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«Tampoc no crec en la salvació,
perquè no hi ha res a salvar;
cal, senzillament, seguir»

(D'unes declaracions recents del Dr. Marañón)
Preu: 30 cèntims - Corts Catalanes, 589 - Tel. ii j 3o - Subscripció: 3'50 pessetes trimestre

E1 balzaquisme__de Barcelona MIRADOR INDISCRET
AI carrer de la Canuda, a la mateixa

vorera de l'Ateneu Barcelonès a cosa de
vint pams de distància d'aquest sindicat (le
la Intelligencia, ha viscut fins ara, de vida
atrotinada i misteriosa, una botigueta que
sempre intrigà els vianants d'aquell carrer
tan barceloní, i molt particularment els ate-
neistes. Era una botigueta baixa de sostre,
sense nom ni número, amb dos aparado-
rets, un a cada banda de la ventalla d'en

-trada. La decoració facial d'aquesta boti
-gueta era simple fins a la pobresa : una capa

de pintura a l'oli, probable-
ment de color ocrós, sobre els
plafonets i els muntants mot

-llurats a ]'estil isabelí més
magre. La pols i els anys afe-
giren una segona capa (le pà-
tina aspra i prou traslúcida
per a deixar endevinar el to
ocre amb què fou estrenada,
cent anys enrera, aquella mo-
desta casa de comerç.

En un dels aparadors s'hi
havia sempre ostentat un ma-
niqui de testa amb perruca
femenina, sempre la mateixa
perruca. Ara, en tancar les
portes la botiga quasi ateneís-
tica, aquella perruca era una
venerable toisó blanca com la
neu... com la neu sollada, amb
escorrialles de tons grocs o
blau-verdosos que llevaven un
sic de dignitat a la venerabi-
litat de les trenes i ondes : la
clenxa, la ratlla que feia la
partió dels bandós, era el més
trist de tota la trista boti

-gueta. La clenxa havia mort
molts anys abans que els ban

-dós i la tannara, i, avui, la
clenxa en descomposició pro-
duïa una repulsió basardosa.
Els qui anem cap a la vuitan-
tena (entre els quals es comp-
ten els lectors amables), ha-
víem conegut aquella perruca
quan encara era jove, el cabell
negre com el banús i la clenxa
quasi .invisible de tan prima.
Cap allà els dies de l'Exposi-
ció Universal de l'any X 888 la
perruca çle4abE>tiguetst„dcA -'
carrer (le la Canuda començit
a agrisar-se. En temps de la
Solidaritat Catalana ja era	 r.,
blanca del tot. Quan la Dictadura, comen-
çaren a produir-se les escorrialles de tons
groguencs i verdosos i la clenxa s'eixam-
plava per a morir. Ara fins els paràsits de
la perruca moriren, àdhuc els darrers para-
sits, les arnes.

L'al.tre aparador no contenia res ; atot
estirar, alguna mosca morta o un•pilotet
de serradures de corc, sutzures que desapa-
reixien aviat, perqué es veu que el regent
de la botigueta era molt endreçat. La per-
ruca sobre un maniquí de testa cobert de
vellut grana, esdevingut Gla clar, era alho-
ra mercaderia i ensenya. La gent que es
sorprenia del caràcter estrany, del patetis-
me sòrdid de la botigueta no havien d'en

-caparrar-se gaire per a saber qué diables
significava aquell establiment singularment
intrigant: la perruca expressava prou que
darrera d'aquells vidres una pentinadora o
un perruquer es guanyaven la videta. Ah,
perú, això era una explicació per ais pas

-savolants atrafegats o indiferents. L'ate-
neista era el barceloní més obsessionat per
aquell veïnatge pesombrós — i, per tal de
treure'n l'aigua clara, ele tant en tant gosa-
va furetejar cap a l'interior de la botigueta,
el nas aixafat en els vidres.

Però sempre era en va.
Aquells vidres, nets com cal, fregats cada

dia, havien retingut potser aquell ínfim
granet de pols que escapa al fregadís.
'Tants milers de dies feien tants milers d'es-
pores adherides tenaçment a l'anvers i al
revers dels vidres. Aquesta és l'única 'expli-
cació que es pot donar a la terbolesa d'a-
quelis vidres ; pertorbadora terbolesa, per-
què, per més que obríeu els ulls, no ar-
ribàveu a precisar el que hi havia dinlre
la botigueta, la qual .tan aviat semblava
petita, d'uns dos metres de profunditat,
amb un taulellet i una cadira de cinc potes,
armaris de fusta pintats a imitació del do-
radillo, en les parets ; com diríeu que s'a-
llargava fins al carrer dela Portaferrissa,
el taulell desapareixia i els armaris deve-
nien enviclriats i mostraven en el; prestat-
ges vagues formes com de taüts d'infants
u d'estoigs de violí blancs amb sanefes bla

-ve^s.
Nlai no entrava una ànima a la boti

-gueta : mai no s'hi veia ningú, ni al ves-
pre, quan s'encenia el llum de gas i l'inte-
rior esdevenia relativament espaiós amb
aparença de botiga de passamaner. Només
el primer divendres ele cada mes s'hi per-
cebia vagament, entre vuit i nou de la nit,
un cavaller amb bigoti i perilla, encara jo-
ve, que seia a la cadira de cinc potes i es
cargolava de riure — però al ra.lernti, amb
gest d'autòmata que acaba la corda. Quan
a migdia el sol donava el màximum de cla-
ror, la taxa màxima d'assolellament que
pertoca al carrer de la Canuda, l'interior
de la botigueta esdevenia més imprecís:
calia estar-se molta estona amb el nas
aixafat damunt dels vidres per arribar a
copsar les evolucions, lentes també, de qua-
tre peixos voladors, amb bombolles i tot,
com oracions. Un dia I'ateneista portà 1'a-
treviment fins a provar d'obrir la ventalla,
entrar i venir -ne el cor net del tot. Però fou
impossible : no pas per raó de cap resis-
tència ele l'interior de la botiga, sinó per
raó d'una mena de resistència interior a
I'ateneista, el qual volia, costés el que (es-
tés, penetrar el misteri.

Aquella botiga, potser semblant a la de
Teresa Raquin, deu comptar com una de

les (torreros butigtcs balzaquianes que res-
ten a Barcelona. El carrer de la Canuda
s'encomanava molt d'aquell balzaquisme.
Però allò era tan sòrdid, tan espantosament
passat, que calia aterrar-ho. ' Sempre ens
pregumtàvern : per qué perdura aquesta bo-
tiga de malsons cementirials si ja ningú
na deu comptar-ne? Per què no es trenquen
mai aquests vidres? Per què les autoritats
nU) intervenen?

Només el balzaquisme dels nostres lite-
rats podia defensar l'existèncba (l'aquella

urna per a xrruques insepu!tes. El subcons-
cient literari de l'Ateneu Barcelonès devia
crnparar la botigueta balzaquiana. Error
miserable, però : perquè ja no en cal de
balzaquisme. Ja foren escrites totes les no-
ve1les b^dzaqutanes. Balzac les escriví. D'al-
tra banda aquest balzaquisme anguniós i
rep,lsiu és com l'arbre manzanillo, el qual
impedeix a l'observador medusat ele veure
el bosc ele corpulentes alzines balzaquianes
que encara manté ufana a la nostra ciutat,
àdhuc a la part nova. Aquest balzaquisme
pestífer de la botigueta canudenca no és res
al costat, per exemple, del balzaquisme del
carrer de Picalqués. —No coneixes el car

-rer de Picalqués, lector benèvol? Veges-lo,
doncs, i pasma-te'n, i admira-te'n, i delecta

-te'n. El carrer de Picalqués és una canto-
nada (1e1 carrer del Carme, la sisena amà
esquerra, entrant per la Rambla. Es un
carreró que fa colzada amb ell mateix i amb
l'altre carreró de Malnom : lot plegat un
petit laberinte de magna sordidesa i d'elo-
giient preteritisme. Allò és un escenari que
fa plorar de tendresa perquè et lleva cent
anys del damunt i te'ls fa reviure bona-
ment, amb aquell sentiment que és conden-
sació de les passades dolors i alegries, aquell
sentiment que acoetumiem anomenar : me-
lan^ia.

JOAN SACS

El. DtJo i. -
Blanc.

SUBHASTA
.fre toca el torn a aquel nraguífic joc

de te japonès que a les otigues veuran
uarcat a dues-centes-cinquu 1i pessetes. Es
de porcellana finissima, pint rla al foc, atnb
vions i repujats d'or : ém 1 cloisonné de
üanazawa. El gravat represènla una reunió
de geishes disposant -se a l” libació, a les
II/Ir en /un/ de la tarda,- 	 entre un sa:
tnnrai, brandant el coltell, a fer-se hara-
kiri. Posin preu; senyores i senyors, que
ocasió con? aquesta no se'lsg tornarà a pre-
sentar mai més a la vida	 més anys que
arribin a viure !

—Quinze pessetes.
—Quinze pessetes donen, tomés, per una

oia que serva tots els trots de les peces
de Nagoia. Pixin-se que ¿s una veritable
ganga. El treball sol ja val deu vegades
Inés ; pensin en la qualitat+ del seu mate-
rial, en la finor del seu aciibat, en el seu
gran valor artístic...

—Vint!
—Vint pessetes. Artiirnin4e, dances i ca-

vallers, fier aquesta preciositat que tant pot
servir per a quedar. bé dant les seves co-
neixences cona per a Uuïti dintre la vitrina
del menjador, perquè, a rnés de la seva uti-
litat, és un objecte decoratiu de primer or-
dre que tothom que s'estisii ha de tenir a
punt per a la infusió i it. la vista de les
amistats...

— Vint-i-cinc !
—Vint-i-cinc ja és ona mica niés, per(')

tro és prou, auditori selecte..1 he dit selecte,
convençut que sabrà apreciar el mèrit, com
a públic autèntic d'una metròpolis com Bar-
1eloua, bregada en les rnés exquisides mo-
,rlestacions de l'art i de la bellesa...

—Tienta-una !
—Ah, això ja està anillos; però esforcin

-se una mica més, que fóra trist haver de
despendre's d'unes porcellanes treballades
arrií, tant de gust, unes porcellanes que hau-
rien de pagar-se a pes de iens d'or...

— Trenta-sis pessetes !
—Trenta-sis. Qui en dóna anés? Trenta

-sis,-a la una; trenta-sis, a les dues... Con-
siderin que, per una petita diferència, tots
vostès, menys uii, es quedaran sense aquest
joc ile te útzic en la seva classe . Trenla-sis,
II 	 les...

—Trenta-vuit. Apressin -se, tardeja! Trení
ta-vuit, a la una ; trenta-vuit, a les dues
Crema-vuit a... ll veure aquesta traça cou -
I ract ual...

—Apa, home!
—Trenta-vuit, a les tres !
—Heus ací un domàs escarlata, sortit tal-

tnent dels telers de Damasc. Els farà goig
rom a cortina, o bé tirat damunt una arqut-
ruesa, una caixa de núvia o un piano de
Cita. Juga, o meravella, irnb els mobles Re-
naixement i no cal dir que és un cobrellit
insuperable. ('otilzin, senyares i senyors,
cotitzin...

—Vuit pessetes.
—Moltes gràcies, però no farem res. Qui

nq voldrà sentir-se acaronat per aquestes
sedes que 'as evoquen les mesquites canta-
des pels poetes àrabs, el pas dels califes da-
,nrntt marbres i mosaics antics i els estas-
ales de l'amor dalt dels nlinarets? Pugin
la cota L..

—Onze pessetes!
—Arrab onze pessetes es pretén obtenir la

Inés rica exornació per als balcons de la
ciutat i les gelosies de la villa de repòs,
els dies de festa grossa. Dames i cavallers
en quin país vivim? Apurin l'acuitat dels
bons postors i farem fira...

—Disset
—Disset. Perfectament, senyoreta. Els

seus anys, • oi.? Disset, a la tina ; disset, a.
les dues • disset... a les tres !

S

Msr. Pacelli a Barcelona
L'arribada de l'eminent prelat Msr. I'acelli

va fer que les autoritats eclesiàstiques i el
clergat de la nostra ciutat es mobilitzessin
P' tal de rebre dignament el seu superior
jeràrquic.

Una vegada el Conte Grande hagué atra-
cat, varen pujar al vaixell 14sr. Tedeschini
i el bisbe de Barcelona, seguits dels respec-
tius secretaris.

L'arribada del cardenal arquebisbe de Tar-
ragona féu entrar una mica d'aire fresc en
aquell ambient atapeït de monsenyors. La
senzillesa simpàtica del Dr. Vidal i Barra-
quer imposà una mica tothom.

El nostre collaborador Josep Carner, secre-
tari d'ambaixada i delegat del ministre d'Es-
tat per rebre monsenyor, es passeja amb
Ventura Gassol. El conseller de Cultura
exulta davant el bé de Déu d'alts dignata-
ris. A un periodista de La Vea, antic com

-pany de seminari, ]i diu mig rient :
Em sembla que haurem de tornar a es-

tudiar per capellà.
I, dirigint-se a Josep Carner :
—No trobeu —(liu Gassol—que és ben na

-tural que aquestes capes vermelles i aquesta
dignitat facin rodar al cap amés d'un cer-
vell?

—Amic Gassol—respon Josep Carner amb
un aire més anglès que mai, amic Gas-
sol, la irradiació de la personalitat eclesiàs-
tica, el seu esclat, és una ¡>rova més de la
divinitat de l'Església.

Arriben els carlins. Però no ens espan-
tcm. Capitanejats per Msr. Lisbona, fan
una entrada de cavall sicilià. Però es desin -
flen tot seguit perquè monsenyor té altra
feina que rebre el canonge Lisbona.

Josep Carner, no cal dir-ho, enmig del
seu impecable jaqué i el copalta de mil re-
flexos, aprofita l'arribada dels carlins per
descabdellar el seu anecdotari.

—Una vegada—explica Carner—a la pà-
gina literària d'El Correo Catalán, va sor-
tir un article sobre Sant Pere que deia
Ah. Pedro, si en vez de tu escepticismo

hubieras seguido con celo y entusiasmo al
maestro Jesús, entonces ¡ oh Pedro ! otro
gallo te cantara ! ! !e

_***-
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nal. Però l'arquebisbe de Tarragona, amb
una finor incomparable, introduí el conse-

Iler Gassol.
En sortir, Josep Carner distribuí els llocs

Oil els cotxes.
—Vós, Gassol, hauríeu d'anar amb el

cardenal i l'arquebisbe. Però tingueu comp-
te a no clir allò de la babilò ica Roma ni
parlar de les fronteres a l'Ebre, totes aque-
lles cosotes que de vegades se us senten per

ràdio. F.m comprometríeu.

—No exagereu, Gassol, no exagereu 
—deia Carner—. Sou una mica epicurt, però

en el fons sou un cristià. Qué faríem sense
vós i En Sagarra, els cristians catalans?

—Si, però En Sagarra es fica amb la re-
ligió ele mala manera!--contestfi el conse-
Ilcr, ràpid.

x**
En un recó dels passadissos del vaixell

hi havia un monsenyor silenciós, amb un
aire irònic. En arribar el conseller Gassol,
se'l mirà amb curiositat. Li explicàrem qui
era i es mostrà tot seguit molt coneixedor
ele les nostres coses

—,s í, sí; Gassol. Ja sé que el govern de
la Generalitat és autònom — afirmava amb
un aire bon xic mofeta.

Era Msr. Crespi, conseller de la Nuncia-
tura ele Madrid, excellent amic de Gil Ro-
bles.

L'ordre ana1Iabèfic
L'Opinió del ty del corrent publicava un

solt sobre la companyia del Teatre Studium,
Oil es llegia

«Llista de la companyia per ordre anal-
tabètic. >,

1 seguien una vintena (le noms, que no
se sap en quina proporció felicitar, perquè
ro s'avisava si l'ordre analfabètic s'havia
establert de més a menys o de menys a
més...

Com és natural, les actrius eren les pri-
merament esmentades.

Arròs!

L'acreditat rabassaire (le Martárell senyor
Riera ha trobat en la República la millor
rabassa que mai no hauria pogut somiar.

Ell, diputat al Parlament català.
La seva filla, funcionària de 1'Ajunta-

ment.
El seu germà, funcionari de la Genera-

litat.
Un nebot seu,' funcionari de la Genera-

litat.
De més a més, un dia sí i l'altre també

:Icostuma a passar per la Conselleria de Go-
vemnació a recollir alguna llotja per a con-
córrer de franc al teatre o al cinema.

Com és de suposar, el senyar Riera no
es podia pas privar d'anar, darrerament, a
l'excursió que el president Companys féu
a la Vall d'Aran i a Luchon. L'home, doncs,
hi va anar.
A Viella, saludà l'esposa del senyor Es-

panya.
—Vostès ara se'n van—digué la senyora

l;spanya	 jo quedaré ací soleta...
—No es preocupi, senyora; ja ]i enviaré

la meva fha.
—No ; no cal.,.
—Com s'entén ! Vostè ha de tenir una

companyia!
1 la fila del senyor Riera va anar a pas-

sar vuit dies de vacances a Viella,

Cabilencs
El nom de la C. • E. D. A. clesperta tot

seguit a dins les consciéncies liberals la
idea d'una colla d'energúmens atents sola-
ment ahs interessos Ilurs i bullents de pas-

Ara s'fix'jià"r f" iie t$ ü Fa ue a„ tt  .^
tia organitzar a Catalunya la filial de la
reaccionària agrupació espanyola.

