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Els dos joves ametllers eren com dos
bessons; florien en un jardí que donava al
meu carrer ; si hom hi passava a l'hivern,
semblaven com morts. Tal vegada no ho
semblaven només, potser ho eren. Potser no-
més ho era l'un, potser ho era ('altre ; ningú
no podria afirmar-ho un cop arribada la tar-
dor. Cal esperar la florida dels arbres per
a saber quins d'ells han sobreviscut les ge-
lades.

A la pàg. 6:

la dignificació del Palau Güell,
per Albert Junyent.

ja era arribada, va perdre les flors i les
fulles ; tampoc els cargols tenien cap culpa
si havien ocupat cruelment l'arbre mort. La
proximitat de la primavera bé havia de ma-
nifestar-se!

Però fixeu-vos : els cargols, no sense una
certa espiritualitat, s'esforçaren compassius
a cobrir la desconsoladora solitud dels bran-
quillons. Anaven treient bava i més bava.
Que bonica era aquella massa humida i ful-

gurant que destillaven ! S'amuntegava amb
una lentitud gairebé religiosa amb milers i
més milers de reflexos diferents: I els ulls
dels cargols sobre les banyes desiguals sur-
ten d'entremig i s'apleguen, es busquen, es
senten uns als altres.

Però jo ja sé el que voleu.
Flors de debò; fulles autèntiques.
Ja ho sé.
Caldria viure, en lloc de poetitzar. Hom

hauria d'alegrar-se de l'olor de les flors, de
l'ombra dels arbres, de la frescor de les fu-
lles quan les tenim i no deuríem pensar que
fulles, arbres i fiors són el mannà de la pri-
mavera. Hom hauria d'ésser com aquella
planta salvatge que sembla tenir ganivets
en comptes de fulles, està coberta de pun-
xes, que ni tan sols verdeja, i viu sense
altre fi que ella mateixa, solitària. Que viu
per la seva passió envers l'èter, envers el
cel, i quan ja no pot més, llavors mor. Cal-
dria ésser com una palmera.

Però aquests arbres creixen com a bes-
sons, lligats dins la comunitat, i sembla na-
tural que un dia tinguin el capritx de mo-
rir-se i aparèixer grotescament vestits de
cargolins i bava.

Perd fins aquests estranys capritxos són
encomanadissos.., i cada dia hi ha més ar-
bres amb florida de cargolins i bava... ; n'hi
ha tants que ja gairebé no pot resistir-se.

Luiní PIRANDELLO
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DIJOUS GRAS
Amb motiu de menjar ((la cassola», que

consisteix en peus de porc amb crosta d'ou,
cuits al forn, truita amb botifarra i 110-
millo amb mongetes, seguits de coques amb
llard, el cafè de la societat recreativa té un
aire solemne. Aquests ¢Iats fets i servits a
casa no assoleixen la imi5ortància de quan
són presentats per un cambrer en j.vqueta
negra i amb el tovalló a l'espatlla, tot en-
surnant els torterols de fum que ixen de
la safata en el seu trànsit de la cuina a
les taules de marbre. Els homes, que han
plegat a mitja tarda, hi han acudit amb
una illusió tan viva com la que experimen-
ten el dia que han encarregat als mariners
una llobina a la llauna. Brillat-Savarin
compta amb uns adeptes més apassionats
als ref et n s recòndits que no pas als res-
taurants de luxe.

—El brac em dol de tant batre! —excla-
ma la dona del cafeter.

Entre els comensals i el laboraáori de
les menges grasses s'estableixen diàlegs pi-
cants que supleixen, a meravella, els en-
treteniments seriats dels àpats de pompa
externa. Els cigars han anat estenent vels
ondulan's enfront dels miralls que amb lle-
tres de blanquet anuncien el menú i els glo-
bus dels llums sembla que encara portin
les tarlatanes preservadores dels dies es-
tivals.

Mentrestant com Qareixen els primers pe-
tits Pierrots i Colon'bines agafats de la
mà i, en obrir el cancell, pugen els afina-
ments dels violins i els saxofons que, a
la sala de sota, es preparen a amenitzar el
ball infantil. Un arlequí groc amb clàmide
blava espeternega perquè un holandès li ha
arrabassat la bossa de confits i una vene-
ciana, de braç d'un soldat veronès, cuita a
acaronar-lo, tot recollint-se les amples fal-
dilles. 1_'úrc de la mare revinguda que con-
dueix una marqueseta .maquillada amb un
mouehe al pòmul dret explica a bastament
l'adoj:cid de la disfressa, amuntegament de
sedes i perles de basar, però queda sorpresa
i retuda en penetrar una nena vestida de
caprici, amb un enfilall de braçalets i unes
autèntiques arracades de núvia antigues.

Els coneiliàbuls de les noies carregades
de farcells que entra, ! isurten del tocador
donen a entendre que ball de societat de
la nit tindrà gran ressonància. Les modistes
han hagut de vetllar tòta la setmana traient
models i adaptant figurins. El berenar mag-
nífic permet passar per alt el sopar, oi més
pensant que s'ha de deixar un marge pru-
d r. ial per al ressopó de les ires de la ma-
tina,la. El temps just d'aireiar el local, col-
locav li catifa, guarnir tes hzr.znes le lcs
llotges airtb gnrlandes i caràtules, i la tra-
dicional recepció de gala comença.

Cada comitiva és rebuda amb una tocada
triomfal i recorre l'hemicicle, tot desvetllant
admiració i aplaudiments. Sentir-se trans-
portat, unes hores, al món dels impossibles,
en revenja de les angoixes de la vida pro-
saica, és el justificant de la gosadia d'a-
questes menestrales que abelleixen de pre-
sentarse vestides de Cleopatra, de reina
Cristina de Suècia, de Pdmpadour i de cor-
tesanes del rei Enric VIII d'Anglaterra. Fins
alguna, bo i llançant el guant a l'amic
infidel, s'exhibeix amb una roba sumària
de fi de revista, i té un èxit fantàstic.

En els giravolts de les danses, els cors
es lliguen amb llaços tan fràgils com les
serpentines que entortolliguen els torsos, i
en les libacions di'ix intermiedis l'alcohol
desbanca el rouge i els retocs forçats dels
dies blancs. Aixó no vol dir que, pels ca-
mins de tornada, una dbria i un guerrer
homèric no segellin, amb els llavis encesos,
la fi d'una batalla, dins la claror avançada
de l'alba i davall els ametllers en flor.

S.

El 4orfe11 de Sano Anfoni
Els consellers esquerrans de ]'Ajuntament

de Barcelona són la al carrer, i això ens
permet contar avui alguna de les moltes
anècdotes produïdes durant llur estada a
]'Uruguay.

Data, la que anem a publicar en primer
terme, del dia de Sant Antoni Abat, 17 de
gener.

Un amic d'un conseller detingut volgué
obsequiar-lo i es presentà al despatx de
permisos de visita, de l'Auditoria, amb un
tortell com una roda de carro.

—No hi ha per ací—preguntà—algú que
aquesta tarda hagi d'anar a ]'Uruguay? Li
confiaria aquest tortell.

—Gairebé tots els permisos estan ja des-
patxats, avui—li respongueren—. Només
resta, per a ésser lliurat, el que ha demanat
l'ex-governador civil senyor Ametlla. Ara
deurà venir.

L'amic se'n tornà amb el tortell.
Va pensar que no era el senyor Ametlla

la persona més indicada per presentar-se a
]'Uruguay amb un tortell sota el braç.

El filòsof Lices
Ja fa dos anys que es publica a Madrid

una revista que es diu Azul, la qual és
dirigida per E. Lices y Turiño. Aquesta re-
vista publica articles de Diego San José i
otros ingenios evidentment extrets del No-
ticiero Universal. Entre els otros ingenios
que collaboren en aquesta revista cal re-
marcar José Méndez Herrera, que té uns
versos titulats Galindoscopio que contenen
sorprenents belleses, reveladores d'una ins-
piració auténtica, com

Soy polif orine, iridescente
ubicua y varia,
omnisapiente,
triste en momentos cual pasionaria,
clavel a veces, áureo y riente...
Sensata y loca,
creación del hombre,
no hay una boca que no me nombre;
llanto y sonrisa, plegaria y verso,
todo ser vivo pulsa mi lira,
yo soy la reina del universo,
soy la mentira!

Però el més° valuós d'aquesta revista és
la secció anomenada Ideas..., on són reco-
llides màximes dels més famosos filòsofs
destinades a la formació ètica del lector.

Hi trobem les següents (recordeu que el
director de la revista es diu E. Lices y
Turbio) :

El amor es inagotable ; renace de sus
cenizas, — Lices.

La ignorancia es la noche de la mente,
pero una noche sin luna y sin estrellas. 

—CoNFucIo.
Si cerráis vuestras puertas a todos los

errores, la verdad quedará fuera. — Llexs.

Proporcions guardades
L'Institut Català de Sant Isidre bull d'a-

nimació. Ei batent de la porta del Consell
va com unes debanadores. En Traveria aga-
fa En Tarragó pel braç i, desficiós, li pre-
gunta:

—Què us sembla : sortirem amb la nos-
tra?

—d tant ! Això serà un segon plebiscit
del Sarre !

Servifud
Els cireristes comenten les declaracions

d'En Jaume de Riba i 1'Epifani de Fortuny,
dins una gran tabola.

—T'has fixat? E1 baró d'Esponellà es
queixa perquè no anàrem a rebre els agra-

ris. A aquest pas, haurem de tenir una
delegació permanent al Baixador del Pas-
seig de Gràcia !—insinuà, irònicament, En
Mauri.

—Nois, entre tots plegats, estem deixant
la propietat com una dona de fer feines 1—
subratllà, enrojolat, En Vilaró.

Els fèfrics

Entre les senyores i senyoretes de la bona
societat jap hi havia gran expectació per
sentir la paraula d'En Lluís Jover i Nu-
nell, puix que mentre unes deien que ho
aixafava molt bé, d'altres demostraven un
cert recel, basat en contradictòries refe-
rències.

—No os impacientéis. Ya hablaré, ya ha-
blaré !—prometia el segon «de a bordo» amb
una cara de tres déus.
—Claro, las cosas buenas se hacen espe-

rar...—intervingué, reparadora, la senyora
Mònica Ibarrola de Batista.

Per fi arribà el dia de l'anunci de la
conferència, però en assabentar-se del tema
escollit, hi hagué un desencís irreparable
entre l'element femení de la casa

—Mira que salirnos con concordatos, la
misma víspera del Jueves Lardero !—es pla-
nyia l'agraciada senyoreta Margarida Esco-
da, pensant en el ball de la «Maja de
Goya».

Don Josep i don Lluís
Així com En Lluís Jover i Nunell re-

presenta, entre les japs, el color negre, En
Josep Cirera i Voltà és l'herald del color
verd, com a bon defensor dels interessos
agrícoles.

Com sigui que en els darrers festivals
japistes s'observà l'absència d'algunes belles
i distingides sòcies, foren interrogades l'en

-demà sobre les causes d'haver-se fet fone-
disses, i la que duia la veu cantant res-
pongué:

—Pues que acostumbradas con el exqui-
sito don de gentes de don Pepe, no podemos
soportar a don Luis. Vaya, que se nos atra-
ganta!

Sopar súper

La Junta Directiva del P. A. E. invità
a sopar a ('Eqüestre En Martínez de Ve-
lasco i En Royo Villanova. El menú cons-
tituí un èxit culinari i tots els comensals
se'n lleparen els dits.

L'hora de la veritat infligí, però, un cop
molt dur als dos prohoms, perquè cadascú
hagué de pagar-se el cobert, a raó de deu
duros per cap.

—Si me hubiesen pinchado, no me hu-
biera dado cuenta !—confessava En Royo
per tal d'explicar ]'estupefacció d'aquells
moments.
—Total nada, una pequeña distracción de

los dirigentes...- feia, magnànim, el pae
principal.

La Lliga és previsora
El míting que Lliga Catalana va donar

diumenge passat a Tarragona, va consti-
tuir per a la vella entitat del Passeig de
Gràcia, més que un èxit de públic, una
demostració de la seva perfecta organitza

-ció. A la porta dels dos locals on els auto-
ritzats oradors de Lliga Catalana adreça-
ven la paraula al públic tarragoní, hi ha-
via, com és costum en tots els actes polí-
tics, les joventuts del partit que es cuidaven
que ]'ordre no fos alterat. Un amic nostre,
en veure que entre els que també duien un
braçal amb la bandera catalana hi havia
un ex-campió d'Espanya de boxa dels pesos
mitjans que havia estat durant molt de
temps company d'En Gironès i Flix, va dir
al seu acompanyant:

—Bé, vaja, això ja és un xic massa de
previsió. Figureu-vos que si no hi arriba
a haver ]'estat de guerra, probablement esta-
rien a la porta Max Baer o Paulino Uz-
cudun.

Resu1tafs

Diumenge passat els equips catalans es
reviscolaren. Mentre el Barcelona guanyava
per un score de quatre gols el Betis de Se-
villa, capdavanter de la classificació, l'Es-
panyol s'apuntava a Bilbao un altre triomf
damunt de l'Athlétic. A la sortida de Les
Corts (barriada) un espectador se n'admi-
rava així :

—Trobo que no són resultats de règim
transitori.

Les caries de Napoleó

En Francesc Pujols lloava l'altre dia la
idea de La Vanguardia de publicar les cartes
de Napoleó a Maria Lluisa, ara darrera-
ment descobertes en un castell d'Austria.

—Llàstima—deia--.que aquest fulletó tin-
gui el mateix defecte que el de Temps de
París, que també les publica. Que en lloc
de formar les pàgines d'un llibre relligable,
sigui publicat en forma allargada, dividida
en tres seccioñs, sense permetre formar
plecs. El que les vulgui relligar ho tindrà
de fer en forma de talonari.

La prime ra notícia

El Día Gráfico d'ahir publicara una foto-
grafia d'un d'aquests embares de tropes
italianes cap a l'Africa. Però l'epígraf de
la foto començava així : Los voluntarios
catalanes que van a Abisinia...

Aquesta gent s'han equivocat de guerra
d'Africa.

Va tornar el març i ]favors vaig veure

que només un dels bessons vivia ; era el que

estava adossat a un pilastre de pedres que

l'havia protegit una mica. Com més bonic

em semblava el que floria, més trist i depri-
ment em semblava l'altre, tan dolorosament

despullat, desmantelat, mort. El que floria,

_; ,..però, s'estirava cercant la frescoçdel sol
matiner, i treia fulles rialleres com aletes
gracioses.

Però yuan jo, alguns dies més tard, vaig

tornar a passar-hi, vaig restar com petrifi-

cat . Es que havia somiat o m'havia equi-

vocat al primer cop d'ull? Deis dos arbres,

l'altre havia florit sobtadament ; no el que

estava arredossat darrera el pilastre, no, no;

l'altre.
Aquella setmana havia vingut un xàfec

tempestuós i tal vegada havia arrasat tota

la florida de l'un i havia despertat l'altre

de la seva dormida hivernal ? . Encara pen-

j aven un parell de fulles pansides de l'un,

d'aquell que no feia gaire que estava fiorit.

Silenci... La pluja havia destruït la seva

eufòria.
Però la meva sorpresa va multiplicar-se

així que vaig voler veure de quina mena

eren les poncelles i els brots que cobrien les

branques i branquillons de ]'altre.

No eren poncelles ni brots ; eren cargo-

lins, blancs, blanquíssims, cargolins de pluja.

Després del xàfec, la terra humida i frui-

tosa els havia llençat ; ara havien pujat a

l'arbre mort i s'havien apoderat dels seus
branquillons i semblava que hi fessin niu

amuñtegats ]'trií damunt de ]'altre; i sem-

blava com 
si l'arbre mort es redrecés mos-

trant la seva bellesa grotesca enmig de l'at-

mosfera encara humida, encara pesanta, i

digués ple de tristor, ple d'un consol melan-

giós, a ]'altre, al que havia florit de debò:

uVeus?, ara sóc jo el que floreixo, després

de tu ; i floreixo segons les meves forces !»

Era difícil no riure davant d'aquesta visió
estranya. Però ben mirat, potser encara era

més difícil riure. El mateix arbre no devia

estar pas massa content d'haver de florir

d'aquesta manera.
Realment la seva florida no era sinó fic-

ció ; i no obstant...

f Els cargols no volien pas passar per fiors,

com el paper i la roba de vegades ho volen
volien semblar el que eren, cargols blancs
posats en formes capritxoses però naturals
sobre les seques branques de l'ametller mort,
i ni de lluny volien donar la impressió que
el mort vivia. Més aviat demostraven clara-
ment que ells mateixos el tenien per mort;
precisament per això ]'havien ocupat.

Potser aquesta florida es reia d'ella ma-
teixa.

Tota la culpa la tenia el xàfec que abans
de deixar-se anar sobre la terra s'havia em-
presonat ell mateix dintre aquella foscor de
boires espesses ; ell havia matat l'arbre.
I l'arbre, que es pensava que la primavera



Fa molts anys, Manolo va estar greu-
ment malalt d'una pulmonia. El seu fntim
amic el Dr. Salvador Julià Mareé — que per
als de confiança era simplement En Vador
Julià — va cuidar el malalt. Quan el va
veure salvat, que ja se li podien suprimir
les medicines i reforçar-lo amb una alimen-
tació sòlida, amb tot interès indicà al con-
valescent l'obligació cíe prescindir de la be-
guda. Manolo, des del llit, l'escoltava tot
seriós i amb gran atenció.

—Creu-me, Manolo — deia el Dr. Salva-
dor Julià —, res d'anís i menys encara de
rom o de cazalla. Tampoc ginebra, kummel

PRESENCIA D'ESPERIT

—S'ha acabat. Me'n vaig i no tornaré
mai més amb tu.

—Està bé, Joan. Sortint, avisa a la cui-
nera que hi haurà una persona menys a
sopar.

(The Humorist, Londres)

Potser algú, en veure que la setmana pas
-sada anunciàvem la publicació d'un repor-

tatge de Jean Alloucherie sobre la guerra
del Chaco, va somriure tot preguntant -se

—Però té realment importància això del
Chaco?

Es que, en general, a Europa es té el
concepte que les revolucions i guerres d'Amè-
rica, del parallel 30 de latitud nord en avall,
són d'opereta. Circulen tot d'historietes i
xistos sobre revolucions i guerres america-
nes, i nosaltres mateixos no ens estem pas
de publicar-ne entre els dibuixos humorís-
tics de les nostres pàgines. Però, a part
tota la broma que pugui fer-s'hi, el fet és

Jeau Alloucherie

2 24 -11-35

Planas
ni cointreau ; whisky, ni en somnis ; picon,
tabú ; pernod, vade retro! Benedictina, char-
treuse, Marie Brizard, encara que nosaltres
els tinguem catalogats entre la perfumeria,
ni mirar-te l'etiqueta. El mateix et dic del
curaçao, sherry brandy i kirsch. Ni tan sols
calisay; fins i tot et prohibeixo els inofen-
sius Aromes del Montserrat. Quan ja et
llevis i vagis a donar tombs pe' port a pen-
dre el sol, talla't la mà abans que se te'n
vagi a estrènyer el coll d'una ampolla de
canya que el contraban et porti de Cuba.

Segueix els meus consells ara
que vas per bé. Adéu i fins
demà.

El Dr. Julià s'acomiadà de
la família i sortí. Els germans
voltaren el llit de Manolo fila-
berquinejant-lo amb la mira-
da, com dient : «Ja ho has
sentit, eh? Res de mam.»

D'un cop, Manolo s'asseu al
llit amb cara riallera

Quasi tot prohibit!—diu,
ï afegeix— : El conyac se l'ha
descuidat. Pitjor per a ell!

Intim d'Emili Junoy, de Pep
de Sojo (amo del Bazar Espa-
ñol de la plaça ex-Reial), de
Pere Grau Maristany i de Pa-
co Serrat, tots ells la difunts,
i exeellents de tota excellència.

