
Alemanya s'ha tret la careta
Sovint s'ha exagerat afirmant, a propò- Laval després han reeixit a fer entendre

sit d'esdeveniments més o menys impor- als anglesos quina era la tremenda res-
tants, que Europa es trobava en una situa- ponsabilitat que contreien, i s'ha arribat
ció d'excepcional gravetat i que s'havia ar- a concloure els acords del q de febrer, que
ribat a un tombant de la història. Aquesta deuen haver fet rompre tots els frens al
vegada, però, no s'és lluny del cert opi- govern nacional-socialista.

	

rant així després del sorollós gest realitzat	 - .s..s.
per Alemanya.

L'anullacïó de la part V del tractat de Doncs, malgrat tots els advertiments con-
Versailles, que fa referència a les limita- tinguts en els comunicats oficials posteriors
cions militars del Reich—que segueix d'al- a les converses (le Roma i de Londres i
guns anys l'anullaciá de les clàusules eco- els consegüents acords — que formen en

Sir John Simon i Anthony Eden, que han d'anar a Berlín
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Bécquer a Toledo, per]esep Carner

MODEL

voltant, els geranis de les caixes juguen a
celar el mur encrostonat. Les clapes de sol

les pilastres emblanquinades del fou i, al
quatre poineres que abriguen la fredor de

Al mig de l'hort hi ha un magraner i

que es projecten damunt les lloses estoren
el paviment amb esparts de llum i enjoien
les rajoles brunyides dei pedrís on baixa
l'oronell i, a no trigar, la noia vestida de
cree salmó, puntual a la crida de l'artista.

Habituada a les positures que magnifi-
quen la seva feminitat, pren seient davant
el cavallet sense el més lleu esforç i ella
mateixa disposa els plecs de la roba, dóna
el darrer toc als • cabells, adopta el gest i
colloca les mans. Els seus ulls inteltigents
no freturen cap objecte imrmediat per a fixar
l'atenció, perquè abelleixen l'infinit i s'hi
lliuren deliciosament amb el suport d'una
parf,ella immaterial. Equidistant del ±nime-
tisme i de l'aflucinació, per la retina de
la model voluntària passen les teles que
inspirà d'ençà de la seva adolescència : la

- nena de les dues trenes caigudes sobre el
j5it amanyagant un ocell zigodàctil de llarga
cua, la faldilla breu anunciant protuberàn-
cies harmonioses, el test de ceilans, el balcó
enramat ; la donzella de la bata llistada sos-
tenint el braç d'un infant vora un bol de
llet, en una escena de familia; la damisella
de les tannares caoba, el polze dret agafat
a l'escot i el braç esquerre recolzant en la
falda sedosa ; grafia neta dels valors, con-
junt lineal, veritat fisiològica poetitzada.

Per entre el verd del fons, s'imagina que
s'obre el cortinatge del saló d'exposicions
i sent l'emoció dels vernissatges, amb la
corrua d'artistes i crítics que acuden a be-
sar-li la mà com a dea provident de la
glòria de l'autor, i s'estremeix imperce^-
tiblement en recordar que la seva efígie és
ja al museu, enquadrada en un marc so-
lemne, centrat d'un rètol de metall, en com

-panyia d'altres rostres, coberts de pátina,
que excelliren en èpoques pretèrites, però
el seu connubi es j5iritual amb t'inter25retador
de les seves gràcies és tan fidel que tot
seguit recobra la seva placidesa interior.

Temerosa de pensar massa en ella ma-
teixa, ressegueix mentalment les darreres
lectures, 'pèrò La i aïu$èuse de Jean Coc

-teau, en parlar-li de bastidors, li fa reviure
la seva vocació d'actriu

Le crabe sort sur ses pointes
Avec ses bras en corbeille.
Il sourit jusqu'aux oreilles.
La danseuse d'opéra,
Au crabe toute pareille,
Sort de la coulisse peinte,
En arrondissant les liras.

I desfila l'Eurídice d'Orphée travessant
amb el marit desficiós el límit fatal; la
capellera de Caps de paper, de Pélérin ;
la muller elegant i picardiosa de l'obra més
alada de Bernard Shaw i l'apassionada
Clara d'Egmont, de Goethe : «...Aquest
nom? Què? No bronunciar aquest nom!
Qui no el té constantment a la boca? On
no és escrit? En els estels l'he vist sovint,
en totes les lletres. No pronunciar-lo? Què
hi ha a dir? Amicsf bons i cars amics,
vosaltres somieu. Desvetlleu-vos! No m'es-
guardeu així, fixament, amb angoixa. No
gireu d'ací i d'allà els ulls esfereits. No faig
més que recordar-vos el que cadascú desitja.
No és la nieva veu la mateixa veu del vos-
tre cor? Qui de vosaltres, aquesta nit tor-
badora, abans de jeure's en el jaç ple d'a-
larmes, no cauria de genolls per tal d'ob-
tenir el cel del nostre Egmont?n

La tarda llangueix i la model apar més
translúcida que nsai. El pintor, quieta-

i

ment, cull una rosa i, en ofrenar-l'hi,
TIGGIS li diu:

—Fins demà!
(Segueix a la pàgina •&)	 S.

Un mes abans de l'aniversari cinquè de
la mort de Primo de Rivera, que s'escaigué
dissabte passat, les penyablanquistes i les
nosiegues ja començaren a visitar les co-
neixences habitualment sufragadores de les
honres funeràries de l'ex-dictador, però
aquesta vegada trobaren molta resistència

—Ay ! No sé qué les diga... Al cabo de
tanto tiempo y todavía funerales con ofer-
torio ! Sería mejor una misa rezada...

—Quid ! Hay que hacer rabiar a los ca-
talanistas!

—Ellos sí que con decir : Qui sigui frare
que prengui candela, ya están al cabo de
la calle !

'Tes ner on!

El motiu de l'oposició que s'ha fet a
l'ofertori amb candela sembla que no és
del tot balder, perquè la majoria dels que
desfilen amb la flameta han ingressat ja
en partits de la situació, més o menys re-
publicans, i els fa una certa vergonya això
de portar ostensiblement un ciri a Sant An-
toni i un altre al diable.