—No sé pas si reeixirà en el seu intent,
aquest ex-fiscal de la República — deia un
ciutadà barceloní.•
—Podeu estar segur que el grup (le Sojo

no cristal]itzarà, a Catalunya — responia un
altre ciutadà. 1 afegia :

--lot al més, no passarA d'una cabila
l'Anguera.

De socieEaf
Diumcne darrer, a la una de la tarda,

féu explosió a la parròquia dels Angels un
luxós casament la comitiva del qual ben bé
comptava més de trenta automòbils sense
franja.

El temple estava illuminat com els dies
de gran pompa i la desfilada festiva dels
nombrosos invitats constituí un espectacle
sense precedents. Va sense clir que tant la
núvia, vestida de blanc, com el nuvi, de
negre, anaven de vint-i-un botó.

La condició social dels contraents I'expli-
cà, en veu baixa, una senyora que es tro-
bava entre els curiosos:

—EII és un escombriaire que fins ahir
anà amb el carro i la senalla ; però té mol-
tes 'pessetes; ara ha deixat un pis de la
meva casa d'Hospitalet per anar a viure
cn casa prólíia...

—'Has oído, Lolita, el novio es basurero!
I' pensar que el ni/o, siendo médico, no
acaba de fijar fecha.! — exclamà una ele-
gant burgeseta.

Escandalifzafs

A l'estrena d'El Escándalo, de Muñoz
Seca, al teatre Barcelona, hi acudiren molts
d'aquells desenfeinats 'lectors de Gracia y
Justicia, àvids d'escoltar unes quantes pla

-;asitats sobre la República, però es talla-
ren de mig a mig, perquè l'única allusió
política que hi ha a l'obra es refereix a Gil
Robles, pejorativament.
—Qué tal ese «Escándalo»? — preguntava

un penyablanquista a una clama,
—Nada, hijo, que salgo escandalizada!

Eso me huele a chamusquina!

Parcialifaf sospitosa

A La i eu de divendres, Josep Pla ens
conta en un dels seus fonogrames l'afer de
la suposada venda d'un càrrec del Tribunal

ele Garanties per part d'elements radicals,
perd calla el nom de ('Emiliano Iglesias
entre els personatges alludits.

—Que és estrany! Si s'hagués tractat
d'un diputat Iligaire !

—Potser que es treballa una acta per la
província de Pontevedra...

Mal geni
L'escultor Fenosa ( apelles) no està con-

tent del nostre públic, ni de la nostra crí-
tica, ni de ningú de per ací. L'altre dia ho
feia saber a crits a la tertúlia de la Sala
Parés. Als artistes particularment llançà les
invectives més denigrants. Tan irades i tru-
culentes, que els invectivats allí reunits ro-
mangueren blaus i sense paraula. Manolo
Hugué fou el primer que recobrà els sen-
tits. I (ligué

—Nois, tanmateix aquest Fenosa en fa
un gra massa... Perquè, veiam : i si després
resulta que no és un geni?

1 ; a boltgaiela -b"orcteb7liTta, cu ha utsu fivls,,r
petita de Iota la curfat
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L'urc jeràrquic
En una reunió de Consell de Govern del

C. A. D. C. I, celebrada darrerament, va

pendre's l'acord que els directius del Cen-

tre, i només per a ús interior, tinguessin
un carnet especial que els identifiqués com
a tals directius. El senyor Jaume Cardús,

president actual del Centre, però, reclamà
que el carnet de president, és a dir, el seu,
fos diferent dels altres. Volia un carnet que
estigués en consonància amb l'alta jerar-

quia del seu càrrec. D'or? D'argent? De

pell de cocodril? De paper japó?
Un membre de la M inoria d'Oposició 1i

digué:
—Sí; a vós, us farem un carnet sonor.

Un carnet que a cada pas vostre vagi re-

petint que sou el president.

Diefarís

Heus ací que un diputat al Parlament ele

Catalunya per la circumscripció de Tarra-

gona va ésser invitat, la setmana passada,
per un grup d'amics seus, a un sopar col-

lectiu que tindria lloc el proper mes d'oc-

tubre.
El bon polític, després de consultar el seu

dietari de butxaca, regracià gentilment la

invitació
—Us dono les gràcies pel convit.,. Però,

sentint-ho molt, m'és impossible d assistir

-hi• Tinc totes les dates compromeses fins

passat el Carnestoltes...
En atenció al diputat llurs amics ajor-

naren el sopar per a un dia del mes de
març proper, data que fou anotada curosa

-ment per l'home públic en el seu dietari

gastronòmic.

Compensacion s

La. Veu del Vespre ha publicat les bases

per què es regirà un concurs de contes que

ha organitzat per tal de destinar les pes-
setes sobrants de la subscripció que obrí

per pagar la multa amb què l'obsequià el

conseller de Governació, ja traspassat, se-

nyor Joan Selves.
En la convocatòria del concurs, el diari

nocturn de la Lliga aprofita l'ocasió per a

fer política i diu que «els nostres amics tro-

baran, en la seva lectura, una compensació

de l'entusiasme amb què s'han posat al
costat nostre enfront de les arbitrarietats
dels que governen...))

Entusiasme a raó d'una pesseta per cap,
que fou l'aportació màxima de cadascun
dels qui hi contribuïren?

—.Si . la qualitat literària dels contes és
equivalent a aquest entusiasme — deia un
conegut periodista —, sera també una altra
compensació...

Inferdicció

VERS LES CABLES tNSOTMESES	 Un cop calçats els rucs, reemprenem la
marxa, per a. Interrompre-la al cap d'un

Es negra nit quan sortim de Xauen, per la quart, llançant-nos
 al dec moro bardamunt les

part baixa de la ciutat.	 I	 y
Al lluny, negat en la foscúria, s'albira el	 Es que en la llunyania lladren uns gossos

campament dels legionaris. De tant en tant,	 en avalot creixent. El lladruc dels gossos

ona la veu d'un sentinella que crida l'Aler-	 africans té semblança amb el dels llops del

to ! al de més enllà, i aquest a l'altre de més	 nostre Pireneu. Tot desitjant que es reben-

Iluny... cada vegada més es-
morteïda per la distància.

Hem donat la volta a Xauen
i caminem per camins de pe-
druscall, ensopegant a cada
pas.

En donar la volta a un tu-
ronet, hem perdut de vista el
campament. Les seves llums
ja no es veuen.

Els ruquets marroquins te-
nen un Instint formidable.
S'enfilen com isards, sense en-
sopegar mai amb els rocs, i
salten amb una lleugeresa que
no els suposàvem. Però més
ens estimem anar a peu, per-
què la nit és fresca i l'exercici
ens serveix per a desentomir
les cames. Els guies indígenes
aprofiten l'avinentesa per a
cavalcar.

A cada moment temo 1'esco
mesa tradicional d'algun moro
emboscat, i instintivament es-
trenya el ganivet que porto a
la butxaca, eina gairebé in-
ofensiva que de res no em ser-
viria. E1 meu company no
comparteix aquests temors i
no suposa cap mala intenció
en els nostres acompanyants.

Fem aquest bescanvi d'im-
pressions en català, un llen-
guatge que gairebé tots els
moros desconeixen.

Al cap ele dues hores de ca-
minar, passem la primera
avançada espanyola i entrem,
doncs, de ple en territori in-
sotmès.

Trobarem presoners? Podrem parlar-hi?
Podrem, si més no, veure'ls?

Els presoners, segons ens han contat,
viuen la major part d'ells escampats entre
les cabiles Ilindants amb el Sahara.

Però més ençà n'hi ha alguns, que segons
sembla són els menys interessants, els quals

elsais
A la base tercera del concurs de contes

s'han adaptat a costums d	 moros.

de La Veu del Vespre, es diu: «Creient
que la literatura pornogràfica és d'un in-
fantilisme i d'un mal gust indispensable,
seran exclosos tots aquells contes...))

—Caram ! — comentà un puntuat l'any
passat en el Premi Crexells —. Així digueu
que no hi haurà tema per als literats dre-
tistes !

L1 NRGUITOSA ESPERA EN I,A
FOSCA

La petita caravana s'ha pa-.
rat. Hom estira les cames de
gust, que semblen obligades
per una força involuntària a
topar l'una contra l'altra.

reno amoo egran aelecnfacáó^ puc
encendre un cigar que tindrà
la virtut d'apaivagar el meu
nerviosisme.

El meu company parla amb
els moros en llur llenguatge,
del qual no entenc ni una pa-

raula.
Mentrestant, observo el pai-

satge tot el que em permet la
foscúria. Veritablement, si em
calgués tornar enrera en des-
bandada, no sabria pas quin
camí enfilar per arribar a
Xauen.
El que més basarda fa, és

la mobilitat de les ombres. Sí,
les ombres es belluguen ; ho
he pogut. comprovar mirant
llarga estona l'ombra d'una
roca. Es una illusió òptica
per efecte de l'estat ele roer-
viosisme?

El meu company ha acabat
de parlamentar amb els guies
i ve a ajuntar-se'm. Per la
seva banda, els moros s'han
enfilat als rucs i desaparegut

aviat darrera una recolzada.
Restem sols, El meu amic,

amb la indiferència i natura-
litat amb què assisteix a l'a-
ventura, em diu que els guies
no trigaran gaire a tornar, i amb ells vin-
drà probablement un presoner espanyol que

els acompanyarà.
—Ens l'emportarem amb nosaltres! — li

dic, en un impuls molt comprensible d'hu-
manitarisme.

El meu company esclafeix a riure.
—Tu et creus—;afegeix—que això és badar

i fer ampolles. Encara gràcies que el pu-
guis veure i que no se't quedin a tu com
a penyora d'uns milers de pessetes.
Ara sóc jo el que ric de bona gana. Re-

passo mentalment les possibilitats que algú
es desprengui d'alguna quantitat en favor
meu, i em veig obligat a exclamar
—Pobrets d'ells si se'm quedaven de pe-

nyora ! M'haurien de mantenir tota la vida !
Tornen a lladrar els gossos i s'imposa el

silenci.
Mentrestant, la imaginació fa de les se-

ves. Qui em deslliuraria, si caigués pre-
soner?

1L4I'E IUTIV
Roses. — Una (le les visions de paisatge

més positivament impressionants que hi ha
a Catalunya és el golf de Roses, encastat
a la plana empordanesa, i vist des d'una
alçada sense pretensions, des del coll (le
Sant Genís, per exemple, o des de la car-
retera que va de Cadaqués a Roses, en el
punt que comença la baixada i es deseo-
breix la immensa corba blava ele! golf. La
primera vegada que vaig contemplar aquest
espectacle meravellós de mar, conreu i mun-
tanya, era un dia d'hivern net i pelat, d'una
transparència de diamant, i podia caçar amb
els ulls des de les arestes nevades del Ca-
nigó fins al caputxot blavós i foll ele les
illes Medes.

Des d'aquell dia, cada vegada que em
trobo amb aquest teló de fons únic, no puc
fugir de cap manera de la sensació que dóna
l'imprevist, una sensació que dilata la nina
de l'ull i fa badar la boca amb aquella ga-
nyota típica de l'admiració.

La grandesa de l'espectacle consisteix en
la convergència de dos elements tan ben
tallats i tan ben acabats com són la línia
del golf amb la inaeababíé cresta ele mmi-
tanyes que vénen a ésser el marc - oti s'a-
guanta el safir immens de l'aigua, i la vas-
tíssima i policromada plana empordanesa
amb la cresta pirenaica, colossal i llunyana.

La plana és un trinxat deliciós ele color
de carn i de mongeta tendra, amb les an-
guiles nacrades dels rius que van a morir
damunt del llavi fresc i salat de la platja
grandiosa. L'aigua del golf, generalment
calma, és d'un blau uniforme i optimista
que no admet reserves. Entre els queixals
de roca que van acompanyant la corba ele-
licadíssima fins arribar al cap ele Bagur,
es distingeix per la seva perfecció el turó
de Torroella de Montgrí, amb el mugronet
del castell al cim, que vist ele lluny sembla
el pit d'una senyoreta ben conservada.

Tot aquest gran 'espectacle ele conjunt es
va perclent a mida que la carretera baixa,
i quan us trobeu a Roses clavats de galtes
al mar, el golf s'ha convertit en wi llac
de somni, tot ell d'un vidre irisat que us
tapa la respiració. Difícilment es troba en
tota la Mediterrània un lloc on el mar doni
aquesta infinita sensació de calma i ele pe-
(Ira preciosa, i on s'eixampli l'horitzó d'una
manera romàntica tan dolça i tan poc tor-
turada. La gent de Roses ho saben per-
fectament, i per això estan tan orgullosos
de la seva badia, i no hi ha dubte que te-

roen dret a aquest orgull, perqué a Roses
hi ha unes postes de sol Impossibles de
descriure i de pintar sense fer un paper
ridícul, perquè en realitat són postes de sol
més derl'altre món que d'aquest.

A Roses hi ha un estiueig fort, amb ho-
tels i cafés grandiosos, i club nàutic i cases
de preu i de gust. A mi, però, sempre que
vaig a Roses, m'entra un desig ràpid d'a-
nar a la platja dels pescadors, amb la plaça
que fa com una mena de queixal corcat
dintre del qual vegeten les parets pobres i
els establiments de beguda barata. Allí m'a-
grada veure les vaques i les barques de bou

amarrades, i les que neden dins de la badia
i arriben a la calguda ele la tarda carre-
gades de peix. Amb el primer terme ele
les paneres curulles de pops llepissosos, la
làmina metàllica i gelatinosa de la badia
de Roses m'agafa unes proporcions de som-
ni que em fa caminar amb els dits deis
peus sense tocar de talons a teca.

He vist amb tristesa que d'aquest indret
tan salat ïl tan picant de Roses ha desapa-

regut un dels seus millors establiments de
beguda. A la mestressa d'aquest establi-
ment li deien la Mamà. La Mamà tenia
quatre filles ondulants, fresques i molt ben
proporcionades, amb una ànima tendra i
oliosa com una bona amanida ele! país. Amb
la Mamà i les seves filles jo havia tingut
llargues converses, i més d'una nit ens ha-
via atrapat la matinada entre copes i can-

çons, en companyia dels pescalres, i la
lfamà, que era una gran aficionada al cant
i a la poesia, ens destapava dues ampolles

de rom o de conyac sense cobrar ni un
cèntim. A més a més d'aquesta generosi-
tat, la Mamà plorava quan jo recitava al-
gun poema una mica trist. Aleshores jo
tenia més bona memòria i més bon humor,
i de tant en tant m'agradava recitar poe-
mes a persones que poguessin compendre'Is

i sentir-los, com eren la D'[amà i les seves
filles i els pescadors que m'acompanyaven.

Una nit, en aquest establiment, vaig tro-
bar-hi dos respectables ancians que amb

una canya, quatre cordills i una paella feien
una orquestra brillant. Aquests ancians ve-
nien de França i estaven torrats com una

sopa, i demanaven amb llàgrimes als ulls
Va ésser una abraçada entre dramàtica i una veu humana que els acompanyes ; ales-

còmica. Una veritable abraçada de final	 hores la Mamà, per complaure'ls i sense

d'acte.	 tenir-ne gens de ganes i amb una veu tris-

	

L'emoció ens produïa tan diversos efectes	 tíssima, els va cantar el Vals de las t)/os.

que, mentre jo reia com si anés a tornar-	 Ara aquest establiment està tancat 
i bar-

me ximple, aquell moro català de barba	 rat ; mentre una noia del bar veí m'explica

irisa i xilaba espellifada plorava com una	 la desgràcia, entre un rotllo ele pescadors

criatura.	 estan subhastant una tonyina grossa com

	

1 passat aquest primer moment, Narcís	 un porc, i l'aigua ele la badia de Roses

Ferrer, fill de la mateixa Girona, ens va	 es va envernissant amb aquella tinta mc-

contar la seva història.	 turna i solemne ele! repòs Integral.	
•

	

A	 JOSFR MARIA DE SAGARRA

(Seguirà)	 —.
(I) Vegi's MIRADOR, n.° 289 i aql.
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No els ve d'un vam
Per al cronista francés Michel-Georges

Michel no hi ha distàncies
En un article seu que hem llegit a Noir

et Blanc explica que des ele Biarritz féu,
una tarda, una magnífica excursió anant a
San Sebastián per Hendaya i tornant per
Tortosa i Behovia.

Per Tortosa? Francament, ja és fer camí.
Ben segur que volia dir 'I'olosa. Però als

molts Michel-Georges Michels que corren
per França, no els ve mai d'un pam.

Ni d'uns centenars de quilòmetres.

.Adagi aplica4

L'escena al Keonel Club, el canbdrom ele
moda. Al bo d'una cursa, la llebre meeà-
nica, víctima d'una avaria, salta al mig
ele la pista quan només faltaven pocs me-
tres perqué els llebrers aconseguissin la
meta. La cursa és anullada enmig de grans
lamentacions

—Precisament ara que el ameu» gos gua-
nyava!—es plany un senyor ele les tribunes.

--Qué hi vols fer !—I'aconsola un com
-pany—. Ja ho diu l'adagi : on menys et

penses salta la llebre...

Marcador ideal

AI camp ele l'Espanyol han inaugurat un
marcador gairebé microscòpic.

—No veurem pas els resultats—diu, tot
amoïnat, un soci de les populars.

—Si voleu que us sigui franc-phi afegeix
un altre—amb l'equip que tenim enguany,
potser més val així.