Manolo Planas i Emili Ju-
noy, una nit que feren ressopó
al cl'esaparegut Alcázar de bar-
celonina memòria, van consu-
mir el següent menú, del qual
cal que prenguin nota els or-
ganitzadors de la vinent Set-
mana Gastronòmica

Dos vermuts. Dues copes de
conyac. Paella. Altres dues co-
pes de conyac. Lluç fregit.
Dues copes de rom. Ronyons
al xereç. Més conyac. Pernil
serrano. Ampolla de Riscal.
Bis de serrano. Bis de Riscal.
Formatge. Dos panets. Dues
copes deTres Cepas.

Encara roda per les Ram-
bles En Ramon Llisas, vell
cambrer de ]'Alcazar, que con-
Serva aquesta nota en la seva
collecció d'estranyeses de so-

pars de darrera hora. Llisas ens la va dei-
xar copiar la setmana passada.

Després d'un menú com el fidelment trans-
crit ut supra, tot és possible : anar a parar
a una clínica, ingressar en una ordre reli-
iosa o enfilar-se a l'estratosfera.

La Candelera del 1899. Ball de disfresses
al Liceu. Barret de copa obligatori i levita.
EI nostre amic Manolo no es deixa perdre
cap ball. A l'hora . del ressopó, vessa enginy
a dojo. La festa dura fins a les set del mat(.
El barret ha quedat abonyegat en algun
retó de la sala. Manolo se'n va a casa, en-
tafora la levita, i es fica al llit

La Candelera del 1 890. Altra vegada, ball
de disfresses al Liceu. Manolo, com l'any
abans i com altres tants anys, es disposa a
anar-hi. Va a posar-se la levita, que ha
dormit en el seu amagatall dotze mesos jus-
tos. En una de les butxaques interiors dels
faldons hi ha alguna cosa. Què serà? Fica
la mà i treu una costella untada de beixa-
mel i recargolada bapillotte a la barnilla.

—Ara hi caic — es diu Manolo Planas
després de reflexionar una estona —. Què
t'hi jugues que l'any passat, a l'hora de
sopar, que és la de beure, creient que am

sguardava el mocador, em vaig ficar una co-

tella a la butxaca ?... Coses del Carnaval!
*x*

Pere Grau Maristany, primer comte de
Lavern, que era un bon amic de Planas, va
col.locar-lo a la Cambra Oficial de la Indús-
tria, de la qual Manolo va ésser un funcio-
nari intatxable i on ha prestat tants bons
serveis com lii ha deixat amistats que l'e-
nyoren.

Una vegada, Pere 'Grau va enviar Ma-
nolo Planas a Madrid, a realitzar determi-
nades gestions relacionades amb el seu càr-

rec. Va passar-hi un mes. A la tornada,
Miquel Utrillo i Maristany, en una taula
del vell Continental, preguntaren a' Manolo
si es bevia molt a Madrid.

—Mireu—respongué—si s'arriba a beure,
que he passat desapercebut.

# 5 *

M'atreveixo a assegurar que en els cin-
quanta-dos anys que rodo per aquest acre-

ditat planeta, no he conegut garres repen-
tistes de la qualitat de Manolo Planas.

Una matinada d'un estiu dels anys de la
guerra, des d'una tauleta de la terrassa del
Lien d'Or, escoltàvem les grans mentides
que engegava un conquistador professional.

—Jo, per veure una dona— deia—, un dis-
sabte em vaig ficar a l'exprés de Madrid,
Oil vaig arribar a les deu del matí de dio-
menge. Tot seguit vàrem fer-nas amics.
Després, cap a dinar. Passo per alt detalls.
Anem a berenar. Ens barallem. Fem les
paus. Noves baralles. M'enfilo al tren, i a
un quart de deu de dilluns ja formava al
despatx. Més rapidesa..,
—Ja sé de quina dona es tracta—diu Ma-

nolo, que ha escoltat tot fent la mitja ria-
lleta.

—De quina?—fa, sorprès, l'altre.
—La dona del cap d'estació. No hi ha

temps de més.
*x*

#a•^

RAFAEL MORADAS

Pinfura i dansa

La majoria de teles que figuren en l'ac-
tual exposició de Ramon Calsina són retrats.
Retrats femenins.

Un dels tals retrats és el de l'esposa del
jove pintor Fermí O. Tello, gran amic ele
l'expositor. Dos visitants, ignorant la pre-
sència del marit a prop seu, comentaven
aquest retrat

—No sé... Em sembla que aquesta feso-
mia no m'és desconeguda—feia. 1'em.

—Sí — afegí l'altre —. Es la dansarina
clàssica Aurea de Sarrà.

—Ei ! — salta el marit, com pessigat
Que la meva dona encara no pesa tant!

Resposta a la carta oberta

de Salvador Espriu
Sr. Salvador Espriu.

Ciutat.
Estimat amic : He llegit a MIRADOR del

14 de febrer la vostra carta a mi dirigida.
L'he llegida i rellegida, cosa que no sem-
bla que vós hàgiu fet amb la meva Silueta
del Liceu, en la qual evocava el nostre in-
oblidable. Josep Maria Pascual.

Dec . dir-vos que .la meva silueta era es-
crita de primera intenció i em va sortir,
sens dubte, incompleta. No obstant, com que
vaig creure que les anècdotes de Pascual
tenien quelcom de cosa viva, les vaig lliu-
rar a la direcció de MIRADOR, que, una ve-
g'à'd'a més; benèvolament,, va , creure conve-
niént publicar-les.

Divérses coses m'han desconcertat, amic
Espriu, de la vostra carta oberta. Una
d'ellés, que comenceu per dir-me que heu
llegit el meu «divertit article sobre don Jo-
sep Maria Pascual> i, uns paràgrafs més
avàli: «enfront de les anècdotes un poc atro-
tinades».... En qué quedem, amic Espriu?
O una cosa o l'altra. Cal escriure clar; amic
escriptor Salvador Espriu, si voleu que us
éntengui.

Posat en el terreny de donar-me- lliçons,
qáe em guardaré d'acceptar, dieu que «ja.
és horade deixar de banda el Pascual pin-
toresc, el propietari de tresors de roba estra-
folària i llantiosa, el melòman fantàstic i
semillegendari, i dir d'una vegada la veritat
ríés íntima de don Josep Maria Pascual».

$tinto que un escriptor com vós, amb afi-
cions a novellista, no hagi copsat la silueta
liceística del meu enyorat Josep Maria Pas-
cual, del qual tan sols conserveu una imatge
unilateral. Sento que una extremada sus-
ceptibilitat us hagi dut a la incomprensió
del tipus que jo descrivia.

En l'article que ha motivat la vostra car
-ta;' deia,• «La figura de Pascual era emi-

nentment barcelonina i podria parlar d'ell
a través de diversos sectors de la vida ciu-
tadana. Però això caldrà deixar-ho per a
una altra ocasió i limitar-se avui al Pascual
liceista.» - -Així doncs, penso insistir en la
importatl't silueta barcelonina en relació amb
algunes 4'aquelles que en dieu «personali-
tats que informaren la vida barcelonina a
la -segona part del segle xtx». Aquí, amic
Espriu, citeu noms. Entre altres, parleu de
1'amïstat' de Pascual amb el bisbe Català,
prelat, segons tinc entès, molt bona per-
sona, però del qual conservo el mal record
d'haver ïmpulsat i dut a realització la fat-
xada principal de la catedral de Barcelona.
D'algunes altres personalitats que anome-
neu, r em refereixo a la fauna política, con-
tinúo 'creient que no tenen ,gran valor.

Si' insisteixo en la silueta de Pascual, el
posaré com Un barceloní que no es donava
importància i era un barceloní. admirable,
talment un personatge de Dickens, complex
com la mateixa vida, ja que la de Pascual
era com un sac on tot hi cabia.

No vaig escriure sobre ell amb pretensió
d'estudi psicològic. Cm una mica repòrter
drapaire que sóc, no em preocupa la per-
dúrabilitat de les tones de quartilles que he
arribat a escriure. Vós feu novelles estruc.
tüiades •i tallades, t jo faig notes impres-
sionistes. Per mi, l'interès està en el detall
i l'anècdota — i Pascual era pintoresc i
anecdòtic —. Per a explicar-ho, no m'agra-
da aplicar fórmules de farciment i retòrica
altisonant, coses que no m'han entusias-
mat mai.

M'estranya que un novel.lista com vós tin-
gui aquella visió unilateral a què alludia
abans, quan precisament el novel.lista ha de
compendre i desenrotllar tipus humans que
no poden pas 'éssér vistos sota un sol as-
pecte.

I parlem de les relacions de Pascual amb
el. vostre pare. Varen ésser tan admirables
com — per una altra raó — la susceptibili-
tat que us porta a confondre «una mena de
germà de la Caritat» amb la mateixa Casa
de Caritat. Prou sé que Pascual, malgrat
li haguessin minvat les rendes, no es tro-
bava pas a la misèria. Jo deia que vivia
«modestament, i si sabeu llegir, no feia
sinó un elogi del vostre pare, tal com se'l
mereix, reconeixent aquella «correspondència
cordial, i sense ni tan sols insinuar per res
allò altre d'una «dependència caritativa» dE
què parleu. Que no us hagi agradat la meva
silueta de Pascual, no tinc res a dir-hi
però que m'atribuïu conceptes i segones in
tencions, no puc passar-hi. La invenció est<
bé en les novelles. Em sap greu que la vos
tra susceptibilitat hagi vist, allà on nomé
lii havia un sincer elogi del vostre pare i de
nostre gran amic Pascual, coses que no h>

pensat ni molt menys escrit.
D'altra banda, ni vós, ni jo, ni ningú, n^

té arrendada la figura del vell periodista
per a veure-la i descriure-la d'una manen
exclusiva i formulària.

Vostre afm.
Rafael Moragas

0

Gutenberg i el periodisme. — Els films
americans es dediquen, cada vegada més,
a donar un cert aire teatral i novellesc a
totes les coses que representen l'exponent ca-
racterístic del món actual. El maquinisme,
amb totes les seves múltiples manifesta-
cions que tendeixen a anar de pressa, a
anar de pressa perquè sí i sense cap raó.
EI comerç, amb tots els seus derivats, amb
tots els drames de la competència comercial
fins arribar a la follia, al furt i a l'assas-
sinat. La galanteria animal, mecànica, mu-
sical, profundament imbècil. La galanteria
de les piscines, del music-hall, de les revis-
tes, de les festes esportives monstruoses i
avorridíssimes.

La cinematografia americana toca tots
aquests temes amb un formidable instint po-
pulan i tumultuós, amb un encert segur del
gust de la mediocritat universal, que de fet
és una imitació de la insípida mediocritat
americana. Avui dia, vulgues no vulgues, el
vell continent està tan esportivament i tan
immoralment americanitzat, que els films
que vénen dels Estats Units són compresos
i sentits arreu del món com si fossin , cosa
pròpia.

I a tots nosaltres ens passa que els films
que no tenen aquell dinamisme i aquell nit-
me americà, per ben fets que siguin, ens
avorreixen. Es curiós, però la malaltia d'a-
nar de pressa se'ns encomana fins als que
procurem posar-nos filosòficament d'esque-
na a la confusió actual i ens agrada pensar
i digerirà pas de carro. Perquè l'èxit de
l'esperit americà fos un fet segur, calia la
perfecció del cinema. Ara ja hi hem arribat
per molt que es faci a Europa, el cinema és
dels americans, i el cinema i Amèrica són
una mateixa cosa. Potser temps a venir les
coses canviïn una mica, però avui dia la
realitat és aquesta : el cinema és la propa-
ganda de caràcter social més forta -qué es
fa al món, i tota aquesta propaganda és a
favor d'Amèrica,' a favor del dinamisme,
de la mediocritat , . de la manca d'imaginació,
de la prótunda i ensopida tristesa nord-
americana.

Un dels temes que amb màgic encert
s'han dedicat a topar els films americans,
és el :del periodisme sensacional,. el peno-
dismé:`dramàtic, combinat amb l'emoció de
la vida dels lladres i els serenos. Des d'a-
quest aspecte han fet obres de primèra. Ara
mateix s'està projectanf a Barcelona un
film de Paul Muni que és excellent com a
film, i excellent com a reflex exacte del' di-
namisme americà relacionat amb .la vida
dels periodistes. Totes les redaccioris i im-
premtes de diaris tenen l'ambició de tenir
úna fesomia americana. Com més diners té
una empresa periodística, com més interes-
sos s'hi barregen, com més negocis—bruts i

nets—s'hi compliquen, com més filtracions
i ramificacions polítiques i econòmiques hi
conviuen; com més eficàcia de lectors té el
diari, més tendència hi ha a fer les coses
a l'engròs, mecànicament, monstruosament.
Aquesta és la causa que molts diaris siguin
un negoci catastròfic, i que l'ambició des-
conegui la realitat i vagi a parar sota les

rodes de la misèria. Però malgrat les imita-
cione europees del règim periodístic ame-
ric, es veu que els originals i autèntics
grans diaris de Nova York o de Chicago
agafen unes proporcions mítiques en tot el

que fa referència al dinamisme i a l'esport,
al sensacionalisme i a la truculència, barre-
j ats amb les taules de 1'a redacció i les lino-
tips i les rotatives de la impremta. En el
film darrer de Paul Mrmi, aquest món de y
periodistes. amb corbata mig desfeta, amb
americana a passeig, suant, cridant, gesti-
culant, barallant-se amb els auriculars, amb
els dictàfons, amb les màquines d'escriure,.
de calcular, de pensar i de dir mentides, és
positivament exemplar.

1 el film de Paul Muni no és cap joven-
ció ríï cap mal somni, obeeix a la realitat.
A 'aquesta tràgica realitat de L'increment
foll que ha pres en milions d'ànimes, .la '.
premsa truculent i sensacionalista. Al vol-
tant d'un procés, d'un vol transatlàntic, d'un
tema polític, d'un matx esportiu, o d'un gos'
que ha mossegat una criatura, es crea la,

a màxima ferocitat de la competència peno-

	

Argentina 	 dística, el combat dels titulars, de les dar-
 reres hores i les darreres noves: Sembla que
 un món gregari, una multitud positivament

amoltonada, esperi la,, wrriaçada de les,'ti-
tulars d'un periòdic per posar-se una mica

a en tensió imaginativa. Sembla que milions
i trilions d'homes hagin après de llegir no-

1 més que per empassar-se el que diuen els
diaris, i els periodistes; ;tràgics. forçats de
la pudor., le la tinta i .del 1 soroll de les mà-

	

s	 quines, dels interessos .de 1'amo ï'de 1'es-\,

	

)	 tupidesa del' públic, utilitzen totes les tor-	 t
a tures que la mecànica ha inventat per anar.

de pressá, per eliminar el , pensament i la
j voluntat, per produir la literatura automà-

tica, que automàticament ha de decoran
el més aviat possible uns cervells exclusiva-

1 ment àvids i disposats ,per aquest canibalesc
s festí de .;lletra impresa i venuda a un preu

ínfim.
e Els diaris a Amèrica són això' i a tot

arreu són una' ' imitació més o menys. ame-
dicana d'això.

	

fi _	 Gutenberg, amb les seves barbes de Sant

	

s	 Cristòfàl i la seva gorra de cantamañanas,
en inventar la impremta no deuria pensar

	

':	 ni de molt lluny en els rotatius i els peno-	 W
1 distes actuals. Aquell sant home extraordi-

	

o	 nari volia que el seu invent servís per pro-

s- pagar íes grans obres dels antics, les grans

a troballes del pensament i els països fabulo-

s- sos de la imaginació. La impremta tema
s de servir per crear una mena de jardí dins
a del cap de cada persona decent, amb tota

	

i1	 la gràcia, la suggestió, el perfum i la intel-

	

ís	 ligència dels jardins. Tenia de produir so-
a bretot la meditació. No hi ha dubte que la
r• impremta ha aconseguit moltes coses de
ós les que ambicionava Gutenberg, però ha

	

n	 anat a parar, com tot, dins la roda fatal

a. dei maquinisme. Avui dia, el noranta per
cent dels homes no llegeixen els antics, ni
tan sols els llegeixen els lectors intelligents,
n. els imaginatius • els diaris s'ho mengen .;

Tot això només és dit per a situar una
mica el lector abans de començar la publi-
cació del reportatge d'Alloucherie, que sota
un debut lent agafa de seguida animació

i pintoresc perquè no parla solament de la
guerra, sinó també dels curiosos creients
memnonites, uobjectors de consciènciau ex-
pulsats de pertot, que havien trobat al Chaco

la pau que desitjaven ; dels pobles de raça
índia que habiten més o menys aquell país
inhospitalari, amb llurs interessants costums
de bruixeria i llurs cants en guaraní, etc. I
I amenitzat tot plegat amb una documen-
tació gràfica de primera mà.

SILUETES BARCELONINES
	

^L CaACO 'L.UPEItITIV

Manolo Planas i els seus nebots

cul de cafè constant i introntollable, gran
escampador d'anècdotes que no se les pen-
sava, sinó que Ii rajaven naturals i li sor-
tien espontànies i per tant de primera qua-
litat.	 •

Aquest noctàmbul empedernit, puntal de
tantes penyes de cafè, no era solament un
garlaire graciós, de mossegada encertada i
justa en pintar la gent d'una manera diver-
tida. Deixa escrites unes lletres íntimes, ru-
blertes ele bon ,sentit i - causticitat, que po-
drien dignament figurar en una antologia
de la maledicència intencionada i intel.ligent.

Com tot bon barceloní de la seva època,
Manolo Planas havia estat un ferm liceísta,
del Liceu del temps de l'Exposició del 88.
Idòlatra de Gayarre, Stagno, Massini, De-
marchi, la Frandin, la jueva Arlcel, Medea
Borelli, Garulli, el mallorquí Uetam (o sigui
Mateú), el vell don Joan Goula, els barí-
tons Maurel, Laban i Blanchard. Manolo
va plegar d'embadalir-se amb els grills del
bel canto amb la Darclée i Bonei.

Quan, fia cosa de deu anys, va aparèixer
el tenor Fleta, l'empresa del Liceu va enge-
gar una propaganda esfereïdora, sense plà-
nyer-hi rés. En aquella secció d'alguns dia

-ris titulada Notas de Sociedad, i que és una
secció divertidíssima per a qui la llegeix a
tall d'espectador, apareixien noms i més
noms d'aquella gent, amb títol o sense, que
es 'passen la vida invitant-se mútuament i
que, segons els redactors de l'esmentada sec-
ció, són gent distingida. Tots aquells noms
s'havien abonat al Liceu per a fruir de les
refilades del tenor aragonès Miguel . Fleta
y Burro.. _

Manolo Planas, excedit, va dirigir al crí-.
tic musical d'un diari barceloní la següent
lletra, la transcripció literal de la qual va
a continuació

«Benvolgut amic : Si, com suposo, apa-
reix en el vostre diari, com en tots els altres,
la llista d'abonats al Liceu i dels que assis-
tiran a la funció inaugural per a sentir En
Fleta, jo us prego que en cas de publicar-se
una contrallista dels que no hi assistiran,
m'hi apunteu en primer terme, perquè no
vull que sigui menys que En Lázaro, que
gràcies a Déu no l'he sentit, i no he estat
mai tan bé de salut com ara. Agraint-vos
per endavant tan assenyalat favor», etc.

^xs

Manuel
Manuel Planas i Rosich : per molta gent,

un nom que ha encapçalat la setmana pas
-sada una de tantes esqueles dels diaris bar-

celonins ; per mi i pels que el vàrem conèi-
xer, un disgust.