La presidenta honorória de les japs s'ho
componia així:

—Yo, la verdad, asistiría, porque se me
va el alma, pero la misión de una mujer
politica no debe ser el pasarse la vida
aguantando la vela!

Joc de mans

La senyoreta Pi de la Serra, en ús del
seu perfecte dret, no deixa de tornar la
pilota a les japs, cada vegada que pot. E1
ritornello és sobre aquell crit sinistre que
proferí una jap al banquet del Tibidabo i
que tant occí el pit de la intrèpida regio-
nalista. En Jover r Nunell, progressivament
aficionat al castellà, volgué atemperar la
indignació de les seves consòcies:

—Manos blancas no ofenden!
---Mira éste ! Y las nuestras de qué color

son?—l'increpà, tota ofesa, la senyora Rosa
Francès, àlias «Clarisa».

Tot ve que canvia

Un dels èxits més rotunds de Cambé a
la tercera Assemblea de Lliga Catalana,
celebrada al Teatre Studium, ha estat la
seva declaració que molts catalans no vo-
len saber res d'ell degut a la seva fama
de mal geni i poc fisonomista. Ell mateix
ho ha reconegut, però ha cuitat a dir que
això era abans, perquè ara, no solament
ha esdevingut més amable, sinó que no
deixa perdre cap ocasió per a demostrar-ho.

A propòsit d'aquest canvi notable, es
conta que en un dels darrers viatges de
tornada de Madrid, don Francesc fou vi-
sitat al seu vagó per un jove economista

—Segurament que no em coneixerà, però
el meu pare era un gran admirador de
vostè. Sovint explicava que, una vegada,
vostè anà al seu despatx a portar-li uns
papers i que quedà admirat de la seva vi-

vor extraordinària. «Aquest Cambó farà car-
rera! I mira si n'ha fet!», afegia el meu
pare...

—Molt bé, noi ; tu i jo sempre hem estat
amics! —contestà amb una barreja d'estu-
por i amabilitat, l'illustre líder.

Esculls de la bravesa
Tàrsila Criado, en el seu rol de la Pi-

conera, és la que salva una mica l'obra

de Pemán Cuando las Cortes de Cádiz...
Amb tot, la pruïja de representar sense
apuntador li féu fer alguns encavallaments

i dir, una pila de vegades, «los ingleses»
en llac de clos franceses» i viceversa, en

vessar el doll d'estrofes entre tocs de cas
-tanyoles i guitarra.

—Con tanto ardor, cualquiera no confun-

de las naciones !—,exclamava, indulgent, en
un entreacte, l'angelical senyoreta Maria
Flaquer.

"Grammafic i cerfan4"

Ricardo Calvo defraudà, altre cop, en el
seu paper de Filósofo Rancio. Per cert que
ningú no veié en què consistia la filosofia
d'aquell prior calb que es passa tota l'es-
tona percaçant gallicismes.

—Esto es un filólogo y no un filósofo!
—gosà remarcar la noia Mir Vidal-Ribas.

Restaren doncs en peu, a darrera hora,,

els noms de Nicolau M. Rubió i de J. Mi-
llds-Raurell.

L'obra de Nicolau M. Rubió es titula El
Rei Midas. L'exemplar enviat al concurs
està illustrat. A la portada, hi ha el Rei
Midas amb unes grans orelles d'ase.

Quan, abans que marxés a caçar lleons
a l'Africa, li digueren a En Rubió que la
seva obra era una de les dues més remar-
cades, contestà amb aire displicent

—No m'estranya. Aquelles orelles d'ase,
a algun membre del Jurat li degueren sem-
blar una irònica allusió, i així es fixà en el
valor de l'obra.

La votació era secreta

Com anà la darrera votació?
Segons les nostres referències, els tres

vots d'En Millàs-Raurell foren els dels se-
nyors Carles Riba, Francesc Trabal i Car-
les Capdevila, i els dos d'En Rubió els dels
senyors Farran i Mayoral i Albert Piera.

Farra:i i Mayoral sembla que sostingué
Carme Vlontoriol fins el darrer moment.
Albert Piera féu el mateix, diuen, amb Víc-
tor Daura, de Navarro Costabella.

—No té volta de full — es murmurava
abans de la votació, als medis literaris —.
Si Carles Riba recolza la canáidatura d'En
Millàs, En Farran i Mayoral votarà en con-
tra. En canvi, Francesc Trabal votarà

igual que Carles Riba.
Millàs-Raurell tenia per endavant la sen-

sació que la cosa aniria així. Perd li feia
por Carles Capdevila.

—Estic segur que no em votarà. Perdré!
Contra el que Millàs-Raurell suposava,

el vot de Carles Capdevila fou constantment

el que li assegurà el premi.

Les antenes d'En Millàs

Millàs-Raurell, pel contrari, no s'equivo-
cik gens en creure que no tindria al final
el vot d'Albert Piera.

No, no!... Fins juraríem que Albert Piera
no sent per a Millàs-Raurell una excessiva
simpatia.

I és estrany !
Es estrany perquè el mestre acostuma a

sentir una certa predilecció pel deixeble.
Parlant de l'obra de Millàs-Raurell, Al-

bert Piera havia confessat a algú
—En Millàs és un autor amb moltes an-

tenes, compreneu? En la seva comèdia hi
ha una mica de Pagnol, una mica de Berns-
tein i, perdoneu la immodèstia, una mica
d'Homes forts !

Tornanf les pilotes

Millàs-Raureu no ha desaprofitat, des-
prés del Premi, cap ocasió per a tornar la
pilota a Albert Piera.

En llegir l'acta del jurat i veure-hi la
signatura de l'autor d'Ell Homes forts, ad-
vertí Millàs

—Aquesta signatura serà històrica.
—Per què ?—interrogà algú.
—Perquè serà la darrera que haurà po-

sat Albert Piera en un document d'impor-
tància.
Després, en fer unes declaracions sobre

e. Premi, Millàs-Raurell manifestà que el
de 1 93 2 el guanyà «dignament})—les come-
tes del dignament, són nostres—Josep Ma-
ria de Sagarra.

Del de '933 no en digué ni un mot.

^- BI8nC5
Candeles patriòtiques

A la pàg. 5:

Premi Iglésias 1934. MiIIàs=Raureu,
guanyador, per Joan Cortés i Vidal.