Exigències
Els socis del F. C. Barcelona tenen fama

--.prou ben guanyada—d'exigents, car, du
-rant els encontres que juga el seu equip, no

paren mai de censurar, afortunadament en
moltes ocasions amb una ironia que els dis-
culpa, en part, aquest partit pres tanmateix
ben poc recomanable.

Diumenge passat al camp del Badalona
i degut al fet que el davanter blau-grana
Escolà xutà una pelota amb un cert retard,
un soci es posà a cridar

—Vaja, només ens faltava que l'Escolà
arribés a misses dites.

No tots són presoners, cal dir-ho. Alguns
són desertors, que el pànic, en les tristes
j ornades d'Annual, va empènyer terra enllà,
decidits a salv ar la vida mal que fos a canvi
ele la pèrdua de la llibertat. Després, el cos

-tum i els ulls de les mores han fet la l'esta.
N'hi ha d'altres, al contrari, que són ve-

nuts d'una cabila a l'altra, ja que gairebé
tots posseeixen un ofici del qual els moros
s'aprofiten. El presoner espanyol és ocupat
a alçar parets, arrebossar fatxades, adobar
l'armament, conrear el camp i fer tots
aquells treballs feixucs que amb prou feines
volen fer les dones, perquè ja és sabut que
el moro no treballa.

Els guies ens diuen que llencem el cigar,
i mentre restem ajupits darrera la migrada
vegetació de b'argallons (1a1rnitos) antipà-
tics, ells calcen amb trossos de sac els cas

-cos dels rucs.
Pregunto el perquè d'aquestes precaucions

i em responen que estem travessant terreny
del Valencià, el qual irremissiblement ens
faria captius si érem descoberts.

Sento per mil•èsima vegada irrefrenables
desigs de tornar enrera i em sembla d'una
insuperable fanfarroneria l'aire indiferent
(leu meu company (1'incursio5.
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AL CAP DE TANTS ANYS... (1)

Hi ha presoners espanyols al Marroc?
1 sobtadarnent, com si aquesta reflexió

fos l'estímul que em mogués a dur fins a
l'acabament l'aventura, em sento resolt a
afrontar totes les conseqüències siguin les
que siguin.

Pel seu cantó, el meu company sembla
absort en reflexions per l'estil. Per esboi-
rar-li el cervell, li ofereixo un cigarret, que
ell no encén fins després d'haver -lo prologat
amb un pessic de cocaïna.

Ara ja no trobo tan sorprenent la seva
i ndiferéncia.

EL PRIMER CONTACTE AMB UN PRESONER

Ja fa una hora llarga que han marxat els
moros a cavall dels burrets. Ara en veiem
dos que vénen cap a nosaltres, però a peu,
cosa que és causa d'un moviment instintiu
de prevenció per part nostra.

En ésser-nos més a prop, faig notar al
meu company que un dels que vénen no
és cap dels que ens acompanyaven una hora
abans, i en veure-ho així mateix, se li pinta
a la cara una marcada expressió d'estra-
nyesa.

—A veure si ara ens surten amb algun
embolic !—exclama amb aire contrariat, tot
alçant-se i dirigint-se envers ells.

Em decideixó a seguir-lo, disposat a aju-
dar-lo si convingués.

Un gest del guia, que pel nostre posat
d'estranyesa comprèn la nostra alarma, ens
detura.

A mesura que parlen el guia i el meu
amic, la cara d'aquest pren una altra ex-
pressió, niés animada. Parla també amb el
nou vingut, mentre maleeixo la meva igno-
rància que no em permet entendre la con-
versa.	 .

Però a les meves orelles ha arribat una
paraula i un accent coneguts. M'ha sem-
blat percebre la paraula Girona, i el nou
vingut l'ha dita tan clarament; amb un so
tan pur i llampeguejant-li els ulls, que no
em cap el més petit dubte.

Dubte que acaba d'esvair el meu com
-pany.

—Ahí tienes uno—em diu en el seu llen-
guatge habitual, ara que tant li fa que els
moros l'entenguin—, y paisano luyo : de
«Chirona».

—'Vós també sou català ?—em preguntà el
nou vingut.

llir-me això i abraçar-nos fortament,
fou tot u.

Mesquita de Xauen

FRANCESC G'L1V

Hasta.,. la Luna un día se sintió herida.
¿Qué le pasa a la Luna, risueña como
siempre está? ¿Es una quebradura? Et-
cheves qu vaya, Etcheves, y hasta la Luna
Etcheves curó.

Es patente de : INSTITUCIÓN HERNIA-

RIA, Balmes, 8. Barcelona.
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UNA RAO D'ESTIUEJAR EN UN HOTEL DE LA FRONTERA L'EIXUT

—Sí, un barret que m'està d'allò més bk.
Ara mateix, a fora de la cabina, hi ha tot
de gent que se ('està mirant...

(The Hurnorist, Londres)

—En aquest hotel estaran com a casa

seva.
—1 pagant el que calgui, no podrfem es-

lar millor?
(Gringoire, París)

CIRC

Un número de domador que Joan Tomàs
encara no ha vist mai.

(Ric et Rac, París)

—Es insuportable! Amb tants espies als
arma is no hi ha manera de desar la roba!

(Ric et Rac, París)

Cor de peixos. — Quina gràcia! Així
qualsevol en sap de pescar'.

(Tout à vous, París)



«En Angleterre, la nouvelle généra-
tion s'est détachéç de moi. Elle cher-
che autre chose et c'est très bien ainsi•
Si un jeune écrivain avait le malheur
de trop aimer mes livres, il ferait du
Kipling et ne se trouverait pas lui-
méme... II faut que les jeunes soient
un peu injustes pour les afinés... Ce
sont les années, les siècles, qui se
chargeront de révéler ce qui, dans la
littérature, était durable.»

(Kipling a Maurois, Mes songes que
voici.)

Aquests pensaments són, a ben segur, els
que senyoregen en les joves intelligéncies de

Catalunya, i els trobent molt a to, però no
creiem que puguin influir en el capteniment
del Patronat del Cau Ferrat envers Santiago
Rossinyol, fundador i donador d'aquell mu-
seu. La falla que vaig a denunciar l'atri

-bueixo a un oblit involuntari o a un preme-
ditat ajornament beneficiós.

Segons consta a la Guia sumària, editada
l'any passat, el Pany de paret m comprèn
des del faristol fins al recó del finestral so-
bre la mar. Damunt la taula, que té un
calaix ï tres calaixets, hi ha un tinter i un
especier de Talavera. Al mig, un Sant Je-
roni, talla policromada espanyola del se-
gle xvn, i darrera del sant, una reproducció
fotogràfica de La Primavera, de Botticelli,
del Museu dels Oficis, de Florència, al cen-
tre del mur, i sota una reproducció fotogrà-
fica de la cèlebre Cantoria, de Donatello,
està posat al retrat al carbó ele Rossinyol, di-
buixat per R. Casas. A dalt, a dreta i es-
querra, es veuen dues obres jovenívoles
d'Hermet Anglada Camarasa : Nocturn pa-
risenc i Papallones de nit. Sota de la :pri-
mera obra hi ha tm pasten d'Arcadi Mas
i Fonidevila, La Pubilleta, i a la dreta del
retrat de Rossinyol, una còpia d'un quadro
de Velnzquez, per F. Ferran. Sota el pastel]
de Màs i Fontdevila, hi ha La Matinera,
de R. Casas. Els altres dibuixets són de
Picasso (núms. g, r4, (5, -25, 26 i 27), Zu-
loaga (núms, q, 8 i 3vv). De Rossinyol n'hi
ha quatre, dibuixats a Andalusia (núme-
ros i)), 20, 22 i 28). D'Utrillo és (in dibuix
aquarellat (nóm. 3i). Una estampa de la

Mare de Déu de la Caritat del Coure i dues
reproduccions japoneses completen la deco-
ració del mur, ultra dues cadires, una re-
producció reduïda de la Venus de Milo i una
llumenera, que estan clamunt dues petites
llibreries. Hi ha també un retrat fotogràfic
de la senyora Rossinyol.»

Doncs bé, «Rossinyol quan era a Sitges»
en aquella «taula de trebalb, no hi escrivia
cartes a la família, sinó més d'una ele les
seves produccions literàries i ele teatre, de
les quals donava a gustar les primícies als
seus amics. I sabeu el que hi ha dintre de
les «dues petites llibreries»? Una collecció
relligada de Pèl & Ploma (els darrers anys)
i de Forma. De Rossinyol solament conte-

nen L'Alegria que )gassa, L'home de l'orga,
El prestidigitador i poca cosa més. .

Potser se'nsdirà que el Cau Ferrat és un
museu i no una biblioteca, però els que ens
honoràrem amb l'amistat clel pintor-poeta
sabem que el seu projecte, per poques faci

-litats que li hagués concedit el propietari de
Maricel i abans el sitgetà anomenat Panxo
Yicarrons, era installar la seva biblioteca
particular en un local Ilindant al Cau. 1 si
aquell propòsit és avui bon tros difícil de
dur a terme, no ho fóra gens el de dotar
la cambra de treball susdita amb les obres
completes de l'escriptor i comediògraf cata-
là que, pel cap baix, marca una època im-
possible d'escamotejar. A més, cal tenir pre-
sent que, ultra els turistes apressats, t a
voltes faceciosos, que passen per aquelles
sales en filera índia, hi ha qui fretura un
repòs espiritual o, més concretament, diale-
gar una mica amb aquell artista polivalent
mitjançant la lectura d'un de13 acut' 11 brc,.

Adhuc en el cas que arribés a perdre cos la
idea d'installar una Biblioteca Popular a
14aricel, creiem que la presència de l'obra
literària de Rossinyol al Cau Ferrat és im-
prescindible, consagracions ele banda.

Aquests dies d'entrada a la tardor, em
vénen al pensament les converses tingudes
amb Santiago Rossinyol al Lino d'Or, els
darrers anys de la seva vida, i ara em sem-
bla que el] mateix m'hagi agafat la mà per
escriure aquestes ratlles. Que no s'ho pren

-gui a mal ningú.
S. SOLER r FORMEN'I'

Miran
a Fo^•a

L'Exèrcit de Salvació

La Jremsa ha doual compte del nonze-
nanaent d'Evangeline Booth al generalat de
l'Exèrcit de Salvació.

En realitat, no es tracta d'un simple can-
vi de personal, sinó d'un canvi de mètodes
i un reforç de l'autoritat dictatorial en pro-
fit (le la familia Booth. Aquesta elecció as-
senyala el triomf de la fainília del funda-
dor, després d'una lluita que ha durat ol-
guns anys.

Cin cop mort el fundador, lhilliam Booth,
el seu fill Bramwell prengué el contanda-
naent, d'una manera absoluta, com son pare.
Però havent-se posat a repapiejar, fou des-
tituit per una amena de revolució palatina
que no arribà a coneixement del públic ni
de molts oficials de l'Exèrcit. Els vencedors
retallaren les atribucions del general i aug-
mentaren les d'una mena de consell, i tria-
ren el nou cap fora de la familia Booth.

Aquesta, considerant el generalat un bé
hereditari, ha treballat per a reconquistar-
lo i 120 n1 diu que vol rependre l'autoritat
sense límits del fundador.

Els entesos assenyalen 'el desplaçament
del cap de la Salvation Army a França i
Bèlgica des de fa disset anys, cona una ma-
nifestació de l'esperit autòcrata. dels Booth.
Ell cap francès, Albin Peyron, tenia massa
simpaties i ha estat substitúit per un anglès,
rl coronel Isely.

Un oficial de l'Exèrcit de Salvació, segons
els Booth, ha d'ésser corn un jesuïta en
mans dels seus superiors. Perinde ae ca-
dav er..

La conversió de Gide

André Gide diu que sempre ha estat co-
munista, almenys d'una manera latent.

Però en un llibre seu no pas massa antic,
Viatge al Congo, diu, parlant del règim de
les plantacions de cotó

«Cal notar—i això és molt important
-qne els cultius de cotó no han pas estat col-

teçtius, sinó individuals. Es a dir, que si
els treballs de preparació i de plantació han
estat obra del poble sencer, el camp, tot
seguit després, ha estat partit de manera
que cada familia, si no cada individu, es
trobés en possessió d'un tros i tingués inte-
rès a conrear-lo. El resultat obtingut pel
nou règim ha estat ben diferent del dels pri-
nzers conreus coblectius, que els indígenes
anomenaven les plantacions de tant se
me'n f.•.»

Si%ssa i la U. R.. R. S.

Hona sap que les resistències. naés forces
a l'entrada de la U.R.S.S. a la S. de les N.
és Suïssa qui les ha posades, i això que fou
e6 pT ínThr Pals que reprengui ée aw . a
comercials arnb Rússia. Hi ha qua diu que
aquesta actitud i la violenta campanya de
pren1sn són degudes als medis militars suïs-
sos, que sempre han estat germanòfils afer

-rissats.
El Consell federal decidí que el seu re-

presentant, Motta, a la S. de les N., votés
contra l'admissió de Rússia i expliqués les
raons d'aquesta hostilitat.

Des de la fundació de la S. de les N., el
delegat suís formava part de la mesa de
l'Assemblea, però aquest any Motta ha ha-
gut d'endurar el disgust de no veure's elegit.

A més amés, les organitzacions naciona-
listes suïsses, no satisfetes encara, volen re-
collir signatures per a demanar la sortida
de la S. de les N. del territori suís.

--Si Súissa abandona la S. de les N.—
ha dit un diplomàtic estranger—, la S. de
les N. se n'anirà de Suïssa.

Pensant que Suïssa és un país que viu
del turisme i que la S. de les N. hi deixa
aquells quaranta tvzu ions de francs or cada
any, el Consell federal deurà pensar-s'hi
una mica abans d'arribar a una actitud ex-
treniada.

Els dos 7ohn Simon

Sir f ol,n Simon, secretari del Foreign
Office, ha declarat públicament que ell no
és juen i que els antisemites van errats
quan volen explicar actituds seves pels seus
orígens no aris.

Això ve del fet que al Parlament anglès
hi hagué, de x868 a 1886, un Sir John Si-
mon que era jueu i no se n'amagava pas.
Aquest altre John Si,non morí fa trenta-set
anys i representava la circumscripció de
Dewsbury, que alguns anomenaven de Jews-
buvy (jew, en angles, significa jueu).

Relativitat

El polític francès H. de Kérillis, líder del
Bloc Nacional, ha volgut anar a Rússia, a
documentar-se sobre el terreny, i 1i ha sem-
blat que tot no anava pas tan malament.
1 el pertinaç antisocialista que és Kérillis,
confessà al periodista soviètic U,nanzki:

—He de reconèixer que, en la situació
creada per la desaparició dei tsarisme, heu
adoptat una reorganització que resulta ex-
cellent a casa vostra, però que seria hopos-
sible i detestable en un altre lloc.

—Ja. ens basta que la trobeu excellent jer
u nosaltres— respongué Poltre.

Precisió

Un dipulat s'acosta, en la Cambra fran-
cesa, a Mandel i 1i fa remarcar:

--Perfecte el vostre projecte de reforma
electoral... Però nosaltres, els de la dreta,
no aren+ a guanyar-hi res... Seran vint es-
cons més sobre els quals els socialistes o-
saraia ln mà...

—No és pas la mà el que sol posar-se so-
hre Ini escó.

Elit en I► mida
Corbates inaerulabIu

'	 Pilemee e bon prea

JAUME I, u

e	Telèfon ii655

La taula de Rossinyol al Cau ferrat

Picasso — La família del tío Paco
(Museu del Cau Ferrat)
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L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

La indcpendència austriaca

Dues qüestions d'efectiva importància 	 Saltant, per manca d'espai, tots els epi-
s'han presentat aquest any a l'Assemblea	 sodis del cancellerat de Dollfuss fins al no-
de la S. de les N.: l'entrada de la	 menament de l'enigmàtic Schuschnigg fem
U. R. S. S., de la qual ja hem parlat, i	 un ràpid examen de l'actual situació aus-
el problema austríac aguditzat a mesura	 triaca tal coro es presenta avui a la S. de
que el temps ha anat passant.	 les N., a la qual s'ha acudit perquè hi pro-

Barthou, en un discurs pronunciat en	 curi una solució.
l'habitual banquet de la premsa interna-Austria té un govern que no és emanació
cional, ha volgut assumir la paternitat de	 de la voluntat popular, sinó el resultat d'un
la iniciativa pel que fa a Rússia i ha afegit	 cop de mà de Dollfuss, que el pagà car
que si ha calgut vèncer obstacles, es deu	 amb la seva vida. Per tant, no és de la
a la seva enèrgica acció. Ningú certament 	 composició del govern que es pugui deduir
no ho disputarà al ministre d'Afers estran-	 quina és ]'opinió del poble.
gers de França, tant més que el propi Lit-	 Pels elements que es poden posseir i per
vinoff ho ha confirmat així mateix.deducció lògica, es pot afirmar que la causa

Voldríem sincerament que l'obra que en	 ele l'anexió a Alemanya ha avançat con-
aquests moments desenrotlla l'estatista frau-	 siderablement. I això ha estat precisament

conseqüència dels mitjans es-

	

-	 --	 merçats per a evitar-ho. Hi
ha moments que les mentides
convencionals de la diplomàcia
són inoportunes, i el fet d'ha-
ver provat Dollfuss de llançar
Austria en braços d'Itàlia ha
augmentat sensiblement la
germanofília. Es fàcil compen-
dre-ho. Austria i Itàlia són

s	 enemigues seculars. La neu-
tralitat als començos de la

'. guerra i després la participa-
ció en aquesta contra els Im-
peris Centrals han estat tin-
gudes a Viena com la causa
principal de la desfeta i l'ani-
madversió dels austríacs con-
tra els italians no ha fet sinó
augmentar. En una paraula,
els austríacs, més aviat que
una dependència, baldament
no sigui sinó, moral, d'Itàlia,
prefereixen sense vacillacions
l'anexió a Alemanya, per a
desfer-se d'una protecció que
troben massa feixuga.