Manolo Planas, com li deia tothom, era
un barceloní enginyós i agut, garlaire com
ell sol, capaç de perdre tota una nit del
Lion o del vell Continental si l'interlocutor
li era simpàtic i propici a la confidència.
D'ell es pot dir que ha estat durant prop
de cinquanta anys — de 1888 a 1935 — un

—Posa't bé el barret; ens pendran per
borratxos!

(Everybody's Weekly, Londres)

que les revolucions i les guerres americanes
costen, a fi de comptes, molts morts i altres
mals. I aquesta prolongada qüestió del
Chaco no escapa pas d'aquesta llei.

El lector de la secció estrangera d'un
quotidià mira amb un justificat escepticisme
aquells comunicats d'Asunción anunciant
una victòria paraguaiana, seguits, sovint el
mateix dia, d'un altre de La Paz desmen-
tint-la, i arriba a creure que es tracta d'una
guerra com les també sempiternes de Xina,
que és fama que es fan a cops de comuni-
cats i no pas amb accions d'armes. Però és
que també a Xina, malgrat els comunicats,
les guerres causen morts i tot d'estralls.

Consideri's que l'actual conflicte del Cha-
co debutà a mig 1931, i és per tant des de

fa trenta-dos mesos que dos països d'escas-
sos recursos i poca població tenen uns i altra

compromesos en una lluita que es descab-
della en una jungla espessa, plena de bes-
tiotes de tota mena i rica de malària, palu-
disme, disenteria, etc., i sota una tempera-
tura que a l'estiu passa dels 400 a l'ombra.

Si doncs el Chaco té un' clima, un pai-
satge i una fauna així, per què dimoni es

barallen Bolívia i Paraguai.? S'ha dit i re-

petit que un país i l'altre obren per compte
de tercer. Potser s'ha exagerat la' impor-
tància dels jaciments petrolífers del Chaco,
car els sondatges empresos per grups ame-
ricans foren interromputs en començar la
crisi universal : desembre de t929.

Que hi ha interessos econbmics en la qües-
tió, no hi ha cap dubte. Però' també hi ha
enllaçats dos poderosos factors històrics : 1
guerra de 1865-70, en qué Brasil, Argentina
i Uruguai aliats deixaren el Paraguai reduït
de territori i delmat de població; i la guerra
del Pacífic, 1878-83, que acabà amb la vic'
tòria de Xile sobre Bolívia i Perú coaligats
La primera guerra contribuí més que res
fer del Paraguai, com s'ha dit, el Monte
negro americà. La segona, arrabassant e
litoral d'Antofagasta a Bolívia, féu d'aques
ta ida reclusa del continent austral,. Bolí
via no té sortida al mar. Les dues línie
fèrries del Pacífic (a Antofagasta i a Arica
no basten. Encara que el Brasil s'esforci
facilitar el tràfic vers Manos i Parà, l'Ama
zonas és poc accessible. Només queda e
riu Paraguai, i d'ací a1 de la Plata.
Tant com dura el conflicte, que les ges

tions diplomàtiques no escassegen ; però, pe
que es veu, 'sense resultat, Aquests darrer
temps, la feina diplomàtica s'ha intensifi
cat ; malgrat però la intervenció de la S. d
les N., el conflicte no s'ha arranjat pas
Més o menys seguides, les accions de guerr

persisteixen, i encara que no siguin tan e

caces com diguin els comunicats oficial
causen víctimes i segueixen costant diner
Prou els països adherits a la S. de les N.
alguns que no en són membres s'han pr
mmciat per l'embargament de les armes de
tinades als dos països belligerants. Però,
més a més que, tot seguit d'adoptada aque
ta decisió, han estat sorpresos carregament
d'armes procedents de nacions adherides
la proposició d'embargament, aquest és 

fàc

de posar en pràctica pel que fa a un pa
com Bolívia ; però, quant al Paraguai,
tot ]'estuari del Plata que caldria barra
1 ja és sabut que res no hi ha tan poder

al món com els fabricants d'armes ni ta
de mal perseguir com el contraban d'

Una altra nit, en una llotja del segon pis	 questes.	 . .

del Liceu — llotja número — Manolo i els
seus amics Albert Bernis, Joan Pau Bosch,
Josep Maria Roviralta, Rafael Bosch Mun-
né i altres socis, parlaven, pèssimament i
amb tota raó, d'un famós brètol.

—.Es això, i allò, i allò altre—deia algú—.
No se li pot tenir cap mena de consideració...

—Sí—intervingué un altre—, és ben ven-
tat, però no oblidem que Tal, que tots co-
neixeu, és un cínic i un lladre, tant o més
que aquest altre que bescanteu.

—Ordre, ordre—interromp 11Ianolo—. En-
Ilestim aquest primer. Després ja anirem
l tir l'altre.

tot, i tothom, productors i lectors, públic
i periodistes, tothom és víctima de la con-
cepció estúpidament esportiva i sensacional

del món.
JOSEP MARIA DE SAGARRA

Importants rebai-
xes per ampliació
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Aquell a qui podríem dir protagonista
de 1'EspiU de Jaume Roig—obra interes-
santíssima de la nostra literatura—, en par-
lar de les seves aventures a Catalunya es
refereix a la muller d'un home del qual
fou servidor. I diu

gons sembla fou expulsat de Saragossa—
d'on era bisbe—i es va refugiar a Ruçafa,
on va morir. Doncs bé : el dia 29 de gener
—festivitat de Sant Valen, patró de Sa-
ragossa... i de . Ruçafa—és el dia en què
es posen a la venda les orelletes. 1 són a
la venda uns quants dies, almenys fins el
dia de Sant B!ai, que és el 3 de febrer.

No és l'única cosa mengívola que es veu
aquests dies. Als voltants de l'esmentada
església s'installa un porrat, és a dir, un
seguit de taules on venen castanyes seques,

Una taula on encara venen les ore-
lletes esmentades per Jaume Roig en

«L'Espill))

cigrons ,torrats;• ametlles torrades, fruites
marcides, etc: Els porrats eren popularís-
sims aula ciutat de València quan la gent
es preocupava per. 'a esbargir-se. El porrat
de Sant Antoni— i7. de gener—començava
una sèrie de porrats on anaven els ciuta-
dans de bona fe. Ara, des que la gent
s'esbargeix fins sense adonar-se'n, ha min-
vat moltíssim la popularitat dels porrats,
dels quals és una supervivència el de Sant
Valeri i Sant Blai a Ruçafa.

Tornant a les orelletes, cal remarcar la
persistència d'aquesta tradició gastronòmica
que es manté a través dels anys i de
les circumstàncies desfavorables. Enguany,
però, solament hi ha hagut una casa que
n'elaborés : una casa antiga i simpàtica
del carrer del pare Perera, número 4. I no
és reclam, entre altres raons perquè sem-
bla que la venda d'orelletes no és cap afer
de guanys considerables...

Finalment, és ben cert que les orelletes
es trenquen fàcilment, per la qual cosa
tenia molta raó Jaume Roig posant-les com
a matèria integrant d'aquell

hom femení,
Jet d'alfaní...

ALMELA I VIVES
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Amistat germano -polonesa

Considerant que l'afusellament era massa
honrós, dues espies alemanyes, seduïdes fer
un ex-oficial austríac que es nacionalitzà
polonès després de la guerra, han estat exe-
cutades amb destral. El botxí duia frac i
guants blancs. Una de les espies era pa-
renta del mariscal von Falkenhayn ; l'altra
espia era de família d'oficials; una tercera,
que ha estat condemnada a reclusió per-
pètua, es diu que és descendent bastarda
dels reis de Prússia ; una altra còmplice,
princesa armènia, va desaparèixer a temps.

L'espia per compte de Poiònia, Jurek
(Jordi) Sosnowski, es veu que era un con-
quistador temible : gran condició per a un
espia.

La notícia de l'execució ha indignat els-
anglesos. El Manehester Guardian, per
exemple, deia : «Si la pena de mort ss apli-
cada per espionatge en temps de pau, és
1'erquè Alemanva mu en una atmosfera de
guerra internacional.))

El que és curiós de remarcar, és que
aquesta història d'eslSionatge s'hagi descab-
dellat entre dues nacions que acaben de sig-
nar acords militars. Si és cert que les espies
executades havien lliurat a llur amant un
pla d'invasió de Polònia, es comprèn que
Hitler no volgués exercir la prerrogativa
de l'indult.

L'estatura de Flandin

Un tal Alain de La Rochefordière, per
haver cridat «El teu lloc no és aquí» a Flan-
din, que assistia a la commemoració de les
víctimes del 6 de febrer, s'ha guanyat dotze
mesos de presó.

Als passadissos del Palau de Justícia de
París, uns advocats comentaven la sentèn-
cia, i un de bona nve1n nia recordava

—El baró de Christiani va ésser con-
demnat a quinze mesos per haver esbotzat
el barret del j5resident Loubet.

—Sobre aquest punt—observà un altre—,
Flandin pot estar tranquil. No hi ha cap
home prou alt per arribar al seu barret, si
n.o és amb una ballesta,..

^^e•

Sortint d'una de les entrevistes de Dow
-ning Street, Laval prova de despenjar el

seu abric.
Permeteu-me—li diu Flandin—que us

el doni; sóc més gran que vós,
---Més llarg—corregí somrient el successor

de Talleyrand.

La música a la Cort de Viena

Furtwüngler, la dirissió i la sortida del
qual d'Alemanya han fet parlar els medis
musicals de Cot el rrwn, és et que explica
aquesta historieta

—Era abans de la guerra. El gran esde-
veniment musical de la temporada era l'es-
trena d'El Cavaller de la Rosa de Richard
Strauss. L'emperador Francesc Josep hi as-
sistí en persona. Després de la funció, el
gran xambelà va anar a felicitar el famós
compositor : «Es un gran triomf, mestre.
Sa Majestat està tan entusiasmat que no
s'ha adormit fins al segon acte...»

Max Liebermann

Max Liebermann, el pintor alemany més
conegut a l'estranger, que ha mort a l'edat
de vuitanta-set anys, era jueu i no havia
renegat la seva raça. El seu avi havia dit
una vegada a Frederic Guillem III, que
menys ]5reava els jueus

—'Senyor, sóc l'home que ha foragitat els
anglesos d'Europa, en el terreny del percal,
s'entén 1

Ocupava alts càrrecs, en complir els vui-
tanta anys Hindenburg li atorgà una alta
condecoració, Berlín l'havia fet ciutadà d'ho-
nor, i en desembre de 1932 era elevat a la
vice-presidència de l'Ordre del Mèrit. Però
un mes més tard els nazis ja l'insultaven
perquè no era de raça ària.

Com que era de família rica, quan von
Kònig, pintor conegut de l'època, s'assa
bentà que Liebermann volia deixar el ne-
goci fer la pintura, va dir-li:

—' Vds voleu dedicar-vos a la pintura?
Faríeu millor de comprar-ne !

Prou ondulació

El mariscal Txang Kai Xec ha adreçat
una ordre als seus súbdits: la de no casar-
se amb xineses que s'hagin fet ondular els
cabells.

Ben mirat, costa de veure en què l'on-
dulació pot molestar el dictador asiàtic, el
qual considera que no dur els cabelis llisos
és antinacional. Les estudiants de Xanghai
s'h2n convertit en propagandistes de l'opi-
nió del mariscal, mentre que les dones de
Pequín fan campanya en pro de la llibertat
de pentinat.

Mentre aquesta petita guerra civil f eme-
nina no acabi estirant-se els cabells les unes
a les altres...

Els que totes se les pensen

Davant un tribunal parisenc ha compa-
regut un tal Joseph Eberhardt, alsacià d'o-
rigen, inculpat d'estafada. El tal alsacià
havia installat, sota el nom d'Epila, un
institut de bellesa. Va llogar una vintena
de gerents, i va dir si fa no fa a cada un

—Com que haureu de manejar diners, cal
que us assegureu contra el robatori. Aixt
doncs, doneu-me quatre-cents francs, a què
puja la vostra pòlissa...

Tots els candidats a gerent van pagar
els quatre-cents francs, que Eberhardt dila-
pidà,

Per això poques vegades s'ha vist més
amarguesa en els querellants : ésser robats
sota pretext d'una assegurança contra el
robatori!

MIRADOR Teléf. 23110

No ha estat pas el nacional-socialisme el
que ha iniciat la separació, a Alemanya,
entre la política i la intelligència. En la his-
tòria d'aquest país, ambdós no han estat
mai d'acord de debò i llur unitat només
existí temporalment. El paper que exerciren
en la vida política les persones procedents
dels medis intellectuals, fou sempre menys
important a Alemanya que en altres països.
I això es pot afirmar no sols pel que fa a
moviments que, com actualment el nacional-
socialisme, consideren tota posició intellec-

Alfred Rosenberg

tual com sospitosa per ella mateixa, que
creuen més en la veu de la sang que no
pas en les capacitats de 1'intel•ecte.

La influència dels intellectuals en aquells
sectors polítics que tenen més confiança en
el valor de la ratio humana, no ha estat
decisiva sinó en aparença. No basta explicar
aquesta posició apartada de la política, ca-
racterística dels intellectuals a Alemanya,
pels trucs dels professionals de la política,
que van fent amb la seva rutina. Fóra una
explicació massa senzilla.

La posició individual dels intellectuals ha
causat una profunda ruptura entre l'esperit
i la política, i aquest fet temps ha que exis-
teix en el desenrotllament d'Alemanya.

Suposem que la tan celebrada Innerlich-
heit, l'autenticitat de l'ànima alemanya, sigui
la raó per la qual molts intellectuals ale-
manys consideraren sempre la política com
una cosa inferior, i aquells que veneren els
valors espirituals i no volen descendir en llur
nivell cultural, han d'evitar el seu contacte
mentre els sigui possible.

Una prova característica d'aquesta meu
-talitat és la manera com Friedrich Gogarten,

un dels teòlegs més eminents de l'actuali-
tat, ha jutjat fa algun temps les tempta-
tives de substituir la fe en l'Evangeli per
les doctrines d'un vague mite del germa-
nisme embolcallat de misteri religiós. Con-
sidera aquestes temptatives com productes
literaris i invencions ¢'una inte•ligéncia
morta ja fa temps i les idees de la qual
desapareixeran successivament. Per això
Gogarten no creu en la necessitat de com-
batre aquestes temptatives de tan extraor-
dinària importància per a la situació teo-
lògica, ja que desapareixeran tant més de
pressa com menys importància se'ls conce-
deixi, considerant-les indignes de discussió.

Aquest any i mig que ha passat d'ençà
que Gogarten escriví aquests arguments de-
mostra fins on condueix ]'afició a abandonar
les discussions científiques i entrar en la
lluita política. Durant aquesta època, han
augmentat considerablement les temptatives
de substituir la revelació cristiana pel mite
germànic, i aixa ha provocat tals commo-
cions en el si de l'Església protestant, que
fins alguns han considerat possible la dis-
solució d'aquesta entitat eclesiàstica.

No fa gaire," aquesta doctrina del mite
germànic i les seves possibles conseqüències

ha estat tractada per un altre teòleg protes-
tant, Friedrich Grünagel, en un llibre titu-
lat Rosenberg i Luter (Bonn, rggd). Aques-
ta exposició és, en primera línia, una anà-
l isi de la ideologia d'Alfred Rosenberg, en
la curiosa obra del qual, El Bite del se-
gle XX, cal cercar la base filosòfica de les
idees del nacional-socialisme.

Grünagel fa remarcar que Rosenberg re-
colza sobretot en el misticisme alemany de
]'Edat mitjana i en la pietat mística del
mestre Ekkehart, i es pregunta si Rosen-
berg ha interpretat exactament el místic
alemany o bé a la seva manera arbitrària:
Opina que el fet d'identificar el desig dd
llibertat, propi del mestre Ekkehart, amb
l'entusiasme germànic per a l'alliberació
significa certa desfiguració del sentit. Afixi
mateix, en un estudi minuciós, demostra
que la interpretació de la sang que dóna
Ekkehart ha estat desfigurada per . Roseh-
berg. Però, a part aquestes evidents in-
exactituds en la interpretació de Rosenberg,
el que per Grünagel és important és l'arris-
cat d'aquestes allusions a la pietat mística.

El ]libre de Grünagel, d'altra banda, ens
fa pensar en la perfecta claredat davant la
mística que és pròpia per a la teologia de
Luter. En aixa està del tot d'acord amb
Christian Stoll, un altre teòleg' protestant
alemany, que tracta els mateixos problemes
que Grünagel en un assaig respectable per
l'audàcia del seu títol : Mite? Revelació !
(Munic, 1R34). Hi explica que aquest mis-
ticisme alemany, considerat per Rosenberg
com la forma més apropiada al cristianisme
germànic, és completament aliè al cristia-
nisme, encara que es serveixi de conceptes
que pertanyen a aquest. Per • això es com

-prenen les protestes del teòleg contra la ideo-
logia nacional-socialista. Grünagel pot pro-
var amb facilitat que Rosenberg, amb la
seva manera de pensar, arriba a identificar
la vida espiritual amb la naturalesa, la raça
i la sang, de tal manera que el sentit de
la història no queda superhistòric, sinó ma-
terialista, i així la història arriba a ésser
història natural.

Aquesta interpretació no està mancada
d'una certa nota còmica, ja que l'objecció
que es feia al marxisme — aquell marxisme
del qual el nacional-socialisme pretén haver
alliberat el món — fqu la consagració d'idees
materialistes i la falta de comprensió de
l'existència independent del món espiritual,
separat de la natura per abismes insupe
rabies.

Grünagel, però, creu que el nacional-so-
cialisme ha superat la mentalitat marxista
i que mereix el respecte més absolut com
doctrina filosòfica. Per això trobem en et
seu llibre tantes concordàncies amb la men-
talitat nacional-socialista, i també hi trobem
dues vegades aquesta advertència : «Visat
per la Inspecció Oficial del Partit Nacional-
socialista i autoritzada la seva publicació».
L'autor està disposat a reconèixer el movi-
ment nacional-socialista en el camp de les
doctrines filosòfiques ; només sent algun re-
cel quan es disposa a abandonar aquest
camp i entrar en el de la religió, passant
per la formació d'un nou concepte del diví:
Creu que el nacional-socialisme no necessita
cap interpretació religiosa, com ho intenta
Rosenberg, i que pot subsistir sense em-
brancar-se en concepcions de la divinitat:
I això el condueix a proposar la limitació
del moviment nacional-socialista a la regió
de les doctrines filosòfiques, i reconquistar
així un camp per a la teologia protestant:

Aquestes consideracions proven una vega-
da més la ingenuïtat dels intellectuals • ale.
manys davant els esdeveniments polítics, , ja
que la idea de mite està essencialment 11i:
gala a la mentalitat nacional-socialistá, i
ni les bones paraules de Grünagel són próü
per a separar-los fàcilment.

Cal saber que, en general, els moviments
polítics tendeixen a donar valor absolut a
les seves finalitats, i a Alemanya més que
enlloc, on, a més a més, se'ls vol procurar
una consagració religiosa molt peculiar.

El nacional-socialisme, en la seva lluita
fanàtica contra l'esperit del relativisme,
conté claríssimament aquella tendència a
donar valor universal als seus ideals.

En aquest sentit és perfectament lògic,
per part de l'autoritat oficial, l'objecció feta
en el procés contra el professor Barth, dient
que el jurament degut a Hitler té valor
total i absolut i no admet cap clàusula d'afe-
gidura sobre la responsabilitat d'un cristià
davant Déu. Cal admetre que aquesta deci-
sió de l'Estat és perfectament lògica des del
punt de vista nacional-socialista, que consi-
dera la seva ideologia com possessora d'un
valor absolut.

U. S,

UNA TRADICIÓ GASTRONOMICA

Les orelletes de Jaume Roig
INTEL'LECTUALS 1 POLÍTICA A ALEMANYA

Rosenberg i Luter

Ella tenia
un sol fill car;
de cavalcar
e d'homenia
gens no'n tenia;
tant lo guardava
i l'apartava
de tat perill,
que
hom 

féu
 menin 

filÍ
fet d'alfaní
e d'orelletes...