Teatre és col'laboració, per C. S.

nòmiques i financeres—, per decisió unila- substància una sola cadena —, Hitler —
teral del govern hitlerià, confirma la pros- com ja havia declarat entre la indiferència

• secúció de la política tradicional i consti- de les caiicelIéri — ha considerat el trac
-tueix ensems un cop d'audàcia que pot ésser tat de Versailles com un manyoc de paper,

explicat per la consciència de la pròpia imitant en això el que en 1914 féu Gui-
força. llem II quant al quasi secular tractat que

No és pas d'ara que Alemanya havia pro- garantia la neutralitat de Bèlgica.
cedit al seu rearmament, i Brrand, en una Seria debades amagar la gravetat del gest,
famosa sessió de l'assemblea de la S. de com basta per a revelar-la la immediata re-
les N. de setembre de 1928 ho havia re- unió dels ministres dels països interessats
velat, malgrat els febles desmentiments de per a examinar ]'acte en si i les decisions
]'aleshores canceller Müller, i això que a adoptar en conseqüència. Quines seran
aquest no sals era el signatari del tractat aquestes decisions?
de Versaïlles per part d'Alemanya, sinó un	 En el moment en què escrivim, sabem
dels homes més representatius de Weimar només que entre París, Londres i Roma hi

Ningú doncs, no ignorava que, malgrat ha un activíssim bescanvi d'impressions, o,
tots els vincles contrets amb el tractat de per a ésser més exactes, es procedeix a 1'e-
pau, Alemanya, sota múltiples formes xamen de les providències que caldrà pendre.
ocultes havia reconstituït el ,seu , exèrcit El tractat (le Versailles, com tots els con-
quasi al mateix nivell que abans de la guer- tractes, conté encara altres punts, i àdhuc
ra. I per aquesta única raó totes les na- des del punt de vista del dret comú, no es
cions pacifistes d'Europa es veien obliga- pot concedir a un sol dels contraents la fa-
des a enormes sacrificis per a poder rebut- cuitat de deslligar-se dels compromisos as-
jar una eventual agressió germànica. 	 sumits.

El que ha sorprès les cancelleries i im-
pressionat l'opinió pública mundial no és
la materialitat del fet del rearmament, sinó
la unilateral ruptura dels compromisos as-
sumits amb el tractat de pau r amb aquell
altre estipulat entre els Estats Units i Ale-
manya, no havent volgut el Senat de Was-
hington ratificar el de Versailles.

La sorpresa, però, dels governs sembla ella
mateixa sorprenent. La política fins ara se-
guida per Anglaterra, i en part per Itàlia,
no podia sinó dur a l'actual situació. Pel
cantó italià hi ha hagut un saludable pene-
dtínent; d'un valor important per a la cau

-sa de la pau i que, pel que sembla, és sin-
cer; mentre que pel cantó anglès ha man-
cat fins ara un gest enèrgic que hauria
tingut la seva decisiva influència sobre els
homes que avui governen el Reich.

Es veritat que Baldwin ha pronunciat
aquella famosa frase sobre l'extensió de les
fronteres angleses fins al Rin—i en la qual
Hitler es repenja artificiosament en la seva
proclama al poble alemany per a explicar
la mesura adoptada—; és veritat que s'ha
conclòs un acord franco-britànic que uneix
en un de sol els interessos d'ambdós països
pel que fa a les garanties de seguretat de
les fronteres comunes. Però no s'ha modi-
ficat pas el criteri de tractar Alemanya amb
aquells miraments diplomàtics que, amb rei-
terades demostracions, ha fet compendie
que no volia seguir.

Sir Edward Grey, més per voluntat d'As
-quith, aleshores cap del govern, que no pas

seva, no seguí en 1914 una política dife-
rent envers Alemanya. I això no podia evi-
tar el conflicte. Si, en canvi, Anglaterra
hagués demostrat la mateixa energia d'Al-
geciras, Alemarya hauria estalviat a la
humanitat aquella catàstrofe de la qual en-
cara avui es sofreixen les terribles conse-
qüències.

Poincaré i Briand intentaren debades de
fer entendre a Londres que, a fi d'assegurar
la pau d'Europa, la política amb guants
blancs no estava indicada envers Alema•
nya. Només fins fa poc, Barthou primer i

De totes maneres, cal considerar com ab-
solutament impossible, en l'estat de les coses,
l'aplicació de les sancions previstes en el
tractat de Versailles, que haurien de consis-
tir en una nova ocupació de la riba esquerra
del Rin. I aleshores, què caldrà fer? Les
previsions mai com en aquest cas són im-
possibles. Es convicció general que Alemanya
armada significa, tard o d'hora, la guerra.

Com es figura la Terra i els seus habifanfs l'esbojarrada imaginació
d'un habifanf del planeta Mars.

Ni huracans ni cataclismes
El Premi Ignasi Iglésies ha estat en-

guany més disputat que mai.
Quinze dies abans d'ésser atorgat es do-

nava com cosa segura que el guanyador del

premi seria un d'aquests quatre concur-

sants : Carme Montoriol, Joan Olivé, Nico-
lau M. Rubió i J. Millàs-Raurell.

Carme Montorrol fou, però, eliminada
molt aviat en els càlculs dels comentaristes.

—Si en lloc d'escriure dos diàlegs magní-
fics hagués construït una obra teatral

deien, parlant per boca de més d'un mem-
bre del jurat—el premi seria indiscutible-
ment per a ella. Des del .punt de vista lite-
rari, L'Huracà és el millor que ha estat
presentat ai concurs,

Joan Olivé fou també eliminat de segui
da de la llista dels «possibles,.
Tenia presentades Joan Olivé dues co-

mèdies : Allb que tal vegada esdevingué i
Cataclisane.

La primera és una obra diguem-ne bíbli-
ca. Passa als temps d'Adan r Eva, i és
plena d'irreverències. La segona planteja el
vell cas d'un xicot que es vol casar amb
una noia que resulta ésser la filla de l'a-
miga de son pare. AI final, es descobreix

que ni la noia és filla del pare, ni el noi
tampoc..

Joan Olivé havia titulat Cataclisme
aquesta segona obra pensant en el que

hauria succeït si l'haguessin premiada.

Aquelles orelles d'ase.. .