Però Europa no pot con-
sentir que pugui realizar-se
aquesta unió austro-alemanya.
Txecoslovàquia, Romania, Iu-

^'"	 goslàvia i la mateixa Itàlia
veuen en l'anexió un perill se-
riós i no deixaran d'oposar -

s'hi.

	

r x	 El Reichsführer, però, no§ s	 is	 ' 	 t

	

k	 ^	 '	 ^`^y á	 cedeix en el seu intent d'uni-
ficació del seu país natal i del
seu país d'adopció, del qual

ha arribat a cap suprem. Però

	

Dollfuss i Mussolini	 I'Anschluss, com la restaura-
ció, són sinònims de guerra.
1 a Ginebra ningú no en dub-

cès per tal ele resoldre un problema ben	 ta. I tothom sap que no és deixant a Ità-
ardu, fos igualment coronada (l'èxit. Ens tia la missió de vetllar per la independèn-
referim al problema austríac, que és el de	 cia d'Austria que el perill s'esvairà.
major importància per a la pau de l'Eu-	 Però si Benes i Titulesco estan disposats
ropa central, per ell amenaçada de massa	 a collaborar amb Itàlia, Iugoslàvia, en can-
temps.	 vi, no vol ni sentir-ne parlar. Malgrat una

	

* x	 activa acció conciliadora darrerament (les-
cabjlcllada per Barthou, la tivantor entre

El destí sembla haver assignat a alguns	 Itàlia i Iugoslàvia s'ha intensificat. Quina
^;^oe ta mi sió d'obstaculitzar la pau, a	 solució doncs, cal adoptar per a .resoldre

despit dels esforços dels antres. nuscr a n e	 et prod,ema r
tm exemple típic. Gran Imperi, o per es-	 França i Anglaterra defensen una solució
perit de dominació o per intpulsivitat belli-	 que és la més lògica, la més segura i la
cosa, fou un dels majors protagonistes de	 més consonant amb el pacte ginebrí. Es
la gran guerra ; petit Estat com és avui,	 tracta d'una mena de Locarno, això és,
no és menys un motiu de preocupació per	 d'un tractat signat per totes les nacions fin -
als governs europeus.	 teressades en lá independència austríaca i

Tot seguit de la desfeta de l'exèrcit de	 ainb iguals drets i deures, sense avantatges
l'emperador Carles — pujat al tron després	 de cap mena per a cap. Aquest tractat cauria
de la mort del vell Francesc Josep, que	 automàticament dintre l'òrbita ele la S. de
s'estalvià el terrible espectacle del trosseja-	 les N., la qual n'asseguraria eventualment
ment del seu Imperi —, a Viena esclatà una	 l'execució. Però perquè pugui estipular-se
revolució que es clogué amb la proclamació	 aquest tractat cal primer que Roma i Bel-
d'una república federal de caràcter demo-	 grado cessin en llur lluita.
cràtic. Però les forces del país eren clivi-	 Es a aquest fi que treballa intensament
dides en parts gairebé iguals : social-demò-	 Barthou. Pel que pugui ésser, el ministre
crates i social-cristians. Els primers temps, 	 francès ha ideat un altre pla, potser més
agLiells governaren ; després, pujaren els se-	 eficaç. Es tracta ele confiar la tutela de la
gons i Msr. Seipel fou canceller. S'ha dit 	 independència austríaca a1 Consell de la
que Seipel fou l'únic estatista ele debò que	 S. de les N. Hi ha alguna yacillació per
ha tingut Austria després de la guerra.	 part d'Anglaterra, però fàcilment superable,
Potser sí ; però la seva política, o no ha	 ara que els anglesos s'han convençut que
estat ben entesa pels seus successors, o no	 calia abandonar la política a la Ponç Pilat
l'han seguida fidelment. Seipel era partidari	 a la qual tan aficionat era Mac Donald.
d'una estreta collaboració amb Alemanya,	 Tant si es realitza un pla com l'altre, a
però conservant Austria la seva indepen-	 Berlín es veuria que l'Anschluss és un os
déncia. Es sobre aquest punt que els suc-	 molt dur, i els austríacs serien alliberats
cessors, tot i afirmar-ho, no seguiren les	 del perill d'una hegemonia italiana, i troba-
directives de Seipel. 	 rieu preferible la independència del pafs a

El policia Schober, arribat a canceller,	 la seva unió amb l'Alemanya hitleriana.
inicià la sèried'intrigues que haurien ha-	 TIGGIS
gut de portar a I'Ansctluss, i no féu altra
cosa que provocar mals de cap a les can-
celleries europees. Cal reconèixer que els	

S^ ES,ELÈCTRICsocial-demòcrates eren els més ferms parti-
claris de la unió amb una Alemanya, però	 I PER.AL^VOSTI^E A^TUM'ÒBIL
democràtica i no hideriana. Es pot dir que	 ho trobareu en les
en tem s de Schober tots els artits eren	 'lórs,condiçions de

p	 P	 ^ preuivalrfat,al
favorables a 1'Anschluss, tret dels legiti-
mistes, els quals, naturalment, sostenien cl	 i	 AICAE [ÍiURlC
retorn dels Habsbw•g al tron de Sant Es- "'	 CARRER MOIÀ,6i8'(Aribau)DiagonaI)

teve.

Vìatges Marsans, S. A.
Rambla Canaletes, 2 6 4 • BARCELONA

Telèfons 21245.16552
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Magnífica i única ocasió que se li ofereix per a realitzar ei desitjat creuer

turístic t cultural a les Illes Canàries amb la motonau de luxe Villa de
Madrid.

Viatge patrocinat per la Universitat Autònoma de Catalunya en colla-

boració amb el Patronat Provincial de Turisme de Canàries. Sortida 29 de

setembre.
t t dies d'incomparable viatge:
Primera classe : 66o pessetes.
Segona classe : 530 pessetes.
Tercera classe : 328 pessetes

Visites i excursions compreses.

Conferències a bord per eminents catedràtics, festes, recepciortis, etc.
Solliciteu immediatament el programa oficial i informes a les oficines de

Viatges Marsans, S. A., Rambla de Canaletes, z i 4, Barcelona:

s



ELS EXITS VERITABLES
DE LA TEMPORADA 193-1935

SERAN:
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De Víctor Hugo. Producció Pathé-Natan

París. Principals intèrprets; Harry Baur,

Florelle, Charles Vanel, Henry Krauss,
Josseline Gael, Emile Genevoïs

EI més gran que s'ha produït a Europa

De Florence Barclay, Principals intèrprets:
André Luguet i [lu'isa Mornand

Una pel . lícula que fa vessar moltes llàgrimes

(L'Assommoir) d'Emili Zola. Interpretada
per Daniel Mendaille, Line Nora, Henry
Bosc, Alexandre Rignault i France Dhelia

Una nafra social de formidables conseqüències traslladada
al llenç amó un realisme poques, vegades superat

EMPRESARIS! Anunciant aquestes tres pel'lícules en
el repertori de la propera temporada, haureu posat
els vostres locals fora de tota competència. A part
trobareu I'elenc complet de les nostres estrenes

DISTRIBU IDO RS:

Exclusives TRIAN
València, 234 : BARCELONA : Telèfon 72736
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Una comèdia que vessa alegria,

suggestiva i deliciosa que I'encantarà

Abel Gance i els seus coloms

EL CINEMA
TORNEM -HI!
	

EL CINEMA, ART O INDÚSTRIA?

Obra d'art i d'un sol
(Segueix del nú ,fiero cunlerior)

Aquest desig d'independència no implica
de cap manera unes concepcions romànti-
ques en la realització.

Em sembla, al contrari, que el que manca
més als nostres creadors és el coneixement
de llur gramàtica cinematogràfica.

Cadascú consagrant-se a una part ben

a N vutÅ A.0 ..u,

cana, la producció de l'Europa central acusa
uns trets comuns que ens semblen afirmar-
se i triomfar en films com Liebelei, Cadets,
Noies d'uniforme, Volen les meves cançons,
etcètera, trets comuns que justifiquen l'apel-
lació a un nom genèsic per a reunir tota
aquesta producció. Una escola de cinema que
es presenta ja amb tots els aspectes d'una
cosa normal, disposada a jugar un rol de
primer ordre dins la producció mundial. La
snarxa de Rakowzy és, dintre d'ella, un es-
pècimen discret.

Amb aquest film hem vist La tenda de
terrissa, nou film de Wlalt Disney que es
recomana sol.

El j rimer amor, la nova producció de J.
Beystone, un hom més aviat amic de co-
ses enèrgiques, és un film amb Janet Gay-

parlem ni de l'anècdota ni del to moral fidel
film, dues coses aquestes que es donen per
previstes tractant -se d'una pellícula que re-
uneix els dos noms ahir il.lustres amb El
setè cel.

Encara doncs són en el domini dels llocs
comuns, i aquest cop dels més rebregats dins
la producció americana. Caldrà solament re-
marcar el talent de Blystone, que °s fatiga
cercant de treure les més brillants possibili-
tats fotogèniques d'un tema desespevança-
dor de veritat. Pensa aquesta que no és
endebades, ja que cal concedir que El pri-
mer amor procura més d'una jota a l'espec-
tador despert i atent als encerts de realitza-
ció. Blystone té un ofici fred, però que no
falla en l'art de provocar més o menys ar-
tificiosament les reaccions que pretén arren-
car dels espectadors. El gust que aquests
troben a seguir les peripècies d'aquest joc
d'afinitats electives que es desenvolupa en-
tre quatre personatges, servit dins els cà-
nons estrictes d'aquesta producció en rosa,
palesa que el ginere pot continuar encara
molt temps amb possibilitats d'èxit.

Hem de remarcar, perquè és de justícia,
la bona qualitat del programa de comple-
ment que el Fèmina serveix junt amb aquest
film. Es hora que els empresaris s'adonin

dignament aquestes primeresparts de pro-
grama, però també creiem que certs com

-plements que es veuen de tant en tant, se-
ria molt més preferible no veure'ls. Per
exemple, aquest Diez minutos de palique
que constiuerx una equivocació dins l'ex-
cellent, admirable, programa de reportat-
ges que el cinema Actualidades ens ofereix
cada setmana.

I Rumb al Canadà? Un gran tema extret
de la coneguda obra de Vildrac Le Pa que-
bat Tenacity 1 Sobretot un tema que per-
met explotar amb tota la passió les enor-
mes possibilitats fotogèniques del port. Ju-
lian Duvivier no s'ha distret, i aquest és
el valor màxim del film, la manera com de
mica en mica, acumulant visions, multipli-
cant angles, captant detalls sorprenents, Du-

L'envou.tement que tanmateix esperàvem no
s'acaba de realitzar. Hi ha ben bé la pre-
sència de les coses, perd tot aquell halo
de poesia, poesia de l'evasió i un aire re-
carregat en excés d'una immensitat de re-
cances, que és el que forneix com el pedal
a aquesta història de Vildrac, no s'acaba
de transparentar del tot, a través de l'ull
i l'escriptura de Duvivier. Demés, si Albert
Préjean està sempre bé, no podríem dir el
mateix dels altres, i en una obra en la que
el conflicte intern juga un rol de primer
ordre, aquesta és una tara important.

Parlem també del programa del Publi-Ci-
nema. Entre les coses més sobresortints hi
ha la catàstrofe del Morros Castle i el mí-
ting nacional-socialista de Nuremberg, dos
espectacles que, per motius diferents, ens
han fet estremir de debò. Ara que els noti-
ciaris estan tan bé, no caldria preocupar-se
un xic més de posar els sj eakers a l'altu-
ra de les circumstàncies? No n'hem sentit,
aquesta setmana, un que de les bicicletes en
diu corceles de acero?

JosEe PALAU

Influències i espectadors. — El nostre ar-
ticle anterior volia evitar de totes passades
el dogmatisme en una matèria particular-
ment difícil. Potser per això ha estat mal
comprès per algú. Ens convé aclarir que
encara que nosaltres hàgim dit que crèiem
que un film immoral o qualificat com a tal
no podia portar perjudici damunt d'una per-
sona dotada d'una bona estabilitat moral,
no volíem dir amb aixa que aquesta matei-
xa persona no s'hagi de sentir molestada
per un espectacle que ella considera indesit-
jable, i això no per creure que allò pugui
fer-li algun tort, sinó per creure que es trae-
ta de quelcom grosser, fals i antipàtic, mo-
tius suficients per felicitar tota iniciativa en-
caminada a evitar -ne l'exhibició. Demés,
que tampoc no és recomanable desinteressar

-se de l'aspecte social del problema, la qual
cosa equival a posar la qüestió de la censu-
ra, qüestió que nosaltres som lluny de creu-
re artificial.

LID.

determinada de la producció, ignora el que
podrà donar des del punt de vista del con-
junt i es refia justament, per a facilitar-ne
la realització, dels tècnics de les altres es-
pecialitats els quals fan altre tant al seu

esguard. I, no obstant, és una cosa cabdal
crear la unitat en una obra.

Unitat psicològica en la concepció.
Unitat objectiva en la fotografia : per

exemple, si hom comença a tractar el seu
tema en una atmosfera a la Rembrandt,
cal pensar que és un estil que hom s'im-
posa i que cal no mancar-hi.

Els mateixos personatges han d'ésser evo-
lucionats des del començament; aixà és,
d'altra banda, tant més necessari que el
cinema és acció abans que res.

Però si de totes maneres cal imposar una
evolució a un personatge, cal que sigui
d'una manera talment puixant i justificada
que ningú no pugui somiar a discutir-la .

Aquest és un punt comú amb el teatre
que els personatges han d'ésser fortament
«tipats» des del començament i que cada
moment de l'acció ha d'ésser un instant pa-
roxístic del film. A propòsit d'això, s'ha dit
massa que la superioritat del cinema sobre
el teatre depenia molt de la major extensió
del seu camp d'acció. AI contrari, res no
li és més perjudicial, res no incita més cl
creador a la negligència.

Al cinema com al teatre hom té neces-
dtat de dificultats per a servir-se'n com de
trampolí. No adonar-se d'això és el que fa
Ui feblesa del cinema d'avantguarda : per-
metre-s'ho tot no és una prova de potència,
sinó al contrari, de dispersió i de manca
de maduresa. Per això fóra bo que hi na-
gués una mena d'escola de cinema que Jo-
nés als creadors de demà els coneixements
teòrics indispensables, tot procurant-los la
facilitat de realitzar llurs idees, baldament
no sigui més que per a familiaritzar-los amb
els problemes que suscita tota creació.
Quants de talents naixents vegeten mancats
de possibilitats d'experiències, o es queden
enrera després d'una sola temptativa esguer-
rada per unamala traça que falseja el re-
sultat sense haver estat en si un error greu.

Aquesta escola seria en certa manera un
conservatori internacional pel qual les grans
productores no deixarien d'interessar-se.

Allà, tots els mètodes, tots els punts de
vista serien confrontats. En resultarien uns
clássics del film que formarien la base ple
tota cultura cinegràfica.

La primera qualitat que hom hauria d'c-
xigir dels candidats, és el foc sagrat. Totes
les altres qualitats reunides no podran mai,
sense aquesta, salvar una obra de la me-
diocritat, mentre que ella sola, amb el so-
cors (l'una cultura cinegràfica intelligent i
aprofundida, arribarà a obtenir uns resul-
tats interessants.

L'objecte d'aquesta escola seria evident
-ment d'armar el millor possible els creadors

de demà, però com que la proporció no po-
dria deixar d'ésser-ne feble en el conjunt
dels alumnes, seria prudent ele destriar les
tendències de cada u : els uns essent més
aviat objectius, els altres més aviat subjec-
tius, o, si lhom ho prefereix, intellectuals
o artistes.

Hom s'asseguraria així, a falta de mi-
llor, preciosos col.laboradors per a la pro-
ducció corrent.

Naturalment, tot especialitzant-los segons
Ilurs aptituds naturals, hom els donaria co-
neixements teòrics i pràctics generals ; cur-
sos de scenarios i de posta en escena pura,
experiències d'utilització, illuminació, pel

-lícules, i en fi, i sobretot, nocions d'orga-
nització general.

Aquest és, en efecte, un punt cabdal.
Cal dir-se que la realització no dóna pas

la quarta part del que hom havia concebut.
Això cal no solament saber-ho per enda-

1 vant, sinó ésser capaç de tenir-ho en compte
1 d pendre les seves mesures.

Allà és, d'altra banda, que els inconve-

1

 nients de la collaboració es fan sentir més,
t car la desferra és tant més gran que a les

dificultats materials s'afegeixen diferències
de personalitats.