Orelletes ?... Què són aquestes orelletes
de Jaume Roig que probablement no tenen
res a veure amb els seus pavellons auricu-
lars?...

Roc Chabàs, l'eruditíssim editor del met-
ge-poeta, ho explicava així l'any xqo^

e...cierta fruta de sartén aun en uso en
Valencia con este nombre. En el Thesaurus
1uerilis, de pou, orelletes o bunyols, en
latín strabilita. -Son célebres los que se ha-
cen en Ruzafa para el día de San Blas,
que se quiebran fácilmente.»

Aquesta explicació, encertada i oportuna
com esqueia als coneixements de l'illustre
Roc Chabàs, admet altres explicacions o,
més ben dit, arhpliacions, tenint en compte
que no solament es tracta d'un mot emprat
en una obra eminent, sinó d'un mot gas-
tronomic, cosa que també té la seva im-
portància...

Les orelletes, doncs, són unes pastes de
farina, oli i ou—principalment—que es fan
amb uns motllos que representen una mitra
episcopal, un anagrama de Maria i altres
figures.

Aquestes pastes què, des del segle xv al-
menys, es venien fent fins a 1906—data en
què les esmentava Roc Chabàs—, encara
es continuen fent, malgrat les coses que
hari desaparegut en aquests trenta anys.

I es fan precisament a Ruçafa. Ruçafa-
el seu nom ho diu—era un raval àrab; un
indret d'hortes i jardins, un lloc d'esplai
a la vora de la ciutat de València. Després,
durant molt de temps, Ruçafa fou senzilla-
ment un poblet veí de la capital. I així
va continuar fins que—ja fa més de mig
segle—fou anexionat a la ciutat de Valèn-
cia, 1 ára constitueix una barriada on els
carrers moderns amb cases moderníssimès'
fan costat a carrerons estrets i arbitraris
amb cases d'ampla portalada, paret de calç
i retaule de rajoletes, tot sota l'ombra de
l'església, un temple del xvtu amb un cam-
panar que indubtablement és un dels més
eixerits de la població, pròdiga en torres
gracioses.

Ruçafa, que constitueix un districte elec-
toral de forta tradició republicana, serva
amorosament moltes tradicions i té .vna
mena (le feblesa per Sant Valen, que se-
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AVUI, GRAN ÈXIT

La més genial interpretació de

OUSTAV FROHELICH

EI Fugitivo fide Chicago,
Una producció	 11iBAVARIA

de

Exclusives Febrer i Blay

aPotil de Carotten

tants i tants tactors a orure u enr^, 
per la fabricació en sèrie d'un tipus de film,
declarat perfecte després de polir-lo laborio-
sament i d'esborrar-ne peniblement el su-
perflu, i per la propaganda, desmesurada-
ment comercial, que els estudis fan dels
seus films. El cinema és també una indús-
tria. 1 una indústria els productes de la
qual són també bells,	 •

Quina és, doncs, la diferència entre la
indústria en general i la indústria del film?

Pes.eiq de Gràcia. S7. — Telèfon 79651
Aquesta, ens sembla : la primera—l'aviació,	

Sessió contínua de 3 tarda a t matinada
per exemple—fa obra bella, però sense pro-

posar-s'ho, involuntàriament. La seva be-	 SEIENTS UNA PESSETA

Ilesa és involuntària. La segona, per con-

tra—ei cinema—, fa obra bella, però propo-	 CilRISITATS MZINDIALS
sant-s'ho. La seva bellesa és volguda.	 CUO, Te S U. P. A. ¡exilara)

No generalitzem, però. Existeixen mati-
sos que cal examinar. A l'època del cinema	 L'ESCOLA D'ESQUI DE RIEZLEM

mut, un Maek Senett, amb gags d'eficàcia	 Documental espodlu

experimentada i servits en sèrie, fabricava	 LA APISONADORA DE MICKEY
petites meravelles sense pretensions artísti-	 Dibu;x de Welf DOney

ques, però amarades de poesia. Potser en	
NOZICIARIS

aquest cas es pot parlar de bellesa 
involun-

tària. Actualment, uns productors, equidis-	 D'ACTUALITAT MUNDIAL

tants de la indústria i de l'art, tan atents a	 Segoes vel6 PARAMOUNT i CLA1 1? TOORNAL

les exigències industrials com a les artísti-	
LA VIDA AMOROSA DE LESques, creen obres tan delicioses com, per	 AMOROS

exemple, Succeí una nit, film que no ens

cansarem de citar. Es el terme mitjà, tan	 Culmralde u. F. A.

comercial com .artístic. I finalment quan el
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EL C1HEhIA
NUN BON FILM FRANCÉS

A gens aspectes del cinema
nð1 g1

un tacte infallible, ha exposat el tema amb
un decòrum que no admet rèpliques. El se-
cret d'aquest èxit radica en la fidelitat a la
veritat a què s'ha obligat el realitzador.
L'espectacle, efectivament, té l'emoció de
les coses veritables, tan justa és la notació
dels fets, fidel l'espectacle de les coses, pe-
netrant .la psicologia dels personatges. I
tanmateix, res d'un film realista, Això
seria així, si no fos que les imatges — i
aquest és l'encís superior del film—semblen
vibrar sota 1'i.mpuls d'una embranzida lírica

Julien Duvivier és, indiscutiblement, des-
prés de René Clair, la primera figura del
cinema francès. Si no tinguéssim precedents
per justificar semblant afirmació, seria su-
ficient per a legitimar-la 1'excellent film que
ha compost, prenent per base la patètica
narració de Jules Renard Poil de Carotte,
versió cinematogràfica, que s'ha estrenat,
per cert amb un xic de retard, aquesta set-
mana a Barcelona.

En el seu film, Duvivier ha procedit a
filmar, mogut per la voluntat d'ésser fidel

a la fesomia de l'assumpte original i per la
sincera emoció de qui s'esforça a viure per
compte propi, els motius bàsics d'aquesta
història concentrada i punyent com poques.
EI film aconsegueix doncs, deslligat del fet
literari d'on procedeix, un valor propi que
s'imposa sol, valor que radica exclusiva-
ment en la labor cineística de Julien Du-
vivier, director molt ben assistit per Robert
Lynen i Harry Baur. Ens trobem davant
d'una re-creació, que justifica doncs una
labor de crítica purament cinematogràfica,
absent de parallelismes i de reminiscències
literàries.

El film és l'evocació de la tràgica exis-
tència del petit Francesc, Poil de Carotte,
víctima de la insensibilitat dels germans
grans, de les brutalitats d'una mare de ca-
ràcter impossible i de l'oblit d'un pare que
no endevina els sofriments del petit. El pare
és un excellent home, sí, però que ho igno-
ra tot de la tragèdia sorda ,que Francesc
viu ert el seu insuportable isolament, sola-
ment trencat pels surts i els cops. I cal-
drà que Poil de Carctte intenti suïcidar-se
perquè finalmente el pare obri de cop els
ulls de bat a bat i comprengui el seu petit
fili. AI final doncs, el pare retroba el seu
fill que en una culpable distracció havia per-
dut, i el film acaba en un acord rialler, que
posa un fi benaurat a l'alta i angoixosa
tensió en què es mou tota la història.

Ja veieu tot el perill que hi havia, o bé de
de tractar el .motiu amb una sensibilitat
morbosa, o bé, al contrari, de fer-ho amb
una sensibilitat ploranera i cursi. Duvivier,
amb un domini total de l'ofici i assistit per

r,

) 1s

La comèdia més divertida que s'ha visé fins avui amb
Richard Arlen,lack Oakie, Bing Crosby,

Mary Carlysle i Toby Wing

ES UN FILM PARAMOUNT

METROPOL
GRAN EXIT

Una meravella cinematogràfica

Una producció Bavária
d'Exclusives Febrer i Blay

Marcel Achard, l'autor de Jean de la
Lune, ha tornat a Europa, després d'haver
enllestit a Hollywood el film Folies-Bergè-
re, que ell estima que serà l'èxit més gran
de Chevalier.

—A més a més d'això, qué hi ha de nou
a Hollywood? — li han preguntat.

—Poca cosa. El cinema américà està en
un període estacionari. El públic sembla
fatigat de la monotonia que es desprèn
de la majoria dels films. Pertot es cerca
un derivatiu, que serà el relleu, el color
o un gènere cinematogràfic nou. En aquest
domini ja s'han fet alguns passos. Crirn
sense Qassió, que sembla no baver agradat
gaire a París, és una bufetada eixordadora
que Nova York i dos autors joves, Ben
Hecht i Charles MacArthur, han donat a
Hollywood i als grans reis de la posta en
escena. Entre aquests darrers, d'altra ban

-da, hi ha novetats, W. S. Van Dyke, que
fou, amb Ombres blanques i altres films,
el gran especialista de les produccions exò-
tiques, s'ha decantat ara cap a les comè-
dies satíriques, i de cop, amb The Thin
Man (El sopar dels acusats), ha obtingut
un èxit superior a Un lladre a l'alcova.
Està en camí de batré Ernst Lubitsch en
el seu propi terreny. Josef von Sternberg
i King Vidor van de baixa ; pel contrari,
fora de Van Dyke, Frank Capra amb
Broadway Bill, Frank Borzage i sobretot
Ri.chard Boleslavsky, amb Clive of India i
sens dubte Els Miserables, que roda actual-
ment, són els amos del dia.

cinema vol deliberadament fer art, naufraga
sovint en la pretensió i en l'èmfasi més in-
suportables. Cleopatra d'Amèrica i Extasi
d'Europa són mostres embafadores del film
d'art, que cal combatre sense pietat.

ANOMALIES

FEMINA
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• d'èxit

ART 0 INDÚSTRIA?	 1

En un article aparegut en un diari cata-
là, article excellent, tan clarament pensat
com escrit, l'amic Just Cabot es preguntava
si el cinema és un art o una indústria. I,
després d'un seguit d'arguments justíssims,
arribava a la conclusió que no s'ha de con-

que atenua l'humor ombrívol, el realisme
agre dins el qual, per estones, els herois de
Renard semblen respirar.

Estem segurs que aquest aspecte serà el
que el públic apreciarà més. Després de tot,
és impossible resistir-se a l'encís d'aquest.
Un paisatge, senzillament .meravellós, cap-
tat per una càmera poemàtica, teló de fons
lluminós que lleva als esdeveniments un xic
de la intensa amargor que d'ells es desprèn.
Diríeu un chor impersonal i invisible que
corregeix i contradiu alió que diuen els pri-
mers termes, Mentre Poil de Carotte tracta
d'escanyar-se amb una corda—primer ter-
me—, al lluny, els cants de la mamada, els
crits dels animals del camp, el repic de les
campanes, la vida, en un :mot, que invita
el dissortat infant a desistir del seu sinistre
propòsit.

Com que tot el film en la seva major
part està rodat sota la llum del sol i la cà-
mera de Duvivier té una penetració i mo-
bilitat sorprenents, el camp, el sentiment

joiós i intens de la vida rural, l'atmosfera
d'una província francesa hi juguen un rol
d. primer .ordre, que a estones eclipsa els
motius dramàtics, sobretot si tenim en
compte que en tota la primera meitat de la
pellícula passen molt poques coses. El film
sembla doncs més una elegia que tracta
d'expandir-se en imatges, que no pas una
narració dramàtica muntada amb aquella
sintaxi a què ens han avesat els americans
com si talment fos la fórmula exclusiva del
cinema. Duvivier ha fet obra personal i ha
evitat de caure en el formulisme fred del
film amb pretensions artístiques. Ha sabut
ésser sobri i emotiu alhora.

El filn] ha guanyat un premi d'interpre-
tació. Suposem que aquest premi va per al
petit actor Robert Lynen, que cap a la se-
gona meitat del film fa allò que s'acostuma
dir superar-se ell mateix. També pot merèi-
xer aquesta distinció Harry Baur, que , fa
una excellent composició del seu rol emo-
cionant dintre la seva rústica simplicitat.
En canvi, hem de dir que els actors que in-
terpreten els papers dels germans grans i
de la mare no arriben ni a la discreció. Ho
diem molt a desgrat nostre, i encara no hau-
ríem dit res si solament es tractés de la
mare, que es defensa passablement bé, però
els actors que fan de germans són franca-
ment dolents.

Es l'única tara que presenta aquest film,
que fa honor de debò al cinema francès.

JOSEP PALAU
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EN EL CELESTE IMPERI
A través de Xina
durant la revolució

Un documental inoblidable en espanyol

Noticies curtes
Walter Forde, de la Gaumont British,

rodará a les Indies un film tret de la no-
veila de Kipling Tres Soldats.

—A Berlín s'ha estrenat, de Geza von
Bolvary, el So4nni d'una nit d'hivern, amb
Magda Schneider (la protagonista de Lie-
belei).

—Ben Hecht i Charles MacArthur, au-
tors de Crim sense passió, tindran Noel
Coward de coilaborador en un nou film.

—James Cagney i Dick Powell, que es-
tem acostumats a trobar en les revistes de
gran espectacle de la Warner, figuren en
el repartiment dei Somni d'una nit d'estiu,
adaptat per Max Reinhardt 1

—Paul L. Stein emprèn La vida de
bohèmia, de Murger, amb Douglas Fair-
banks Jr., Gertrude Lawrence i Diana Na-
pier,

—Jacques Deval ha escrit un argument
de film per a Mistinguett.

—Paul Heuzé va escriure un llibre titu-
lat Fakirs, Fumistes et Cje., que li valgué
un procés per part de Tahra Bey, un faquir
professional d'escenari. Heuzé va guanyar
ei procés. Ara, amb el mateix títol del llibre,
Paul Heuzé roda un film a Niça,

(Vegeu a la pàgina 8 la continuació d'a-
questa secció, amb notes d'actualitat cine-
matogràfica.)

Pluja de reportatges
Els cineistes amateurs, d'un guant temps

ençà, se'ns mostren particularment seduïts
pels films de reportatge. En el concurs que
actualment celebra la Secció de Cinema del
Centre Excursionista de Catalunya, bona
part dels films que integren els programes
estan dedicats a aquesta especialitat, i a
jutjar pels títols de la llista de bobines rebu-
des a l'Associació de Cinema Amateur —
llista no pas tan nombrosa com ens pronos-
ticaven —, aquest concurs també serà prà
dig en reportatges.

Tenint en compte la imminència del Con-
curs Internacional, aquesta actitud dels nos-
tres amateurs no sembla pas la més apro-
piada, si hom té en compte que no és pre-
cisament aquesta branca la que més es co-
titza en la susdita competició internacional.
Cal esperar que a darrera hora es registra-
ran agradables i lloables sorpreses que con-
vertiran l'obra dels nostres cineastes en quel-
com anés ambiciós que un fecund magazine
turístic.

Marcel Achard ha tornat
de Hollywood

Homicidi obligatori
Ara que hem parlat d'El sotar dels acu-

sats...
Hi ha actualment, a Hollywood, un es-

criptor amoïnat : 1i cal matar un amic seu,
i això, naturalment, l'horroritza. L'èxit
d'aquell film (The Thin Man en anglès,
L'Introuvable en francès) dia fet decidir
que Dashiel Hammett, autor d'aquesta i
moltes altres novelles policíaques, n'escrivís
una continuació. Però no es veu amb cor
de fer-ho sinó assassinant un dels perso-
natges del film, i a Hollywood hi ha impa-
ciència esperant qui serà la víctima.

Es de desitjar que ni William Powell,
ni Myrna Loy, ni el trempat terrier Asta
siguin triats com víctimes.

Deu anys d'Elstree
Fa deu anys, J. D. Williams, un americà

de l'època de Mack Sennett, invità els pe-
riodistes a anar a Elstree.

Dret al mig dels camps, Williams va
fer un gest circular amb el seu bastó i va
dir:

—En aquests camps veureu un dia una
de les més importants ciutats del film de
tat el món.

Tothom el va pendre per tocat, i ara
que Williams ja fa alguns anys que és
mort, la seva profecia s'ha realitzat.

Actualment hi ha a Elstree :
British Internacional Pictures, que rodó

quaranta-cinc films l'any passat, amb un
volum de negocis de més de quatre milions
de lliures ; London Films Productions, de
mig milió de lliures, i que actualment am-
plia els seus estudis, i British and Domi

-nion Films, que té una part dels seus llo-
gada a la Paramount per trenta mil lliures
anuals!

siderar forçosa la incompat;bilitat entre art	 De tots els temes que els americans re-
i indústria, sobretot en el cas del cinema, i	 peteixen fins a esgotar-ne totes les possibi_
que aquest és efectivament una indústria, litats, la revista és aquel! que rediuen d'una
però és també, en molts casos, un art. Ho manera més freda I més mecànica. En
subscrivim totalment. I ens permetrem d'ex- aquest cas, parlar de fabricació en sèrie no
posar el nostre modest punt de vista.	 és pas excessiu. Després d'Ei carrer 42,



CRISI DE SINCERITAT
Moltes vegades, a la sortida d'una es-

trena, hem tingut ocasió de parlar amb al-
guns dels crítics que ens honoren amb llur
amistat. El crític i amic ens ha dit tot el
mal que pensava de la representació que

Teatre madrileny al segle XVII

pues en entrando en ma terra,	 passades metàfores sobre despertar el qui
cap de llus!	 als bordegats, dorm esdevenen coses reals davant el son
borinots castellanats, d'aquell servidor de Rugero.
nafrar-les la galta esquerra (III, XIX). CAPITÁN : El duerme bien descuidado

a	 ) ¿qarte	 heéu	 cuandohacered(p
A Vaiència, per aquest mateix motiu si- [despierte?

tuà Lope moltes de les seves comèdies, en CONDE :	 Huélgame que perderé
la	 València	 contemporània, 	 que	 coneixia, el temor deste enemigo,
però poques són les que s'esdevenen en e] CAPITÁN : Más vale un falso amigo
Principat,	 i	 encara	 aquestes	 generalment supuesto	 que vivo esté.
són històriques.

Una de les seves comèdies que té lloca CONDE :	 Las señas, si bien se advierte,

Barcelona és El despertar a quien duerme,
son de sueño,

CAPITÁN : 	 ¿Agora sabes
que esdevé	 en	 l'època	 comtal;	 quan	 un

anomenat Anselmo ha desposseït decomte
autores gravesque dicen	

es
Barcelona el seu nebot Rugero de Moncada. i	

a e	
la muerte?que es imagen

Coxoc :	 Muées	vele muerto.
Rugero de Montada — és a dir Roger de Devuélvele.

«Digne de Poitiersu amb Ida Rubinstein

28-11-35	 Mll^R	 5

EL TEATRE
LES COMÈDIES CATALANES DE LOPE DE VEGA I CONFESSIÓ D'UN AFICIONATA CRÍTIC De la cort de Rússia als balls russos

"El despertar a quien duerme"
s'ha estat jugant amb la metàfora de des-
pertar el qui dorm, en l'escena XX del se-
gon acte, Perote, servidor de Rugero, dorm
a la presó en el seu lloc perquè ell pugui
fugir ; aleshores el comte Anselmo contem

-pla Perote convençut no tan solament que
és Rugero, ans també que s'ha empassat
un verí que havia disposat per ell, el qual
li havia de servir un capità que finalment
no ho féu. En aquests moments totes les

L'estada de Lope de Vega a València el
familiaritzà amb les nostres coses i fins i
tot amb la nostra llengua, en la qual fa
parlar uns mots un graciós de la comèdia
El bobo del Colegio

Desde Madrid a Toledo,
dulce cosa, tierra mansa
cues desde Toledo a Almansa
¿qué puede ponerte miedo?