—_



MafetnMiques featrals
Optant al Premi Iglésies, hi havia dotze

obres anònimes signades N. N. Hom havia
suposat que totes elles corresponien a un
mateix autor.

El veredicte ha donat un vot a una d'a-
questes obres, titulada Cautxú. E1 seu autor,
Salvador Roca i Roca, té interès a fer cons-
tar que ]'obra distingida era l'única que ell
havia presentat a concurs.

—Us asseguro — deia, tot modest, davant
un grup d'amics seus — que si totes les
obres de N. N. haguessin estat meves, hau-
ria tingut més vots que no En Millàs. Ja
se que no hauria guanyat el premi, però
hauria tingut dotze vots per a mi sol...

Cambó=Miller
El nostre país sempre ha mostrat una

marcada predilecció pels adjectius pintores-
cos. Ara mateix, arran de la febrosa acti-
vitat de Francesc Cambó, algú ja li ha ad-
judicat una definició inèdita que sembla en-
caminada a fer la millor fortuna entre la
gent del carrer.

Li diuen «el Freddie Miller de les confe-
rències polítiques».

Casuísfíca
Som lluny d'aquell temps en què la Che-

lito o la Cachavera exhibien uns trossos de
la pròpia pell, amb gran escàndol de les per-
sones com cal. Després s'ha pogut veure
molt més, i tothom sap que en certs locals
de Barcelona on podia entrar tothom, les
exhibicions de nuditats femenines eren cosa
corrent. De debò, l'espectacle no tenia res
d'estètic, i servia només perquè un públic
gens refinat es pogués esbravar udolant gro-
lleries.

Ara, en el music-hall i en certa espècie
de 'teatre, el quasi nu és una cosa corrent
i acceptada sense protestes ni escarafalls per
un públic que en la seva major part és
familiar i de bons costums. No entrem en
el fons de la qüestió i limitem-nos a cons-
tatar-ho.

Però això del quasi nu, a Barcelona, té
1a seva casuística oficial, segons ens vàrem
assabentar no fa gaires setmanes veient per
atzar una d'aquestes idiotes revistes madri-
lenyes que tant d'èxit tenen a Barcelona.
Apareixia en escena una dansarina que no-
més duia un eslip i uns sostenidors transpa-
rents. I un component de l'empresa ens va
explicar

—Aquesta noia havia de ballar només amb
]'eslip, però ho tenim privat. Aquest abilla-
ment tan sumari només és permès a les
dones que estan immòbils en escena. Així
que es belluguen, s'han de tapar el pit...

Sempre són els amics
els que ef... perjudiquen

Amb un éxit formidable, en el qual no
participàrem gens ni mica, al Catalunya
van projectar el film. espanyol Sor Angéli-
ca, el galant jove del qual és un xicot molt
conegut a Barcelona : Ramon de Sentme-
oat.

A la pellícula, el personatge que fa de
pare comença un sermó :

—Hijo mío, tienes que cambiar de vida.
Ya tienas veinticinco años...

D'entre el públic s'alçaren unes veus, al-
lusives al Sentmenat:

—No, no ! Més, en té molts més ! Passa
dels trenta !

Eren uns amics i companys de Ramon
de Sentmenat, que saben prou bé en quin
any va fer el servei militar.

Apassionament polític
Hi ha estones que l'Institut de Cultura

i Biblioteca Popular de la Dona, malgrat
l'alt control de la benemèrita senyora Bon

-nemaison de Verdaguer i Callís, més que
una sucursal de la Lliga, ho sembla de 1a
Jap.

Un dia del Carnaval d'enguany, s'hi ce-
lebrava un concurs de disfresses infantils,
i amb aquest .motiu la sala d'actes resso-
nava d'un castellà més o menys ben aixa-
fat. Gairebé els únics que parlavan català
eren els titelles dels putxinel.lis.

Arribà el moment del concurs de vestits
regionals : lagarteranas, napolitans, tirole-
sos, holandesos, atlots de Mallorca, etc.,
desfilaven davant el jurat. I tots, més o
menys, foren premiats.

E1' que no va resultar-ho fou el pagès ca-
talà. El miraren, el remiraren, el tornaren
a mirar, i anà al cove.

—Vaya, no digas! Si parece un rabas-
saire!—exclamà una senyoreta de les que
remenaven les cireres, amb assentiment
general del jurat.

Fe en les dites populars
Conversa sense importància de dos amics,

dilluns a la tarda. Tot acomiadant-se, de
cop, un d'ells s'atura i, després d'una pe-
tita pausa, fa

—No, no cal; tants que sou a casa vos-
tra, i no hi ha cap Josep a felicitar.

—Sí, fa estrany.., I tampoc hi ha cap
Joan... Deu haver-hi algun ase.

Un acanteaainant lparaguaià'al mig de la selva

t O He DUBTEU: Es mlllnr: llibres de

cuina catelaea sdn ate d 'IGNACI DOMEMECI{

APAT$, rdst!cs e ptee•, tela 10 pies.
LA TECA, rústica 3 plec., tela 5 ptu.
Oemanen-Iae als millora Ifhreten

obtal'autor, 8ellen,122. pral. 2.°- 8arcelone
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Al Gran Chaco, la distància, el terreny, el
clima són enemics temibles amb els quals
els bolivians i els paraguaians han de comp-
tar igualment. Als bolivians, més desfavorits
que llurs adversaris pel que fa a la distàn-
cia — es baten a prop de dos mil quilòmetres
de La Paz, mentre que els paraguaians, pel
riu, només són a nou-cents quilometres d'A-
sunción —, la fam els ha fet perdre cente-
nans d'homes. No és que la intendència boli-
viana manqui de queviures ; però ha plogut,
les pistes són impracticables, els combois
arriben tard...

Al principi de la guerra i en temps sec,
no calia menys d'una setmana per a cobrir
els dos-cents cinquanta quilòmetres del riu
a Isla Poi. Unic mitjà de locomoció : la
carreta de bous. Era una veritable expedició.
En l'estació de les pluges, els més apressats
se'n sortien amb un mes de trifulgues di-
verses. No hi ha un sol roc en tot el Chaco,
només terra o sorra. Algunes hores de pluja
tal com cau als tròpics, i regions senceres
queden convertides en aiguamolls, les millors
pistes en reguerots on s'encallen irremeia-
blement els tirs més puixants. Això no tenia
grans conseqüències: l'exèrcit paraguaià de
l'època no passava de quatre o cinc mil
homes i que es batien sobretot amb el fusell.