Si hom afegeix encara a això que els or
-ganitzadors comercials tenen, per al crea-

dor, la més perfecta incomprensió, i que
presenten sovint el film sota una forma que
no recorda sinó de molt lluny aquella sota
la qual el creador no havia arribat sinó
imperfectament a expressar-se, hom com

-pendrà que el públic pugui difícilment fer
-se càrrec del que hom havia somiat de

donar-li però que no és menys cert que hi
aribará tant millor com el creador haurà

¡ pogut marcar més la seva obra amb la seva
personalitat, cosa que exclou, una vegada

1 més, tota idea de collaboració.
1	 ABEL GANCE

Cora Sue Collins
Al costat de Shirley Temple, perd no tan

de pressa per ara, una altra estrella infantil
s'alça a Hollywood : Cora Sue Collins, que
treballà al costat de Sylvia Sidney en feo-

«y Gerhardt i que féu el paper de Cristina
de Suècia abans que la mateixa Greta.

En efecte, la menuda Cora encarnà la
reina en la seva tendra edat, en aquella
escena del film en què refusa que ningú
l'ajudi a enfilar-se al tron.

Cora ha comprès que per força, en bona
lógica, havia d'assemblar -se a Greta Gar-
bo, ja que era, abans que l'artista sueca,
la mateixa Cristina. I un dia, Greta, tom-
bant-se de cop, va veure darrera seu la pe-
tita Cora Sue Collins esforçant-se a imitar
la seva manera de caminar. Greta esclafí
a riure, i Cora, mortificada, desaparegué.

Debut curiós
Warner Baxter té com amic íntim un tal

Mac Grabh i desitjava de temps fer-lo de-
butar al cinema, però l'amic no volia.

Per fi, li donà la noticia
—He acceptat un paper en el film que

ara roda Irving Cummings, Great Canary.
—Bravo, home ! — exclamà Warner Bax-

ter—. Ja t'explicaré alguns trucs de l'ofici...
—Es inútil — interrompé Mac Grath —.

Faig de cadàver embolicat en un llençol, en
una escena d'hospital.
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espectacle on la veritat hi té el millor paper,
i no és possible, en parlar-ne de bona fe i
de cara als entusiastes, sortir del pas amb
habilitats de periodista. Atesa — r he re-
mareat això altres vegades — la forma
com han de funcionar acl els afers d'espec-
taeles internacionals i la manera com estan
muntats a l'estranger; atesa també la in-
formalitat, que va estenent-se cada dia, de
gran nombre d'artistes i d'agents — cosa
ja niés lamentable —, i atès, per últim,
l'inconcebible apartament que el públic de
Barcelona demostra sovint envers el circ,
cal reconèixer que l'empresa de I'Olympia
i Manuel Sugranyes han realitzat un esforç
extraordinari i digne de totes les lloances.

Ara bé : l'esforç, en.. l'ocasió present, no
ha estat massa reeixit. Aquest és el fet.
L'actual programa de POlympia manca, en
general, d'esclat. Té pocs moments brillants.
Tot i ésser diferents, tant de naturalesa,
com de realització, com de qualitat, alguns
números, potser la major part, ofereixen un
punt de semblança .+uficient a provocar la
monotonia. La pista no s'anima realment
més que quan tr4iballa l'admirable troupe
Bedini -'l'afani, quan el senyor Houcke fa
evolucionar els seus cavalls en llibertat i
quan els deu Liazeecl clouen el programa
amb llur barreja de salts i crits.

Deixo els Liazeed de banda. Amb ells, re-
peteixo, adquireix l'espectacle mobilitat i
alegria, però no passen d'ésser un dels bons
conjunts d'àrabs piramidistes i saltadors
que han desfilat per la nostra ciutat. Vull
remarcar només la mitja volta que dóna al
cos, en fer un salt mortal endarrera, un dels
membres de la Irouj^e. No coneixia aquesta
variant; en sembla difícil i original.

Deixo, doncs, els Liazeed per a deturar
-me a vahar les excelléncies de la família

Bedini-l'afani i la vistositat ble les evolu-
cions dels cavalls del senyor Houcke. La fa-
mília Bedini-Tafani, italiana d'origen però
formada artisticameut als grans circs de
Rússia — Ceniselli, Nikita, Salomonski...,
— està composta del pare, Alfons Bedini,

un fill, una filla i dos nebots. El seu treball
és divers : jocs icaris, equilibris de mans

-sobre-cap i de cap-sobre-cap a una escala
fixa, equilibris (le mà-a-mà arrossegant-se
el portador per la catifa, etc., etc. La diver-
sitat, però, no constitueix pas el mèrit ni
la característica principal d'aquesta familia.
El que és excepcional en els seus exercicis
és llur rapidesa t aparent facilitat, llur estil
impecable i bon gust. Res del que fan els
Bedini-Tafani no resulta indiferent. Es un
plaer per als ulls contemplar-los. Tot en els
Bedini-Tafani porta un segell d'elegància i
de perfecció. Aquest savoir-(aire, aquest co-
neixement exacte de l'ofici, aquesta força
de tradició que corre per les sangs, és el que
rs descobreix tot seguit en el senyor Jean

Exit ca la mida
Cotbetee inarrugable.

'	 Píjamee e ban neev
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la que aquesta evolució prov'oca. AI senyor

Jean Houcke — director-propietari d'un circ
centenari fundat pel seu avi, i descendent,
per part de la seva mare, de la familia Tour-
niaire, que regentava un circ a França en
temps de Lluís XIV — li deurem, els bar-
celonins aimants del circ, uns moments de
bellesa inoblidables.

A 1a primera part del programa, de la
qual eón els Bedini Tafaui el número final
i de força, figuren dues atraccions que

m'han distret de debò. Em refereixo als
Weldons i als Rippers. Els Weldons (i),
una dona i un home, belgues, edn acròbates
flemàtics d'una seguretat extraordinària; la
dona actua de portador. Els Rippers (2) pre-

i	 cas -^i m x ellent número com c deserte i	 r e c
cale a base d'una taula i una doble escala
que s'aguanten de miracle. En la primera
part hi ha també una acròbata a la perxa
i corda penjades. Es fa dir Chriys i és molt
gentil.
A la segona part, actuen, ultra el senyor

Houcke i els Liazeed, el lloro Coco, presen-
lat pel català Remy Ventura ; el jove jon-
gleur Paolo Bedini ; els ciclistes Sylvettis
els quatre acròbates olímpics Bragards i els
clowns Carpi : Nonny i Nitto. El lloro Coco
és divertidísstm ; els qui van als espectacles
a la recerca de novetats, en trobaran una
en aquesta bèstia intelligent ; Remy Ventu-
ra presenta Coco , en un sketch combinat
amb veritable traça ; Coco, de totes maneres,
tindria en un cabaret o un music-hall una
atmosfera més apropiada. El jotigleur Paolo
Bedini és un dels membres de la família
Bedini, i en poseeix totes les virtuts ; els
ciclistes Sylvettis, quatre dolies i tres ho-
mes, corren darrera dels Deblars,' sense
arribar mai a aconseguir-los. I els Bragards
treballen carregats de pretensions, circums-
tància que contribueix a desmerèixer llos
exercicis, no massa bells, ni massa nets.

Resten els clowns. Girem full. Es prefe-
rible dedicar un record de simpatia als au-
gustos de pista. El vell Guerra t el petit Go-
liath — el company que fou del clown Man-
netti — se'l mereixen especialment.
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SIAM PINTORESC
Film de Warner Brot

Salón Catalina
DEMA, DIVENDRES

ESTRENA
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Secundaf per ROSITA MORENO,
TITO CORAL, MONA MARIS,

JULIO PEÑA
í A. de SEGUROLA

Una producció en espanyol dirigida
per JOHN RETNHARDT

En A C T U A L 1 D A D E S podeu admirar els

assumptes curts i el «Noticiari Fon.'

En el número 273, del 26 d'abril d'a-
quest any, en un article sobre El teatre
inèdit, el nostre collaborador Joan Cortès
feia saber als nostres lectors que els ele-
ments que componen la Secció de Teatre
de l'Ateneu Polytechnicum, dirigits pel be-
nemèrit Enric . Jiménez, tenien entre mans
l'assaig de la farsa dramàtica dAngel Fer

-ran Perquè demà surti el sol, amb decorats
de Francesc Fontanals.

Una feliç coordinació de voluntats ha fet
que el nostre periòdic sigui l'encarregat de
presentar al públic barceloní aquesta pri-
mera obra teatral del càustic humorista.
A tal fi, han estat portades a terme les
gestions corresponents i, des d'ara, podem
ja anticipar que l'estrena de Perquè demà
surti el sol tindrà efecte, al teatre Poliora-
ma, el pròxim dia 2 9 d'octubre, a la nit,
en sessió MIRADOR.

Amb l'ajut dels valuosos elements que
formen la companyia del Polytechnicum,
dels quals ens beco hagut d'ocupar amb
elogi des d'aquestes mateixes columnes, i
l'obra d'Angel Ferran, MIRADOR enceta un
nou camp d'activitats, en el qual no será
pas aquesta l'única provatura que realitzi.
Si bon estímul i gran eficiència obtingueren
les nostres sessions cinematogràfiques, es-
perem que també n'han d'assolir les tea-
trals, de les quals, evidentment, no podrem
pas ésser tan pròdigs com d'aquelles i on,

si ens arrisquem a presentar obres total-
ment desconegudes en les quals tenim con-
fiança i seguretat que s'ho valen, ho fem
emplenant el lloc que, forçosament, mentre
no canviïn totalment les circumstàncies, han
de deixar buit les empreses professionals.

En números successius informarem els
lectors dels detalls pertinents.

(t) Els Weldons actuaren al desaparegut
Eldorado fa vuit o nou anys. Aleshores ana-

ven tres. Feien el mateix gènere de treball
que ara.

(2) Un dels Rippers és el fill del famós
clown Paolo Fratellrnr. Un altre, espanyol,
està casat amb una filla del mateix clown;
és molt conegut per la gent de circ amb
el nom de ,nJuanito la Liebre», d'aquell
temps en què anava amb la trottpe catala-
na, avui famosa arreu del món, dels An-
dreu-Rivels.

IVAN MOSJOUKINI ^tò

J 	 '

y ll,^	 ,.^	 •'	 M►^

Pas^sig ' GrAcia, ". — Teièfoa 79651
De lee tarda n la t matinaáe

SBICNT, UNA PESSLTA

SE
CA

EN

	

Resultaria jo el primer enganyat si digués	 Houcke. Solament en eure7 entrar a ca-

	

que el pr(e rama LI 'inauguració de la tem -	vall a la pista, amb la sev a casaca vermella,

	

porada de circ m'ha deixat satisfet. Però 	 el seu pantaló blanc, les seves polaines i el
	pecaria d'injust si, en confessar-ho, no fes	 seu barret de copa inclinat, amb un pònei

tribut, al mateu temps, del meu elogi més a cada costat, sentiu ja que aquell home 

	

fervent a l'empresa de l'Olympia i a Ma-	 aquell senyor! — és una gran figura de circ.
nuel Sugranyes, el seu director artístic.	 Després galopen setze formosos cavalls a

	

No tracto pas de jugar a bastir para- 	 clreta r a esquerra, mentre el senyor Houcke

	

doxes, ni, molt menys, d'anar alternant ulla	 somriu orgullós, i tot d'una, els setze cavalls

	

opinití freda amb una ele calenta per tal de	 es giren tots alhora i donen, cada un d'ells,

	

no perdre les amistats i fugir de compro-	 una volta en rodó. Quina meravella! Po-

	

alisas. 'tracto d'ésser sincer. El circ és un	 ques ovacions han esclatat mai xI circ crnn

Uti dels, brilltRils exercicis dels Bedini-Tafani

EL TEATRE
LE
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E:S
	 CIRC A L'OLY MPIA

^ n estorZ^oal=Aregall, La Taverna dels Valents (Apolo)	 Ç no massa reeixit

"MIRADOR" PRESENTARA

«Perquè demà

surti el sol»

No	 creiem que	 al	 nostre poble — ni	 a pi ració	 a obtenir que quan surti	 del	 teatre
cap	 altre del	 món — li	 faci cap falta tro- es senti envaït	 d'aquella vaga sensació de
bar-se a cada dos per tres, en les seves es- robar-se més tendre i	 comprensiu	 enver,
tones d'esplai, amb Shakespeares i Bernard ' rls altres — reducció a la seva escala de la
Shaws, com tampoc que sigui gens ni mica catarsis esquiliana—, és el pensament que,
desitjable que s'engresqui i s'encaterini amb per a nosaltres, ha de moure els autors que
autors	 com	 O'Neill	 o	 Giraudoux.	 Totes cultiven	 el gènere popular.
aquestes coses per a gustar de les quals es Perquè sabem, per un costat, el que hem
necessita tenir-hi,	 si més no, una certa fa- d'esperar dels nostres autors en general 
miliarilat,	 una prèvia informació,	 una	 afi- com diem	 en començar aquest	 article 
ció continuada o — i aquest no és pas un i	 pel	 que opinem sobre el	 teatre de	 gran
cas gens excepcional — haver sofert un ata- públic,	 segons	 acabem	 d'escriure,	 és	 ben

deslligats	 de tot	 prejudici es-
colàstic	 o	 intellectualista	 que
ens colloquem clavant de qual -
sevol obra de la qual podem
pensar o que explícitament ens
és dit que ha estat creada en
el	 sentit	 popularista	 que	 co-
mentem.

En aquesta actitud és que
hem acudit a les representa-

^^`^
('
ions de les obres de Màntua,

Amichatis	 i	 Alfons	 Roure,
anàrem 'la temporada darrera
a l'estrena de La Gloriosa, de

^'	 (?ji, J	 Miquel Poal - Aregall, i hem
;e,istit	 aquesta	 a la	 de	 La
Taverna dels Valents, del ma-
teix autor, al teatre Apolo, el
dissabte passat. Nosaltres, per
la nostra bandq, hi hem posat
tot el que ha calgut; però 
ai las ! — per concessions que
hàgim	 fet,	 per	 esforços	 que
hàgim realitzat per tal de po-
sar-nos-hi	a	 to,	 de justificar-
ho d'acord amb aquella con-
cepció	 que	 hem	 assenyalat,
ens ha estat completament im-
possible, i hem hagut de tro-
bar que aquells que parlen de
teatre	 popular	 en	 tractar-se
d'aquesta mena de teatre no
és sinó perquè tenen del poble
un concepte tan trist, tan rò-
nec i tan despectiu com l'aris-

r tocraticista més aristocratitzat.
v El	 poble,	 en	 veritat,	 creiem

que es	 mereix	 alguna	 altra
C()' a	 ele	 més	 qualitat	 que la
que li és donada en aquestes
representacions.

La temporada passada sa-
1 oal-Aregall ludàvem	 la	 incorporació.	 de

Poal-Aregall a la brigada dels

peïment	 de	 closca	 intens i	ben	 aconduït, analfabetistes de la nostra escena, per obra
no són pas les que han de satisfer I'espec- de La	 Gloriosa, que tanta glòria li ha re-

tador	 normal i	 corrent,	 el	 ciutadà	 elector portat. Avui hem d'assenyalar els progres-
que el que vol és, senzillament, que el die- j	 sos que hi ha aconseguit,	 posant-se al da-
treguin, que l'emocionin, que el delectin per vant ... e_ tots els seus antecessors i mestres

unes hores,	 però que no	 li demanin altre 'Vàlents,'1'anà-amb aquesta Taverna dels
esforç per la seva banda que la	 cotització lisi per peces menudes del descabdellament
a la taquilla, i	 prou. de la qual ens perdria un lloc	 que, val	 a

A aquest espectador, hom se li ha de di- dir-ho,	 no	 es	 mereix	 pas.
rigir en el seu llenguatge, hom ha de parlar Potser n'hi hauria prou	 amb dir que el

als	 seus	 sentiments,	 hom ha	 de treballar que és l'acció de l'obra queda limitada, no-

amb les seves idees i,	 en definitiva, hom més, a l'acabament (le cada acte ;	tota	 la

ha d'encaparrar-lo tan	 poe com sigui pos- resta	 és	 farciment,	 farciment	 de serradu-

sible, que prou mals de cap ha de suportar capres,	 sense	 realitat,	 sense	 cap veritat,

cn la seva Vida quotidiana. Tot això t l'as- sense cap lògica ni necessitat;	 personatges
(lesdibuixats,	 impertinents,	 rebregats	 i	 es-
tantissos	 i	 acudits, xistos i situacions	 arre-
)legats de pertot arreu. El conflicte que és

f	 1	 I	 - el nus de l'acció, amb cinc cèntims de sentit
comú	 ni tan sols es presentaria; la prova

o n'és	 que,	 en acabar la comèdia,	 s'arranja
,	 £	 • tat	 sol,	 sense	 altra motivació	 que haver-

s'hi hom repensat — i encara fora de 1'es-
^.	 . cena— i decidir-se a	 fer el	 que	 hom ja

-..,_	 -	 — havia d'haver fet de bon començament
^a%4..Hr- De totes maneres, no cal demanar gaire

sa lògica a una tavernera que — no sabem per
quina moral — considera l'ésser-ho com un
deshonor insuportable, segons ens fa saberC ^ P I c:::::: a man ta represa i que quan passa	 dis-i
gust	 insulta i	 expulsa del	 local	 els	 únics
clients	 que té,	 i	 del seu	 fill, un xicot que
hom ens	 presenta	 elevant-se	 del seu am-
bient — car ell també, com sa mare, con-

A^/U1 ESZR [
L 
NA sidera vergonyós això de guanyar-se hono-

i^l	 R rablement	 la	 vida	 venent	 vi —,	 valent
decidit, enamorat de la filla d'un borratxó,

BABY FACE a Amèrica i que, en	 saber que el seu pare és un lli -
cenciat de	 presidi,	 repudia	 la	 seva	 mare,

L 1 L 1 A N Ea	 F r a n	 a4
se li enfonza el món i es sent envaït pels
prejudicis més tendrament virginals.