Montcada — vm en un poblet que ruetx
d'una certa autonomia, inconscient de la
seva personalitat fins que el comte Ansel-
mo, temorenc que es sublevi, fa que sigui
observat i inquirit dels seus desigs respecte
al comtat que li fou usurpat. Aleshores Ru-
gero es deixondeix i arriba a tenir una
perfecta consciència dels seus drets i de la
seva nissaga. I aquest deixondiment consti-
tueix la medulla i el sentit de tota aquesta
obra, plena, és clar, de tots els llocs comuns
sobre la semblança del somni a la mort i
a la vida, la seva rapidesa, els seus en-
ganys i el penediment d'haver-se deixondit.
Totes aquestes idees es resumeixen en un
sonet en el qual es barreja, ultra això, l'a-
mor que Estela, filla d'Anselmo, el comte
usurpador, té per Rugero :

Pide al amante celos el marido,
con que despierta al que durmiendo estaba,
y la que de ofender no se acordaba,
le deja por sus celos ofendido.

Priva el padre la reja y el vestido
a la doncella hu+nilde que no hablaba,
y con la privación, lo que ignoraba
sabe y escribe, y mira y deja el nido.

Tal vez a la justicia viendo, un hombre
dice el delito que ignoraba hiciese
publicando su culpa en ir huyendo.

Quien desconfía y pierde no se asombre
que no hay cosa más necia y peligrosa
que despertar a los que están durmiendo.

Aquesta, doncs,. és la idea central entorn
de la qual gira tota la trama d'aquesta co-
mèdia i segons la qual reaccionen tots els
seus personatges. De tots s'apodera l'obses-
sió del deixondiment i de les seves conse-
qüències fatas per a uns i sortoses per a
altres que a la fi de l'obra es permuten.
I a 'base d'aquests tòpics, Lope de Vega
crea una comèdia d'una gran envergadura
i d'un gran fons psicològic, no oblidant mai
els seus prodigis tècnics que fan que les
accions i els fets reals siguin realçats i
semblin ideals, i els fets i les accions irreals
o inversemblants vagin vestits d'un realis-
me i d'una versemblança que pugui plaure
i arravatar el públic. Aquest aspecte culmi-
na quan, després que des del començament
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CAPITÁN : 	 ¿Para qué
hasta que ya muerto esté?
(Aparte.) Mejor dijera despierto.

CONDE: Yo quiero satisfacerme.
CAPITÁN : ¿Posible es que se te oculta

el daño que te resulta
de despertar a quien duerme?

Això és efecte del perfecte domini de la
tècnica teatral de Lope que sap crear aques-
tes situacions tan reeixides i que té prou
força per dur el desenllaç de tota l'obra
als darrers minuts sense que es pugui saber
abans com acabarà.

Però ultra tot això hi ha moments que
una forta emoció poètica s'empara dels per-
sonatges ; sobretot de Rugero quan ha co-
negut que la noia que l'ha salvat de la
presó és Estela, la filla del seu propi ene-
mic, i ella, després de deixar-lo lliure enmig
del camp, fuig a cavall deixant sentir la
seva veu ja en la llunyania.

RUCERO: Estela, Estela, detente
Detente, señora mía.
El aire corriendo vence.
¡Señora, señora, escucha!

ESTELA : (De lejos.) Cobra tu estado, pues
[eres

hombre mancebo y Moncada.
RUGERO: ¡Ah! ¡'Plegue a Dios que tropieces

como no te hagas mal!
¡Ay, Dios! que no conociese
tantas veces a mi prima
Detenedla, álamos verdes
árboles, poneos delante.

ESTELA : (Más lejos.) Rugero, Rugero, em

	

un reino y una mujer.	 [prende
No me olvides, pues me tienes
tan grandes obligaciones.

RuGERo : Apenas razón se entiende.
¡Ay, cielos! ¿a quién se ha dad
tanto cabello como este,
que no le supiese asir...

Finalment, cal tenir present que és inúti
cercar algun antecedent d'aquesta comèdi
de Lope de Vega en la nostra història com
tal. Es obra tota ella d'imaginació, pretex
per oferir novament el tema del deixondi
ment, tan briliantment exposat i analitza
per Arturo Farinelli a propòsit de La Vid
es Sueño de Calderón. De fet, aquesta c
mèdia tant podia haver esdevingut a Cata
lunya com a altre lloc, ja que les allusion
locals són gairebé nulles, si exceptuem, po
ser, aquesta allusió posada en boca del gra
ciós Perote

Venid y beberéis de lo malvado...
ya entenderéis que digo malvasía.

MARTf DE RIQUEI

—Té, ara es fa uns tips de sortir de dies.
—Sí, és que s'ha tornat somnàmbul.

( 1 935, París)

ACTUACIÓ
PERSONAL

—

CAPITOL
de 1'excel' lent

3
a tenor basc

AGÜSTI
SETMANA GODOY

L^ intèrpret del
hermano P a-

fael" a la pel -

D olorosa
lícula

A LA DOLOROSA+'

el qual
joia musical interpretaràdi-

del mestre
verses cançons,
acompanyat

SERRANO pel mestre
ORTIZ DE
ZARATE

pobres de l'emperadriu. Es en aquest paper
que Diaghilew em va veure i es va fixar
en mi. Estava aleshores preparant els pri-
m.ers Ballets Russos : em pregà de pendre-
hi part interpretant Cleopatra I Schehera-
zada.

Amb ell vaig anar a París. Comptava
passar-hi un mes. M'hi he estat vint anys.

Fou aleshores que vaig fer coneixença
amb D'Annunzio. Totes les nits era a la
sala ; un dia vaig rebre una carta d'ell
pregant-me de rebre'l.

Així que em va veure, em preguntà si

jo acceptaria de crear un personatge que
ell havia concebut i que no podia ésser
creat sinó per mi. Es tractava del Martiri
de Sant Sebastià. E1 va escriure en francès,
senzillament perquè jo no parlava gaire bé
1'italià.

El mateix passà amb la Pisanella, que
és, amb Sant Sebastià, el paper que he
estat més feliç d'interpretar.

Això és dir que dec infinitament a D'An-
nunzio.

Es veritablement el poeta que m'ha com
-près millor. Si no l'hagués trobat, no hau-

ria viscut els minuts més bells de la meva
vida, i no pas solament al teatre!, car
havia acabat per no treballar sinó al cos-
tat meu. Em llegia el que acabava de fer,

jo li ho llegia també, i quan ens havíem
separat, no passava gaires hores que no
m'escrivís, o quatre ratlles o, de vegades,
llargues cartes. Així no és sorprenent que

el seu Sant Sebastià i la seva Pisanella
siguin una mica jo mateixa, jerquè nc
solament els havia pensat i escrit amb la

intenció que jo els encarnaria, sinó tambE
perquè jo havia seguit llur evolució i m'hi
havia interessat i lligat profundament.

D'altres grans amistats em foren caree
i profitoses per al meu art. La de SaraF
Bernhardt, amb la qual he treballat duran
tres anys. La de la Duse també, que fin
volgué venir a signar el seu darrer con
tracte a casa meva, perquè li semblav<
menys trist que la cambra d'hotel on vivií
aleshores.

Potser tenia un pressentiment del qui
l'esperava i de la seva fi pròxima, o potse.
esperava èonjurar la mala sort refugiant-s
prop de la meva afecció?

Jo prou hauria volgut, en efecte, que aix
li hagués portat sort, però ha anat d'alta
manera.

Amb tot, qualsevulla que sigui la mev
pietat envers aquestes grans figures que 1
mort o llur desig de solitud han aparta

FIRA DE LIÓ
(FRANÇA)

del 7 al i 7 de març de x935

de la meva ruta, no em crec pas amb el
dret de desviar-me del teatre.

Aquest desig de •perfecció que sempre
m'ha fet collaborar amb els més grans ar-
tistes vivents troba sempre manera de sa-
tisfer-se ; i vaig voler provar-ho en un dels
meus espectacles de la primavera passada.
Potser mai cap poeta o músic del qual he
realitzat les obres no han tingut en el ma-
teix grau que Paul Valéry i Maurice Ravel

aquesta preocupació en comú
amb mi. En efecte : un i l'al-
tre no són, fins al punt que
els és reprotxat de vegades,
el poeta i el músic de la per-
fecció?

Amphion és el primer poe-
ma que Valéry hagi escrit per
a l'escena, i aquesta vegada
no l'ha escrit sinó per la meva
promesa d'interpretar-lo. D'al-
tra banda m'hi vaig compro-
metre amb alegria ; cap. tema
no em fou més patètic : Am-
phion, triat pels déus i per
la musa de l'Arquitectura per
a crear la Música, es consagra
a la Mort en el moment ma-
teix de la seva apoteosi.,.
Es perquè s'adona que des

d'aleshores ja no val per a
ell la pena de viure més?
Es perquè s'adona que un

home no pot esdevenir déu?
Valéry deixa planar el dub-

te
Amphion puja al temple

mentre el poble l'aclama, perd
ben aviat ]'heroi es detura,
després es gira, torna a bai-
xar i es treu la corona...

La música d'Honegger
ateny verament, també, uns
accents d'una força magnífica
i d'una gran bellesa. Està bar-

. rejada íntimament a l'acció,
la qual cosa justifica Valéry

d'haver qualificat la seva obra de melodra-
ma, donant així de nou a la paraula la
seva significació primera de «música bar-
rejada al drama».

Al mateix temps que Amphion crearé de
nou el Valse de Ravel, però aquesta vegada
en el mateix quadro que ell li havia ima-
ginat. Serà un ball de somni a la cort im-
perial, en una doble sala de ball que ocu-
parà tot l'immens escenari de ]'Opera i
que, a més a més, semblarà encara no ésser
sinó la prolongació de la mateixa sala de
]'Opera. El teló s'alçarà sobre una multitud
de bells uniformes ï de toaletes de Cort...
també d'abans!

Tot això no viuré sinó alguns dies sobre
l'escena. Desitjo i espero que el record en
será més vivaç entre els que estimen el tea-
tre, la poesia, la música.., l'art, en una
paraula, per dir-ho tot, puix que jo m'he
consagrat al seu servei.

IDA RUBINSTEIN

Alguns records sobre D'Annunzio. - La meva corlaboracio

amb Paul Valéry i Mauriee Ravel

acabàvem de veure.	 Calia sens dubte que el gust del teatre
Quan l'endemà, nosaltres — ilusos que fos innat en mi perquè hagi sentit tan po-

som ! — hem obert el diari i hem passat tentment la seva atracció, car he estat edu-
els ulls per l'article del nostre crític, en lloc	 cada en un medi que li era ben aliè.
de llegir-hi el judici sever que la conversa	 De criatura, a penes he assistit res més
ens havia fet esperar, no hi hem trobat que a ballets, i encara en ben rares oca-
sinó uns elogis deixatats, uns compliments	 sions.
amicals, uns adjectius amables...	 Els meus, debuts daten de Sant Peters-

Com ha anat això? Simplement, a l'hora burg ; tenia quinze anys, i representava
de traslladar damunt del paper el seu pon- Antígona en un espectacle donat per als
sament, el crític no s'ha vist amb cor d'ig-
norar les relacions d'amistat que el lligaven
amb autor i intèrprets ; o bé, no existint
aquestes relacions, l'home ha cregut que
fet I fet no valia la pena de crear-se pos-
sibles enemics, ni de promoure, amb la de-
claració de la veritat, un petit escàndol en
el nostre món teatral i periodístic, tan tran-
quil d'habitud.

Consti que no assenyalem cap crític deter-
minat. Assenyalem tota la corporació. Nos-
altres mateixos, en la nostra breu història
de crítics teatrals, portem també a la cans-
ciència algun d'aquests pecats. Hem tendit
sempre, però, a procurar que els pecats fos-
sin el més venials possible.

Aquesta manca de sinceritat crítica és
molt greu. Gairebé estem temptats d'escriu-

1 re que és la cosa més greu que pot succeir
-li al teatre d'un país. A nosaltres poden

fallar-nos els autors, poden fallar-nos els
directors, els intèrprets... Però allò que en
cap cas no hauria de fallar-nos és la crítica.
La crítica viu desinteressada de totes les
contingències materials que són les que ma-
legen els altres elements. Autors, directors
i intèrprets tenen una excusa suprema : la
taquilla. Una crítica venal i cínica podria
adduir excuses d'un ordre semblant. Però
el teatré català és tan miserable que no li
sobren cinquanta cèntims per a comprar la
crítica. Aleshores, per què aquesta manca
de sinceritat?

Caldria cercar-ne les raons en un mal
entès concepte de l'amistat que priva en el
nostre món intellectual i artístic. Aquí, tots
ens coneixem. I, naturalment, es fa difícil
escriure quelcom desagradable respecte a
un amic que mitja hora més tard trobarem
a la redacció, al passeig, al cinema. Ales-
hores, mentim, i llestos ! Sense tenir en
compte que mentint ens enemistem amb els
lectors, cas que aquests arribin un dia a
descobrir les nostres mentides. Perú els lec-
tors rai!, qua ens són desconeguts...

Aquesta crisi de sinceritat, justificada en
l'amistat, en el fons és una crisi de civilit-
zació. Ve del • fet que a casa nostra encara
no hem sabut trobar el terme mitjà entre
l'elogi incondicional i la rebentada. Ens
manca l'art d'expressar els judicis més se-
vers en una forma correcta i civilitzada.
Al crític Ii manca l'art d'expressar-los, i al
criticat li manca l'art d'apreciar-los.

Per amenitzar aquesta confessió nostra,
aportarem alguns exemples. Recentment, en
dos teatres barcelonins, han estat estrenades
respectivament dues obres, l'èxit de les
quals ha estat notablement perjudicat pel
fet que un parell d'actrius illustres s'en-
tes`.essin a caracteritzar les protagonistes
que, en la imaginació i en el text dels au-
tors, diferien sensiblement de les condicions
físiques de les actrius illustres

La poca correspondència entre el perso-
natge t la intèrpret, en els dos 'casos, era
evidentíssima. Saltava a la vista. Tant, que
el comentari estava en la boca de tots els
espectadors. Doncs bé : ni un sol crític no
ha reportat el fet. Al contrari, tots han tro-
bat que les actrius en qüestió interpretaven

llurs personatges amb encert, etc.
I nosaltres preguntem : quin mal hi ha-

via a dir, amb tots els respectes, a les
illustres actrius que certes coses — fer d'in-
gènues, per exemple — no els escauen?
S'hauria' ensorrat el món?

Quin mal hi hauria — en un altre cas 
—a dir al senyor X, autor notabilíssim, que

aquesta vegada s'ha equivocat i que la seva

obra no està a l'alçada del. seu prestigi,
en lloc de dir-li hipòcritament que ha escrit
una bella comèdia?

e	 Quin ma] hi hauria a dir al director se-
nyor Y que la seva tasca ha estat rodona-

ment equivocada i que la seva mise en scène
és pròpia d'un bolo suburbial, però mai

o d'un teatre que aspira a guanyar les se-

leccions, en lloc de dir-li hipòcritament que
hom notava la seva mà intelligent i que

1 la presentació era molt digna?
Podríem repetir aquestes preguntes fins

a	 a l'infinit. La crisi de sinceritat crítica és
t tan profunda, que de vegades esvera com-

provar-la. Caldria que tots els crítics es
t posessin la mà al pit i pensessin que com-

portant-se així enganyen els autors, els di-
a	 rectors, els intèrprets I els lectors. Que allu-
°	 oyen indefinidament tota possibilitat d'es-
- mena. I que fan un flac servei al teatre del
s país, que tots diem que estimem tant.
t-
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(Carta oberta a Maurici Serahima)
Estimat amic : El teu article publicat en

el darrer número de MIRADOR, sobre la co-
incidència de fons i forma entre el meu
poema L'Hereu Riera i un poema d'Imbert
Galloix, m'ha interessat vivament ; tot el
que dius en el teu article està ple de sug-
gestió, i al mateix temps que agrair-te la
gentilesa i amabilitat amb les quals sempre
tractes els meus escrits, m'obliga a fer times
aclaracions.

Tu acceptes en primer lloc la possibilitat
d'una influència del poeta Galloix sobre els
meus versos, suposant, naturalment, la pos-
sibilitat que jo conegués l'obra del poeta
Galloix• Després sembla que t'interessa el
coneixement íntim, el com i el porqué en
la gestació i i'infantament de les obres lite-
ràries, i et lamentes del desconeixement que
en general hi ha al nostre país de la tralee-
tòria secreta que han seguit les obres en
la consciència d'un escriptor abans d'ésser
conegudes pel públic. No hi ha dubte que
fóra curiosíssim conèixer la vida privada de
molts escrits, dels quals només sabem l'a-
parició solemne o :modesta, però ja defini
tiva, en les ,planes d'un llibre, i dels quals
se'ns silencien tots els moments—d'un po-
sitiu interès humà i literari—, perquè ha
passat l'obra en el seu contacte secret amb
l'autor. Això, allèn d'explicar i aclarir mol-
tes coses, serviria per donar un punt de
passió i de vida a les crítiques i als comen-
taris, allunyant-los de la retórica i del llac
comú i acostant-los a1 realisme. Els exem-
ples que cites de Maragall donen una idea
justa d'això que dic.

Pel que fa referència al meu modestíssim
cas, ja que tens l'amabilitat d'interessar-
t'hi, dec dir-te que el poeta Imbert Galloix
m'ha estat absolutament desconegut, fins
ara que l'he descobert en el teu article; com
també puc dir-te que no havia llegit mai
els seus versos, que tu cites i que tenen un
parentiu tan fort amb els meus versos de
L'Hereu Riera. I confesso que és curiosís-
sima la semblança, i encara ho és més con-
siderant que els versos de Galloix estan es-
crits en un metre raríssi.m i tan poc usat
com vulguis entre els poetes francesos, me-
tre que és exactament igual a l'hendecasíl-
lab popular, dit també de gaita gallega i
emprat sovint en la versificació italiana,
castellana i catalana.

Respecte dones a la influència que jo ha-
gués pogut sentir del poeta Galloix, dec dir

-te que és impassible absolutament per totes
les raons exposades.

Quan jo vaig escriure L'I-lereu Riera deu-
ria tenir divuit o dinou anys, i no recordo
altre element literari que influís en mi per
escriure'l, que les dues cançons populars
L'Hereu Riera i La Mort de la Núvia: Si
recordes el meu poema veuràs que els dos
poemes populars hi tenen un ressò viu, i
La Mort de la Núvia encara d'una manera
més directa. El fet de barrejar-hi l'encís de
la nit de Nadal és una cosa que no sé per
què se'm va acudir, però que em sembla
que no necessita explicació perquè és natu-
ralíssima ; el Nadal és la solemnitat més
poètica, més viva i més popular, per tots
els que som fills d'una tradició cristiana.
EI fet que jo, en aquest poema i en tants
d'altres, hagi insistit en el tema nadalenc
és un fet biològic i un producte tradicional i
res més, i no és fill de la influència ni de
la suggestió de cap lectura. I en el cas de
L'Flereu Riera hi ha encara un element
que d'una manera fatal em duia cap a la
contemplació nadalenca, que és el metre del
poema, exactament igual que el metre de
la cançó del Noi de la Mare, la més tendra
i més popular de totes les cançons catala-
nes.
Això és tot el que puc dir respecte a la

vida íntima d'uns versos meus escrits deu
fei vint-i-dos o vint-i-tres anys, en els quals
d'una manera tan nconscient, coincidia amb
la forma i amb l'esperit d'un joveníssim
poeta, com jo era aleshores, mort l'any
1828, i gairebé desconegut entre la gent de
lletres.

I no em cal dir res més, sinó que dis-
posis com sempre del teu bon amic i servi

-dor,

Josce MARIA DE SAGARRA

Les darreres novetats en

llibres francesos les troba

-reu primer que enlloc a la

LLIBRERIA

Louis Bergé
Rambla del Centre, ig
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«La Donsayna"
volen ; ja en el número segon fan aquesta
Advertensia : «Encara que molts ho saben
y ya ho han vist, bo será advertir per si
acás, que mosatros escribim en valeisiá
tal com es parla en lo dia ; de modo que en
conter de escriure mitjana, posem micha-
na, que es com millor s'enten ; a contes de
escriure lleig y vaig, 'posem llech y vach
a conte de roig y goig, posem roch y goch
y asó ho diferensiem de Vich y Munich es-
cribint Vic y Munic, y així en lo demés.