D'aleshores ençà, els efectius han aug-
mentat considerablement. Arriben a hores
d'ara a setanta-cinc mil homes. La guerra
s'ha modernitzat i els parcs d'artilleria re-
clamen cada dia més municions. D'altra
banda, el front s'ha desplaçat constantment
cap a l'oest : certs sectors del Pilcomayo són
a cinc-cents quilòmetres del riu. Els pro-
blemes de pr3veïment i de comunicació es
feien essencials. Sobre la meitat del recor-
regut del riu a Isla Poi s'ha construït rm
ferrocarril de via estreta per on circulen trens
i autovies, i sobre l'altra meitat s'ha obert
una carretera per on poden passar els gros-
sos camions faci el temps que faci. Nom-
broses pistes accessibles als camions lleugers
enllacen Isla Poi a Tres Cruces i als P. C.
dels regiments de les primeres línies. S'han
acondicionat excellents terrenys d'aterratge
per als avions militars, en els dos quarters
generals i a Muñoz Cabezón i Toledo. No
s'ha negligit ]'organització de les transmis-
sions. Ara tot el Chaco està creuat de fils
telefònics. En alguns mesos de guerra s'ha
fet més que en cinquanta anys de desbros-
sament i de colonització.

Signada la pau, el Chaco esperarà els seus
homes nous.

Si els camins són ]'obra de les tropes i
dels presoners, la via fèrria és una empresa
argentina ; argentina és igualment la faixa
de territori compresa entre el riu Paraguai
i el post militar «quilòmetre 145n. Una
guerra sense aprofitaires seria realment in-
completa. Don José Casado, feliç propietari
d'aquest tros de Chaco i de la via fèrria,
fa ben bons negocis (cada comboi de pro-
veïments i de transport de tropes li deixa
una petita fortuna i la marxa de les ope-
racions necessita sovint tres trens diaris).
Per cada oficial que s'ofereix el luxe de
viatjati en auto-rail, són dos mil pesos de
menys a ]a caixa de l'Estat.

Naturalment, el govern paraguaià no pot.
obrir cap carretera per als seus camions,
perquè aquesta jungla ja no li pertany. Fou
legalment venuda a darrers del segle passat,
a uns quants pesos or la ]legua quadrada.
Causarà sorpresa que, tirant al dret, el go-
vern no ho requisi tot temporalment ; tindria
una bona excusa : la guerra i la pobresa de
la república. Però darrera José Casado hi
ha un poderós consorci de Buenos Aires.
Descontentar-lo fóra arriscat -se a desconten-
tar ]'Argentina que amb tanta complaença
deixa entrar per Buenos Aires tot el mate-
rial de guerra que necessita el Paraguai.
I el Paraguai més s'estima pagar.

Un mes abans, durant un viatge pel nord
de Xile, algunes hores passades en el tren
internacional de La Paz al Pacífic, certes
converses (no en espanyo]) m'havien reve-
lat amb quina facilitat una mena .especial
d'estrangers fan actualment fortuna a Bo-

-Em penso, senyora, que una bomba de lívia.
ral ]i hauria estat més a la mida.	 Dos dies després de l'emocionant sortida

de la capital, la motonau Pingo s'aturà
(The Pa.ssing Slaow, Londres) doncs a Puerto Casado, únic part d'accés al

Chaco be1•ligerant, i baixàrem en terra. La cedit un somriure? Pi-i-i- 15u ! Teniu la be-
calor és aclaparadora : el termòmetre marca gula alegre? Pi-i-i-pu !
alguna cosa com quaranta-tres graus. Ofi- Al quilòmetre 145, on arribo a les nou
cials i soldats van en mànigues de camisa i del vespre, un comboi de camions es dispo-
tots porten el casc colonial o el barret d'am- sa a marxar a Isla Poi. Podria ésser-hi a
pies ales. Uns indis ajeguts a la riba del la una de la matinada, però no em tempta
riu a penes si es tomben en passar nos- gaire la perspectiva de caure en aquella
altres. Aquests desembares de tropes no els hora en un quarter general. Em quedo
interessen ; és l'hora de la migdiada i més doncs al quilòmetre 145 i el cap de la pla-
s'estimen dormir. • No es troben aquí els ça, un capità ventripotent i bonatxàs, s'a-

fanya a donar totes les instruccions útils
perquè em rebin al Casino. No us sobre-
salteu ! Al Chaco anomenen així els quar-
ters d'oficials. Com que el casino del qui-
lòmetre 145 és un simple ranchito obert
als quatre vents i on es dorm a terra si
no us heu proveït d'un llit de campanya,
no puc estar-me de fer comparacions amb
una altra mena de casinos.

El ranxo de la tropa i dels oficials és es-
trictament el mateix. Es compon primera-
ment de galetes, unes boles de pa del ta-
many d'u:7 préssec, tan dures que cal tren-
car-les amb el mànec d'un ganivet o rebo-
tre-les per la taula. Aquella nit sopo tot
sol i el soroll és relativament restringit,
però m'imagino el xivarri a les hores re-
gulars dels àpats, quan vint comensals afa-
mats procedeixen a trencar llurs galetes !
E1 ranxo comprèn després un plat de locro
o moresc bullit, i, per acabar, carn de bou
barrejada amb farina de manioc. Per va-
niar, una ració d'arròs reemplaça algunes
vegades •el locro. Beguda: aigua, i, a la
fi de l'àpat, una tassa de mate cocido, que
té un vague gust de cafè. Segons els ex-
perts, ]'alimentació d'un militar paraguaià
surt, per dia i per cap, a dos rals, i és la
menys costosa de tots els exèrcits del món.
Pel que fa als dos rals, dono enterament
la raó als experts ; però que els meus amics
del Paraguai no es sentin vexats : no val
pas més.