Quant al llenguatge, xavacà, grotesc, in-

C A R I T oL cte i	 d'u q mal gust insuportable.
La companyia de I'Apolo	 treballa	 amb

entusiasme i assoleix un conjunt estimable
en tots conceptes. La presentació, bona, en-

D E A N G E 1 cara	 que és	 incomprensible la	 taverna de
dar pgos que no veiem 

e
en cap edificació de

la Barceloneta, que és on hom ens diu que
passa l'acció;	 si no	 fos per	 això,	 ni	 en

a Espanya n'assabentaríem, tan	 inexistent hi és l'am-
bient	 i	 tan	 poc de. la Barceloneta és	 cap

Un	 de
dels	 personatges	 que	 se'ns	 presenten	 en

film l'obra.

ALFREDE GREEN
JOAN CORTES

que ña mogut arreu una

veritable revolució

C

A més a més

¡QUE SEMANA!
Revelat mecànic de negatius d'imatge i so

Tiratge de còpies amb moderníssimes

positivadores
MATIPO T. U. i BELL & HOWELL

Contratipus en pellkula duplicating
Portades artístiques i inserits

impresaid de negatius i tiratge de còpies

en colors naturals
PRODUCCIO DIARIA: 35.000 METRES

CINEFOTO ha acabat la installack, d'un labo•
ratod exclusiu per a negatius

LABORATORI

CINEFOTO

DANIEL ARAGONES

LAURIA, 86 - Telèfon 79394 - BARCELONA

un altre Film interessantíssim

de ARCHIE MAYO

warner Bros

First National
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rr, a nosa res ens por a a	 ments supera 1,/La tU cmpene aullxLaL 1 itt

d'altres cultures nacionals, que haurà pogut	 incoherència del famós monòleg interior de
contemplar de prop, seguint -les en les seves	 I'Ulysses. En canvi meflysprearan l'aplec
característiques pròpies. Per això desitgem	 innombrable dels nove l-listes corrents, dei-
que no s'allunyi de les nostres coses i li	 xaran de banda la lliçó admirable d'un Al-
recordem una idea exposada per Descartes dons Huxley i no s'aturaran a estudiar la

en el Discurs del Mètode : «qui pren massa	 técnica perfecta dels autors ele novelles po-
temps en viatjar, acaba per tornar-se es-	 licíaques algun dels quals, com S. S. Van
tranger en el seu propi país».	 Dine, Agatha Christie i Dashiell Hammett,

produeixen models de lògica, de construcció
J. Q. M.	 i de misteri. (Vull assenyalar, tot passant,

L'apologia de Víoleffe

Els sobrerealistes han editat cm fullet a
la glòria de Violette Noziéres, la noia par-
ricida.

Un tros el'un dels poemes diu, literalment
traduït

La història dirà
que el senyo 3 Noaières era un home previsor,
no solament perquè havia economitzat
cent-seixanta mil francs
sinó sobretot perquè havia triat

per a Ui seva filla
UI) nonl en la prunera part
del qual es pot destriar,
psicoanalíticament, tot art f rograein.

Una obra desconeguda
d'Anatole France?

rastre d'aquest conte del qual és molt pro-
bable que algun crític hagi dit que és dels
més bells i mes característics d'Anatole
France.

La traducció és obra ele la muller d'un
professor, morta ja, i, per tant, resta en-
laire tota explicació d'aquest petit misteri,
que potser no és niés que una hàbil misti-
ficació.
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^	 ELS LLIBRES	 FALLES D'UNA LITERATURAII sde huísV^vesLes des u e. obre la novel laase Rovlra t Ermen ol, Usatges de 	 Variacions s)P	 g	 ^

Evoquem, una vegada més, Lluís Vives.
L'any 1492 va néixer a la ciutat de Va-

lència. Fou un dels primers deixebles de
la Universitat Valentina. 1 mentre la fa-
mília de Lluís Vives, fugint de la pesta,
se n'anavà a Oriola, Lluís Vives marxava
a París. Després de passar uns anys estu-
diant a la Sorbona, es traslladà a Bruges
(Estats de Flandes), on hi havia moltes fa-
mflies valencianes 1 on conegué la que més
endavant havia d'ésser la seva muller. Als

Erasme. Aquest escrivia : «Vives és del
nombre d'aquells que han d'obscurir Pa-
nomenada d'Erasme». I Lluís Vives, home
d'Europa, ciutadà del món culte, mai no
es va desarrelar de la pàtria, ja que, a
més d'evocar-la literàriament, va emprar en
alguna avinentesa, per a escriure, la llengua
vernacla.

Lluís Vives va passar a Bruges els dar-
rers dies de la seva vida. Adolfo Bonilla y
Sanmartín, autor d'un considerable llibre

sobre l'humanista valencià,
remarca la compenetració que
hi hagué entre l'esperit ele
Lluís Vives, pacífic i serè, i
l'esperit de Bruges, tranquil
i malencbnic. Tenint això en
compte, Bonilla i Sanmartín
dedica el seu llibre sobre Lluís
Vives a Georges Rodenbach,
l'enamorat ele Bruges le
iVlorte.

Aquells darrers dies ele la
seva vida els passà Lluís Vi-
ves ple de patiments : poagre,
càlculs renals, febres i altres
coses, que ell suportava amb
resignació veritablement filo-
sòfica, fins que va morir el
dia 6 de maig de xS40. Per
a la seva tomba fou redactada
una inscripció en holandès
l'esmentat autor diu que hau-
ria escaigut copiar la inscrip-
ció del frigi Joan Lascaris,
mort a Roma l'any 1535:
nLascaris reposa en terra es-
trangera ; però no l'acusa, oh
vianant, d'haver-li estat com-
pletament estranya, perquè hi
va trobar humanitat.»

En morir l'esposa de Lluís
Vives, les seves despulles fo-
ren dipositades vora les del
seu marit. On? En una for-
nícula construida davant 1'al-
tar ele Sant Josep en l'església
de Sant Donacià o Donat, a
Bruges.

Més d'un cop s'ha parlat de
la conveniència i de la possi-
bilitat ele dur a la terra na

-diva les despulles de Lluís Vives. I no
han mancat polèmiques sobre aquest as-

sumpte. Un dels que se n'han ocupat és
el periodista i professor Ricardo Aznar Ca-
sanova, pare de l'actriu Nena de Vedo, que
no fa molt va estrenar a Madrid la versió
teatral de Noies d'unifonne. 1 bé : el senyor
Aznar Casanova, ha donat compte, en una
conferència i en intervius periodístics, ele

l'estat de la qüestió.
L'església de 'Sant Donacià fou destruïda

l'any 1792. De les 2ç6 tombes que, segons
plans, hr havia, la número 250 era la de
Lluís Vives i la seva esposa. El lloc que
ocupava l'església és avui plaça del' Burg.
I allà ha fet excavacions el senyor Aznar
Casanova, que per a això ha trobat tota

s	 mena de facilitats per part del municipi de
e	 Bruges. A i5 centímetres de la superfície,

fou trobat el primer esquelet, immediat a
L	 la tomba que, segons els plans, serva les

despulles del filòsof i la seva esposa. Les
arrels d'un vell arbre de la plaça dificulten

í	 les excavacions ; però el senyor Aznar Casa-
nova té la seguretat que sota les arrels esté

5 la tomba que cerca.
e Si sortissin aquestes despulles, la cosa,

mirada des d'un punt d'albir absolut, potser
tindria un valor senzillament anecdòtic
però també podria ésser considerada com

t un fet simbòlic, com m1 fet en sortosa re-
laeió amb el reviscolament que semblen te-
nir, d'un temps ençà, el nom i les doc-
trines de Lluís Vives.

I, realment, sense necessitat de conside-
rar Lluís Vives com un geni excepcional,
com un monstre de la saviesa o com un
pensador originalíssim, cal reconèixer que
moltes de les seves doctrines són interes-
sants i són d'actualitat. Això ocorre amb
una gran part ele les pàgines que va dedicar
a la pau universal. Aquest aspecte de l'in-
signe valencià (Luis Vives y el pacifismo)
l'ha estudiat amb molta amor i molta co-
neixença l'antic vivista que és el professor
de la Universitat de Saragossa Carlos Riba
y García (que, naturalment, cal no confon-
dre amb el poeta i també humanista Carles
Riba). En la impossibilitat de resumir les
idees ele Lluís Vives sobre el pacifisme, bas-
tarà repetir aquella tràgica pregunta que ell
va fer : «De què ens serveixen la nostra
literatura, el nostre dret, les nostres humo
nitats, les nostres arts nombroses, la nos-
Ira avançada educació si diriniim les qües.
timas igual que els pobles bàrbars i Qrimi.
tus i que els ,n teixos animals ? »

ALMELA I VIVES

1 LENDING AMERICAN LIBRARY
FONTANELLA, 10

Barcelona	 i	 Commemoracions
He	 llegit, fa poc temps,	 un llibre curi]» que Armand Obiols té escrit, encara inèelit,

de Pere Al
b

ert (Editorial Barcino i	 molt	 interessant que	 es	 diu	 Le	 tècnica un llibre que estudia a fons la novella detee-
d'escriure novelles.	 Gairebé	 crec inútil d'a- tiv-esca i els seus autors més destacats.)

Els	 Usatges	 de	 Barcelona,	 per	 la	 seva clarir que es tracta	 d'un llibre anglès, per- La	 novella	 a pal sec,	 sense etiquetes	 ni

im ortància dins la història del nostre dret, què a ningú no se li acudiria que un autor
i

tendències,	 la novella que distreu r intriga,
fins	 ara a Catalunya.ha	 estat	 negligidadiu en	 la	 noticia	 preliminar	 l'autor,	 llur

la fixació de la	 terminologia
català, ni espanyol, pogués empendre's	 rea-
linar una tasca similar. Els anglesos, que a Hom	 s'enamora	 ele	 caràcters	 boirosos	 o

interès per a
jurídica	 catalana,	 i	 la	 circumstància	 que despit	 del	 nostre	 magnífic	 desconeixement exaltats,	 d'éssers anormals	 sense grandesa

llur	 text	 en	 vulgar	 sigui	 un	 dels	 monu- rle llur literatura — un desconeixement que i	 d'anècdotes	 ínfimes	 que	 no	 poden	 mai

ments més antics de la nostra llengua lite- tot just ara comença a aver-

rària,	 els	 fan	 mereixedors d'ésser melosos gonyir-nos,	 quan	 ens posem

dins	 una	 collecció	 de	 clàssics	 catalans. en contacte amb les obres de
A	 aquestes	 raons	 caldria	 potser	 afegir-hi Lawrence,	 de	 Huxley o de
la conveniència que un poble que es troba Baring—, són encara els pro-
en un moment de reconstrucció del seu po- eluctors més regulars i consi-

elerables de novelles,	 per	 da-
_. rmmt ele russos, de francesos

i	d'alemanys,	 podien,	 única-
ment,	 produir	 aquest volum
de Basil	 Hogarth que, sense
pretensions transcendentals ni
caure	 en	 vulgaritats	 excessi-
ces, posa a l'abast de tothom i	 á^

^ la	 tècnica exterior,	 el meca-
"¡tr nisme de	 la	 novella,	 a base

de models prestigiosos i diver-
sos. Es evident que després de f^

llegir aquest llibre l'home in- dJ-	 d

dotat	 seguirà	 essent	 incapaç Q^

cl'escriure	 una	 novel-la.	 Però
també	 cal	 reconèixer	 que

^,, aquest	 exercici	 literari	 té en- g,
trcbancs	 i	 secrets	 que,	 per
molta. vocació que	 tingui un sb

escriptor, poden fer-li fallar els
propòsits i convertir una obra
mestra en potència en un cent-
peus	 llastimós.	 Quin	 dubte
pot haver-hi	 que les	 novelles v
dels millors autors acusen una
tècnica	 extraordinària	 i	 un
domini dels mitjans d'expres-	 a	 1	 J„f

t)F

sió	 que	 la	 sola inspiració és
molt difícil de donar?

El	 compromís	 d'una	 sèrie
Josep Rovira. i Ermengol d'articles periodístics m'ha fet

llegir	 o rellegir, darrerament, James Joyce

der	 polític estudiii i	 prengui interès per	 les gairebé tota la producció no-
ellesca catalana de quinze o

lleis que han donat estructura a la societat
catalana en	 altres estadis	 de la	 seva his- int anvs ençà.	 Es molt des-

la	 primera constatació queagradable	 que apassionar el públic	 no massa cultivat del

tòria.	 En l'esperit del passat cal arrelar les
podeu	 fer	 sigui	 la	 ele	 la	 noció	 erraelís- qual disposem. Mentre ell cerca en la no-

noves formes ;	 així,	 tot conservant aquella sima que té la gent del que ha d'ésser una vella l'aventura, el	 misteri o el	 sentiment,
consciència que fa d'un poble una nacrona- ,rovella.	 Fiats	 en	 la	 facrhtat	 de	 digestió nosaltres li servim la nostra elucubració psi-
hlat, és possible d'avançar en	 consonància del gènere i en l'amplitud ele les seves fron- cològica o la nostra innovació, que pressen-
amb les exigències dels nous temps,

dels	 Usatges ve	 d'unaEl	 text	 precedit teres	 tota	 mena	 el'in reeiients	 estranys	 hi
són abocats : poesia paisatgista,  records per-

tim
estrany

genial i no passa d'avorrida. No és pas
que el públic hagi desertat del llibre

notícia preliminar,	 on	 Rovira i Ermengol teories	 • de	 l'autor.	 Totsonats,	 polítiques català. Hi ajuden molts factors coincidents,
ha sintetitzat els treballs de 1 alemany Fia això hi	 cabria; es indubtable, però el	 ma] és clar,	 perú la venda regular que assoleix

ker i de Ferran Valls i Taberner, les idees és que hi són com	 a peça principal i	 no una novella quan un nom conegut i estimat

del	 qual	 segueix en	 establir els	 diferents
en diverses èpoquesnuchs que, promulgats

com a accessori	 o com a elements deter-
Altrament,

o
teix,

el reclam d'un	 Premi Crexells la garan-
revela que si els lectors s'han allunyat

(segles	 xi	 a	 xii1),	 passaren	 després	 a	 la minats per	 l'argument.	 el	 que
llegeixi un recent estudi del novellista frau- del llibre	 català és perquè trobaven	 oxees-

compilació	 ele les Constitucions	 de'Catalu- ces Robert Pouiet sobre la novella poètica, siu l'esforç patriòtic que hom els demanava
nya. Hi ha. també en aquest estudi	 preli- una filiació que ha circulat moltes vegades, de comprar	 llibres	 catalans,	 i	 encara,	 Ile-
mrnar marcarles les fites	 essencials perquè haurà ele reconèixer que per molt que po- gi

litat
-los,	 l clic això,	 tot reconeixent	 la	 qua-

de	 les	 novelles	 catalanes,	 icreixentel	 pensament	 del	 lector pugui capacitar-se
del	 que	 signifiquen	 en	 la	 nostra	 història

seu imatges florides o	 paisatges enlluerna-
,lors en una novella no li donareu cap subs- sense abdicar de la meva posició ele propa-

del dret els Usatges de Barcelona. Es amb tància	 poètica	 ni	 cap	 qualitat	 positiva,	 si gandista sincer de les seves qualitats, però
tou indisenzillesa	 i	 clareclat	 que	 l'autor	 desgrana

les idees precises per fer fàcilment comprès
no és la d'avorrir el lector. Jo voldria que
els nostres novellistes llegissin un llibre com

eui cal reconèixer que manca el	 -
pensable	 de novelles mediocres,	 dolentes o

el valor i el sentit d'un cos legal, que Ramon el de	 Basil	 Hogart	 per	 adonar-se	 que	 la hones, que distreguin, intriguin o facin ple-
Berenguer i Adelmodis iniciaven en	 1058. novella pot ésser, i segurament hauria d'és- rar.	 Sense elles, és	 absurd d'esperar	 crear

Aquesta publicació,	 a més del seu valor
la fa	 ele trobar-

ser, per bé de la nostra literatura, una cosa un públic vast	 i suficient, i és encara més
absurd de creure en la possibilitat ele I'adve-

objectiu,	 que	 mereixedora
se al costat del	 Consolat de Mar,	 publicat

,,tolt diferent del	 que	 ells,	 salvant compta -
des i honorables excepcions, fan. niment d'un Dostoievski, d'un	 Balzac — i

Pe r F. Valls i Taberner, dintre d'Els Nos- Hom té a Catalunya un concepte	 molt les noyelles d'aquests també distreuen i apas-

tres	 Clàssics,	 té	 un eminent valor subjec- curiós	 del que cerca el públic en	 una	 no- sionen —, o d'un Thomas Mann o un James

tiu. Rovira i Ermengol és un esperit	 mi-
de

vel-la,	 perquè	 no	 crec que	 ningú,	 a cons- Joyce catalans.
Necessitem fulletonistes, autors de novel-versalista,	 és un estudiós	 que posseeix

molt jove els	 elements de treball suficient,
ciència, menyspreï el favor popular. Els no-
ve l-listes catalans,	 .pocs com	 són,	 es	 fixen, les policíaques, creadors d'ídols sentimentals

per a produir científicament i és al mateix amb una lloable i desorbitada	 ambició, en ele parteres i obrers.	 Però, això sí,	 necessi-
ho	 facin	 bé,temps home que els atzars de la vida, per els casos excepcionals. Pendrien joiosament

'
tem	 que	 els	 novel-listes	 que

domini	 de llur	 tècnica,tingum	 un	 absolutraó de la	 seva carrera,	 el portaran	 a ter-
en	 les	 podre donar ares estranyes,	 quals

per model un James Joyce, que amb Ulys-
ses	 ha batut	 tots	 els rècords d'esverar la si volem crear un públic que llegeixi en ca-

conèixer	 el	 sentit _ de	 catalanitat	 que	 viu gent i que amb el laboriós W'ork in pvogress talà, i si volem conservar-lo.
R,vr:1EC TASIS 1 MARCAferm i puixant en la seva ànima. En can- que	 ara està escrivint	 i	 publicant en	 frag-

It	 t r'	 1	 lisió acurada t	 1	 t	 b'1't	 t'	 1

vint-i-cinc anys fou nomenat professor de
la Universitat de Lovaina...

