així que sortia el sol, les obres
d'aquesta gent han d'abandonar la ciutat
i refugiar-se a les tournées així que la calor
es fa sentir una mica. Quin contrast amb
les companyies actuals del Romea i de l'Es-
panyol que estrenen en ple estiu !

Quant al teatre de minories... Què s'ha
fet aquí ? Res. Perquè ens sembla que,
encara que s'anunciés com a selecte, no cal
parlar d'El noble i l'hostalera, l'obra de
Ramon Vinyes, que contenia delicadeses
poètiques com aquestes : «Les carns de
l'hostalera xarboten com l'aigua del piló...»
(...hostalera, barreja de vins, fetillera de
rubins...n «...em surt a xarbots, empen-
tant, sembla l'aigua d'unes fonts que eos-
tés no coneixen, les de l'Hostal dels Pins.
Perdonin!..,» (El noble i l'hostalera fou
estrenat ]'estiu passat al Barcelona per la
senyora Nicolau. Aquest senyor Vinyes és
un dels autors predilectes d'aquesta senyo-

ra, la qual, amb la subvenció que li han
regalat, podrà estrenar totes les obres se-
lectes com aquesta que li doni la gana.)

No falla. El teatre català agonitza. Si
no rectifica, si els autors inte•ligents, que
n'hi ha, no es decideixen per un teatre po-
pular equilibrat amb un altre de minories,
s'apagarà lamentablement. No hi seran a
temps totes les subvencions oficials del món,

SEBASTIÀ GASCH
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Salvador Font és el tipus del català roda-
mon. Agafa el treé,'ei vàíxei'I ü. l'avió com
si agafés el tramvia. Per ell no hi ha dis-
tàncies.	

Com cada estiu, ha vingut a passar uns
dies a la seva terra. Podria estar, avantat-
josament contractat, a Ostende, a Venècia,
a Biarritz, a Juan-les-Pins. Torna enguany
a ésser campió mundial de ba11 de saló i fan-
tasia — com ho fou en 1929 i en i93o —, i
per aquesta circumstància té més obertes que
mai, aquests mesos, les portes de tots els
teatres, music-halls i casinos de les platges
de moda.

Però ja vaig dir de Salvador Font, en pre-
sentar-lo per primera vegada als lectors de
MIRADOR (i), que és un sentimental com
una casa.

—Enlloc com Castelldefels !—objecta.
Se n'anirà i ja no el veurem fins per Na-

dal. Per Nadal, ve també sempre,
—Per Nadal, cada ovella al seu corral.
Els torrons, Salvador Font els ha de men-

jar al costat de la seva mare, a Barcelona.
Barcelona!
Salvador Font pronuncia embadalit el

nom de la nostra ciutat.
- 'La millor del món!
Tové Kroll, la gran dansarina danesa, la

seva fidel companya, la seva encisadora
Béby, repeteix

—La millor del món!
Si els priven a aquest parell de passejar

de tant en tant per les Rambles, es moren
d'enyorament.

Passejar per les Rambles és una de llurs
grans illusions._.

L'optimisme i els acudits d'En Panellets,
llur amic íntim, del qual, ací, no es separen
gairebé mai, contribueixen a fer-los més
agradosa l'estada a Barcelona.

—Gran cor, aquest xicot!
Un gran cor, en efecte. Perd, en general,

per a Salvador Font i la seva companya no
hi ha ningú que no sigui persona de cor.
Creuen que tothom és com ells, A París,
yuan hi són, llur casa és l'aixopluc de tots
els amics necessitats.

—Salvador...
—No t'amoïnis. Tot ho ar-

ranjarem. Comença per quedar-
te a sopar.

Béby m'ha explicat els seus
tràfecs de cuinera.

Tové Kroll, la dansarina del
Folies Bergère, fent de cuinera

—Par amour — diu, rient.
Filla d'una distingida família

de Copenhaguen, Tové Kroll es-
tudià, de petita, la dansa clàs-
sica. Volia ésser actriu... Anà
a París a completar la seva edu-
cació. Era alumna de la Sorbo-
na. Al mateix temps, ballava,
per guanyar -se la vida, al Folies
Bergère. Parla cinc llengües.
Es bonica i intelligent.

A Copenhaguen, el jove di-
rector d'una Banca esperava
el retorn de Tové Kroll per a
casar-se.

EI banquer es resignava a
tot...

No pot veure ara els ballarins
bruns i de cabell ondulat.

Béby és feliç.
Hó és d'ésser la companya

d'En Salvador Font.
Estima l'home. Admira l'ar-

tista.
—Modèstia a part, som dos

dansarins de primera — confes-
sa sovint —. I quan presentem
amb Henri Catalan el trio acro-
bàtic, el número és ja d'una
perfecció insuperable.

Ell, del seu art, en parla poc.
Només es recorda que és ar-

tista, a Barcelona, en sentir al-
gun bon disc de jazz. Les ca-
mes, llavors, li fugen.
Sorgeixen les evocacions:
Aquestes que canten són

les Boswell Sisters. Vam tre-
ballar plegats al Casino de
Scheveningen.

0 bé:
-sLucienne Boyer! L'any

passat estava amb nosaltres a l'Embassy
de París.

Salvador Font, millor dit : la parella Tové
i Salvador, ha alternat, arreu del món, amb
les vedettes més famoses.

A Londres, ha ballat amb l'orquestra de
Jack Payre.

A Amsterdam, ha figurat al programa del

1

 teatre Tuschinsky al costat de Jeanette Mac
Donald.

De vegades...
—La tournée del Marroc — em conta Sal-

vador — l'hem feta amb una orquestra típica
argentina. Com és costum, ni era típica, ni
era argentina. L'únic argentí era Bachicha,
el director. Béby i jo ballàvem només valsos,
tangos i rumbes. Els moros es tornaven com
ximples. Quin èxit! Com t'he dit abans,
un agent d'Oran voldria contractar -nos no-
vament per a repetir la tournée. Amb la
mateixa orquestra, però, no és fàcil que
accepti.

Béby explica
—Es va barallar.
--Res, el del bombo ! — fa Salvador

Un ganàpia de Guadalajara. Jo no sóc po-
lític, saps? Però un dia va dir dels catalans
alguna cosa que no em va plaure i es va
armar una salarle.

Béby interromp
—Il a bien fait!
—Naturalment, dona ! — afirmo jo.
—Ho veus, noi?
Això darrer ho diu Béby a Salvador en

un català que, per ]'accent, em fa pensar
en el català del Beby clown.

JOAN TOMAS

i patriotisme
omite del Teatre, com saben els nos-

tres lectors, ja ha decidit que la companyia
de la senyora Mercè Nicolau era la que es
mereixia la subvenció de 80.000 pessetes. Per
tant, és un plet resolt i no val la pena d'ar-
mar a aquestes altures un debat sobre la
justícia o injustícia de la concessió ni dé
retreure una sèrie d'anècdotes poc galdoses.
Ens limitarem a lamentar que certs repre-
sentants dels organismes oficials hagin in-
tervingut en la qüestió amb una lleugeresa
i frivolitat que no s'adiu amb la serietat que
exigeix el prestigi dels càrrecs públics i la-
mentarem també que algun element del Co-
mitè del Teatre hagi cregut que era compa-
tible exercir una missió directiva en la com

-panyia que ell ha contribuït a fer subven-
cionar.

De totes maneres, l'afer — el petit afer
que aquesta famosa subvenció ha represen-
tat per al nostre món teatral — s'ha de do-
nar per clos . En definitiva, tant la compa-
nyia de la senyora Nicolau com les altres
que actuïn han de treballar davant del pú-
blic i aquest serà, en darrer terme, el que
podrà jutjar si el Comitè del Teatre va com

-plir bé la seva missió.
Ara més que mai interessa a Catalunya

que el seu teatre sigui una institució digna,
forta i gloriosa. Nosaltres, a més del pro-
blema teatral que la crisi econòmica ha plan-
tejat a tots els països, tenim un problema
d'ordre patriòtic que hi va estretament lligat .
Es d'un interès vital per a la Catalunya re-
naixent disposar d'un element popular d'ex-
pansió cultural de la força i la magnitud
que és el teatre. Durant molts anys, el sol
fet d'escriure en català ha representat entre
nosaltres una posició, una actitud, polítiques.
Cal que el$ nostres escriptors no creguin que
pel fet de tenir l'adtonomia quedin excusats
d'aquest deure. Ara més que mai, el cata-
lanisme oficial representat per la Generalitat
ha de tenir el suport d'una vasta obra cultu-
ral. No podem permetre que els ciutadans
que votin per Catalunya vagin a les urnes
xiulant el darrer aire de moda del mestre
Alonso. Cal evitar que l'esbargiment o la
mica del pa espiritual que representa el tea-
tre de gran púbic, la nostra gent hagi d'a-

nar a cercar-lo en la literatura dels senyors
Muñoz Seca i Jardiel Poncela. No. La nova
Catalunya ha d'estar present a tot arreu
en les corporacions públiques, en el llibre,

en el teatre, en les organitzacions esporti-
ves. Cal anar a la catalanització de tots els
aspectes, de totes les activitats de la vida
del país.

No ens ha d'espantar la magnitud de 1'o-
bra a complir. El destí ha volgut que corres-
pongués a la nostra generació aquesta tasca

feixuga i gloriosa. Ara més que mai, els es-
criptors no poden desertar del seu lloc d'ho-
nor ; ara més que mai, els escriptors cata-
lans no han d'escriure en cap altra llengua
que la catalana.