Faig alguns passos per 1'acantonament.
Aquest terrible Gran Chaco no se'm pee-

«primitius de la jungla», coberts de tatuat- senta encara sota un aspecte massa desfa-
ges terrorífics, armats de sarbatanes i de vorable. Si el dia ha estat tòrrid, la nit
fletxes emmetzinades. Homes i dones van s'anuncia bastant fresca, propícia al son.
mig vestits de parracs militars, sense armes Els soldats paraguaians, d'altra banda, em
i espantosament bruts. Les úniques parau- semblen perfectament satisfets de llur sort,
les que s'aconsegueix treure d'ells són sem- sempre contents, sempre disposats a tocar
pre :	 la guitarra i a cantar guaranias.

—Santa adjecena! (doneu-me tabac).	 Una hora més tard, de retorn al casino,
Un company de viatge m'explica que 1'a- les meves opinions prenen un altre tomb.

mo del lloc fa servir un gran nombre d'a- I Un ordenança benèvol ha muntat el meu
quests indis lengües per a tallar quebratxo f llit de campanya, una civera de lona, amb

Grup de presoners bolivians

LÄI'E RITIV
El P. Laburu. — L'actualitat més forta

d'aquests dies és el P. Laburu. Damunt	 ^.
dels tripijocs polítics, de l'apassionant in-
formació internacional, dels tangos que cada
dia toca lla ràdio i dels drames que prohi.
beix ]'Acadèmia de Ciències, les orelles de
tot Barcelona estan pendents de la paraula
de! famós jesuïta. El nostre país ha estat,
en totes les èpoques i en el temps quares-
mal, afectat a prestar atenció pública als
predicadors. Jo he sentit parlar u'un ce-
lebèrrim P. Ramonet que predicava a Sant
Agusti i feia tremolar el proleta' lat ele fi
de segle. He sentit parlar també «un tal
P. Guberna que era formidable provocant
la contrició pública. Ja és del temps de la
meva adolescència un jes.uta de gran ano-
menada, el P. Recolons, que mineiu a el
castellà com un enlluernant complutenc,
equipat del més empalaga, i fascinador bar-
roquisme. Els sermons del P. Recolons feien
plorar a llàgrima viva l'aristocràcia més
impenitent i més donada als amors fàcils.
Posteriorment, Catalunya ha contemplat

1 l'obra apostòlica formidable del P. Vellet,
avui dia expulsat i considerat com a rebel.
E1 P. Vallet era un orador contundent,
enorme, vivíssim, d'una capacitat de pro-
selitisme com ningú. El P. Va11et havia pre-
dicat pertot arreu i havia fet posar la pel! -
de gallina als descarregadors del mall, als -.
pistolers i a les senyares que prenen te bo
i triturant el fetge de les seves íntimes
amigues. Després d'aquests predicadors, a
Barcelona hi ha hagut mercenaris sublims,
c'armelitaas descalços i calçats i caputxins
eminentíssims, veritables senyors de la tro-
na i de la paraula.
Ara està de moda el P. Laburu. A la

Rambla, en els quioscos, generalment ata-
peïts de la més vil pornografia i de la lite-
ratura més canina que existeix al món,
aquests dies quaresmals hi hem notat un
canvi que ens ha corprès. Els quiosquers,
homes de negoci per damunt de tot, ara
venen les obres del P. Laburu a preus mo-
destíssims. Unes grans lletres anuncien la
literatura del gran orador sagrat, en aquells
llocs on abans s'exhibien publicacions com
Frailazo i altres repugnants irreverències.

La ràdio difon la yeu del P. Laburu en
totes les llars. La Via Laietana està mate-
rialment inflada per la gernació que ve de
la parròquia de Santá Maria del Mar, vi-
brant de pur ascetisme. No hi ha cap se-
nyora amb cara i u11s ni cap propietari que
s'estimi una mica, que no comenti entre la
parentela i les amistats els èxits oratoris del
P. Laburu.

Jo no he sentit directament, ni per ràdio,
cap sermó del P. Laburu, però per dife-
rents fonts, confessionals i escèptiques, in-
telligents o simplement lirones, • se m'ha . f
eportat la ideologia, la retòrica i fins i
ot frases concretes de l'important jesuïta.

Em sembla, pel que se m'ha dit, que el
P. Laburu és un orador sagrat del gènere
realista, adherit a la retòrica tradicional
dels predicadors de la Companyia de Je-
sús, que encara si fa na fa és la retòrica
de Donoso Cortés i de Severo Catalina. Es
aquella retòrica que provoca el patètic pel
procediment del lloc comú i de la síllaba
ensucrada. El P. Laburu sembla, segons
se m'ha dit, que ataca molt el capital i la
a ncupiscència dels rics. Alguns xofers que .
l'han escoltat l'han pres per un demagog
anarquista. No em ve de nou. La- doctrina
evangèlica tractada per un jesuïta retòric i
realista pot produir fàcilment dins de les
orelles primàries un espetec de traca dis-
solvent.

Els jesuïtes, intelligentíssims i •pràctics
per excelléncia en tot el que cau dins l'òrbi-
ta del cor humà, sempre han procurat trac-
tar els temes al viu i amb una certa cruesa.
El ]libre dels Exercicis espirituals de Sant
Ignasi, una de les armes de més eficàcia
que té l'Església Católica, ja va encarat des
del primer moment a produir una explosió
terriblement realista en la consciència dels
fidels. La mort, el pecat i l'infern, tractats
per la tècnica jesuïtica, són temes .que s'ar-
rapen furiosament als nervis i a l'estómac.
Un jesuïta hàbil, com suposo que deu ésser
el P. Laburu, en els moments que vivim
té un camp abonat per a produir tots els
terratrèmols de la técnica ignasiana dels
Exercicis. L'èxit, entre la nostra sacietat,
serà sempre fulminant. La nostra societat
i la nostra millor societat acostumen a ésser
toves, inconseqüents, fàcilment impressio-
nables. Hi ha en la nostra societat de ten-
dres i inofensives dames de sa casa, un in-
conscient desig de masoquisme. Les fueta-
des profètiques, les filípiques, les \terribles..-
acusacions que fulmina el P. Laburu sobre
els vicis d'aquesta societat, satisfan el seu .'
desig de masoquisme, i al mateix temps :.
no l'esveren gaire, perquè ella veu en el
P. Laburu no precisament un perill material,
sinó una garantia. L'èxit del P. Laburu i
de tots els predicaclors realistes i patètics
és aquest: que els rics, tan bescantats en
l'Evangeli, bescantats des d'una trona ac-
tual, podran fer-se passar el gust de p10-
rar i d'esborronar-se sense que per atxo
perilli llur riquesa.