1 als trenta-un anys va anar a Angla-
terra, d'on era rei Enric VIII — el rei Bar-
ba Blava — casat aleshores amb Caterina
d'Aragó. La Universitat d'Oxford el va in-
corporar com a professor a un dels seus
collegis. A Oxford, Lluís Vives enyorava la
pàtria absent. ((Es tan bell i agradable el
clima del meu pafs escrivia— que no hi
ha cap estació de l'any que els nombrosos
arbres no estiguin coberts ele fulles, de fruits
i de moltes colors. El cel és clar, pur, suau
i serè. El paisatge mai no és dur com quan
glaça ni l'aire massa enrarit per la calor.»
Lluís Vives, ensems que era professor d'Ox-
ford, estava agregat a la cort de Londres,
on feia vida quan li ho permetien les seves
ocupacions acadòmi•ques. I, en produir-se
el conflicte entre Caterina d'Aragó i En
ric VIII, el filòsof hagué de tornar •
Flandes.

Mentrestant, Lluís Vives anava produir
la seva obra, escrita gairebé tota en Ilat
i en la qual hi havia comentaris als autor
antics, tant profans com religiosos, tractat.
sobre qüestions retòriques, estudis sobr
educació en general i sobre educació de le;
dones, consideracions sobre ]'ajuda als po
bres, opuscles sobre la pau, etc. I la per
sonalitat de Lluís Vives li valgué ('amista
i l'admiració dels humanistes principals d'a
quell temps com Budé, Tomàs Morus
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Hongria és un dels països, clescomptant
França, on el creador de Monsreur Bergeret
és més llegit.

Totes les obres d'Anatole France, àdhuc
el menor conte, són traduïdes a l'hongarès

i algunes d'elles ha calgut reimprimir-les di-
verses vegades.

Fa poc, un erudit hongarès que a París
es eledicava a comprovar la fideli tat de les
traduccions, constatà, amb la sorpresa con-
següent, que un conte traduït a l'hongarès

sota el títol El ;noble de fusta de rosa no
figura en cap edició francesa. I ni en les
obres completes de France no ha trobat cap
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—Quant de temps sense veure'ns ! Po-
dríem sopar junts, no et sembla?

—,Amb molt de gust...
—Doncs vés a avisar la teva dona que

posi un plat més.
(Ric et Rac, París) 1

Martí i Alsina — Paisatge

El palau del marquès de Robert

LES ARTS I ELS ARTISTES
L'oblit dels mestres del XIX I e d r e s nobles en perill

1

La propera obertura del Museu d'Art de
Catalunya, en el qual, demés de la part ar-
queològica, figurarà una interessantíssima
visió de pintors catalans del xix, ens ha fet
creure en l'oportunitat d'un comentari so-
bre ells. Sobre la majoria d'aquests pintors
hi ha un desconeixement, que amb el temps
ha arribat a esdevenir com si aquell esforç
no hagués representat res d'interès.

Avui, que la pintura actual, en el seu es-
tat de maduresa, deixa que reposi la inquie-

tud i fa que sigui permès un descans, és
l'hora de girar una mica els ulls enrera i
fixar-nos atentament en tota aquella gran
quantitat de producció oblidada, molta d'ella
sistemàticament tirada per terra després
d'un obtús comercialisme amb el qual s'ha
erigit el triohfant antiquarisme de Barce-
loña.

EI medi ambient de la desvalorització
d'aquests mestres ha causat veritables es-
tralls en el sentit de l'oblit en la nostra
generació ; així, hem de confessar sincera-
ment que, vivint una mica dintre aquest cor-
rent, quan hem sentit un gran desig de
situar les coses, hem hagut de recórrer al
pintor Camps-Ribera.

L'alludit artista posseeix una formidable
erudició de al pintura catalana del xix, co-
neix els més nimis detalls pels quals un
pintor determinat executà tal cosa. Coneix
així mateix els recons més notables on ad-
mirar mostres d'aquella activitat. Així ens
ha fet d'amable introductor dintre la collec-
ció d'Alexandre de Cortada, aplec que el
dia que per qualsevol circumstància trans-
cendeixi al carrer obrirà els ulls de molts
que es limiten a somriure •quan senten par-
lar de la importància de la nostra pintura
en la segona meitat del segle passat.

Es una revelació que Barcelona pot espe-
rar ansiosament.

 col.leccionista deAlexandre de Cortada,
pintura, de miniatures i de dibuixos, entre
els quals posseeix uns quants Tièpolos, té
un indubtable paper en el futur de la reva-
lorització de la pintura vuitcentista cata-
lana. Aquell paper que val tant en matèria
(l'art i que moltes vegades corre parallela-
ment amb el propi dels artistes ; un exem-
ple : Camondo.

L'esmentada visita al costat ele Camps
-Ribera, amanida per les opinions del pintor,

ens ha presentat més que mai com una de
les persones més capacitades per a jutjar
en aquest cas d'oblit, motiu suficient per
atorgar a les seves paraules una autoritat
indiscutible.

Cal dir que Camps és un enamorat del
nostre al mateix temps que ho és de tot el
que ei pintura ha vingut a representar quel-
com. Per això creu en Goya, en Manet,
en Renoir, en Picasso i en aquests mestres
catalans sabre els quals s'ha enfocat la con-
versa.

Camps-Ribera creu que l'art pictòric ca-
talà que va del 1840 fins a la fi del xix es
situa en un pla superior a tota altra acti-
vitat catalana. I no és tan sols això, sinó
que basant-se en una proporció, Catalunya
supera en quantitat i qualitat tots els altres
països.

REVIS'LA AL PARADIS

— Quatre segles d'arrest per dur l'aurèo-
la bruta !

1.11arianrte, Parí,)

La nostra intenció en el present article
no és niés que ésser transcriptors el més
fidels possible de les paraules de Camps.
No obstant, ve un moment que hem de dir
el nostre absolut acord yuan l'interlocutor
afirma que la pintura de la qual parlem es
regeix invariablement sota un signe ele mà

-xima dignitat en l'ofici.
Els artistes catalans produïren en dos as-

pectes. Quan ho fan per a ells i quan ser-
veixen el client. Per a ells executen obres

d'una vàlua intrínseca, plena dels designis
del seu temps (molt desconeguts en els nos-
tres). D'aquestes obres en surten les teles
per al comprador, convenientment adaptades
a la sensibilitat del client. I com hem dit
ja, tant en una ocasió com en l'altra, l'obra
és sempre digna, portada a cap per un home
que tot al més es ven una idea generalís-
sima, que mai no es supedita a aquell punt
en qué la pintura deixaria d'ésser-ho per a
convertir-se en un caprici del comprador.
Això, és clar, no vol dir que el veritablement
interessant no és el petit quadro.

Camps-Ribera estableix una classificació
que, respectant el seu lèxic, s'anomenen
realistes arquitectònics romàntics i realistes
coloristes. Figuren en la primera : Lluís Ri-
galt, Ferau, Arrau, Gaietà Benavent, Pe-
legrí Clavé i Cabanyes, i en la segona
Martí i Alsina, Torrescassana, Baldomer
Galofre i Armet. En tots els casos, el pro-
blema interior de l'artista és feudatari del
natural, observa, analitza i transmet.

Quan en la conversa es presenta el mo-
ment d'entrar en comparacions com a pri-
mordial element de qualificació, Camps
opina que un Martí i Alsina és més colorit
i més intens que un Daubigny, un Fortuny
és igualment més intens que un Meisson-
nier, un Benavent tan poètic com un Rous-
seau. Deixem acabar a Camps explanant la
necessitat de l'aportació de l'entusiasme per
tal de refer el nostre pròxim passat artístic,
a la qual cosa s'ha d'arribar després d'una
orientació definitiva que, amb la divulgació,
durà la revalorització i l'estima que tot el
poble ha de sentir pel llegat, d'aquells ar-
tistes gràcies als quals es pot parlar sense
fer riure ningú, ele pintura catalana nio

-derna.
Després d'haver donat oficialment per

llesta la conversació, hem anat a parar amb
Camps-Ribera a la situació d'ordre dels
noms.

Valen per als primers llocs el Martí i Al-
sina que desconeixem, el de les obres ama-
gades o signades per altres noms o sim-
plement atribuïdes a contemporanis, i el
gran Ferau, la importància de la pintura
(Id qual ens fa lamentar per un instant
que no hagués nascut francès perquè ja
estaria així tot el] recopilat al Louvre, des
d'on abastaria una similitud de cotització
amb Corot.

EI Museu d'Art de Catalunya, amb la
seva obertura, hauria ele remoure aquesta
honorable regeneració ele l'art català del xix.

Artísticament parlant, la necessitem com
el pa que mengem.

ENaic F. GUAL,
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De vegades penso que els barcelonins
elevem expiar alguna dolenteria pretèrita
amb aquesta insensibilitat amb què ens po-
dem mirar cada dia com tots els pecats ca-
pitals atempten contra la nostra Urbs. Sem-
bla talment que la Ciutat no sigui nostra,
i quan la destral, la màquina calculadora
o el tira-ratlles —eines dkina agressivitat
sovint idènticament repugnant — la mutilen
a tort i a dret, no sentim la fiblada en
la nostra mateixa carn, com esdevé a tots
els ciutadans del món dignes d'ésser-ne.
1 així ha estat possible a casa nostra la
perpetració de tants crims arquitectònics i
urbanístics que en un país civilitzat qual

-sevol haurien fet aixecar les mateixes pe-
dres.

Per què retreuríem fil per randa l'esde-
vingut els darrers anys només en aquest
terreny, si no acabaríem mai i encara pot

-ser ens deixaríem el millor a la butxaca?
Passant per alt l'agressió a la Plaça del
Palau i sobretot al graciós veïnatge de les
torres de Santa Maria de la Mar que re-
presenta aquella construcció de color de
rosa amb la mansarda reglamentària per-
petrada amb l'aquiescència — avergonyim

-nos! —d'una Comissió Municipal d'ornat
Públic; passant per alt la impudicia amb
què, amb diner de l'Erari públic, hom con-
culca ordinacions arquitectòniques, en llur
major part ja realitzades, a la part baixa
del Saló de Sant Joan ; passant per alt l'au

-dacíssima ada 15ta.ció del palau de Carles II I
a un servei burocràtic qualsevol; passant
per alt la racionalització de les portes de
la Universitat autònoma, prometedora del
que hom ha gosat a l'interior ; passant per
alt aquests inexplicables propòsits d'esven-
trar la Corríbia i la plaça del Pi amb fina-
litats urbanístiques ; passant per alt la re-
núncia de l'adorable jardí del palau del
marquès de Comillas a la Rambla ; passant
per alt els mil i un sofriments de la Ciutat
nostra esdevinguda (tia darrera dia objecte
de totes les concupiscències, indiferents en-
cara, veiem aparèixer el rètol ¢er vendre
o per llogar a la porta dels seus escassos
nobles casals sense que la cara ens caigui
ele vergonya ni la sang se'ns encengui d'in-
dignació. Ja fa una pila de mesos que
aquest rètol ignominiós, penjat al palau del
marquès de Robert, al capdamunt del Pas-
seig de Gràcia, és una vergonya per a tots
nosaltres, i cada vegada que hi passo pel
davant, que és molt sovint, sento tot el pes
d'aquest oprobi damunt de la meva cons

-ciència de barceloní.
Algú que no ha parat mai esment en

aquest bell oasi d'arquitectura dirà potser
que no n'hi ha per tant i que no es tracta
de cap cosa ele l'altre món, però tothom
que tingui ulls a la cara i a l'ànima un
voraviu despert de sensibilitat, tothom que
sigui una mica mica barceloní i tingui cons

-ciéncia de la infinita pobresa arquitectónica
de la Barcelona moderna s'adonarà del que
la desaparició d'aquest palauet representa
per a la Ciutat.

Potser no serà sobrer que fem una mica
(I'histp)ria d'aquest edifici. 1901, 1902. Es
de bon imaginar el marqués de Robert da-
lerós de bastir un bell edifici. Fet i fet no

PROJECTOR

La individua1ifa4 en la
història de l'art

((Als que encara no entenen bé el gran
benefici d'haver alliberat la història de la
poesia i de l'art de ]'anomenat «desenrot-
llament històric de la poesia i de l'art», i
haver-la portada a cada personalitat artís-
tica, assignant-li la indagació històrica d'a-
questes, vull oferir una confessió de Sprin-
ger. Qui no coneix aquest nom de l'autor
del divulgadíssim manual d'història de l'art,
que, esmenat per altri, corre en mans dels
lectors italians sota el nom de Springer-
Ricci? Però no tots saben que Springer (que
tingué així mateix una part rellev ant en el
moviment de la nacionalitat i de la llibertat
a Austria i Alemanya i s'ocupa molt d'his-
tòria política) començà filbsof i hegelià, i
un primer trebali seu justament reprenia la
concepció hegeliana de la història, amb des-
envolupaments històrics de l'art i de tota
altra forma sobre abstractes esquemes
ideals, en els quals tenia plena fe. Conse-
qüència d'això, en el seu primer viatge a
ltàlia la fruïció d'art se li esguerrà precisa-
ment per aquests esquemes, «Si no hagués
tingut el cap ple de cabòries hegelianes —
escriu en la seva autobiografia —, que per-
tot em feien buscar lleis de desenvolupa-
ment, la meva fruïció de cada artista hauria
estat més pura» (Aus ñteine L eben, 1872,
pàgina i9). Els quals esquemes pseudo-his-
tòrics no sols destorben i pertorben la fruïció,
sinó, que, proporcionant una història fàcil
arbitrària i superficial per mitjà ti'un uni-
versal abstracte, desvien de la profunda in-
telligéncia històrica de les obres d'art, en
Ilur individualitat, o sigui en llur concre-
tesa. n

Benedetto Croce, en La Critica.)

MOBLES DE QUALITAT
Del més senzill al més luxós

Estalviareu ne 40 Per 100 als tallers de

R• SIN ROSSELLÓ, 242 interior
(Passsig de Gràcia)

Exit en la mida

Corbata ina ragablu

Pijamer a bon prea
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es tractava de cap finca d'especulació ni de
cap inversió de diner amb finalitats de lu-
cre. I crida un arquitecte parisenc, Henri
Grandpierre, i l'hi confia. L'arquitecte el
projecta i n'atén la construcció, i no devia
restar el propietari malcontent de la seva
residència quan es decideix de concórrer als
concursos que anualment celebrava ja lla-
vors l'Ajuntament de Barcelona, amb el
propòsit, sembla, d'estimular la bella cons-
trucció urbana de la Ciutat. I el solemne

Jurat del concurs corresponent a l'any 1903,

davant de l'abundància d'aspirants al pre-
mi, hagué de fer una sèrie d'eliminacions
i garbellades, i sembla que al capdavall, da-
munt del garbell restaren sols tres edificis,
el palau de què estem parlant, la casa nú-
mero 589 del carrer ele les Corts i la casa
de La Vanguardia al carrer de Pelai. 1 és
davant d'aquestes tres afortunades construc-
cions que el Jurat exclama : «De esas tres,
la primera, o sea la que es propiedad del
señor marqués de Robert, es innegablemen-
te la que por condiciones propias de la finca
reúne mayores cualidades de embellecimien-
to tara la población, y la que dejaba mayor
margen a las inspiraciones de su arquitecto.
Solar, emplazamiento, riqueza, dimensiones,
todo coincidía para que fuese monumental.
El arte sin embargo no se ha dignado apa -
recer en ella, y el desprendimiento del pro-
jIietario, que es sin duda una de las cosas
que el Jurado debe considerar y estudiar en
sus apreciaciones, ha quedado huérfano de
esa otra cualidad, que debía ser generadora
de belleza y sólo podía ser patrimonio del
arquitecto que tuviese a su cargo la pro-
yección y dirección del edificio.» Remar-
quem l'amarga gelosia professional envers
l'arquitecte foraster, que traspua de les dar-
reres paraules transcrites. I encara el dic

-tamen continua : ((La casa de los señores
dora Román y don Domingo Batlló de la
calle de las Cortes ofrece condiciones opues-
las a la anterior, al igual que la de la
calle de Pelayo, propiedad de don Ramón
Godó. En ambas y por distinlo rumbo los
arquitectos han conseguido por su propio y
casi exclusivo esfuerzo producir belleza, de-
licada, juguetona la una, más severa, más
sobria, más racional la otra...» Fixeu-vos
encara com la constatació que la belleza
delicada y juguetona hagi estat assolida
pels arquitectes por su propio y casi exclu-
sivo esfuerzo té encara la mateixa inconfes-
sable agressivitat gelosa dels mots remar-
cats adés .envers l'autor d'aquell palauet on
precisament per causa de l'arquitecte el arte
no se ha dignado aparecer. Ara que en
aquestes dues cases darrerament esmenta

-des, a desgrat de les gràcies que hom en
subratlla en contrast amb la primera, la
gasiveria deis respectius propietaris, con-
trastant també amb la malaguanyada ge-
nerositat del marqués de Robert, ha frus-
trat ]'esforç dels arquitectes. )(Pero en am-
bas .— diu emfàticament el dictamen en
qüestió — las condiciones de utilización del
solar, la sujeción a la necesidad o conve-
(riencia de obtener un tipo de renta mú-
xitno... se ha impuesto a la imaginación del
arquüecto y reducido el espacio donde debía
tender sus alas la imaginación creadora del

arlisla.» I el Jurat, davant (le tan poderosos
arguments, decideix de no adjudicar el pre-
mi d'edificis, mentre atorga el d'establi-
ments a la Fonda de España, del carrer
de Sant Pau, obra de Domènech i Mon-
taner, concebuda amb «imaginación pode-
rosa y belleza suma» i on es combinen «do
severo y lo delicado, lo grandioso y lo há-
bib» i per damunt de tat pel «sólido talento
con que se ha realizado una obra nueva sin
efectismo, ni exageraciones ni violencias,.