En el camp del teatre tenim de lluitar, a
Catalunya, amb un enemic sortosament me-
diocre. Per tant, ]'acció és més planera. De
mica en mica, però sense adormir-se en la
tasca, els autors catalans ens hem de fer
amos dels teatres de Barcelona. La llengua
catalana ha d'envair tots els escenaris, s'ha
d'imposar en tots els gèneres. Ja ha passat
l'època en què el català sols era considerat
apte per als més ambiciosos experiments in-
tel.lectuals. No. En català hem de fer l'alta
poesía, el llibre de ciència, el vodevil, la co-
mèdia, el melodrama i el fulletó de la por-
tera. Es en català que hem de conquistar els
escenaris populars del Parallel. Es en català
que el nostre .públic ha de trobar, vulgui's o-
110, totes les expressions de l'art dramàtic.
Davant les proporcions d'aquesta croada, •

la qüestió de la subvenció a la companyia de
la senyora Nicolau queda reduïda a les pro-
porcions modestes d'una anècdota interes-
sant. El fracàs o l'èxit d'aquesta temporada
semioficial té, però, una importància que no
es pot negligir. La senyora Nicolau i els seus
collaboradors juguen alguna cosa més que
una simple aventura d'empresa. Des del
moment que és el pafs, pel conducte de les
seves corporacions públiques, el que els
presta un suport econòmic, s'obliguen a ac-
ceptar una responsabilitat superior a la que
té normalment una formació particular de
teatre. Encara que la grandiositat de l'adjec-
tiu sembli desproporcionada, els artistes que
treballaran al Poliorama tenen l'obligació
de fer obra nacional. Es a dir, que seria un
error que creiessin que poden actuar impu-
nement amb un esperit de clan o de penya
d'amics. En priycipi, les portes del teatre
subvencionat han d'estar obertes a tothom
per un igual ; cal que no oblidin que no
existeixen autors de dreta ni d'esquerra, que
l'única divisió admissible és la d'autors bons
i dolents.

Josep MARIA PLANES
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—Com a novetat, acaba de sortir aquesta
edició de Shakespeare...

—Té! Encara escriu?
(?iJarianne, Paris)



Aquests són els títols de les dues obres
fonamentals de les dues concepcions del na-
cionalisme català. La concepció rno<lernit-
zant i la concepció arcaïtzant. Lo Catala-
nisme és el títol de I'obra de l'Almirall i
La Tradició catalana el títol de l'obra d'En
Torres i Bages. El laic i el religiós ; el
maçó i el jesuïta. L'obra de l'Almirall con-
té les teories del catalanisme que ha triom-
fat aquests dies. En olla hout preconitza la
uniú del liberalisme amb el nacionahsme.

Valentí Almirall, per Roiuou Casas

L'obra d'En Torres i Bages va triomfar
durant el període de gestació del naciona-
lisme nostrat.Catalunya renaixia mirant
endarrera.

Nosaltres; que no pensem ni podem pen-
sar ni com l'Almirall ni com En Torres,
en la nostra obra titulada Concepte general
de la Ciència catalana, en estudiar també
la tradició catalana, sostenim que l'obra
d'En Torres és una resposta a l'obra de
l'Alnirall, perquè La Tradició catalana del
que després va ésser bisbe de Vic és la
contradicció sistemàtica de tat el que diu
l'Almirall en Lo Catalanisme. En efecte,
senyors, al nacionalisme liberal, En Torres
oposa el nacionalisme tradicional. AI cata-
lanisme aliat amb els temps moderns, opo-
sa el catalanisme aliat amb els temps me-
dievals. Si l'Almirall diu que la renaixença
de Catalunya s'ha de fer adaptant el nostre
temperament i la nostra manera d'ésser
personal, cultural, política i jurídica a les
lleis creades per la llibertat dels homes i
dels pobles, En Torres sosté que Catalunya
només pot renàixer tornant a la tradició
dels principis que van fer la seva grandesa
i fortalesa en aquells temps gòtics. Esbor-
rar el passat, diu, és destruir Catalunya i
treure-la del mapa. Es fer-la ésser un poble
com els altres, arrencant-li l'ànima que l'a-
guanta. La Catalunya de l'Almirall seria
el cadàver de la nostra terra.

Exactament oposada a la tesi de 1'Almi
rail, el futur bisbe concreta la seva tesi
dient que si la Catalunya medieval va triom-
far perquè era cristiana, ara té necessària-
ment de tornar a ésser-ho, si és que va
reeixir. El cristianisme és l'arrel de la nos
tra tradició i de la nostra missió, diu tez
tualment. El cristià sobreposant-se al ca
talà, esdevé el sacerdot que abans d'arriba
a bisbe prega a Déu per l'ànima de 1
nostra terra, condemnada a l'infern per le.
blasfèmies de l'Almirall.

Sentades aquestes bases, En Torres pro
dama la missió de Catalunya que diu qu
és la d'encarnar i defensar el cristianism
en els temps moderns, com ho va fer ec
els temps passats, que és exactament 1
mateixa missió que el gran catalanàfil ca.
tellà Marcelino Menéndez y Pelayo asseny
lava a Espanya. Parlem-ne.

Nosaltres, en l'obra esmentada titulad
Concepte general de la Ciència catalan
fèiem notar que La Tradició catalana d'E
Torres no és més que un plagi del peas
ment del gloriós escriptor castellà conttng
en el conjunt de la seva obra i concret
ment en la Historia de las Ideas estética
en España.

En efecte, tot sabent que aquest gra
amic de Catalunya va venir a Barcelon
per estudiar amb En Milà i Fontanal
aquell patriarca deis estudis de literatu
castellana a casa nostra. El que després
ésser el més .gran i elevat catalanòfil d'E
panya, va venir a estudiar a la nostra Un
versltat amb el més gran castellanbfil
Catalunya, ço és, amb aquell català q
com iots sabem es va fer famós perq
dels clàssics castellans en deia els nostr
clàssics, que eren els famosos nuestros cl
sicos. En Milà, enamorat des de la infa
tesa de la literatura castellana, que va éss

franceses

l'apreciació, perú en conjunt l'obra utanté
un to seriós i és una bona guia per al
lector que vulgui adquirir un concepte ge-
neral de l'evolució de les lletres franceses
durant aquest període. Veurà com, després
del simbolisme 'd'Henri de Régnier, de la
perfecció formal de Moréas i de ]'excessiva
sensibilitat de Francis Jammes, els noms
més alts de la poesia francesa moderna,
descomptant la veu fugaç d'Apollinaire i les
troballes instintives del sobrerealisme, són
els d'Anna de Noailles, de Paul Claudel
i de Paul Valéry. La jove poesia francesa
no ha sabut, encara, ultrapassar la vàlua
positiva d'aquestes tres veus tan diverses,
ema de les quals ja ha emmudit per sem-
pre, però roman tan pura i patètica com
en els seus inicis, i les altres dues tenen
encara, en l'escassa producció moderna,
l'alta categoria de sempre.

Repassarà també els noms ildustres i
nombrosos que França ha donat a l'assaig
i a la crítica i la hcstéria literària. Maur-
ras, Daudet, Bainville, trio monàrquic, tro-
ba una valoració potser excessiva, però ba-
sada damunt una intelligéncia indiscutible.
Lasserre i Henri Masses són també ben
tractats, mentre l'obra prou mportant i els
ensenyament transcendentals, per bé que
segurament eixorcs, acomplerta llur finali-
tat immediata, d'André Gtde, són liquidats
molt precipitadament.

Perd els dos capítols que tindran un ma-
j or interès per al lector mitjà són els de-
dicats al teatre i a fa novella. En aquests,
la diferència essencial entre una obra crí-
tica circumscrita a l'actualitat o una altra
que vulgui presentar un quadro sintèti c
d'una evolució tan pregona com la que han

val i Marcel Pagnol, per a les quals el lli-
bre no és pas gaire amable, mentre l'autor
d'aquesta revisió constata el just valor de,
les obres massa ignorades de Sacha Guitry
o del Duvernois dramaturg, i sobretot el
talent i la tècnica indiscutibles de Berns-
teïn.

El major espai que es pren Gonzague
Truc en estudiar la novella permet una ma-

j or amplitud en els comentaris. Anatole
France, Maurice Barrés i Henri de Régnier
mereixen prou la justícia que els és feta
i el lloc on són situats. Hom pot dissentir
del punt de vista de Paul Bourget i trobar
eixuta la seva obra novellesca, però cal

també reconèixer la vàlua de la seva pro-
ducció i admetre, mal sigui a benefici d'in-
ventari, el títol de mestres que Gonzague
Truc atorga a un Abel Hermant, a un
Edouard Estaunié, discutir seriosament el
ele Marcelle Tinayre i admetre sense reser-
ves la justicia que és feta a Colette i a
Georges Duhamel. També us serà forçós
admetre el judici i la consideració atorgats
a l'obra de Marcel Proust, i reconèixer la
influència enorme que ella ha tingut da-
munt les lletres franceses de la postguerra,
i trobar al seu darrera deixebles avantat-

j ats de la 
novella psicològica, Jacques Char-

donne, Julien Green i Jacques de Lacre-
telle, situats en llur justa situació, així com
el cosmopolita Valery Larbaud, el brillant
Paul Morand i aquella intelligència exces-
siva de tan afinada que és Jean Giraudoux.
Hom fa justícia també a Mauriac i defi-
neix l'obra d'André Maurois en els justos
termes, i en canvi hom liquida amb un
partidisme excessiu la producció tanmateix
important de Jales Romains i de Romain
Rolland.

Potser el capítol més interessant, d'aques-
ta part de llibre és el que es refereix als
novellistes contemporanis més moderns, tot
i l'execració vehement de l'obra novellesca
de Gide, que demostra com l'autor està
Iluny d'una estricta imparcialitat. E1 judici
sobre 'Philippe Hériat, sobre Marcel Aymé,

àdhuc sobre el discutidíssim L. F. Céltnc
del Voya,e au bout de la nuit semblen

` prou afinats, però hom troba també una
injusticia respecte ecte a l'obra d'Andréglacial	 1	 p

Malraux.
Ara bé, pot tenir una utilitat una revisió

d'aquest ordre? Facilitar al públic i als ma-

teixos autors un panorama de l'evolució de

la literatura no deixa d'ésser sempre una
feina profitosa. I potser, ara que estenc. en

un replà del nostre camí, aquesta revisió
fóra prou convenient per fixar els valors
autèntics i remoure l'Interès collectiu per
la nostra literatura. Hi haurà algú que vol-
dt 1 empendre-la?