,	 JosEe MARIA DE SAGARRA

EN LA JUNGLA INFERNAL DEL GRAN CHACO (*)

Cap al quilòmetre 145, al cor de la selva
Les forces paraguaianes en acció al Gran

Chaco tenen dos quarters generals. Em di-
rigeixo al més proper, al d'Isla Poi, a la
zona de reraguarda, a dos-cents cinquanta
quilòmetres del riu Paraguai. Allí el general
Estigarribia, si l'hi trobo, i el seu Estat
major decidiran sobre el meu viatge. «De la
millor manera que permetin les circumstàn-
cies», m'ha assegurat el president Ayala.
L'altre quarter general està situat a Tres

Cruces, a alguns quilòmetres del front.
Aquesta doble organització és necessària per
la immensa extensió de la jungla tropical
que separa el riu de la línia de foc.

MITJANS DE PENETRACIÓ

i que aquesta mà d'obra no li resulta gens

cara. Decididament, aquest don José és una
potència!

A la Jefatura de Plaza de Puerto Casado,

el comandant Molina, cap de la plaça, en
veure el passaport que m'ha concedit el mi-
nisteri de la Guerra, té ]'extremada aten-
ció d'encarregar immediatament una auto-

via per al meu ús personal. En comptes de
les vuit o deu hores inconfortables dels
«40 homes, 8 cavalls» del tren de nit, seré
al quilòmetre 145 en quatre hores i mitja.
Dic adéu als meus tres amics del Pingo
que no surten fins demà matí. Un soldat
carrega el meu equip de campanya a 1'au-
tovia — un Ford prehistòric enginyosament
adaptat per al rail —, i en ruta cap a la
primera escala.

Un quilòmetre i mig a penes després del
riu, tot seguit de passades les construccions
militars i civils, la serra i la fàbrica de
taní de quebratxo, rodem ja en plena selva

tropical. Una veritable fornal, malgrat que
siguin les quatre de la tarda. A cada cos-
tat de la via s'alça una inextricable mura-
lla d'arbres espinosos, de palmeres, de cac-
tus gegants i de lianes. Al cim dels arbres,

famílies senceres de simis minúsculs, cai
mtiriquina, revolucionats pel soroll del cot

-xe, I lloros que alcen el vol en acostar-nos-
hi. Cada vint quilòmetres poc més o menys,
l'autovia alenteix davant els ranchitos de

fang i de palla gairebé del tot ofegats
sota la vegetació.

Més endavant, entrem en la regió dels
aiguamolls. Les canyes són tan espesses i
tan altes que l'aigua és invisible. El xofer
s'atura a canviar l'aigua dels radiadors.
Arribo a trobar un indret prou clar per a
ficar-hi la galleda de lona. Protegida del
sol, aquesta aigua és d'una frescor delicio-
sa, temptadora...

Els aiguamolls s'han assecat i per entre
les altes herbes corren petits estruços. Per
no desentrenar-se, el xofer tira alguns trets.
Jo també provo el meu automàtic. Al tom-
bant de la nit i a cinquanta a l'hora, tirar

amb revòlver sobre un estruç és fer esport.
Coll comprès, els més grans no fan pas
més d'un metre. Entre tots dos aconse-
guim de matar-ne un. Quan els cow-
boys nordamericans estan extraordinàriament
contents, rarament deixen de cridar Who-
^ee ! Un cop liquidat l'estruç, el conductor
crida dos ressonants Pi-i-i- u !, i així faig
coneixença amb el crit de guerra dels pa-
raguaians. Els bolivians han estat rebut-

jats? Pi-i-i-j'u! El vostre amor us ha con-

la mosquitera, perd el viatge ha estat fu-
nest a aquesta última i un estrip d'alguns
centímetres s'obre en un dels seus costats.
A penes m'ajec, comença el suplici. Agru-
pats en veritables esquadrilles, els mosquits
envaeixen la mosquitera. Cada picament
de mans produeix hecatombes. Però com
si res.

Una altra molèstia : aquesta mosquitera
proporcionada per la intendència és de ma-
lles tan atapeïdes que, no estant-hi avesat,
tinc la impressió que em falta aire. Ja que
no em protegeix dels mosquits, lá trec. Però
la torno a posar alguns segons després, car
el meu veí, despertat per la maniobra, em
fa saber amablement que ,el dia abans, en
aquest mateix ranchito, han mort dues
nyandu Qe, unes aranyes molt verinoses.

Al matí, després d'una nit agitada, cons-
tato les malvestats. Tinc tot el cos cobert
de picades i sento ara unes coïssors into-
lerables.

El Gran Chaco ha cessat tot d'una de
plaure'm,

VILLA MILITAR

Després d'aquesta nit desastrosa passada
al quilòmetre 145, en un camió carregat
de caixes de granades marxem cap a Isla
Poi, quarter general de la zona reconquis-
tada. Per la jungla la carretera és excel-
lent, amb una cuneta a cada banda per al
drenatge de les aigües de pluja. Al mig de
la carretera dues faixes enquitranades per-

meten grans velocitats. En aquesta part
del Chaco els cursos d'aigua són particu-
larment abundants. Sovint, dos enormes
taulons de quebratxo, installats amb la se-
paració de les rodes, fan de pont, sobre el

qual el nostre xofer alenteix a penes. A ca-
da pont d'aquests penso en el carregament
i més m'estimaria estar en un altre Iloc que
no pas aquí. Del carregament, el xofer se'n
riu, granades o el que sigui.
— Tenim pressa — m'explica — ; els com-

panys necessiten aquestes granades. Els en

porto mil cinc-centes i no és pas massa. No
passeu ànsia, ndaipori tembe guaranís (els
guaranís saben aguantar el cop).

Resignat, deixo que aquest ardent patrio-

ta flirtegi amb l'accelerador i voregi l'ex-
plosió.

JEAN ALLOUCHERIE

(Segueix a la pàgina 8)

(*) Vegi's MIRADOR, números 316 i 317•



Gil Robles al balcó de l'Ajuntament de Perelada

temps de Hitler, perquè sostenen que cada
vogada que hi ha una manifestació holossal
el déu germànic fa que el temps sigui es-
plèndid.