Ara ya ho saben ben claret;
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Dissabte passat va concedir-se el Premi
Folguera '934 a Variacions líriques del poe-
ta Josep M. López-Picó. Ara com ara; ja
són tres els poetes que hem vestit amb
aquesta màxima consagració. Carles Riba,
Josep Carner i l'esmentat fa un moment.
Aquests tres. noms, junt amb el de Josep M.
de Sagarra, són els que han pesat d'una
manera més indefugible sobre la moderna
lírica catalana. La seva influència, la força
coercitiva d'una dita o una paraula seva,
han estat tan fortes que segurament no es
pot anomenar cap poeta que no hagi sentit
algun moment acarnissar-se sabre seu un
vol, que ell prou voldria lluny, de sugges-
tions i expressions d'origen ben fàcil de
determinar. Assenyalaríem si haguéssim
I'estúdiar totes aquestes influències, etapes,
canvis o successiáns de mandats. Es curiós
de veure aquest seguit de petites reaccions
que allunyen o solliciten un nom. Tothom
sap, per exemple, que a tal any un primer
llibre insegur era comandat per tal nom.
Veure aquests primers llibres és veure el
fil divers i constant d'aquestes influències.
Adés era Carner, o López-Picó o Sagarra
avui, ja us deureu haver fixat que el que
pesa més sobre la nostra jove lírica sen-
sible és Carles Riba i, ben curiós, essencial-
ment per coses d'un ]libre no publicat en-
cara i que s'ha llegit dispers en fulls de
diaris.

Així, doncs, res més normal i més en-
raonat, per ara, que aquest nostre premi
de poesia. Després de tot, i per totes les
circumstàncies imaginables, calia que fos
així. Era el reconeixement, si més na, de
la categoria d'un domini literari indubitable.

J. M. López-Picó és potser d'aquests poe-
tes el que resta ara, en aquest dia, una
mica més allunyat de la vida íntima dels
que viuen i escriuen la poesia. Constatem
un fet que anys endarrera era ben altra-
ment. Amb tot, la importància de la seva
obra lírica, i malgrat el vaivé dels gustos,
no pot ésser en cap moment negligible.
I ara, en aquesta sortosa avinentesa, menys:
A les innombrables pàgines que la seva
poesia ha fet escriure a la crítica del país,
afegim-hi quelcom. Tempten de dir—o de
repetir—alguna de les seves característiques.

Es ben veritat que J. M. López-Picó és
el menys sensual dels nostres poetes. No
diu mai la pell o la carn de les coses.
No hi ha color en els seus versos. Tot e'
que directament coneix l'ull o la mà és
bandejat del seu món. L'interessa només
l'essència quintaessenciada de tot i el que

L'actualitat literària

Emerencià Roig 1 Raventós
Ha mort, fa pocs dies, Emerencià Roig

i Raventós, germà del conegut metge-novel-
lista. La seva poca salut l'havia confinat,
feia temps, en les platges de clima benigne,
i els seus lleures s'havien esmerçat en obres
tan interessants d'erudició com La Marina
catalana del Vuitcents i La Pesca a Cata-
lunya, editades per l'Editorial Barcino, lli

-bres importants en una branca de la nostra
bibliografia que no ha tingut el conreu que
la nostra tradició marinera feia esperar. El
darrer llibre que publicà fou Sitges dels nos-
tres avis, evocació pintoresca i anecdótica
d'una de les viles catalanes que més direc-
tament ha estat influïda per la navegació
i, sobretot, pel comerç amb allò que, fa
quaranta anys, els espanyols en deien Ul-
tramar.

Les dots,d'E.merencià Roig com a recer
-cador de dades i la seva especialització, que

la seva naixença i la seva residència feien
més fàcil, en temes de la marina catalana,
feien veure en ell el futur historiador d'un
aspecte tan important de la nostra renai-
xença com fou la forta correntía de comerç
i d'emigració que, el segle passat, s'establí
entre la costa catalana i Amèrica, especial-
ment Cuba i Mèxic. La seva mort prema-
tura ens haurà privat d'un bon escriptor i
d'un investigador pacient, aquí on no n'a-
bunda gaire l'espècie.

Félix Cardona, o l'explorador
anfi=Ear4arí

Per als socis del Conferència Club fou
ema agradable novetat trobar-se amb un
conferenciant, català com ells, que en plena
joventut exhibia, amb una simplicitat mera-
vellosa i una absència absoluta de malícia,
uns viatges prestigiosos d'exploració, en la
regió de ]'Amazonas, plens d'entrebancs i
imprevistos, i que demanaven el reportatge
cinematogràfic, encara que la força de sug-
gestió de Cardona, orador primari però que
diu coses interessants, arribava a fer-lo in-
útil moltes vegades. En lloc de ponderar
les dificultats de la seva tasca, els resultats
de les seves expedicions, Fèlix Cardona, fill
de Malgrat, marí, topògraf i botànic, rebai-
xava, amb un llenguatge casolà, els perills
que hom troba en un país de salubritat
gens satisfactòria i només poblat d'indis
més o menys pacífics i de bestioles més o
menys agressives, i es presentava com un
admirable anti-tartarí.

« Garbí')
Es sorprenent i satisfactori tenir entre

les mans una revista com Garbí, butlletí de
l'Escola de Mar de Barcelona, en la qual
hom troba, en tota la seva directa sinceri-
tat, la vida exemplar d'una escola que sap
interessar els seus deixebles i fer-los colla-
borar en les tasques de direcció i d'ordena-
ció. Les mostres de les activitats literàries
dels petits alumnes de l'Escola de Mar, d'una
frescor encisadora i nua d'artifici, revelen
l'excellent actuació de Pere Vergés, poeta
i pedagog abnegat.

hi ha de més ocult i remot en qualsevol
replec d'ésser o objecte. La seva poesia és
un abocar-se a la idea de les coses o, en-
cara més, una persecució del símbol trans-
cendent de les coses. I per aquest motiu,
la recerca i la troballa del perfil i de la
línia, d'una calligràfica figuració que té
!'aire d'una descoberta, és, en darrer terme,
l'únic joc que interessa. El món, com s'ha
dit,. es despulla. I el que hi hagi de més
particular i concret és substituït per la me-

J. M. Lò f ez-Picó

tàfora abstracta, per la categoria indife-
renciada d'un somni o d'un acte.

La sensació que produeix tot aquest edi-
fici bastit amb elements tan purs i tan
austers i d'un simbolisme que cal descobrir
darrera d'imatges que vénen sense fressa
i sense pes, és una .mica la d'un joc difícil
que cal que facis teu amb compte i esforç.
El lector no pot aturar-se admirant sola-
ment la bellesa d'uns sons o d'unes imat-
ges i fent-se la illusió, massa còmoda, que
tot s'acaba amb aquest castell de sons i
d'imatges. La poesia lópez-piconiana pos-
seeix sempre un doble fons essencial, en-
cara que a vegades es malmeni amb tants
espectres, sollicitats:per una imaginació una
mica aviciada i .massa pròdiga del joc pel
joc. La lluitad'aquests dos elements poètics
—sentit d'alguna cosa que cerques i es-
garriament de les paraules que han d'ex-
pressar aquest sentit—dóna a vegades un
escalf humaníssim a la seva poesia. Vol
dir la troballa d'un pla sobre el qual pugui
debatre's quelcom : vol dir la possibilitat de
la caiguda. Precisament aquesta possibili-
tat moltes vegades salva el poeta d'un aire
fred que el voltaria si es deixés endur per
la seva tendència, gairebé impertinent, cap
a la sentència. López-Picó viu tant dintre
d'un món segur, la seva fe és tan absoluta,
que afirma sempre. Per a salvar-se d'una
seguretat, gosem dir excessiva, qualsevol es-
pectacle o imaginació de lluita serveix. Ló-
pez-Picó l'utilitza sovint i moltes vegades
en la forma ben elogïient del mite. Una
consegvència d'aquesta seguretat, miracle
de fe pot dir-se, és aquest doll d'entusiasme,
d'optimisme frenètic, que abassega el cant
del poeta. López-Picó és el poeta de la
joia. Es, i podria ésser-ho encara més, el
poeta de l'himne. Tota la seva complexió
espiritual l'ajuda perquè la seva poesia tin-
gui aquest accent gairebé claudelià. I és
precisament aquest escalf del mateix tipus
que el que es mou en els himnes d'arreu
i de sempre el que dóna llum i glòria a la
seva poesia.

Variacions líriques, el nom del ]libre que
ha obtingut el premi, no és pas un dels
seus millors llibres. Pertany al sector de la
seva obra sovint circumstancial i enduta
massa pel fervor i el cultiu de la dita. La
facilitat per a fer dites és—passeu la frase
—la perillosa sirena de la lírica lópez-pico-
niana. La seva prosa, ja ho veieu, se'n
ressent lamentablement. 1 no diem això per-
què volguéssim veure el poeta alliberat to-
talment d'aquest deport. Les paraules s'a-
drecen només al que hi ha d'excés, i gairebé
de vici, en aquest teixir inlassable. La fàcil
qualitat s'ha convertit una vegada més en
el primer perill.

Jonx TEIXIDOR

EL GAT DE LUXE

—Tu ets això que en diuen una rata?
—Sí.
—Doncs vés a la cuina i fes-te menjar

pe] gat de servei.

EIsperiòclics
Entre la segona i tercera època d'El Mole,

ço és entre 1840-1855, aparegué a València
un nou setmanari que publicà sols tretze
números.

La Donsayna, collecció de música alegre
i divertida en solfa valenciana per El Sueco
i Nap-y-Col, o sigui Josep Bernat i Baldoví,
director i fundador, que llavors residia a
Madrid per ésser diputat, i Josep Maria Bo-
nilla, ajudats per Pasqual Pérez.

Sorti el primer número l'i de desembre
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de 1844 , i el darrer — el 13 — el 23 de fe-
brer de x8}5; era eminentment literari, fugí
de ficar-se en política... i la política el va
matar. Ja quan Baldoví i Bonilla van 11an-
çar al carrer el prospecte anunciador de la
sortida del dit setmanari, començaren a
ploure a la redacció un gran nombre d'anò-
nims.

En el número z del setmanari Naj-y-Col
(Bonilla), publicà una Introducció pegant
fort als polftics i a la política : o...cuant un
español diu la nasión está muy mal, vol dir
que a ell no ]i va be... cuant un atre diu
la i5atria es f elís, vol dir que la seua pancha
está plena, porque pancha y patria es tot u...»

Doncs bé, aquestes i altres innocentades
massa sabudes de la vida política, aixecaren
una polseguera d'anònims que feren escriure
a Josep Maria Bonilla en elnúmero 5 del
dit periòdic un article titulat Veritats molt
groses, en el qual es defensava dels atacs
de què era objecte i posava com draps bruts
cls autors dels anònims perquè li llançaven
en cara que les idees polítiques de Baldoví
i d'ell no eren molt afines.

Nous anònims inflaren la cosa, i en el
número g i sota el títol Va en tota forma-
litat, altra vegada Bonilla insistia en el tema
i es dolia de l'actitud que contra d'ell ha-
vien pres un grapat de comunicants i expo-
sava el seu intent de retirar-se de la redac-
ció de La Donsayna, i en el número io,
El Sueco (Bernat i Baldoví) publicava un
Manifiesto a los españoles o sea, dos parau-
tetes als suscritors de La Donsayna, en el
qual deia que fallant el músic major dels
tres que componien la banda i faltant poc
per al trimestre de subscripció, en finar
aquest acabaria la seva vida el periòdic, com

així va passar.

Les pàgines de La Donsayna estan plenes

d'aquells acudits frescos i d'aquell humor sà
dels seus autors. Res més? Dissortadament
res més, com no sigui la poca-solta que és
la característica de les coses que féu Bal-
doví.

Vegeu si no aquest epigrama seu

Ahir li van preguntar
a un chiquet sa mare en Tous:
Què vols fill, pera almorsar?
et fas llonganisa u ous?
y el pícaro del chiquet,
solcant la llengua y la risa,
contestà molt satisfet .
Fasam .ous en llonganisa.

Un bell grapat de treballs humorístics en
prosa i vers publicats a La Donsayna s'han
fet popularíssims, és clar que entre badocs

de poble, com per exemple : Los Misterios
de Patraix, Versos d'Estambit, Declaració
amorosa, L'Estudiant remullat, A la Reina
Isabel II, però sobretot la Carta de Sento
Reseroles a Pascualo Ratolí i la contesta
d'aquest, i els célebres Epitafios del Semen-
terio de Canta-Cucos, superiors mantes ve-
gades als epitafis del Cementerio de Momo
de Francisco Martínez de la Rosa.

Vegem-ne uns quants

Así está aquell llet de marres
morí de tant de f artar ;
y per la afisió a menchar,
menecha encara les barres.

En esta fosa tan baixa
está un famós eheneral
que sols tenia de tal
l'orgull, el nom y la faixa.
Según disen y descurro
lo demés era de burro.

Inés li dien a esta,
nom bonito pera dona
tenint una D en la cresta.

Esta es la fosa d'un sastre
que cusint una levita
li entrh el mal de la Pepita
y es quedá com un pollastre

#r

L'ortografia com heu vist, és un desas-
tre. Baldoví, Bonilla i Pérez saben que es
pot fer una mica més perfecta, però no

(*) Vegi's MIRADOR, núms. 29J, 297, gos
i 310.

VARIETATS
Joaquim Folguera	 i

En escaure's l'aniversari de la mort de
Joaquim Falguera la collecció popular Els
Nostres Poetes ha publicat un nou volum
que conté, ultra un pròleg de Josep Maria
López-Picó, una tria de trenta poemes es-
collits entre tota l'obra del malaguanyat

poeta. E1 fet de trobar-se exhaurits gairebé
tots els llibres poètics de Folguera dóna
més oportunitat a aquest volum, Josep Ma-
ria López-Picó, un dels amics més íntims
de Joaquim Folguera, ha evocat la perso-
nalitat i l'obra del poeta d'una .manera suc

-cinta però encertada i reeixida. Una com
-pleta bibliografia posada a la fi d'aquest

volum, on consten, a més de totes les obres
de Folguera, els treballs que en llibres i
revistes li han estat dedicats, és apropiada
per a tot aquell que vulgui estudiar la per-
sonalitat i l'obra del nostre gran poeta.

Els guanys de l'escriptor
John Boynton Priestley, novellista famós,.

a Anglaterra, es troba un diumenge, en lle-
gir el diari, que li atribueixen uns guanys
superiors a cinquanta mil lliures l'any, afir-
mació que el sorprèn tant com si hagués
llegit que acabava de guanyar un premi
de bellesa. I en un article aparegut a The
Star recomana a les persones sensates que
divideixin almenys per cinc les xifres fan-
tàstiques que sentin enunciar quan es tracta

d'aquestes qüestions
uSi un escriptor dramàtic percep cent lliu-

res per setmana per la seva obra, ja pot

estar ben content. I si aquesta obra s'a-

guanta al cartell cinquanta setmanes—qua-
tre-centes representacions—, és gairebé el
màximum que es pot aconseguir.

»Es pot ésser un bon escriptor dramàtic
i haver escrit obres durant trenta anys,

sense haver percebut mai uns drets sem-
blants. I amb tot, com acabo de dir, l'èxit
més gran no dóna pas més de cinc mil
lliures.

»Un noveilista d'èxit no pot esperar ven-
dre més de cinquanta mil exemplars del
seu llibre. Quant en treu? Tot al més qua-
tre mil lliures. 1 no hi ha gaires novelles
de les quals es venguin cinquanta mil exem-
plars.

»Si fos possible che totalitzar, d'una ban
-da, el temps que esmerça un escriptor en

el seu treball i d'altra banda, el que li
rendeix, es veuria que el resultat no té res
de mirífic. La professió d'escriptor no és
molt remuneradora.»

1 això ho diu un autor anglès!
Priestley acaba afirmant que és impos-

sible fer-se immensament ric exercint una
professió liberal:
«Si voleu guanyar una veritable fortuna,

no espereu arribar-hi fent obres de teatre,
simfonies o quadros. No he guanyat mai
cinquanta mil lliures l'any. Però si fos així
no me n'avergonyiria pas. Aquests diners
els hauria guanyat honradament, car un
escriptor treballa de debò... Però els altres
—els que tenen realment cinquanta mil lliu-
res i més d'ingressos anuals—, han guanyat
sempre de debò aquests diners? Es sabut 1
sempre com els ve llur fortuna?,,

PREMI FOLGUERA 1934

Josep Maria Lòpez-Picó

R. T. M. I	 (Ahora, Madrid)

A

después no vinga en cuentos
algun docte de cuina.»

D'aquesta manera s'iniciava
la nostra Renaixença, tallant

'	 a tort i dret, sense cap mena
d'escrúpol, traient-se mals de

i.s DF 184.	 cap, afonant en comptes d'en-
lairar; fent una veritable des-
troça i quedant-se tan tran-
quils.

I aquesta mania d'escriure
el valencià tal com es parla,
és un dels molts tòpics que
usen encara la colla de valen-
cianistes analfabets que patim
en l'actualitat per, aquesta ter-
ra, que tancant-se en un pan-

valencianisme ridícul i buit
completament de contingut,
són una espècie de plaga de
la llagosta en el florit i pro-
metedor camp de la nostra Re-
naixença.

Per tots els indrets del País
Valencià es llegia La Donsay-
na. En acomiadar-se dels seus
subscriptors ho fa en vers i
està trenta-dos versos citant

Facsímil del primer número de «La Donsayna»	 pobles de tots els recons de les
nostres comarques, de l'horta,
del Maestrat, de la Plana, de

la Marina, etc., i encara continua en prosa,
afegint que també es llegia a Catalunya, As-
túries, Extremadura, Sevilla, Terol, etc.,
ço és on hi havia valencians.

A València es venien uns tres-cents cin-
quanta exemplars ; a Madrid, cent-vint ; a
Sueca i Xàtiva, vuitanta, i així a poc a
poc amainant en els altres pobles.

Mort La Donsayna al poc temps de néi-
xer. Fugint del foc de la política, caigué a
les brases.

ENRIC SOLER GOD^ES



Rafael Llimona — Paisatge
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LES ARTS IELS ARTISTES
Le expo^6cûoffm La dignificació del Palau Güell

Josep Clarà
.,i	 la	 negligència	 del	 valor	 inapreciable no topar massa fort amb les reserves que tes	 quc	 les preades	 tapisseries flamenques

que anomenem uoportunitat» representa una llavors	 li	 oposaven	 els	 mateixos	 que,	 no que fins fa poc tapissaven només que la
font de fallides per a l'individu, la font ad- gaire més tard, amb llurs desaforades im- part superior de les seves parets, difícilment
quireix	 tat	 un	 rengle	 de	 brocs	 quan	 l'ai- precacions	 a	 la	 genialitat,	 l'havien	 d'anar tindrien cabuda en	 altres cases triades en-
ludida negligència es refereix al	 patrimoni empenyent cap a una exageració poe con- tre les	 més espaioses de la	 ciutat.	 AI bell
collectiu dels ciutadans.	 En	 diverses	 i	 ex- trolada	 de	 principis personals	 ben	 discuti- mig del pis s'estén un gran saló realment
cessives ocasions Barcelona ha sofert el càs- bles. D'altra banda, D.	 Eusebi Güell i Ba- I impressionant ; pinyol central al qual queda
tig	 inherent a l'oblit d'una veritat tan ele- cigalupi,	 l'edificador	 del	 palau,	 represen- supeditada	 tota	 l'estructura	 de	 l'edificació.
mental. Que els perjudicis amb què ha es-
tat pastada aquesta lamentable experiència
serveixin, almenys, per a estalviar-nas d'ha-
ver cíe tornar a gemegar inútilment l'ende-
mà mateix d'haver girat l'esquena a una
altra oportunitat que venia a trucar la nos- j
tra porta `

Ja fa alguns dies que el palau Güell del
carrer Nou de la Rambla és per llogar. A
més,	 creiem saber que el seu actual pro-
pietari	 estaria	 disposat	 a	 vendre'l	 dintre
condicions segurament força enraonades en ''.
relació	 a	 l'elevat	 valor	 intrínsec	 de	 1'edifi-
ci.	 Fins aquí, el fet, en ell mateix,	 no al-

tel"1rapàssa	 en	 cap	 sentit	 els	 límits	 del	 flor-
mal ; especialment si el considerem des ib
la tanca que a tot arreu prohibeix d'envair
el	 delicat	 terreny	 dels	 interessos	 privats.
Però, de cara a la ciutat, el palau Güell sig- t
nifica alguna cosa més que aquella casa de
lloguer de mà dreta o de mà esquerra. Pos-
seeix un mèrit extrínsec altament represen-
tatiu, en funció del qual Barcelona—partint
de les circumstàncies esmentades —té el deu -
ne moral inexcusable d'interessar-se activa-
ment	 pel	 futur	 destí	 d'aquest	 gran	 casal
aristocràtic..