RAF.u.c TASIS I MARCA

Exit en la mide

Corbatee inarrugables

Pij ames a bon pren

JAUME 1, j i
•	 Telèfon 11655

Hecu arribat al primer terç del nostre
egle. Han passat, però, tantes coses, de
90o ençà, que ja aquesta data relativament
an pròxima per a nosaltres, assoleix tot
encís d'una .època mítica, i és evocada
mb entendrinent i pietat per nosaltres. La
Dame de Chez Maxim's, per exemple,
iomf d'una reconstrucció amarada de poe-
a. d'una edat que pel, nosaltres ja és tan
rstant i fabulosa, en sentiments i moral,
om la Grècia antiga, ha tingut l'èxit que
s mereixia precisament per aquesta distàn-
ca amb la qual es presentava als nostres
lis meravellats, oblidats ja fa temps dels
ràgils encisos ele les mànegues de pernil
dels amors a la Maupassant.
Potser per això uns editors francesos han

regut útil de publicar un Tableau du
XXe siècle, que abraça el període relativa-
ment curt, però tan ple de canvis en tots
ls ordres, que va del i9oo al 1933. Aquesta
perspectiva general, circumscrita, com és
bgic essent feta per qui és, a França,
només té l'inconvenient d'ésser dirigida I
edactada principalment per un pensador
eaccionari, d'altra banda dotat d'un talent
positiu, però sovint dominat pels prejudicis,
om Gonzague Truc. Ja han sortit, dedicats
L les arts, a les ciències i al pensament,
engles volums que representen una síntesi
afortunacla, per bé que en alguns moments
leugerament desfocada, de l'evolució intel-
ectual francesa, del fin de siècle ençà, en
cquests aspectes. Ara ha estat publicat,
completant la collecció, el volum dedicat a
es lletres. Si els altres tenien un interès
positiu, el d'aquest no és pas menor, per-
lijé en poques literatures com en la fran-
cesa és interessant i necessària aquesta tas-
oa de revisió de valors i de noms i de va-
orització de les obres conjuntes d'escriptors
que el pas del temps ha contrastat en la
justa mesura. Aquest volum ha estat re-
dactat per René Groos i Gonzague Truc,
amb una intervenció preponderant d'aquest
darrer, que ha redactat els capítols dedicats
a la poesia, a l'assaig i a la novella.

Es ben natural que un llibre d'aquesta
mena hagi suscitat protestes acarnissades
de la gent que s'ha cregut preterida o
menysvaloritzada per la revisió. Llegit des-
apassionadament, hom pot trobar alguna
exageració de detall i alguna injustícia de 

Gonzague Truc, hec César Abita

exprimentat els costums i la sensibilitat
franceses, com les universals, durant aquest
primer terç de segle, colpeix més directa-
ment.
Produeix una certa sorpresa veure trae-

Lar des d'un mateix punt de vista l'obra
tan llunyana <le nosaltres de Bataille o <le
Porto-Riche i les modernitats, grates a la
nostra sensibilitat moderna, de Jaeques De-

Remé Groes, per Gallo
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LE/ LSLETRE/
El catalanisme i la tradició catalana VAR IETATS

L'Acadèmía Polonesa

REVISIÓ DEL SEGLE XX

Un panorama de les. lletres
el seu	 primer	 amor, havia	 negligit	 tot	 el
nostre passat	 i no s'havia	 curat d'establir El z9 de setembre de	 c933, el Consell de
les	 lleis literàries de la nostra tradició, per- sinistres de la	 República Polonesa creava

per	 ell,	 els clàssics	 catalans	 eren	 ceo- l'Acadèmia Polonesa de Literatura. En 1'ar-
més
	

objecte	 admirable de curiositat,	 a1més Cicle primer de la decisió del Consell, aquest
marge, amb els quals ja no ens lligava ni

e,

ens	 lligar res, perquè per ell la culto-podia
leelara que crea	 aquesta	 institució, «desit-

ca	 catalana	 passava	 dels	 clàssics grecs	 i ant assegurar a la literatura	 polonesa	 la1	 g	 I
situació que li pertoca en la vida de la na-

s
i

llatins directament als clàssics castellans. i6, tenint en compte els grans mèrits que
El seu deixeble en qüestions de literatura

ha adquirit sostenint	 l'esperit	 nacional	 en I'
castellana no va	 trigar	 gaire	 a	 esdevenir
el seu mestre en giiestions de literatura ca- els temps de la lluita per la independència, a

talana. Si el català ensenyava literatura cas- i al mateix temps elevar-la a l'estat d'òrgan

tellana al	 castellà,	 el castellà	 va	 ensenyar si
Slliteratura catalana al català.

Menéndez va ésser el primer que va fur- c
gar en els munts de volums que formaven e

eel tou de la Biblioteca de la Universitat, or-
ganitzada pel glorias Aguiló, català de Ma-

uhorca com Ramon Llull, amb els llibres pro- f
cedents dels convents de Barcelona, cremats i
o malmenats	 a l'època de la crema dels
convents, l'any 35 del segle passat, pels re- c
volucionaris liberals, amb els quals precisa-
ment l'Almirall, com hem vist, volia aliar el
nacionalisme català, en la qual cosa va és- e
ser vident i profeta perquè ara ho veiem rea- 1
litzat,	 per estrany	 que pogués semblar	 o 1
sembli.

El, estudis d'En Menéndez van ésser d'u- r
ua empenta tan alta cona pregona, perqué t.

trobant els tresors salvats de les flames del q	 ..	 .

liberalisme català de la flamarada, va anar
palesant tot el nostre passat £ent que aquell y4;
formidable castellà que havia vingut a Bar- s
celona a estudiar l'ànima de la seva terra,
descobrís	 l'ànima de la nostra. Catalunya, l
no sols deu a Menéndez una gratitud per
l'amor i la consideració que sempre ens va
tenir, sinó per baver estat e1 nostre mestre .11irine,vicz,	 per	 7,uhoeeski
en tradició nostrada. En las Ideas estéticas 1
en España no sals reconstrueix i sistematit-
za tot el pensament	 cultural castellà,	 sinó superior, mitjançant el qual	 l'ànima de la

tot el pensament cultural català. Ell ens va nació	 pugui	 expressar-se en	 els seus	 ele-

assenyalar les bases que havien constituït la ments més ideals».
glòria més legítima del nostre passat, i que En aquestes paraules és definit el paper

tenen de constituir les bases de la glòria del eminent que a Polònia ha exercit la litera-
nostre esdevenidor, segons la	 nostra teoria tura després de la pèrdua de la independèn-
que es	 diferencia	 tant	 de la	 de l'Almirall
com de la d'En Torres.

cia política.
((Si hom pot reconèixer,	 en efecte — diu

El futur bisbe de Vic, illustre català tam- el novellista Juljusz Kaden-Brandowski, se-
bé futur autor de La Tvadicid catalana, era cretari de l'Acadèmia —, a les diverses lite-
condeixeble de Menéndez. Tots dos seguien ratures certes propietats específiques, certes
el mestratge d'En Milà. Però si el deixeble, vocacions o missions, estimo que es pot atri -

com hem vist, no va trigar gaire , a fer-se buir, sense exageració, a la literatura polo-
cl mestre del mestre, el condeixeble va aca- pesa un paper protector : protegir els seus
bar igualment fent-se el deixeble del con- valors espirituals nacionals i els seus caràc-
deixeble. Si la influencia del pensament de ters ètnics contra els corrents i les influèu-
Vlenéndez en la pensa d'En Milà va ésser cies que	 l'envesteixen	 de l'est i de	 l'oest.n
una resplendor de posta de sol, que aclareix De totes maneres,	 això no vol dir tanca-
quan ja és tard, la influència en la pensa ment hostil a les influències estrangeres.
d'En Torres va ésser la claror d'una sortida L'Acadèmia Polonesa elabora els	 regla-
de sol. I per això En Torres va acabar es- ments de tots els prestis literaris, tant ofi-
crivint La Tradició catalana, sota la férula cíals com privats,	 i intervé	 en	 l'ensenya-
de les obres de Menéndez. ment de	 la llengua i la	 literatura en	 les

Nosaltres, per escriure la nostra altra volta escoles primàries i secundàries.
esmentada	 obra	 Concepte	 general	 de	 la L'Acadèmia Polonesa, instaliada al palau
Ciència catalana, vam repassar tots els lli- Potoeki, a Varsòvia, comprèn quinze setials,
bres de la Biblioteca de la Universitat pro- en els quals hi ha avui majoria de novel-
eedents de la crema dels convents, que va listes.
repassar En Torres per escriure La Tradi- Recentment, l'Acadèmia Polonesa ha vol-
id catalana, que són els mateixos que va gut participar en una manifestació a l'es-

estudiar Menéndez, a 1'época de l'Aguiló. tranger :	 associar• se	 a la	 commemoració,
La Tradició catalana d'En Torres es l'o- celebrada pel Collegi de França, del famós

bra de Menéndez adaptada a l'escena cata- llibre	 d'Adam	 Mickiewicz,	 Pan	 Tadeusz.
lana. No és sols el mateix tema central que En 1834 apareixia a París, amb un fron-
la presideix, sinó el mateix ordre de maté- tispici de David d'Angers, el poema la por-
ries i la mateixa sistematització crítica que tada del qual, traduïda, fa: Misser Tadeu,
les conceptua i relaciona. L'única diferencia o la darrera expedició judicial a Lituònia,d
que hi ha, és que, com és molt natural i narració de la vida nobiliària dels anys r8ri
lògic, En Torres no sols es limita a estudiar ti 1812, en dotze llibres, en vers. Edició d'Ale-
els	 nostres	 clàssics,	 sinó que els desglossa xandre Jelowicki, amb un retrat de l'autor.
dels castellans, amb els quals Menéndez els Mickiewicz nasqué	 a Nowogródek	 tres
involucrava, perquè si en els temps moderns anys després de l'esquarterament de Poló-

1	 s'adona de seguida de la diferencia de cultu- nia.	 Mickiewicz assumí	 no sols la	 missió
res i la fa constar agudament, en els temps literària d'ajuntar el classicisme i el roman -
passats, enlluernat pel misticisme comú, no ticisme,	 sinó la	 nacional de mantenir l'es-
els va saber separar, separació i diferencia- perit patriòtic.