Basta donar un cop d'ull a la decoració
d'aquesta Fonda de España encara subsis-
tent, per a compendre la força dels argu-
ments d'un Jurat que em penso haver de-
mostrat amb les seves pròpies raons que
no podia de cap manera premiar el palau
del marqués de Robert.

Si he volgut retreure ací una mica d'his-
tòria d'aquest edifici — història que a des-
grat d'ésser de fa quatre dies em penso que
és ignorada de molts barcelonins i fins de
molts que governen la Ciutat — és sobretot
perquè tots plegats ens fem càrrec del deute
que, ja des de la seva naixença, tenim con-
tret amb aquesta noble arquitectura i amb
el seu autor, més d'estimar encara si pen-
sem en l'eixorquia arquitectònica de l'hora
en què la Ciutat s'enjoiava amb ella, ni
que fos sota la rialleta biliosa dels entesos.

Perquè cal ésser orb i tenir la sensibi-
litat embotada per totes les drogues de la
nostra época per a esperar impassiblement
que un dia aquell rètol que ara ens aver-
gonyeix desaparegui amb les nobles parets
darrera d'una tanca reglamentària d'embà
o de canyís plena d'anuncis, mentre darrera
d'aquesta tanca el pic demolidor de la nos-
tra gasiveria nacional enruni aquells murs
que avui fan adorable aquell indret, i en-
cara per a esperar que damunt d'aquell
munt de noble ruïna s'aixequi un bloc in-
solent de pedra artificial imitant marbre o
d'estuc imitant maons, escarnint tal vegada
l'autèntica arquitectura aterrada, però amh
un rendiment de lloguers magnífic.

Senyors consellers municipals, per la ver-
gonya de la Ciutat de Barcelona aixa no
ha d'esdevenir. No cal que un edifici caigui
a trossos per a merèixer el respecte i l'a-
fecció de la Ciutat. Hi ha una noblesa ele
les pedres dignes de les ciutats que cal de-
fensar amb totes les forces, perquè les ciu-
tàts que no senten la necessitat ele defensar
aquestes coses no mereixen més que el
menyspreu. Cal que per la nostra dignitat
desaparegui com més aviat millor aquell rè-
tol que és un oprobi per a la Ciutat que

I el pot tolerar. Cal mirar de salvar com sigui
aquestes pedres abans no sigui massa tard,
abans el pic que esberlava el templet del
jardí de la casa Moya no hagi començat a
esberlar també aquelles parets adorables,
abans uns compromisos o uns lligams avui
inexistents no allunyin irremissiblement la
possibilitat d'una salvació essencial per al
prestigi de Barcelona. Cal que ens redrecem
virilment davant d'aquesta perspectiva. Si
no, un dia potser no massa llunyà acabaren
baratant la Llotja o la Virreina per ún mi-
serable plat de llenties.

PERE BENAVENT
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No hi ha cap plaça de general, de mo-
ment. Torneu d'aquí vuit dies.

(Ric et Rac, París)

RECORD DE VACANCES

—Un país esplèndid, però un hotel espan-
tós. Fixa't que m'hi he engreixat dos qui-
los!

(Ric et Rac, París)
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LLIBRES A PREU DE REGAL!
Sota aquest epígraf vàrem inserir, en un número passat de MIRADOR,

un anunci de dos lots de llibres que assoliren un èxit insospitat. El

primer de 15 llibres catalans selectes integrats per obres de Aurora

Bertrana, BenguereL Xuriguera, Delfí Dalmau, etc., etc., l'import

dels quals és ele Ptes. 55 i els donem per pres. 13'50. El segon lot és

de 12 llibres escollits amb obres de Gabriel Miró, Panait Istrati, Ver-

daguer, Eduard Herriot, Sender i altres. El seu preu era de ptes. 60

i el donem per Ates. 13'50. Vegeu, doncs, l'anunci i us convencereu

de la magnífica ocasió que teniu de comprar a preus inversemblants

llibres d'autèntic valor literari.

Feu la vostra comanda aviat, puix s'estan exhaurint.
Vota int ortant. —Tota comanda que arribi passat el dia 3o de l'actual,

no es serviré.

Comandes a LLIBRERIA CENTRAL - Muntaner, 42 - Barcelona

La psicoanàlisi posada en solfa en la més

espiritual i galant producció de l'any
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DEMA ESTRENA

Concerts d'orgue per ràdio I Wagner__fal síf íeaf 

L'esperit de Wagner porta l'empremta de
la primera meitat del segle xtx. Totes les
seves obres, àdhuc les darreres, demostren
els trets significatius d'aquesta època ; la
dissolució característica de les nocions he-
retades, la rebellió contra autoritat, poder,
propietat i moral tradicional. Tota la seva
activitat fou dominada pel sol desig de col-
laborar a la realització eficaç i ràpida de
les nocions que en el seu temps foren de-
clarades com essencials per a tota la hu-
manitat.

La seva obra era nodrida d'idees domo-
critiques, revolucionàries i anarquistes. Era
destinada a una societat d'individus lliures
dintre una col]ectivitat seise classes. Més
encara : Wagner tenia la convicció ferma
que contribuiria amb la seva obra a la nai-
xença d'aquesta nova societat. Però la re-
volució esperada no arribava. E1 seu geni
hagué de desenvolupar-se dintre el quadro
d'una societat contra la qual e11 es revol-
tava. "Pingué lloc una adaptació, gracies a
la qual es perdia el contingut revolucionari
ele l'obra wagneriana. Així, només se'n con-
servà la forma artística i el contingut psi-
cològic.

Perú mentre la ideologia original de la
seva obra no era sinó ignorada a l'estran-
ger, a Alemanya aquesta ideologia era fal-
sificada de dalt a baix. Després dé la des-
feta de la revolució de l'any 48 seguia la
conciliació de la classe regnant amb els
principis de l'Estat militar prussià, i en re-
sultava una concepció mundial que pot ésser
designada com «divinització del poder». El
públic de Wagner es reclutava sobretot en-
tre els membres d'aquesta classe regnant.
L'oposició que l'obra de Wagner ha trobat
al començament és explicable, no solament
pel seu pes artístic, sinó també pel fet que
les idees que hi eren contingudes — així
com les opinions personals ele l'autor — no
eren idèntiques a les del públic.

Examinem per exemple L'Anell. Aquest
drama dóna una expressió simbòlica a idees
revolucionàries, anàrquiques, 1, amb tot,
atreia tim públic, que, segons la seva po-
sició social, s'adheria a idees essencialment
contràries. Un tal públic no estava pas evi-
dentment disposat a identificar, com G. B.
Shaw ho ha fet més tard, Sigfrid amb Ba-
lcunin. Era sord a problemes tals com el
de la complicitat indissoluble entre el Poder
i la Culpabilitat.

Aleshores, què entenia i què veia aquest
públic? A més a més de l'íntim lligam emo-
cional de la música i de l'acció, abans que

a res, el repertori ben conegut de la mitolo-
gia: déus teutònics, herois nòrdics, el heil

tradicional, el Rin alemany, l'espasa Ilam-
peguejant, el vencedor del drac, el guerrer

i^erà mái la por.

Les • émiSSores barcelrnines, tan blasma
-des sovint per la qualitat de llurs progra-

mes, donen amb certa regularitat retrans-
missions d'auclicions d'orgue fetes des de les

grans sales que contenen aquest instrument,
dels Palaus de Belles Arts, Nacional o de
la Música Catalana. Quin efecte més sor-
prenent el d'aquestes sonoritats ampulloses
ampliades amb el ressò d'aquestes grans sa-
les buides ! Afegiu a això el fet de tenir al
nostre país excellents organistes que esmer-

ceo el seu art en aquestes retransmisslons
i sovint es pot apreciar la perfecció en l'exe-
cució dels Mèstres Comelles i Ribó, Pérez
Moya, Sunyer Sïntes, entre altres, i si ham
té certa cura a triar els programes, el radi

-oient més esquerp per a la bona música
tolera aquestes audrelons sense desconnectar
l'aparell.

Malgrat, però, aquestes perfeccions anota-
des en els executants i fins en els bons ins-
truments de què hom disposa, es poden tro

-bar molts inconvenients que dificulten la
reproducció principalment de les sonoritats
específiques d'aquest instrument : les notes
baixes són difícilment audibles i si l'altaveu
no és perfecte, es produeixen harmònics que
destrueixen la polifonia que tant sovinteja
en les obres escrites per a aquest instrument,
i a tot plegat s'afegeix la deformació de tim-
bres, que si no es fa tan evident en les notes
centrals de l'escala, als extrems es produei-
xen confusions que destrueixen tota 1'har-
monia.

rotes aquestes dificultats i moltes altres
que no podem anotar ací, poden tenir remei,
i efectivament, un dels millors constructors
d'orgues, els Establiments Gonzalès, de Pa-
rfs, semblen haver dirigit els seus assaigs
per a establir un tipus d'instrument adaptat
a les exigències de la radiació. Fins ara hom
ha pogut comprovar la necessitat de reduir
el volum áe pptència i procurar també pro-

Joir el millor nombre d'harmonies natwals.
Moltes combinacions de registres que in-

(liquen els autors en les seves composicions,
en ésser interpretades per a la radiació,
s'han de molificar molt, més si els orgues
Són collocats á l'interior dels estudis de les
emissores, tots ells d'una capacitat despro-
porcionada al volum de la sonoritat d'aquest
instrument. Per això és molt més estimable
la retransmissió des ele les grans sales que
no pas els recitals donats en els mateixos

estudis, puix aquests rarament, si no són
construïts cn vistes a l'assistència d'oients,
poden tenir aquella capacitat. D'altra ban

-da, defugiu sempre les emissores que tenen
un orgue collocat al seu estudi (n'hi ha al-
gunes a Europa), puix ben poques vegades
fan escoltar per aquest instrument el reper-
tori clàssic o modern d'obres escrites per a
orgue i es deixen anar per la dèria de les
transcripcions, com en aquells orgues de ci-
nema o els més antics encara ele les atrac

-cions de fira, que produeixen l'ensopiment
niés mortal.
. La música prdpia d'orgue, com tots els

gèneres, té cls seus adeptes, r dintre de l'e-
clecticisme .que la diversitat d'oients imposa
als programes de ràdio, ha d'haver-hi un
lloc, petit o gran, ,perquè no sols l'iniciat
Oh aquesta música tingui ocasió de gaudi,
sinó que també cal per al grau públic el
coneixement de les obres dels grans mes-
tres, çom Bach, César Franch, que tingue-
ren per aquest instrument les seves prefe-
réncies, i ai això arriba al radioient en certa
mesura i sobretot amb audicions de durada
no massa pròdiga, ofertes també molt de
tant en tant, la radio acomplirà més un
dels seus objectes de divulgació cultural,
pel que es refereix a la música, acostumar'
el gran públic a aquest instrument, el mé.
expressiu I complet de tots.

1. G
ros, S:gfl cd, que no c««..-«.

Quina coincidència amb les paraules clés-
siques del kàiser : «Nosaltres, alemanys, te-
mem Déu, i res més del món» ! Es doncs
gràcies al contingut teatral mateix que s'e-
fectuava aquesta metamorfosi deplorable de
la profunditat del contingut a la superficie
dels requisits. Aquesta metamorfosi fou
atorgada als símbols wagnerians i les re-
lacions interiors ele les idees eb•amátiques
foren dissoltes en diferents escenes, que
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m afaiçonat i idealitzat la personalitat de
ir kàiser adorat —, han guanyat una gran
rportúncia política. Amb l'autoritat d'una
terpretació que tenia tota la semblança
:terior d'autenticitat, un Houston Stewart
hanrberlain ha reeixit a purifica- la bio-
-afia de Wagner de tots els moments oes-
Ibrososn i a interpretar l'obra ele Wagner
ns que es conformés a les idees conven-
onals ele l'època. En un mot, la ideologia
'un nacionalisme extremat pogué desple-
ar-se repenjada en la impetuosa embran-
da artística de Wbgner.
La llegenda wagneriana, segons la mo-
arquia, ha esdevingut a hores d'ara un
tement indispensable del sistema nacional-
ccialista. Avui és uu suport ideològic d'a-
uest sistema, un suport tant més indis

-ensable com menys satisfetes han estat les
sperances econòmiques de les capes mitja

-es. Aquesta és la raó per la qual tota
emptativa de desemmascarar i refutar la
legenda és mirada de seguida com un atac
ontrà el règim. Hitler com a realitzador
tel testament polític ï cultural: vetaquí el
ema d'una literatura immensa, engendra-
la per la presa del poder dels nazis i les
estes commemoratives de Wagner.

Aquesta gent estan orgullosos d'haver, a
'últim, «descobert, i ecomprésn Wagner
come polític ; el volen saber, al mateix
emps, el fundador d'una religió «ària».
Tontra totes les falsificacions i transforma-
dons arbitràries dels seus adoradors nazis,
:al fet i fet constatar: que Wagner havia
stat sempre un adversari acarnissat de la

aropietat privarla ; que sempre s'havia mos
-trat un adversari decidit de l'Estat com a

instrument de coacció, al mateix temps que
adversari de tota mena d'organitzacions mi-
litars. Potser se'l podria anomenar «socia-
lista». Però el seu socialisme era en part
anarquista, en part emparentat amb el cris-
tianisme primitiu. No tenia cap semblança
amb el nacional-socialisme.

Els sentiments nacionals de Wagner es-
tan íntimament lligats al moviment de con-
centració nacional del seu temps ; això vol
dir : justament a aquelles tendències libe-
rals i clemocrútiques que el nacional-socia-
lisme vol actualment fer desaparèixer. Era,
en les qüestions ele 1'antisemitisme i tot,
ben lluny de la manca de tolerància dels
amos ele l'Alemanya d'avui.

Tanmateix, Wagner és classificat com pre-
cursor de l'ètica nacional-socialista. El tris-
tament conegut cap de l'oficina d'afers es-
trangers del partit nacional-socialista, Ro-
senberg, arriba a la conclusió següent, en
un estudi sobre El nacional-socialisrne ètic
de lf'agner : «L'ètica de Wagner ha esde-
vingut una realitat ideológica en la idea
nacional-socialista. Ha trobat la seva rea-
lització personal en el geni d'Adolf. Hitler.»
Nietzsche no ha pogut conèixer més que

els primers començaments d'aquesta falsi-
ficació que ha sofert l'obra de Wagner.
Aquesta començaments ja li bastaven per
a exclamar : «Si almenys haguessin alimen-
tat els porcs amb l'obra (le Wagner, en
comptes de deixar-la a aquests alemanys!„

Qué diria Nietzsche avui dia?

Acadèmia Farga
Rambla Catalunya, 114. - Telèfon 75163

Piano - Violí - Cello - Solfelg - Cant
Composlcló - Guitarra - Arpa V

Mandolina, etc,
Seselons d'estudis I concert pel con-
iuntlnstrumental MUSICA PRO

A M O R E ARTIS

• A PARIS
amb motiu del

SALÓ DE L'AUTOMÒBIL

EN AUTOCAR PULLMAN,

del 6 al r4 Octubre.

Tot	 p	 45comprès 	 0 PESSETES.

EN FERROCARRIL,

del i o al 15 Octubre.

Tot comprès:	 385 PESSETES.

VIATGES CATALONIA
i RAMBLA DELS ESTUDIS, is.- Telèfon 24774

—Us aviso, abans de tirar, que el vostre
adversari s'ha assegurat la vida a la vostra

companyia...
(The Huntorist, Londres)

VQAT Les, Q LA Uo

Organitzat per MIRADOR, amb la coliaboració de VIATGES CATALÒNIA i de la INTOURIST
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ITINERARI: Barcelona, París, Varsò-
via, Negoreloye (frontera sovièti-
ca), Leningrad, Moscú, Negoreloye,
Berlín, París, Barcelona.

INSCRIPCIONS: Són rebudes des d'ara fins al 12 d'octubre. Del 13 al 18 d'octubre caldrà abonar les despeses de telegrames
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IMPRESOS COSTA
Nou de la Remoce, 'S
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