Seria absurd negar la importáncia cabdal
amb què es destaca e1 període iS$o-iq[o din-
tre el fenomen de la desconcertant eclosió
de la Barcelona moderna. A mesura que es -
desgasta el contrast imposat per les inevita- Escala del gran salóbles reaccions del gust i que la perspectiva
creixent permet d'anar destriant el fonamen-

E1 conjunt d'obres de què Josep Clarà
s'ha valgut per fer una exposició a Can
Parés és una de les coses més eclèctiques
que s'hagin pogut veure a Barcelona.

No hi manca ni hi sobra res. Es un punt
just dificilíssim d'assolir que diu a basta-
ment de la formidable maduresa del nostre
artista en aquest instant que ha passat,

d'ara, quan encara té anys per córrer per
a fer ben copiós el seu mestratge.

No enumerem cap altra obra ni estenem
més les consideracions. Deixem Clarà amb
els recursos d'enjudiciament acabats, segurs
que en tornar-nos-hi a referir haurem d'a-
plicar-los de la mateixa forma, tal com es-
cau a la conseqüència de la seva labor que
s'ha anat fent ascendent fins arribar al límit
assenyalat.

per joia del nostre país, per la consagració
definitiva sorgida del màxim certamen ar-
tístic de l'any.

Clarà ha volgut investir l'alludida expo-
sició de la seva més gran categoria i per
tant ha aplegat vuit obres modèliques, entre
les quals figura la que obtingué el Premi
( ampeny, i les ha deixat exposades amb
1'àçtitud del que arreplega tot un historial

Josep Clarà — Tors de dona

i J l'bfereix amb • la confiança de servir un
ihterès nacional;

'Centra la sala un Apolló que ha enllestit
per -al museu. que'Pau Casals va fènt-se-a
la seva finca de Sant Salvador. Destinat a
funció decorativa, ja que serà emplaçat al
jardí, l'estàtua citada renuncia a aspectes
reclamables a, altres obres que per llur di-
ferent, finalitat han de resumir les conquis-
tes amb què l'escultura s'ha
anat fent d'ençà que Rodin
va dir-hi la seva. L'esmentat
Apolló, és indiscutiblement una
obra mestra amarada d'un
classicisme ideal, i segurament
una de les més importants de
les que el nostre país podrà
enorgullir-se.

Però és a la resta del catà-
leg on trobem aquell Clarà de
la bellesa transcendental apli-
cada sobre models que viuen,
que tenen damunt seu la fa-
cultat d'esdevenir més hu-
mans, per la raó que en rea-
litzar-los l'autor no ha hagut
de tenir en compte les neces-
sitats reclamades per l'empla-
çament. Preferim aquesta mo-
dalitat. Ací l'escultor assoleix
el límit de la seva carrera ar-
tística.

Pot assegurar-se això darrer
examinades les peces Cap de
aoja, Tors de dona i la que obtingué el Premi
Damià Campeny.

L'escultor Josep Clarà va néixer al món
de l'art per a efectuar més que les obres que
acabem d'esmentar i tantes altres que en
trobaríem, l'essència d'elles, l'emoció de què
van farcides, l'eurítmia i aquell concepte ge-
neral que posa de manifest la substancialitat
de la bellesa que Clarà ha fet efectiva de
dèbò en la història del nostre art contem

-porani.
En possessió, doncs, de la virtut de què

hem parlat, només farà que acréixer-la en
moments donats, però el que se'n diu el
seu destí, aquest ja l'ha desbordat a hores

Rafael Llimona
La de Rafael Llimona és una altra de

les grans exposicions que obliguen l'ús dels
mots encomiàstics i que tenen el mèrit de
fer caure en desprestigi els qualificatius de
les ocasions inestables, afortunadament poc
familiars d'un temps ençà a les sales de
la nostra ciutat.

La sensibilitat, que és una potència re-
duïda moltes vegades, és en Llimona d'una
elogiiència singular. A base d'ella única-
ment podria fer veritables bogeries pictò-
riques. Però el cas és que la defuig com
element primordial i la nua amb la com

-panyia d'un abigarrat estol de complements
que sempre s'afileren a la veu de la finor
i la distinció característiques„ Tot això re-
unit es transforma en un camp amplíssim
que Llimona practica amb una gran fe i
perseverança i del qual treu una perfecta
unitat. L'exposició que ocupa la sala gran
de can Parés representa un moment ideal
P€r l'artista, en el qual no figura res o ben
poca cosa d'inconcret, d'aquella inconcreció
que a instants ha perjudicat Llimona.

Aquest defecte que acabem de citar, ma-
nifestat per un eludir objectivitats ofegant

-les en un devessall de color, s'ha esfumat
considérablement en la seva producció.

. Només hi ha alguna clariana en la qual
penetra ]a irresistible temptació d'aquesta
mena de fantasia cromàtica, que per la seva
poca persistència no existeix pràcticament.

El veiem més apte que mai .per a fer-se
amb els secrets del paisatge, que és on
Llimona aconsegueix el major interès en
aquesta exposició. Els que ha portat d'Olot,
i algun altre que no podem situar exacta-
ment, són d'aquelles delícies positives que
ha llegat a la pintura moderna.

Són diverses les articulacions que donen
consistència a les teles esmentades, la prin-
cipal de les quals és sens dubte 1'equilibra-
ment constant dels façtors amb qué Lli-
mona treballa i que ja hem alludit. Tots
ells tenen una ponderació excellent i no
descantellen mai en èl seu ordre aplicatiu.

Del lirisme a la pràctica pictòrica hi ha
una illació seguida, pausada, que va fent-se
rellevant a mesura que la cosa avança i
accentua la finalitat concreta amb què fou
basada en la intelligència del pintor.

Aquest fet, significatiu d'un criteri inalie-
nable, ve a manifestar la sólida personalitat
del pintor, que admet per tant les més cla-
res esperances pel futur al temps que ja
flueix una obra positiva.

Josep Picó — Music-hall

Llimona, com dèiem, creixerà fermament.
Les excellències d'avui són justificants d'a-
quests mots. Cal entreveure en les seves
teles les coses que deixa embrionàriament,
expressades amb una delicadesa extraordi-
nària, però no exposades en tota la mag-
nitud. Es doncs la gran reserva que pos-
seeix Llimona la nostra confiança.

Alguns dels bodegons que presenta, com
així mateix la majoria de les figures, tenen
la gran quantitat de sentiment que l'artista
infiltra als temes portats a cap sota les in-
fluències espirituals que el revesteixen amb
aire propi.

També els dibuixos amb què completa

tut, com la més reeixida entre
tota la producció del turmentat arquitecte
reusenc. Els motius són fàcils de compen-
dre. D'antuvi, quan Gaudí en projectava
la construcció, encara es veia obligat a dis-
ciplinar els arrauxaments fantasiosos per a

l'exposició s'afilien al to de notabilitat ge-
neral que té l'esdeveniment amb el qual
Llimona ha enfortit el seu prestigi artístic.

Josep Picó
A la Sala Gaspar hi ha hagut ara ex-

posada una extensa collecció d'obres de Jo-
sep Picó, que tenen la novetat d'anar acom-
panyades per unes teles a l'oli, posseïdores
de l'exacta vivacitat dels seus temes i pro-
cediments preferits.

Picó va a l'assumpte quan aquest està
força oblidat. Aquest és un mèrit que cal
atribuir-li que s'ha d'ajuntar a la seva in-
domable voluntat i al seu art personalíssim.

Feta la corresponent suma, ens trobem
amb un valor que li manca exposar de la
manera que ho ha fet perquè es poguessin
situar punts concrets respecte a la seva
obra.

Creiem que aquesta ha de millorar molt.
Avui, més que resplendents realitzacions,
deixa entreveure un gran marge de possi-
bilitats. Segurament l'anècdota sempre bri-
llarà i serà preponderant. Això ens facilita
de dir que és ací on rau la clau de l'èxit.
Estem mancats d'aquesta arrel.

Picó l'omplirà amb completa garantia en
elroment que s'hagi desprès de l'afecció
amateur que pren ara en molts instants i
l'hagi conduït cap a camins orientats i con-
trolats per l'absolut domini del gènere.

ENRie F. GUAL

fins en el detalls més ínfims. La més pe-
tita cabota de porta clavetejada fou objec-
te d'un estudi parsimoniós. Els blocs de
pedra eren extrets de les pedreres que la fa-
mília Güell posseeix a Garraf. Es una bella
calissa de color tirant al terra de Siena
natural, solcada per fins• vetejats blancs
que li donen una magnífica qualitat quan
es veu brunyida en les 127 columnes que hi
ha repartides per l'interior de la casa. Per
a tallar-la, una serra-cinta, model ultranou,
fou importat expressament de l'estranger.
Les llambordes de l'escala d'honor són d'ull
de serp del Pireneu. Les fustes dels pavi-
ments, dais enteixinats i de les portes són
d'eucaliptus, roure o faig, gairebé sempre
combinades amb treballs de forja. En algu-
na sala, l'enteixinat de bigues sobrepassa
tI gruix d'un metre. Les combinacions de-
coratives a base de metalls, vidrieres po-
licromes, marbres, jaspis i alabastres són
variadíssimes. Tots els materials emprats
són de primera qualitat, d'una riquesa
autèntica que situa tot el conjunt a cent
liegües de la miserable sumptuositat de cul
de got ')n naufragà l'hòrrida arquitectura
modernista.

Es impossible de ressenyar breument les
característiques arquitectòniques de l'edifi-
ci. ]ndiquem, només, que el palau consta
d'un petit vestíbul de planta baixa voltat
de dependències subalternes ; d'un entre-
sol i de tres pisos. El primer pis representa,
amb tota justícia, el màxim orgull de la
casa. En ell cal remarcar principalment
1'encertadíssima teoria d'arcades parabòli-
ques, veritable troballa d'elegància i de sim-
plicitat, que correspon' a la banda interior
de la galeria que sobresurt de la fatxada

del carrer Nou. E1 menjador, estès al llarg

del patí-jardí que clou el palau pel darre-
ra ; sala ideada veient les coses en gran,
com tota la resta, i de dimensions tan vas-

La superfície quadrangular de la planta ex-
cedeix dels vuitanta metres quadrats. 1
ccmpta una alçària de 17 '5o metres, equi-
valent a la dels dos pisos superiors, els
quals travessa, sumada a la de la cúpula
parabòlica enclosa en el cimbori que corona
l'edifici. Aquesta cúpula és perforada per
enginyosos dispositius destinats a produir
curiosíesimes illusions d'òptica en filtrar la
llum exterior. Ultra les espaioses sales que
l'encerclen, el gran saló central té accés di-
recte a un petit oratori privat i a l'orgue
del palau, apreciadíssim dels diletants que-
el coneixen. Per millor fortuna, els tubs
de l'instrument no .són, habitualment, visi

-bles, per tal com queden allotjats al pis de
dalt. Durant memorables sessions de mú-
sica de cambra, llurs veus delicades havien
fet les delícies de la millor societat barcelo-
nina admirablement encaixada al sopluig del
ritme dolç, sense mals de cap, de la ben-
aventurada alternança Cànovas-Sagasta.

Només que pels factors que acabem d'ex-
posar sumàriament, pot dir-se que el palau
Güeil posseeix—i posseirà més encara amb
la pàtina ,dels anys—una vàlua típica, do-
cumental, • sentimental i artística davant la
qual la 'indiferència representaria la més
estúpida de les actituds. Des de les colum-
nes de La Publicitat, hom ja ha llançat un
crit (l'alerta davant la possibilitat que, per
un nou cas de deixadesa irreparable, els
barcelonins haguéssim d'avergonyir-nas des-
cobrint qualsevol dia la millor arquitectura
de Gaudí degradada per les purpurines del
cabaret, els níquels del bar o el taulell del
saldista. Santiago Marco es posava l'ende-
mà mateix al costat d'aquest criteri, sug-
gerint alhora el camí d'algunes possibles
solucions on, adaptant-se a les exigències
positives, quedas salvat com cal el decòrum
ciutadà. Qualsevol dels recursos apuntats
pel senyor Marco ens sembla interessant i
viable. Considerem que l'essencial és que,
en una forma o altra, Barcelona es faci
càrrec del palau Güell per tal de dignificar-
lo com es mereix, deixant-lo definitivament
a cobert de contingències perilloses. De to-
tes maneres, no ens sabem estar de dir com,
posats a triar, preferiríem sempre veure'l
en mans de la Junta de Museus; la qual
segurament no trigaria a investir-lo d'una
funció important dintre ]'ambiciós pla ge-
neral de reorganització i de creació que rea-
litza des de fa algun temps entre l'elogi pú-
blic més espontani.
Ara que és I'hora, procurem tots coope-

rar a l'obtenció d'un resultat satisfactori
abans l'ocasió no pugui esdevenir difícil o
esvaída. Preservem-nos d'aquella odiosa co-
moditat que consisteix a justificar la propia
incúria pensant que ja treballarà el veí o
confiant en un babau paternalisme. No ig-
norem que, directament o indirectament, és
l'organisme municipal el que, en el terreny
pràctic, haurà de dir la darrera paraula.
Però això no significa que el ciutadà hagi
d'inhibir-se tot esperant passivament l'arri-
bada d'un present com si diguéssim per sim-
ple via administrativa. Pel que fa als casos
concrets de propulsió d'interessos culturals
superiors, fins en les ocasions més afortu-
nades l'actuació oficial sol necessitar l'estí-
mul d'un estat d'esperit entusiàstic creat
per l'esforç de bona voluntat de tots els
que senten i estimen de veres cada un dels
múltiples motius que integren la patent de
noblesa de llur poble. De maximis non cu-
rat Qraetor•

ALBERT JUNYENT

PROJECTOR
Max Liebermann

Havia nascut en t847 i Steffeck fou el
seu primer mestre. En t86q entrà a l'Escola
de Belles Arts de Weimar. Tres anys des-
prés exposà per primera vegada; el quadro
Dones Qlom aut oques, ara al Museu de Ber-
lín, féu un efecte sensacional per reacció
contra el convencionalisme artístic de l'èpo-
ca. Anà a París i a Barbizon, on fou com-
pany de Millet ;, aclarí la seva paleta per

(Acaba a la pàgina seguent)
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Un bust no gaire conegut de Beethoven (r922 )

més joves que ell es passaren al cubisme i
a l'expressionisme, es dedicà a pintar retrats
i les flors del seu jardí de Wannsee, als vol-
tants de Berlín.

Però aquest revolucionari no fou mai un

Max Liebermann

bohemi ; fill d'un fabricant, no conegué ma
l'estretor económica.

En pujar al poder el nacional-socialisme
Liebermann, que era israelita (en 1 93 1 , 1
Tate Gallery de Londres li comprà el qui
aro Jueus ¢osant-se dol de Frederic III

presentà la dimissió de membre de I'Acad'
mia de Belles Arts, de la qual havia est
president i no se li estalviaren les descons
deracions ni els insults, ben pocs anys de

prés d'haver rebut tot d'honors oficials.

MIRAR

MUSICA I RADIO
L' actualitat radiofònica

LA VIDA MUSICAL N©t dl© tot & (m0 Íi

Les emissores de la nostra ciutat conti-
nuen oferint programes ben interessants;
sovint es poden anotar veritables solemni-
tats a les quals els radioients comencen d'a-
costumar-se.

Dues commemoracions del zso.A aniver-
sari de Haendel s'han celebrat per la ràdio,
bo i posant de manifest l'oblit que, en canvi,
s'ha tingut, en els concerts públics, d'aques-
ta data ; i a remarcar encara més el fet de
no ésser Haendel un músic molt conegut del
gran públic i tampoc les seves obres no són
de les que es poden imposar a grans masses
d'oients. En el concert ofert per Ràdio Bar-
celona hom va trobar ben atesa la part ins-
trumental amb l'audició d'un concert per
orgue i orquestra i un altre Concerto grosso,
la part vocal del qual era confiada a l'ar-
tista Concepció Callao, prou coneguda pre-
cisament per les interpretacions de les àries
d'aquest compositor, fortament informades,
sovint, d'un esperit dramàtic que aquesta
excellent cantatrm subratlla esplèndidament.
En el concert del mateix caràcter ofert per
Ràdio Associació hom pogué escoltar el
magnífic Concert per a bboe i orquestra i
d'altres números de música simfònica ; tam-
bé fou ben atesa la part vocal per Concep-
ció Callao i Concepció Badia. El concert va
ésser dirigit pel mestre romanès Tonel S.
Patin, el qual repetí les seves actuacions en
aquest estudi, i hom li ha d'agrair d'haver
donat a conèixer, amb les millors garanties,
diverses obres força interessants. No hi ha
res a dir sobre aquesta preocupació de les
nostres emissores rivalitzant a oferir als seus
oients aquestes fites de la història de la mú-
sica que contribueixen també a expandir mit-
jançant la gran difusió de la ràdio els noms
d'aquestes grans figures cabdals, però també
fóra interessant organitzar sessions dedicades
als autors dels nostres dies que són dignes,
també, del coneixement del gran públic, com
els que nasqueren fa dos-cents cinquanta
anys.

Die totes maneres, com sempre els plats
forts han estat també aquesta vegada les
retransmissions : els concerts de l'Orquestra
Pau Casals varen tornar a ésser escoltats
per ràdio i aquesta vegada la represa va
ésser feta donant en programa la Novena
Simfonia de Beethoven, que serà sempre
motiu de solemnitat. Hom sembla iniciar
amb aixa una intelligència a la qual allu-
díem en la nostra crònica anterior, entre
els concerts i la ràdio, i seria de celebrar
que aquesta retransmissió no esdevingués
un fet esporàdic, ans al contrari, el principi
d'unes relacions d'elements que tant es po-
den ajudar. Precisament Unión Radio té
establerta ]'organització d'uns concerts a
càrrec de l'Orquestra Simfònica de Madrid,
donats des del teatre Calderón d'allí i el
dimecres darrer ha d'haver començat aques-
ta sèrie. L'excellent distribució d'aquestes
emissores per tota la península pot perme
tre-li una espléndida difusió d'aquests con
certs, i no hi ha cap raó que impedeixi d
fer-ho també a la nostra ciutat, estenen
als concerts simfònics o instrumentals, 1
qual cosa' ja es ve fent amb les òperes de
nostre Liceu.