t.	 ció que nosaltres, que no ens deixem en- pan Tadeusz descriu els costums de la no-
a	 lluernar pel misticisme ni per res,	 palesem blesa	 rural	 ruteno-lituana,	 enterament pi-

en el Concepte general de la Ciència rata- lonitzada,	 en	 l'època en	 què	 Napoleó	 ha
lana. promès de reconstituir Polònia.	 El . pla na-

Però si aquest deglossameut afecta el que
sinsurrecció cióde

^8ard.
e	 en podríem dir la forma del plagi o de 1'a- haba de fracassar la 	

3i

e	 dapt
a

ció a la nostra escena, hi ha el tema Brandes afirmava que Pan Tadeusz es po-
t	 central de què garlàvem, que afecta el fons

dia posar al	 costat de les	 grans epopeies
a	 mateix del plagi,	 que volent-lo dissimular i del passat i no vacillava, malgrat la repu-
s-	 amagar, el palesa com ara veurem d una tació mundial del Don Juan de Byron i del
a_	 manera claríssrma

Allí no Menéndez posa la paraula catolicis-
Hermann e Dovotea de Goethe, a •dir que
era l'única epopeia del segle xtx.

a	 me amb tota la boca i totes les lletres, En
i Aquest ferm nacionalista era un	 cosmo-

a	 forres hi posa discretament, a mitja veu olita	 que va haver de fer de França la
a mitja ll

u
m, perquè el seu mal no vol so-ja va	 segona pàtria,	 encara	 que	 estigué a

a_	 coll,	 la	 paradla cristianisme,	 per veure	 si

n

n
punt (l'ésser-ne expulsat per la policia mo-

t	 p°t fer passar	 tperliebre. ^^àt-.rquica
a-	 Espanya ha estat católica a l'època de la seu fill	 Wnadyslaw fundà,	 en el que
as	 seva formació o de la seva grandesa,	 diu

ésser	 ha de era local de la Biblioteca Polonesa de París,
Menéndez. Si val tornar a	 gran

el Museu Adam Mickiewicz.
n	 tornar a la tradició espanyola del catolicis-

e 
Havent	 estat	 professor	 del	 Copegi	 de

a	 me. La seva missió en la història, diu, ha
és i	 la defensa d'aquesta religió. Fran a	 une amb M essor t i QColie MiFrança, 1s	 estat ,	 serà

'	Catalunya, diu En Torres	 ha estat cristiana kiewicz té una placa en 	 una de les sales
més d'un monument de Bourdelle en

va	 en l'època de la seva formació i de la seva — a
una	 pública. Fou en ésser inaugurada.plaça

s -	 grandesa. Si vol tornar a ésser gran té de
aquesta placa, en	 1890, que	 Renan digué

i_	 tornar a la tradició catalana del cristianas-
La seva missió en la història, diu, ha a l'ombra de l'heroi :

Vosde	 me.
le	 estat	 i ha	 d'ésser	 defensar	 la	 religió	 del I	 «Vós	 doneu	 una	 lliçó	 d'idealisme.

que una nació és una cosa espi-proclameu
uè	 Crist, al qual, portat per la seva embriague-

anomena l'Orfeu català,es	 sa mística, ritual, que té una ànima que no es	 sub-

__	 La tan discreta com intencionada, persis- juga amb	 els	 miljans	 que	 subjuguen	 els

tent i sistemàtica substitució de la paraula cossos !an_
er	 catolicisme per cristianisme, no sols no (lis-

l	 1eoi	 sin6 que el posa de mani-india e	 ^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIiIIIIiIIIIIliI11111111BIIIIP<
s	 l a^

............:...................:.........:..:......:.:.....:.::.........o,,,1. 	 fent quan al moment d'anar a cloure el lli-	
AN6L0bre per resumir-lo en dues paraules, no pot	 —

LENDING AMEa,eAN LIBRARY	 aguantar més i esclata en un himne a I'Es- —
glésla Catòlica com el que canta els goigs

FONTANERA, to	 est llaor del Sant, anomenat -la amb tota la
:SSSSS",SSSn111111:1"°° IIIII 1 fl.,I,IflhIrflhuIUhI.IÌÌuIIuuI 1 1•111I 1 IuIIItIl '

	 boca i amb totes les lletres, com Menéndez,
ensenyant l'orella, perqulì veient-se obligat a
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Serra	 Cavolls de circ

eampió de coses vulgars ni de coses su-
blims. Primerament, ha calgut que algú es
morís de gana, que es debatés en una misè-
ria poc o molt pronunciada ; immediatament
després ha sorgit el rehabilitador, el succes-
sor que sobre l'experiència passada ha mun-
tat el seu camí a seguir i ha triomfat en
tota la línia.

Posats a reconèixer, però, la veritat de
les excepcions en totes les regles hagudes
i per haver, hem de retreure la que s'escau
sobre el cultiu de la ceràmica.

No direm pas que el pretèrit d'aquest art
no amagui en algun recó de la seva histò-
ria l'individu esforçat que posà en pràctica
el seu cec entusiasme.

No interessa tampoc retreure aquest pos-
sible nom, ja que en l'actualitat artística
hi ha tal quantitat d'esplendidesa que retre
un homenatge en aquests moments equival

-dria segurament a esborrar un bon tros un
panegíric inajornable dirigit a uns notabi-
líssims i joveníssims artistes catalans.

Són aquests els germans Serra, de L'Hos-
pitalet.

La darrera Exposició de Primavera ha ser-
vit per a presentar-nos-els sota un aspecte
definitiu, formant amb Llorens i Artigas un
conjunt prou suficient perquè apartem d'una
vegada tot el contingut de pessimisme que
hem anat co•leccionant d'una sèrie d'anys
ençà.

Els germans Serra han aconseguit obres
d'una tècnica perfectíssima, i referint-nos
concretament a les esmentades obres, expo-
sades a Montjuïc, podem afirmar que el seu
darrer pas, sota tots els aspectes desitjables
i a bastament heterogenis de la ceràmica,
constitueix un rècord importantíssim.

La cerámica, que reclama un estol con-
siderable de coneixements i que així mateix
vol un segell de personalitat i una sensibi-
litat ondulant i inexhaurible, s'adapta per-
fectament a la constitució artística dels
Serra, predestinats des del seu feu de
L'Hospitalet a anar estudiant i servint la
causa rediviva d'aquest art de tant de temps

endormiscat.
Degut a les obres referides, adquirida una

d'elles per als Museus, s'ha obert un sens
fi de possibilitats, el primer graó de les
quals Catalunya superarà aviat. Volem dir

ments i que en certa manera, afortunada-
ment per ells no tan dràstica, han fet una
mica el paper de l'apòstol i del seu imme-
diat successor.

El temps variarà les coses, i el qualifica-
tiu de localitat potser no representarà amb

tierra -- Figure/u_

els anys res de notable. Però en els mo-
ments actuals cal assenyalar la ceràmica
de L'Hospitalet com un dels grups artístics
més a tenir en compte de Catalunya.

I remarquem que l'única reserva feta re-
sideix en la topora fla, ja que quant a qua-
litat seria derrotisme apuntar el més mínim
dubte.

E. F. GUAL

ti

darrera l'altre, recordant els operadors de
Ilanterua màgica. En arribar el torn a una
tauleta on una niña torera és enforquillada
per un brau,

—Papà — remarca el fill —, veig que dalt
la plaça hi has fet banderes republicanes.
—Hi he posat banderes tricolors perquè

no sembli que sóc tendenciós. Ara que, com
a pintor, haig de fer constar que per un

país viu i acolorit com és Espanya, aquesta
franja morada no va enlloc.

L'exhibició continua. De les teles minia-
tura, mesurant uns pocs centímetres, a les
que sostenen un o dos quilos de color; de
l'ortodòxia tot just filtrada a l'heretgia
audaciosa ; de les composicions espontànies,
tacades a cop segur, fins els espessos grui-

xos superposats per la recerca difícil ; de
les síntesis brutals a les desintegracions
dels elements plàstics continguts en l'objec-
te, ens des fila davant dels ulls una atabala-
dora cavalcada pictòrica que us comunica
la impressió d'haver deixat totalment ex-
haurida la rosa dels vents de la inquietud.

—No teniu — preguntem — la impressió
que a l'hora actual ja s'ha arribat al dar-

rer límit de les troballes possibles?
—Segurament. Com a recerques de labo-

ratori, no crec pas que la nostra època pu-

gui anar més enllà. Realment, hem fet amb
el passat una profunda ruptura.

I somriu d'un aire murri, com volent
subratllar la intenció que en el mot ruptura

voldria dir utrencadissa,. Davant un dels
bastidors repenjats a les rajoles, mestre Pi-
casso s'ajup per a indicar amb el dit les

proves del que explica, com fan els profes-
sors a la pissarra
—La prova — recalca — que la revolució

ha estat radical de veres és que els mots
que expressen els conceptes fonamentals:
dibuix, composició, color, qualitat, han can-
' iat completament de sentit.

--I no sols això — insistim nosaltres —,
sinó que fins en mirar una pintura d'un
altre segle, com les de Corot que no fa
gaire ens ensenyàveu, les veiem amb uns
ulls diferents dels de la gent de l'època.

—Naturalment. Moltes vegades he pensat
com faria rodar el cap poder obtenir una
«fotografia» de com veia una pintura de
museu un contemporani de l'autor i una
altra de com veu la mateixa obra un home
sensible del nostre temps. La confrontació
seria impressionant!...

^r*

S'ha anat fent tard. Amb el capvespre,
el paisatge de Boisgeloup es torna tendre,
fàcil, Ilammer, i la recança ens estalona
quan arriba l'hora de passar el tren que
ha de traginar-nos fins a ]'ingrat París ca-

nicular.
Picasso ens fa, de lluny estant, un darrer

adéu amb la mà i se'n torna cap a ]'herba
del jardí a esbatussar-se amb l'enorme Sant
Bernat, fent-li uns grans crits de uB000b !...
Bob b», que és un nom escaient per als gos-
sos com cal.

ALBERT JUNYENT

Paris, agost.

Picasso, el seu fill, Albert Junyent £ Bob

senyor Toda, vol que explorem lots els re-

cons d'aquest domini guanyat a cops de
pinzell revolucionaris.

—Ça, c'est la petite église du hanieau.
Como está dentro la propiedad, la clau está
también en mi poder. Ça, c'est le potager:
l'hort ! Lo rodearemos para ir a atravesar
le botis et après seurem una estona. II f ait
trop chaud aujourd'hui. Habrá que hacer
la beguda.

Aquesta pintoresca xamfaina de castellà,
català i francés amb què de tant en tant
parla als amics catalans, ens fa pensar,
cada vegada que l'oïm, com aquell caràcter
personalíssim de Picasso que ha estat, se-
gurament, el principal propulsor de la seva

carrera fabulosa es podria explicar en bona

part pel trabucament del singular cocktail

Màlaga-Barcelona-Montmartre sabre un ter-
reny fer ti líssim i propici.

Sota els grans arbres del basc que hi ha

al fons del parc, la conversa salta voluble-
ment d'un tema a l'altre. Confidències de
terratinent; un bonic Greco que, fa poc,

li han proposat d'adquirir; les darreres ex-
posicions de la capital ; algun record del
bon vieux temps on apareix fugaçment el
nom de Sebastià Junyent, Ramon Cases,
Canals i Rossinyol. De vegades, el gos s'ha
empescat una malifeta i l'home ha de ta-
llar en sec el diàleg per anar a deturar-lo
amb una correguda. I el senyor de Bois-
geloup, infantil, enjogassat, ho aprofita per
a empendre una terrible batalla de per riure
amb la bestiassa.

—Aquest gos, que d'una mossegada dei-
xaria estenallat qualsevol que gosés entrar
ací sense permís, quan coneix la gent 

—ja ho veieu — esdevé bon jan com ell sol.
Es un magnífic espècimen del Mont Saint

-Bernard. Em va arribar de Suïssa amb
passaport i tot, com la dent gran... Què
estàvem dient, ara, dels viatges?

blanques esteses a flor del to colrat del ros-
tre que trenta anys de clima nòrdic no han
pogut aclarir.

Com que el nom de plaça de Catalunya
ha caigut en mig de tres persones (Picasso,
Junyer i el que escriu) que coincideixen a
detestar la urbanització present dictatorial
—del cor urbà barceloní, realitzada amb un
criteri d'ajudant de subprefectura gastant
fums de nou ric, esclata immediatament
una competència de censures agressives que

no deixen res per verd. Un detall: coinci-
dint amb el concepte defensat per Gaziel
quan s'hi era a temps, Picasso opina que
una ciutat posseint dintre d'ella mateixa
magnífics models de places com són fes de
Francesc Macià i la de Medinaceli, es me-
reixia, primer que tot, una seriosa reforma
per a edificar un marc homogeni a l'entorn
de l'esplanada, esbo rrant sense pietat 1'a-
nàrquica cintura arquitectònica que encara
l'encercla.

Respectant les tradicions, el taller de pin-
tura és a la mansarda del chflteau. Abans

d'entrar-hi, ens hem dedicat a anar de l'un
a l'altre dormitori del primer pis per a ta-
fanejar ací una extensa tela del mestre, en-
cara fresca, fruit d'alguns mesos d'aplica-
ció perseverant ; allà un parell de figures de
Corot que us desvetllen passions de clep-
tòman. El taller de pintura no faria quedar
gens bé un pintor de film. Rústic, orfe de
tota coqueteria enclou un desordre fenome-

! nal. Hi ha llocs on el paviment desapareix
sota una catifa de tubs buits esclafats.
D'allà on menys us pensaríeu, en surt un
manat de pinzells o un plec de dibuixos
virolats, com les banderes enfilades dels
trucs de prestidigitació. Delatant el treba-
] lador infatigable que actua allí dins, hi ha
una enormitat de quadros de totes formes
i tamanys interposats entre mil objectes he-

1 teròdits. Picasso ens els va exposant, un

MIRAILDR

LES ARTS I ELS ARTISTES

Durant un dels viatges que feia Picasso
a Barcelona poc després d'haver anat a ins-
ta4lar-se a París, va entrar un dia a casa
dels meus pares en un moment d'enrenou
la celebració del meu bateig. Es veu que,
en aquella època, o bé la meva inconscièn-
cia era illimitada o bé la meva memòria no
anava ni amb rodes perquè quan, dinou o
vint anys més tard, tornava a trobar-me
davant del pintor, esdevingut, entretant, le•
gítim propietari d'un prestigi universal; en
el seu estatge del carrer de La Buétic, jo,

' ' Picasso, ' Els ceramistes Serrana visita a 
L'exercici de totes ley activitats á Cata- t l'interès públic. Avui ja hi ha gent verita-

lunya ha admès tothora la presència de L'a-
pòstol, la figura al voltant de la qual s'ha
bastit una llegenda de sacrificis immensos.
Pel nostre tarannà nacional, més o menys
materialista — llegeixi's esperit o quelcom
semblant —, això ha estat la visió d'un per-
sonatge arrapat a una veritat per la qual
ha passat per les situacions més angoixoses,
i així en moltes ocasions s'ha desvetllat
aquell proselitisme a què condueixen uns
màrtirs determinats. Sense aquest fet, a la
nostra terra no hi hauria hagut mai cap

-Us preguntava si us interessen gaire.
—Segons t com. Del punt de vista privat,

í. Però, professionalment, trobo que ha
d'ésser molt empipador anar-te'n a l'altra
banda de món, cort va fer Matisse seguint
la ruta de Gauguin, per acabar descobrint
que, després de tot, la claror d'allí i els
elements essencials del paisatge que l'ull
del pintor destria no són gaire diferents dels
que podria trobar al Mame 'o a l'Empordà.
Ací mateix, mireu-vos el cel d'avui i di-
gueu si: és possible que a Màlaga o a Ala-
can t. n'hagin vist mai cap d'un blau més•
rabiós. 1 som a Normandia ! Ui, la lite-
ratura !...

Una estona més tard sobrevé aquest Co-
mentari :	 •

—Es odiosa — diem — la campanya mal-
intencionada oberta contra l'art modern
prenent p,u de la paralització del mercat
artístic. Hom pretén fer els pintors i els
escultors solidaris de la fallida dels mar-
xants. Penjar les atzagaiades dels arribis

-tes als que no hi tenen res a veure. I al-
guns dels mateixos crítics que anys enrera
celebraven les noves orientacions, ara són
dels més acarnissats a denigrar-les, sense
veure que no fan sinó demostrar la gra-
tuïtat de llur posició passada i actual.

—Deixeu-los dir! — ens repliquen —.
L'argument econòmic no s'aguanta per en-
Iloc. Tai bé hi ha dificultats per a vendre
els automòbils i el xampany ; i (d'altra»
pintura, l'oficial. Jo que he tocat de prop.
èpoques de tota mena, us puc assegurar que
l'únic que fluctua és la terregada d'esnobs
i d'especuladors. El nombre dels veritables
iniciats ha estat sempre, poc més o menys,
el mateix.

Com Renoir, com Degas, són molts els
pintors que acaben sucumbint a la temp-
tació d'envair directament el terreny dels
volums escultòrics. Des de fa alguns anys,
Picasso ha trobat en aquesta activitat una

i expansió a la seva aclaparadora capacitat
de trebll. Una dependència de planta baixa
tancada per un gran portal de fusta, sem-
blant al refugi on desen les tartanes les
nostres masies riques, li serveix de taller
d'escultura. En entrar-hi, ens quedem des-
orientats per l'aparició d'un atapeïment de
concepcions formalment correctes, arbitrà-
ries o paradoxals esculpides en guix. Ens
fixem, plens de tafaneria, en una bella testa
de minotaure.

—Es un tema que, darrerament, us ha
apassionat molt, no ésveritat, aquest dels
mmotaures?

—Sí. Un hom es fixa en un motiu inte-
ressant ; el treballa, li dóna voltes fins que
es gasta tot sol o la troballa d'un altre us
el fa oblidar.

—Com els flirts.
—Exactament.
L'autor d'aquell blanc món de formes bi-

garrades, desconcertants, les indica amb un
gran gest de la mà per a dir-nos

—Que bonic que farien, veritat, a la pla-
ça de Catalunya?

I, imaginant els escàndols que situades
allí provocarien, riu 1mb totes les dents

!letra impresa, uu oblida mai de uiostrar-
nos el més substanciós de les darreres re-
meses editorials, tot fent-hi remarques i ob-
servacions variades. Precisament, recordem
ara que en 1 a nostra darrera entrevista a
París ens explicava la gràcia que li havia
fet la lectura del darrer assaig del llibre
Marx, Proudhon, Picasso, on Max Raphael
tendeix a demostrar que el fons de I'illustre
pare del cubisme és, aproximadament, el
d'un affreux bourgeois. Si la condició de
hurgès significa conv icció i fe en el sentir

obscur mocos, havia oblidat
completament la nostra pri-
mera coneixença i fou ell el
que hagué d'evocar-la. Però
com que les vides accidenta-
des són una gran escola de
comprensió, Picasso no ens ha
fet mai el més petit retret per
aquella lleugeresa jovençana.
Ben al contrari, a cada vega-
da que, temps enllà, ens hem
vist de nou, ha anat creixent
1a cordialitat planera que ha
lligat sempre les nostres xer-
rades.

Atent, abstret, benèvol,
mordaç o paradoxal, el Picas-
so de París dóna sovint la im-
pressió d'home que, mal avin-
gut per una irresistible passió
personal d'independència amb
les coaccions inherents a la
funció de personatge de pri-
mer rengle, defensa aquest
afany de llibertat reservant,
instintivament, la darrera car-
ta del seu joc. Algunes vega-
des hem sospitat que en des-
aparèixer la causa desaparei-
xia, també, el subtil fenomen.
1 aquest era un dels motius
pel qual ens agullonava una
certa curiositat quan, en com-
panyia del pintor Joan Junyer,
hem anat a sorpendre quina
mena de Picasso s'amagava
en el refugi camperol del seu
cháteau de Normandia.