Cal fer un comentari ara a una de le
emissions introduïdes per Ràdio Associaci
i és l'anunciada tots els dilluns i que com
prèn la radiació de la música més diversa
Hom no comprèn el que hi puguin guanya
les obres ofertes dintre d'aquesta barreja d
gèneres i podria tenir una certa novetat
hom encarregués a diversos artistes perqu
actuessin directament davant del micrbfo
oferint aquesta varietat, però fet això am
discos no és més que repetir i continuar fe
una estona més el que tant han prodig
les nostres emissores a totes les hores d
dia i de la 'nit, i que certament no
constituït cap motiu de prestigi. S'hauri
de procurar, si més no, retirar aquests di
cos de música frívola d'una actualitat II
nyana i als quals l'abundància de radiac
feta al seu temps justifica de desar-los p
sempre més,

J.

Reílexions herètiques
Després del primer concert de primavera i

de l'Orquestra Pau Casals, dedicat exclusi- a
vament als compositors de la terra catala- e
na, Casals ens ofereix en el segon d'aquests
concerts, l'audici5 d'una obra que al costat c
de l'Art de la Fuga de Bach i del Tristany
ha d'ésser considerada com una de les com- s
posicions més sublims de la història musical b
dels tres darrers segles : la Novena Simf o- e
nia de Beethoven.	 s

No és, potser, gaire fàcil de jutjar amb c
objectivitat una obra semblant que s'imposa
d'una manera tan immediata,
tan suggestiva, a qualsevol
que tingui la sort de poder
assistir a la seva execució.
Car és justament enfront d'a-
questa simfonia -^ la qual,
per la seva extensió geganti-
na, la seva àmplia forma, el
seu contingut divers i múlti-
ple, ens deixa sense alè i ens
obliga a abandonar-nos sense
reflexió en el moment feliç de i
la seva interpretació —, on
hauríem de sentir-nos obligats
de nou a preguntar-nos què
significa avui per a nosaltres
aquesta síntesi meravellosa de
]'esperit clàssic en la música,
i quin és el lloc just que ocu-
pa en la història.

D'ençà de la glorificació de
la Novena per Wagner, el
qual volgué veure més o
menys en ella una anticipació
de la seva pròpia activitat
dramàtica-musical, ens hem
acostumat a veure en aquesta
simfonia amb cors de Beetho-
ven, el punt culminant de la
música del segle xix, el re-
sum definitiu del classicisme
musical, al mateix temps que
el principal punt de partença .
de tota l'evolució posterior de
la nostra música moderna.
Que ella és el resum de l'es-
til clàssic en la música, no
hi ha lloc a dubte. Però, qui-
nes han estat les conseqüèn.
cíes històriques d'aquesta sim-
fonia- monstre del gran mes-
tre vienès? No ens enga-
nyem : el lligam històric entre
aquesta i ,els ,' drames wagne-
rians no 'fi "altra cosa que
una llegenda del tot arbitrà-
ria, confeccionada pel mateix
mestre de Bpyreuth ad majorem gloriara del
seu propi art. El simfonisme pur, tal com
és representat en la seva forma més noble,

5 per la Novena, no admetia cap successió
(amb una sola excepció : Anton Bruckner,

- i m'admiro que Pau Casals no sigui un

t

- dels intèrprets més entusiastes de les nou
simfonies d'aquest gran mestre romàntic).'

a I encara el mateix Beethoven ens ha deixat
1 esbossos per a una desena simfonia, la qual,

cosa no menys característica, no fou mat
acabada. Però, sobretot, ens ha deixat els

s seus darrers quartets.
o	 Es de creure que en aquests darrers, amb
- llurs formes elàstiques, llur emancipaciór polifónica, llur sonoritat completament lliu-

re i fins a voltes refractària — en la qual
e la sordària creixent de Beethoven no sem-
s bla haver contribuït gaire decisivament —,
è la .música post-beethoveniana i sobretot la
n música moderna ha trobat potser un major
b nombre d'elements a desenvolupar, que en

at
l'obra mestra, sintética i del tot autònoma

el en ella mateixa, que acabem de sentir. El
ha resultat és que la Novena amb la seva apo-

teosi final de fraternitat i humanitat 
—a apoteosi, malgrat tot, contradita continua-

- ment i desqualificada pels pobles europeus
k durant un segle fins arribar als múltiples
ó esdeveniments sagnants de la nostra matei-
er xa època — resta per a nosaltres un espec-

tacle grandiós, un espectacle al qual podem
G. assistir i que ens procura una profunda joia

La 4elevisió a França
La Comissió de Televisió ha recomanat

als constructors que els aparells obeeixin a
aquestes característiques

Nombre de línies per imatge, r80.
Nombre d'imatges per segon, el del ci-

nema parlant .
Tamany, el del cinema parlant.
Direcció d'explotació, horitzontal.
Procediment de sincronització, top a la

imatge.
L'administració dels P. T. T. ha encar-

regat un emissor experimental d'ones cur-
tíssimes (de set a onze metres), que hi ha

intenció de posar aviat en servei 
i serà

posat a disposició dels experimentadors per

a la transmissió d'imatges de i8o línies.

Serà muntat al centre de París.

A Alemanya
Durant el darrer trimestre de 1934, han

estat condemnats cent oients «pirates» (és
a dir, clandestins). La pena sol ésser un

temps de presó i el pagament d'una quan-

titat.
— L'estació de Colònia ha encarregat al

compositor Hans Bullerjan una òpera ra-

diofònica. La lletra serà de Hans Martin

tòric del s regnatr de d FFrederic
esdeveniment

hl Gran. Es

preveu que serà estrenada en 
setembre d'en

-guany.

—Es una gran pensada això d'aquest Saló

de Canvis!
(Tout à Vous, París)

ALEMANYA

Per ocupar el lloc del mestre W. Furtwan-
gler, el ministre Goering ha nomenat direc-
tor de l'Orquestra de ]'Opera Nacional de
Berlín, el mestre Clemens Kraus.

—El president de la Cambra Musica] de
l'Estat alemany, davant de l'abús que es fa
del terme «festival (musikfest), ha ordenat
que el programa de tot festival fos sotmès
amb temps a l'aprovació del municipi de la
ciutat on sigui projectat, i a la presidència
de la Cambra Musica] de ]'Estat alemany.
La policia intervindrà per oposar-se a l'exe-
cució de tot festival que no hagi obtingut
aquesta darrera aprovació.

—Leipzig celebrarà del i6 al 24 del juny
pròxim el 250è aniversari de la naixença de
J. S. Bach ; es parla d'una exposició al cas-
tell de Gotlès i d'una sèrie de concerts al
Gevandhaus, a l'església de Sant Nicolau i
a l'església de Sant Tomàs, en la qual Bach
fou hantor.

ANGLATERRA

En un dels últims concerts de la B. B. C.
l'excellent orquestra donà l'obertura dels
Francs Juges de Berlioz ; diverses escenes
del Faust de Busoni; la Simfonia sobre un
tema muntanyenc de d'Indy ; les Gymnopé-
dies de Satie orquestrades per Debussy. Pro-
grama que fa honor a la radiofonia anglesa.

—Si hem de creure el que llegim, el príncep
de Galles no sols sap tocar la cornamusa,
instrument del qual li fou mestre Henry
Forsyth, cornamusaire del rei, sinó que ha
escrit una marxa lenta, titulada Mallorca
— sí, senyors : Mallorca — que la guàrdia
escocesa nterpretarà al Palau de Buckinb
ham en ocasió de les festes del jubileu.

AUSTRIA

Hom anuncia que el célebre pianista Emil
Sauer renuncia a ]'estrada i ha donat el
seu darrer concert el dia 25 de gener.

BRASIL

Al Teatre Municipal de Río de Janeiro
ha tingut lloc ]'execució, en primera audició,
de ]'oratori Vidapura de Villa-Lobos, per or-
gue, orquestra, orfeó de professionals i 3,000
deixebles de les Escoles públiques, sota la
direcció de l'autor, que fou aclamat.

(Continuació de la pàg. 4)

Els grans directors

Els tres directors designats com a candi-
dats al premi anual de ]'Acadèmia d'Arts
i Ciències cinematogràfiques d'Amèrica són
Frank Capra per Succeí una nit, W. S.
Van Dyke per El sopar dels acusats i Víctor
Sehertzmger per Una nit d'amor.
Encara que no tenim una confiança cega

en els concursos, plebiscits i altres procedi-
ments emprats per a recercar els màxims
valors cinematogràfics, de totes maneres
no podem amagar la nostra satisfacció en
veure que dos dels valors més remarcats per
la important corporació americana, han estat
dos dels films que han trobat en la pàgina

de MIRADOR més elogis incondicionals.
Quant al de Víctor Schertzinger, ens sem-

bla que no l'hem vist encara. I diem ens
sembla, perquè amb els canvis de títols qual-
sevol ho afirma rodonament!

uA fot gas"
A tot gas, la pellícula que donen al Coli-

seum junt amb el film de Dorothea Wieck,
és una pellícula interpretada per W. C.
Field.

Creiem que aquesta indicació serà elo-

qüent per a tots aquells que coneixen l'hu-
mor extravagant que campa per totes les

pellícules dei cèlebre actor, que en poc temps
s'ha situat en un lloc preferent del cinema
còmic americà. Ja recordeu a ben segur Casa
internacional. Doncs penseu que A tot gas

és almenys tan ximple i tan ric en gags
extraordinaris com aquella fantasia 

ante-

rior. Heus ací una nova orientació en el
cinema cómic que demostra que els ameri-

cans, al costat de l'humor superior dels
Chaplin, Keaton, Harold, de 1'astracanada
tipus Ha! Roach, són capaços encara de
presentar-nos una nova manera que xoc

per l'imprevist i la desmesura.

"instantànies"

Trobem que és un gran 
encert aquestes

Instantànies de tot arreu 
que el Pathé-Jour-

nal ha inclòs en els seus noticiaris. Una

sèrie de noticies breus sense rètols interca-

lats. Un gran encert que caldria generalit-
zar, perquè, ja que disposem d'un speaker
que explica les noves, els rètols estan esde-

venint inútils amb la seva musiqueta que

no fa sinó portar unes 
interrupcions tan

j freqüents com inútils.

"Peer Gyn:"
Fins ara, Ibsen no havia seduït 

la imagi-
nació dels cineastes. Inspirar-se en una obra
seva per a un film, ho acaba de 

fer l'Ale-

manya hitleriana.
El film serà Peer Gynt, i el protagonista',

— ves qui ho diria — Hans Albers.

sobre la «Novena"

una satisfacció interior, perd de la qual,
1 fons de la nostra consciència, ens sentim
xclosos, exclosos i allunyats pel malestar
mateix de ]'época que vivim i dels nostres
ontemporanis. Això' ens fa pensar en els
mots profètics que Nietzsche escrivia, fa mig
egle (Obres pòstumes, II, 1931) i que sem-
len com una anticipació de l'evolució dels
sdeveniments històrics : «Les forces religio-
es podrien ésser encara prou fortes, .per ésser
apaces de la creació d'una religió ateista,
a la manera de Budha, que eliminaria les

pessetes a Salvador Bacarisse, un premi de
3,000 pessetes a Pedro Sanjuan i accèssits
de i,000 pessetes a Julián Bautista i Julio
Gómez.

—EI nomenament de Manuel de Falla com
a membre corresponsal de l'Institut de Fran-
ça ha omplert de joia tots els seus amics
d'Espanya i França.

ESTATS UNITS

Restablert d'una curta indisposició, Kous-
sevitsky torna a posar-se al davant de la
Boston-Symphony Orchestra, per dirigir la
primera audició a Amèrica del segon Con-
certo per a violí de Szimanowsky, tocat de
manera remarcable per Albert Spalding. El
programa es componia, a més, de la Cinque-
na Simfonia de Delius, el compositor anglès
mort l'any darrer, de la qual Koussevitsky
és un deis millors intèrprets.

HOLANDA

Alfredo Casella ha fet sentir, junt amb els
seus collaboradors del trio Casella-Poltronie-
ri-Bonucci, el Triple Concerto per a trio i
orquestra, del qual és autor,

ITALIA
A Roma, el cèlebre director d'orquestra

dels concerts Simfònics del Queen's Hall,
dirigí un concert de música anglesa a l'Au

-gusteo. La Suite de Purcell, la Simfonia de
Londres de Ralph Vaughan Williams, la
Introducció i l'Allegro per a quartet i or-
questra de corda d'Edward Elgar són les
obres que integraven l'interessant programa.

—El Sindicat Nacional feixista dels músics
publica un Boltetino dei Musicisti que dóna
compte molt detalladament de l'activitat mu-
sical del país, tan del punt de vista artístic
com professional. Això dóna lloc a creure
que la música i els músics formen part,
veritablement, de la vida italiana, i són ob-
jecte, per part del Govern, d'una atenció
especial.

(Ve de la pàgina anterior)

influència de Corot. Després, a Holanda,
enamorat de la menestralia d'Amsterdam,
portà al seu país un esperit que hi era des-
conegut d'afició a la vida camperola i a les
escenes populars.

Cap de l'oposició contra l'Acadèmia, ar-
ribà amb el temps a presidir-la . Era també
de la Societat Nacional de Belles Arts de
París, de la Reial Societat Belga d'Aqua-
reilistes, del Cercle d'Aquarellistes de La
Haia, membre corresponsal de l'Institut de
França...

Max Liebermann ha mort a l'avançada
edat de vuitanta-set anys i era considerat
el primer representant de l'impressionisme
alemany. Però fóra exagerat de considerar-

lo un gran pintor comparable a Manet o
Monet, Renoir o Degas. Al costat de la
lluminositat d'aquests, la de Liebermann
apareix menys esclatant. Potser les seves

obres més característiques són les del pri-
mer període, més realista, en el qual s'ins-
pirava sobretot en Courbet.

Liebermann s'insubordinà, en aquells dies,
contra i'art acadèmic, que feia els seus es-
tralls a Berlín sota la protecció imperial.
La seva frase : «Més m'estimo una remo-
latxa ben pintada a una madona mal pin-
tada» — per bé que pronunciarla amb una
vintena d'anys de retard, en relació a altres
països —, causà un escàndol indescriptible
en els medis berlinesos.

EI vell mestre impressionista, quan els

La coliecció completa de
MIRADOR pof consultar=
se a l'Arxiu Hisfóric de la
Ciufa4 (Casa de l'Ardiaca)

CANADA

Els espectacles de la Revista-Festival, que
tingueren lloc a Quebec la tardor passada,
han tingut ressò als tribunals de justícia.
Els artistes que no van cobrar reclamaren

diferències de la confessió. La ciència no a la Ciutat i han guanyat la causa.

tindria res a oposar a un nou ideal. Però
això no serà mai fraternitat humana! Un
nou tipus de génere humà ha d'aparèixer.
Jo en sóc ben lluny i no el desitjo pasa» h

La presentació d'aquest espectacle sublim
per Pau Casals fou un dels esdeveniments
més emocionants d'aquesta temporada. Tant
els grans contrastos com els més petits de-
talls de la simfonia prenien vida, d'una
manera .molt personal, molt subjectiva, sota
la batuta del nostre eminent artista. En

1 1' 1	 els movimentsefecte : a 	 U U p ouen
molt moguts. L'andante moderato, la sego-	 La Televisió a Anglaferra
na part de 1'adagio s'acostaven perillosa-

moviment del primer temps (un poco	
Segons notícies oficials, ]a primera esta-

el
ment al moviment d'un allegretto. També 

c
cionar
ió anglesa

la t
de

dor
televisió

d'enguany. Els El
çar

s 
à 

abonats onats
fun-

tardor
maestoso) ens és més familiar en un ritme fruiran de ar projecció de films des dels
molt més ample. Però tot aixa són petits estudis i així mateix dels reportatges ex-
detalls, que no destorbaren per a res 1 efec- teriors.
te grandiós de la impressió general. El	 L'estudi costarà uns set milions de pes-
scherzo fou- treballat minuciosament ; les seies. Els aparells receptors seran venuts -
seves dificultats són enormes i en fan una 

menys de dues mil, però s'espera que aquest
to les peces i més virtuosisme del répre-	

reuy podrà ésser rebaixat a la meitat en
tori orquestral i de les orquestres més bre- P	 P

gales. Un elogi especial mereixen els ins- dos o tres anys.

truments de vent, els quals realitzáren llur Com que actualment les emissions de

tasca, enormement difícil, amb una habilitat televisió no poden ésser captades a més de

veritablement extraordinària. En el scherzo 30 km., els dirigents anglesos ,projecten la

cal subratllar d'una manera especial els construcció de deu emissores regionals,

solos emocionants i magnífics de l'oboista
solista, senyor Montoliu, el qual ens feia
sentir aquests passatges, plens de dificultats,
amb una bellesa de so i una exactitud rít-
mica com no havien sentit mai encara.
Menys sortós fou el seu collega de la pri-
mera trompa, el qual no feia coincidir prou
el tema del trio amb la corda, i accentuava
d'una manera una mica estranya. Els so-
listes senyores Concepció Badia d'Agustí,
Concepció Callao de Sànchez-Parra, Bona-
ventura Dini i sobretot el baríton Ricard

Fuster collaboraren amb gran devoció i en-
tusiasme. La veu de la Badia ens semblava
aquesta vegada una mica fatigada en els
passatges aguts, tan difícils, on, de vega-
des, no podia evitar una lleugera desafina-
ció. Desitgem que aquesta excellent artista
es trobi ben aviat guarida de les conse-

qüències de la grip de la qual semblava so-
frir encara. Per mes que cada un dels or-
feonistes de l'Orfeó Gracienc m'assegurava
abans del concert que en el moment de can-
tar cap nota no sortiria de llurs gorges com

a conseqüència de la indisposició gripal que

molts d'ells encara sofrien, res d'això no
pogué notar-se a l'hora del concert. Molt
al contrari : tota la joia exaltada, tots els
estats d'ànima, totes les consideracions filo-
sòfiques confiades essencialment a la part
plena de dificultats del cor, foren interpreta-
des amb frescor i entusiasme.

EI concert fou precedit d'una interpreta-
ció molt viva de l'encisadora obertura de
Weber de l'òpera Preciosa, exquisida «tzi-
ganeria» enmig de la selva alemanya. Se-
gueix la simfonia La Reina, de Haydn, un
dels joiells de la literatura simfònica, amb
el seu deliciós minuet a l'estil d'una festa

major de Bohèmia o dels països renans, i
la seva romança, dignificació sublim de la
cançó popular del país de Haydn. Casals
interpretà magníficament aquesta simfonia
en tota la seva expressivitat melódica sense

e +	 perd descuidar-se de fer ressortir accents
a	 estridents segons les necessitats estilístiques.

La interpretació de la Novena fou repetida

)+ en el concert del diumenge darrera l'Obrera
e- i encara — tasca ben sorprenent pel direc-

at	 tor, l'orquestra i els cantants — la tarda
i-	 riel mateix dia en el tercer concert de I'Or-
s- quesera Pau Casals.

OTro MAYER

ESPANYA

El jurat del Concurs Nacional de Música
a concedit el seu primer premi de 5,000

Notes de ràdio PANORAMA

ROMANIA
Als concerts simfònics de l'Orquestra Fil

-harmónica, a Bucarest, Georges Georgesco
ha dirigit una sèrie de sis concerts. Al pro
grama figuraven : La Damnació de Faust
de Berlioz, Prélude, Choral et Fugue de
Franek-Pierné, La Mer de Debussy, Pacific
231 de Honegger, Till Eulenspiegel de R.
Strauss, la Suite de Bach-Honegger, la Suite
de Scarlatti-Casella i el Concert per a violí
i orquestra de Strawinsky. Solistes : els vio-
linistes Adolf Busch, Colette Frantz i Jean-
ne Gautier, el violoncel-lista Enrico Mainardi
i el pianista Wilhelm Kempff.

—Georges Enesco ha marxat a França,
on donarà concerts de violí i vetllarà els
darrers assaigs de la seva ópera Odipe que

]'Opera de París estrenarà pròximament.

APRESOS COSTA
Nou de la Rambla, 45
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