Al llogarret de Boisgeloup
les ombres són dures, les pa-
rets reverberants, els esbossos
de carrer silenciosos, encal-
mats. Si oblidem les teulades
de pissarra, amb Joan Junyer
no ens costa gaire d'imaginar-
nos arribant a un d'aquells
paradisíacs poblés mallorquins
que beco descobert plegats
tantes vegades. En el recó
més amagat d'una placeta ombrejada pels
arbres s'eleva un gran mur de tanca re-
matat per cornises barroques. AI costat de
la porta que forada aquest mur, sobre la
llinda, escrit amb terra de Siena el nom
del mestre ; éxactament la signatura que
tanta gent ambiciona de posseir al peu
d'una tela o d'un simple dibuix.

L'operació d'entrar és complicada. Així
que ha sonat la campaneta esclata just dar-
rera la porta una tempesta de lladrucs i
d'esbufecs de bèstia apocalíptica, no gens
tranquilitzadnrs. Mig minut més tard, apa

-reixen Picasso i el seu fill — gentil minyó
de quinze anys, ben plantat, d'un capte-
niment tot anglòfil — i, sense ni deixar -nos
temps de dir el Déu-vos-guard, se'ns preci-
piten a sobre per a cobrir-nos amb llurs
cossos, heroicament interposats entre nos-
altres i un gos fantàstic, de dimensions im-
pressionants, que demostra les pitjors inten-
cions d'aquest món rondinant feroçment i
ensenyant uns ullals com el dit. L'episodi
acaba quan l'amo de l'animal es decideix
a engrapar-lo sòlidament pel coll obligant -lo
a ensumar-nos les cames mentre ens pro-
diga mostres d'afecte ben ostensives. I com
que es veu que allò d'eels amics dels meus
amics... etc.e també compta pels gossos,
ara ja tenim carta blanca per a circular
lliurement pel clos del chdteau.

El mot francès cháteau té una accepció
un xic més ampla que el de castell en ca-
talà. Seria equivocat de creure que única-
ment serveix per a designar les velles cons-
truccions aristocràtiques més o menys em

-peltades d'elements paramilitars. Pot ésser,
simplement, una gran casa pairal de gen-
tilhome, mig senyoria], mig rústica, volta-
da d'un parc on s'aixequen algunes edifi-
cacions subalternes i no gaire lluny del grup
de cases que antigament habitaven els pa-
gesos del feu, avui petits propietaris. El
chnteau on som ara és d'aquesta mena. La
planta és rectangular, molt allargassada
les habitacions n'agafen tota l'amplada i
s'arrengleren a dret fil. L'agençament és
simple i curiós, amb una punta de desor-
dre i d'arbitrari tan ponderats, tan espon-
tanis, que ni per un moment us ve la temp-
tació de sospitar l'esnobitzant en observar
la tela mig dibuixada i mig desclavada pen-
j ada a la paret del menjador o, a la sala
del costat, el crani d'un hipopòtam sobre
el marbre de l'escalfapanxes i unes mmm-
mentals balances de carnisser.

Picasso va d'ací i d'allà, fent els honors
de la casa com un bon pare de família.
La satisfacció informulada de rebre amb
nosaltres una alenada de París enmig de
la pau del seu retir, li fa brillar encara més
aquells ulls a estones candorosos, més so-
Vint plens de malícia, d'un negre intens que
S'acusa entre el floc llegendari de cabells ja
grisos desmaiat sobre el front i la samar-
reta vermella pigallada de blanc. Amb les
Velles calces de golfman cordades amb pres-
sa i les sabates d'un inefable gris perla
mate es completa un conjunt sumament
foto i cromogènic — si pot valer el neolo-
gisme.

Ens fan fullejar un opuscle acabat de re-
- bre de Madrid, amb la recomanació de lle-

gir-lo. És La historia de Don Tancredo de
José Bergamín, illustrada amb saborosos
gravats tauròmacs desuets. Gairebé totes les
novetats literàries arriben a can Picasso
primer que enlloc, amb sengles calaigrafies
de dedicatòria darrera el full de guarda,
Seleccionant les quals es podria omplir un
llibret tan interessant com divertit. Con:
que el pintor coneix la nostra afecció a la

Picasso i Joan Junyer

de la propietat, veient el goig amb què l'ar-
tista frueix i contempla les seves posses-
sions de Boisgeloup, l'autor esmentat hau-
da pogut afegir un sòlid argument a la
eva tesi. Satisfet, encaixat a l'ambient

feudalitzant del lloc amb una perfecció que
fa venir ganes d'anomenar -lo ((el senyor de
Boisgeloup» per la mateixa inclinació que
us obligava a dir «senyor d'Escornalbou al
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"La Dona Serpent"
Quan, fa	 dos	 o tres	 anys, Alliedo	 Ca- pare fou, durant un	 gran	 nombre d'anys,

sella	 anà	 a	 Berlín	 per	 dirigir	 una sessió professor de violoncel al Liceo Musicale d,
musical a la Ràdio, ningú no es preocupà Torí. La seva mare fou una valuosa pia-
gaire de l'arribada del gran músic. Els ma- vista,	 deixebla d'aquell Carlo Rossaro que
teixos	 alts	 funcionaris de l'emissora berli- fou amic de	 Liszt i que durant molt de
neñca que avui dia s'apressen a fer-se veure temps figurà entre els wagnerians italians
pertot en camisa bruna,	 que demostren el de la primera hora. Sota el guiatge matern,
seu entusiasme exagerat i gens fonamentat el petit Alfredo emprengué als quatre anv.
per	 les	 relacions	 polítiques
dels dos països, si és que la
Banda feixista toca a Alema-
nya o qualsevol personatge
de	 la	 Itàlia	 actual	 els	 fa
l'honor	 de	 visitar-los,	 en
aquella	 época	 no	 sentien
gaire entusiasme per al cap
oficial de la música feixista.

Tanmateix, .Casella, 	 mal-
grat	 el	 seu	 nacionalismo

rfervent,	 'malgrat	 el	 paper
que ha jugat en l'organitza-
cié de la música feixista, no
ha deixat mai d'ésser el que
ha estat la causa i	 la raó

y
^.

de la seva personalitat : un tro
músic del nostre temps que

II4	 pv

malgrat	 haver-se format a
París,	 es	 recolza sobre	 la
tradició	 artística	 i	 sobre	 la
cançó popldar del seu país, vC
La	 seva	 òpera	 recent	La, tt's.
Dorna Ser ente, basada en

a

una	 bella	 faula	 de	 Carlo
Gozzi, i que ja havia temp-
tat W,agner en la seva prl-

tmera òpera. Les Fées (x833)* °
en	 una	 variació	 del	 tema
central de la faula, és un do- i
cument interessantíssim per
a	 l'orientació	 alhora classi-
cista, folklorista i modernis-
ta del seu autor.

La impressió dominant de
la	 deliciosa	 partitura	 d'a-
questa opera-fiaba és — com
tan bé ho ha formulat un
crítie	 en el	 darrer	 número
de La Revue Musicale -- la
do	 trobar-nos en presència Alfredo	 Casella
d'un 'músic que fa teatre tot

t	 nnr damunt de

DISCOS
El premi dels Amics
de l'opera Còmica

L'associació francesa que funciona amb
aquest nom ha instituït un concurs per a
premiar els millors discos d'òperes còmiques
franceses onades entre 1821 i 1865.

Els tres discos que han resultat premiats
són :

T. — lEl rondó del Postillon de Longju-
meau, cantat per Mlle. Brothier.

a. — Viens, gentille dame, de La Dame
blanche, cantat per Vil/abella.

3• — Personne en bas dans le moulin, del
Farfadet, cantat per André Baugé.

-.Em sap un greu no tenir aquell altre
gos'

--Que se't va morir?
—No, però ja no era de moda.

(Candide, París)

El model d'estàtues eqüestres. — El que
resulta empipador, no és el gran home que
tens a l'esquena, sinó el tronc d'arbre que
et claven sota la panxa.

(Marianne, París)

LLIÇONS PER RADIO

—1 (temé explicarem com s'esbandeixen.

(Hoovey, Nova 'York).

—Aixeca't, que ha arribat el papà.
--No pot ser, mamà. Estic compromesa

Imb el gat.
(.11arianne, París)
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DIUMENGE D'ESTIU

Mira, aquí hi cabem!
(Dagens Nyheler, Estocolm)

LA CIUTAT 1 EL CAMP

La mobilització estival 'j EJ 9 1	 f\ 1 í I\ ÍD 1
de la infància ciutadana

EI catalanisme i la
tradició ca talana

que -a
en l'harmonia, menys complicada en l'ex- 1	 OTTO MAYER
pressió, menys pretensiosa en la psicologia
difícil que l'obra straussiana, concebuda fa	 Nota. -- La partitura de La Donna Ser-

prop de vint-i-cinc anys.	 /'ente, així com la suite simfònica extreta

Casella té avui cinquanta-un anys. Prové	 de l'òpera, ha estat editada per la casa

d'una família (le músics exccllents. El seu	 G. Ricordi & C., Milà.

Heus ací la bella obra iniciada pels bar-
celonins de l'any, en la qual destacaren	 Q '	 1 L	 © D
tres homes de gran cor, Josep Llimona,	 D	 ^	 D
Ignasi Iglésias i J. Puig I Alfonso. La in-
fància ciutadana és objecte avui d'atencions 1
i solGcituds que li fan un bé material o
físic i un no petit bé moral. Alhora que
durant una mesada se li fa guanyar salut
i força, se la posa en contacte amb les be-
lleses del camp, la muntanya i la mar,
amb la Catalunya viva que és la terra. La
Ciutat va al Camp en forma digna. La in-
fància no és la frivolitat, de vegades el mal
exemple, sovint la manca de to o de dig-
nitat de ciutadans sense pena ni glòria. El
Camp tracta amb amor els infants, que
en serven un bon record durant tot l'any.

EI problema, però, resta encara en peu.
Entre l'Ajuntament amb totes les institu-
cions llurs i entitats particulars, uns 14,000

infants beneficien de colònies de totes das
-ses i banys de mar. El cens escalar es

calcula en 30,000 infants. Tinguem confian-
ça en la Ciutat i en els homes de cor que
amb tot i la materialització de l'època, no
manqueu mai.

Pene CASALS
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Quinze viles i pobles de Catalunya veuen
diàriament el trescar dels infants barcelo-
nins, uns cap al mar, altres a muntanya.
Són aqueixosCalafell, Mur	 ísMora, Sant Gen
de Vilassar, Arbúcies, Besalú, Sant Hilari
Sacalm, '.fossa, Pobla de ('laramunt, Les
Franqueses, Olesa • de Montserrat, Santa
Coloma de Farners, Bagur, Santa Fe del
Montseny, Vallfogona de Ripoll, i, a Bar-
celona, al Tibidabo i Vallvidrera. Berga té.
la seva Colònia permanent, amb ano nenes.

BREUS NO'I'ES 901RN ORUANIT•LACJÓ

ColAuies Escolars d'Estiu : Són organit-
zades, indistintament, per contracte i per
administració, contràriament als primers
anys que totes eren per contracte, en els
quals s'estableixen condicions d 'allotjament
i manutenció. En la primera es disposa •que
cada escolar tindrà un llit independent i
comptarà amb els necessaris serveis d'higie-
ne, amb aigua abundant i ampli menjador
comú ; en la segona s'especifica : l'esmorzar
consistirà en pa amb xocolata i café amb
llet, a raó d'un quart de litre per persona,
mínimum ; el (linar serà variat : de dos a
tres dies, escudella, carn d'olla, entrant,
fruita ; dos o tres dies, potatge de llegums,
plat fort de carn, fruita; dijous i diumen-
ges, arròs a la milanesa o de peix, o ma-
carrons a la italiana, amanida, fruita (el
diumenge creme o dolç). El sopar, verdura
o llegums amb patates, un plat (le peix o
bé ous, cafè amb llet i galetes, o bé sopa,
verdura o llegums amb patates, peix o bé
ous i galetes. Berenar, pa amb xocolata,
formatge, confitura o fruta, alternat. Co-
lònies Escolars per Administració : el ma-
teix règim que les anteriors, amb la con-
segiient responsabilitat directa de directors
i administradors.

En general, amb les modificacions neces-
sàries de cada cas, les semicolònies i les
colònies permanents són administrades de
manera :'semblant a les d'estiu. Les des-
peses -que fa cada escolar, éomptant equip,
viatge, manutenció, estatge, metge i far

-màcia, personal docent, subaltern i admi-
nistratiu, material, diversos i imprevistos,
pot promediar-se en unes 5'5o pessetes
diàries.

Banys de Mar : Foren inaugurats l'any
1918 amb 646 infants; l'any I923 eren ja
s,000 ; els ajuntaments de la dictadura, sa-
botejant l'obra dels anteriors, els rebaixa-
ren a 2,990, i ara són. 6,000. Els primers
escolars eren banyats a La Deliciosa ; des-
prés a l'Escola de Mar, i enguany a Cas

-telldefels, aprofitant la major amplitud de
la platja i les excellents condicions de ne-
tedat i fons de l'aigua. Primer només es
dedicaven al bany dues hores del mati; des-
prés tot el matí ; enguany tot el dia : al
mati, nois ; a la tarda, noies.

En distints llocs de la ciutat es formen
set concentracions, vigilades per dos pro-
fessors, que són recollides per autobusos,
traslladant escolars i mestres directament a
la platja. Allí, amb banyador, dediquen els
primers moments a jocs iliones i reglamen-
tats, exercicis d'educació física, banys de
sol graduats, banys de mar i pràctiques de
natació, dutxes, esmorzar, descans, forma-
ció per grups o concentracions i retorn als
llocs de concentració a la ciutat. A les dues
de la tarda, es formen les concentracions
de noies, seguint en tot les mateixes direc-
trius generals del matí per retornar al cap-
vespre. Nois i noies s'apassionen pels banys,
sobretot en arribar als nou i onze anys,

ALTRES COLÒNIES

L'obra de les Colònies Escolars d'Estiu
ha tingut repercussions arreu de la urbs.
A part de la Institució municipal, organitzen
colbnies la Caixa de Pensions i Estalvis per
a la Vellesa, Associació Protectora de l'En-
senyança Catalana, Federació Local d'Es-
tudis Universitaris, Casal del Mestre, Cai-
xa d'Estalvis, i bon nombre de societats
anònimes i companyies. Algunes fan dos
torns, altres només un. Totes les colònies
formades fora de l'organització municipal
sumaran aproximadament 2,000 infants més
que reben els beneficis d'un sojorn al camp
pla, a la muntanya o les platges de Ca-
talunya, durant una trentena de dies dels
mesos de juliol i agost.

LA CIUTAT I IiI. CAMe

restan Imane e'-'
tot. Cal subratllar en primer lloc l'escriptura
dels cors, intelligent i variada, ricament
harmbnica i dolçament polifònica, alhora
que la perfecta facilitat deis solos, dels
quals la declamació cantada resta sempre
destacada i no perd mai el primer pla, àd-
huc en els passatges de gran sonoritat.
Aquest significatiu homenatge de Casella
als drets del cantaire no li ha costat cap
«renunciament» als seus drets de músic
pur : i és així que sembla del tot natural
que les pàgines més vives i més colorides,
niés inspirades i profundes són aquelles en
què la música — enterament alliberada de
la preocupació de l'acció escènica — s'eleva
lliurement per a escampar-se, sobirana ab-
soluta, en l'infinit de la fantaoia.

Els fragments purament simfònics com el
Somni del rei Altidor, l'Interludi i la Marx((
guerrera del segon acte, la Simfonia, el Pee-
ludí, la Batalla i el final del tercer acte,
han estat aplegats pel propi Casella en una
suite que té assegurat un èxit segur en els
concerts simfònics.

El cant pur, tan negligit d'ençà de W'ag
ner, troba un lloc preponderant en la 1)on-

na Seri5ente. 1 és precisament en l'estil d'a-
questa obra que Casella reprèn la gran
tradició de l'òpera clàssica. Així és que ens
és fácil retrobar-hi no sols l'esperit burlesc
de l'òpera bufa, sinó també la línia melb-
dica de Mozart i la transparència instrumen-
tal del Falstaff de Verdi. Tota aquesta sín-
tesi d'esperit clàssic i d'expressió moderna
recorda molt una de les millors obres de
Ricard Strauss, I'Ariadna a Naxos, per bé

Dorna Cerhente és menys rebuscada

L'Escola del Mícro
L'Associació professional de periodistes de

la Ràdio, de París, es proposa la fundació
d'una Escola del Micro la missió de la qual
serà preparar tota una generació de spea-
kers, ràdio-repòrters i artistes bregats en les
necessitats del micrbfon.

Hi haurà, al començament, un curs pre-
liminar amb exercicis d'articulació, modu-
lació vocal i altres per tal d'assegurar una
bona i iniélligible dicció; després, lectures
en veu alta, respectant la •puntuació i po-
sant compte en la pronunciació de noms
propis, sobretot estrangers.

Sense haver sortit bé d'aquestes proves
no es podrà passar als cursos segiients d'im-
provisació, descripció, informació i diàleg.
Després d'aquests ensenyaments generals,

vindran els cursos d'especialització. Els fu-
turs microfonistes (?) seran invitats a or-
ganitzar una presentació, a saber-se adaptar
a les diverses menes de reportatges i a llur
tècnica peculiar. També íiauran de fer pràc-

tiques d' in tervius davant el micròfon.
En els ensenyaments de l'Escala del Mi-

cro es dóna molta importància al teatre.
Primerament, el periodisme radiofònic tea-
tral. L'alumne haurà d'apendre a presentar

un espectacle en els diferents casos, a 1'es-
tudi o en retransmissió. Haurà de conèixer

l'art difícil d'omplir els entreactes, d'inter-
vivar autors, directors i artistes, exercitar

-se en la crítica teatral i musical i en la
transmissió de noticies.

El teatre ocupa botia part del programa,
però les altres matèries no sin desateses.

També són previstos en l'ensenyament
altres temes que són objecte de trans-
missió radiofònica: esports, amb presenta-
ció i ressenya de combats, partits i exhi-
bicions ; belles arts, amb crítica d'art i pre-

La ràdio als autos
Heus ací un Cena del temps, puix és ara

quan aquesta aplicació pot tenir major uti-
lització, i també ha estat darrerament que
més instaláacions d'aparells de ràdio han
estat fetes a l'interior' dels cotxes. Hem de
confessar perú, que no sembla haver arrelat
en forma definitiva aquesta aplicació, i és
que cs tracta de dues coses completament
antagòniques. Unicament la curiositat que
sempre porten semblants novetats ha pogut
ter venir aquesta, que en moltes ocasions
no ha estat sinó la manifestació de la déria
capritxosa de què sovint es sent envaït el
propietari d'un automòbil. Per a completar,
afegiu a això la insaciable necessitat dels
exportadors americans de treure material
sigut com sigui, i trobareu l'explicació d'a.
quelles sonoritats que us sorprenen en
creuar-vos al carrer amb alguns cotxes.

Precisament, si en algun moment l'aph-
cació de la ràdio als automòbils .pot donar
un cert esplai als seus usuaris, és precisa-
ment quan el cotxe no actua com a tal, és
a dir, quan en ple camp hom sent encara
la necessitat que li portin la remor de la
ciutat en forma de notícies de premsa, al-
ternades amb algun alegre fox, però sovint
també molestat per la repetició seguida dels
discos-anunci, que precisament en les emis-
sions de migdia i tarda han augmentat i
en aquests darrers temps són ja en nombre
alarmant i en mal gust sempre creixent.

EI que utilitza ]'automòbil ho fa bé per
plaer, bé per necessitat.., I també per amb-
dues coses alhora, i no es veu enlloc com
pot acomplir millor els seus fins amb l'a-
juda d'una emissió de ràdio. Se'ns dirà que
el passatger també cerca, quan no és sol-
licitat per l'ambient exterior, d'altres lleu

-res com és la conversa o la literatura, però
sempre aquestes són ben accidentals. En
aquest sentit pot_ tenir alguna explicació -la
installació d'alguns aparells fins en els ta-
xis, però sempre la recepció és imperfecta
i pot produir efectes contraris: Les revistes
americanes d'exportació, que no s'estan de
res, han arribat a justificar l'aplicació de
la ràdio als cotxes per als casos de panna,
i això ja és tot un atreviment proposar-ho
al posseïdor d'un cotxe.

Malgrat tot, però, cal reconéixer el fet
d'haver tingut la installació de la ràdio
als cotxes una certa extensió que s'ha vin-
gut a afegir als nombrosos cotxes (ameri-
cans gairebé tots) que ja vénen equipats de
fàbrica amb els receptors, i trobant-nos ja
amb això, cal procurar que almenys 1'audi-
ció, que difícilment serà perfecta, tingui ben
pocs entrebancs. El que primer se'ns apar
com a molt necessari és emprar tipus de
receptors que al mateix temps que siguin
de gran sensibilitat gaudeixin d'una certa
potència. En aquest aspecte cal un míni-
mum de 2 .5 W. a la sortida, amb el qual
es podran compensar els inconvenients pro-
du ï ts per la manca de potència que es ma-
nifesta sovint en les audicions fetes a l'ex-
terior, a les quals s'afegeixen els sorolls de
motor i carrosseria. Els paràsits que .més
sovint es presenten són produïts per les ba-
gies, i tot i que se'n fabriquen d'especials
per a aquestes aplicacions, el que més so-
vint es fa és intercalar unes resistències de
I5,000 v. També cal emprar disposicions
antiparasitàries amb sistemes semblants a
la bobina i a les bornes del collector de la
dinamo que carrega la bateria, i en general
s'ha de procurar un ajustatge perfecte de
la installació elèctrica.

L'inconvenient anotat de la potència de
l'audició és agreujat pel fet de no poder
disposar d'una antena de més de quatre a
cinc metres, puix tot i emprant una dis-
posició de U i collocar-la sota dels puja-
dors, és difícil obtenir més llargada.

Els primers receptors utilitzats en els cot
-xes eren semblan`s als emprats correntment,

amb ]'avantatge de poder funcionar de la
mateixa manera al cotxe i a les xarxes
normals d'illuminació, i, segons fossin con-
nectats, podien tenir qualsevol aplicació. De
totes formes, aquests aparells no gaudien
ni de gran sensibilitat ni, el que és pitjor,
tampoc de potència, posant -se més de ma-
nifest els inconvenients del fading i pro-
duint-se alteracions en l'audició en canviar
l'orientació de l'antena en els moviments
del cotxe. 'i'ot això és el que ha fet que
els constructors s'hagin decidit per estudiar
receptors per anar únicament amb els sis
volts de les bateries, que gaudeixen de més
garanties, per bé que no satisfacin encara
les necessitats (1 '000 audició perfecta.

.1. G.
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Aquesta és, segons el mateix Torres, la
onclusió (le la famosa Tradició catalana
3ue volent passar per catalanista després de
en-nos súbdits eterns de Roma i de •jerusá-
em, ens faria ésser súbdits, segons Menén-
dez, de Madrid i de l'Escorial. Tot queda
reduït, com poden veure els nostres lectors,
a un sacerdot que fent servir d'escambell la
nostra estimada pàtria, i el que ha jugat
durant tota l'obra, ve un moment, quan
van mal dades, que té de jugar net i a car.
tes vistes, jugant-se el tot pel tot, perquè
qui juga no (lorm i amb l'Església catòlica
els fidels ja saben que no hi poden jugar.
Com que durant tot el joc li hem vist la de
sota, té d'acabar ensenyant les cartes i po_

sant-les damunt de la taula, traient-se la
careta i renunciant a fer trampes, tal enm
expliquen que aquell jueu que va anar al
cel jugant a cartes amb la Divinitat, per
passar l'estona de l'eternitat, li va posar
per condició que no valia a fer miracles, i
per això. -En Torres¡ deixant-se de jocs de
paraules, acaba no sols perdent la partida,
desfent amb la cua el que ha fet amb el
cap, sinó venint adir clar i català que Ca-
talunya té la mateixa missió que•Menéndez
assenyala a Espanya, ço és que no té missió
pròpia.

EI mateix que diem d'En Torres, ho po
dríem dir de l'Almirall, perqué si així com
nosaltres som homes de pau, fóssim homes
de guerra, para una esquena tan ampla com
la del bisbe de Vic. La nostra Catalunya té
missions més elevades i més autènticament
catalanes que les que li assenyalen aquests
dos profetes que li imposen idees de pobles
forasters. En 'forres, que critica els liberals
com l'Almirall, perquè van a peor els ideals
a ]'estranger, vol que les anem a pean als
pous de Judea, país que no vol ni ha volgut
mai la religió que Europa li va manllevar
en una altra època i que ja fa molt temps
que es va traient de sobre.

L'Almirall, que deia que no sols ens te-
níem de separar de Madrid sinó de Roma,
va a proveir d'ideals als països del Nord
d'Europa, creadors de les idees socialitzants,
que ells mateixos també procuren treure's
de sobre tant com poden.

Si fos certa la missió que Lo Catalanisme
i La Tradició catalana assenyalen a la nos-
tra terra; la missió de Catalunya seria ésser
la víctima de les desferres dels altres pobles.

Ni Lo Catalanisme ni La Tradició cata-
lana, que estudien la nostra tradició i la
nostra missió, no endevinen res ni de l'una
ni de l'altra. Amb perdó dels nostres lectors
sigui dit i modèstia á part, creiem que el
Concepte general de la Ciència catalana que
nosaltres vam tenir l'honor d'escriure, conté
un sentit més autòcton de la nostra tradi-
ció i de la nostra missió que la d'aquests
dos estrangeritzants, l'un futurista i l'altre
retrògrad, que en lloc de posar llur ideal als
peus de Catalunya posen Catalunya als peus
de llur ideal. Si En Torres i 1'Almïrall posen
la nostra pàtria alspeus de la Religió i de
la Llibertat, nosaltres podem posar la Re-
ligió i la Llibertat als peus de la nostra pà-
tria, perquè li donem una Religió i una
Llibertat que ella mateixa ha creat sense
necessitat de tenir-la d'anar a captar a casa
dels altres.

FRAxcrsc PUJOLS

l'estudi del piano i als vuit anys debutà a
Torí en un concert en el programa del qual
figuraven Bach, Scarlatti i Chopin.

Avui, el compositor, que és, alhora, un
pianista brillant, té publicades una cinquan-
tena d'obres. Esmentarem Il Convento Ve-
neziano (rgll-lz) inspirat pels ballets de
Diaghilew, obra exquisida i refinada però
que, com es creié haver de retreure al seu
autor, «per voler seguir la visió que tenia
de Venècia un poeta parisenc, resta massa
prop del gust francés».

EI poema Notte (i ilíaggio (1913), per a
veus I orquestra, inaugura un nou període
en• la producció del compositor, època de
recerques i d'experiències que tanmateix,
però, cris ofereix una sèrie d'obres molt im-
portants, entre elles les meravelloses peces
per a piano a quatre mans Pupazzetti, les
Cinc teces per a quartet i les Onze peces
infantils. En elsdarrers deu anys, Casella
ha produït les obres que li han assegurat
un lloc al costat dels primers mestres de la
música moderna : els seus diferents con-
certs per un o diversos instruments i or-
questra; una comedia coreogràfica en un
acte, La Giara (1924) sobre un tema de Pi-
ramlello ; la Scarlattiana (lgz6), divertiment
per a piano i trenta-dos instruments sobre
temes del gran napolità ; la Serenata de
l'any següent per a un conjunt de tres ins-
truments de vent, violí i violoncel ; sonates,
peces per a orquestra, una apera de cambra
sobre un text de Favolini, La favola di
Orfeo (1932), i finalment, durant el mateix
any, La Donna Serpente de la qual acabem
de parlar.

selltació d'artistes ; política interior i exte-
rior, amb resum de debats parlamentaris i
altres ; crònica judicial, ressenyes de vistes,
etcètera ; cròniques i reportatges científics
crítica i noticiari de literatura ; crítica ci-
nematogràfica i presentació de films, etc.,
etcétera.

La ràdio dintre cent anys
El Radio Guide americà ha demanat a

diverses personalitats del món radiofònic
que formulessin pronòstics sobre 1'evolucib
que creuen que ha de sofrir la ràdio.

El cèlebre tècnic Dr. Lee de Forest ha
(lit : «Assistirem a una evolució completa

estacions Lesradiofònica.de la distribució
s'especialitzaran en un gènere d'emissió, de
manera que l'auditor sabrA per endavant a

quina estació ha de dirigir-se per a escoltar
la mena de programa que desitja. Amés
a més, la publicitat serà curosament cii-
minada dels programes radiofònics.»

El Dr. Alfred N. Goldsmith, ex-enginyer
cn cap de la Radio Corporation of Ame-
-rica: «Alçant-me de dinar en juny de 2034,
veig una pila de fulls de paper Impresos
en colors. Són els enregistraments d'esce-
nes transmeses per televisió. Així, si no puc
captar la televisió dels esdeveniments del
dia, puc recórrer a aquests enregistraments
antOlnaticS.))

EI Dr, H. O. Caldwell, ex-comissari de
la Ràdio Federal : aLa ràdio serà emprada
per a guarir les intoxicacions físiques i per
a produir una mena d'intoxicació. Per això,

doncs, caldrà promulgar lleis contra 1'em-
briaguesa per ràdio. Potser és possible que
dintre cent anys la ràdio hagi resolt' I'emg-
ma de la vida.»

Ara que el lector se'n cregui el que
vulgui.

IMPRESOS COSTA
NOu de le Rambla, 45
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