Diem això una mica convençuts que el
senyor Gil Robles, davant del e temps gla-
cial, no va dir el que hauria dit si s'hagués
trobat entre un públic de petits propieta-
ris, ben menjats 1 ben beguts, amb desigs
d'aplaudir les confidències redemptores del
cap de la Ceda. No sabem exactament el
nombre d'afiliats amb què compten a l'Alt
Empordà. El que podem assegurar és que
com més n'hi hagi més el senyor Gil Ro-
bles, si és una mica fi, s'haurà adonat que
el seu partit a Catalunya és una de les
paradoxes més esclatants de la política del
país. Començant pel senyor Cirera i aca-
bant pels pagesos de l'Empordà, la Ceda
a Catalunya cada dia va apareixent com
una monstruositat política que exactament
representa això : l'agraïment d'uns milers
de pagesos que estan convençuts que e1
senyor Cirera i el senyor Gil Robles ' aren
salvar el país de la llei de contractes de
conreu. Es clar que amb aquest programa
tan mínim un partit ha de resultar ben
poca cosa. Sobretot si en aquest partit hi
ha unes tendències tan renovadores i sub-
versives. Perquè la Ceda, partit finançat
per grans propietaris, fa una llei d'arren-
daments en què el reglament anulla pràc-
ticament la llei. A Bascónia i a Catalunya,
la Ceda es declara obertament autonomista,
però és la Ceda qui fa votar la llei de
suspensió de l'Estatut de la qual el sub-
secretari de Justícia, cedista notori, va dir,
parafrasejant-la : «Sense traspassos, què
queda de l'Estatut?» La Ceda és obrerista,
partidària de la justicia social, perd Gil
Robles es fa aplaudir a la Unión Mercan-
til de Madrid, societat vuitcentista que creu
que el senyor Royo Villanova és un gran
polític.

I bé. No solament el senyor Gil Robles
té actualment tres ministres al govern, sinó
que, dintre poc, deurà governar el pafs.
Pujarà al poder amb aquest programa des-
concertant i contradictori, carregat dels tò-
pics més considerables que arriben a Es-
panya a través de Portugal. El senyor Gil
Robles parla d'Estat fart, de corporativis-
me, d'Estat totalitari, etc. No arribarem
a afirmar que si ell governés el país, no
s'hi conegui. El que afirmen és que Gil
Robles porta enganxada la contradicció
que ha ferit de mort tots els polítics espa-
nyols que han volgut reaccionar amb ener-
gia contra l'esperit dissecat del país. Ara
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Es pot afirmar que no hi ha renovació pos-
sible sense canviar, radicalment, aquesta
organització. No diem res de nou — ben en-
tès—perquè aquesta és al fons l'afirmació
del gran Costa. Gil Robles, però, vol re-
pendre pel seu compte les teories que s'han
posat de moda a Europa per combatre el
liberalisme, i quan en parla la incoherèn-
cia és absoluta. La corporació és possible a
França, on hi ha la propietat repartidíssi-
ma t per tant, al fons seria una fórmula
de redistribució . Pot ésser possible a Ale-
manya, on hi ha una tradició adient, com
podria ésser possible a Catalunya, a través
de la cooperació. Però en un país en què
l'obrer agrícola viu en un règim d'absti-
nència forçosa, en què l'egoisme feudal ad-
quireix unes proporcions horribles, parlar
da corporació, o sigui igualtat jurídica i
econòmica de patrons i obrers, és senzilla-
ment una rifada. Quant a la dualitat eco-
nòmica d'Espanya, és a dir, la contraposi

-ció de les zones industrials i les zones agrí-
coles, el senyor Gil Robles té un pla reso-
lutiu excellent. Ja El Debate, en temps de
la Generalitat, quan encara no coneixien
el senyor Anguera de Sojo, havia parlat de
descentralitzar la indústria catalana, ajudar
l'emigració d'indústries cap a d'altres zo-
nes espanyoles. Recentment, encara, el cap
de la Ceda parlava dels qui vivien a l'om

-bra de l'aranzel, com si, infeliços tots ple
-gats, no hi vivís tothom.

Anglaterra pogué adquirir — a comença-
ments del segle xix—, la potència económica
i política que encara conserva degut a la
flexibilitat de la seva organització social.
França, en canvi, més estabilitzada, neces-
sità una revolució per canviar les relacions
socials que s'imposaven a Anglaterra. Es-
panya seguí immutable, sense que, encara,
ningú s'hagi atrevit a desfer una tradició
basada en l'arbitrari. Una política reno-
vadora es toparà, sempre, contra aquest es-
cull. Si sabeu rodejar, amb impudícia ma-
nifesta, aquest atribut feudal amb l'ajut
diví, tindreu ocasió de compondre el sentit
profund de la història espanyola.

El senyor Gil Robles vol renovar, vol
totalitzar. El que cal renovar és l'organit-
zació mateixa del concepte de propietat. Al
costat d'això, crear les institucions econò-
miques i socials que tots els pobles neces-
siten per viure. No cal un programa de ran

-cor, ni cap possibilitat d'afirmar el domini
del feudalisme històric. I, potser per sobre
de tot això, recordar la gran tragèdia d'Es-
panya, que és la incomprensió dels interes-
sos espirituals dels pobles hispànics. La
unitat de joia i de dolor dels ciutadans,
com dels pobles, només s'obté quan el que
governa no divideix amb egoisme, sinó que
uneix amb comprensió. Dotar l'Estat de
la República d'una ètica nacional, d'una
política nacional ; reviure el concepte de
l'Estat multinacional. Que, com la Repú-
blica ideal de Plató, es pogués dir : uHem
reconegut que aquesta unitat de sentiment
era un gran bé per a l'Estat, quan hem
comparat un Estat ben constituït a un cas
que comparteix el dolor o el plaer d'una
de les seves parts.»

FERMÍ VERGES

¡NERVIOSOS!
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L'època dels refredats

A conseqüència de la publicació del Llibre
Blanc sobre els armaments, s'originà un
gran debat a la Cambra dels Comuns.

Fragment del discurs de Baldwin, i5arlant
del projectat viatge de Simon i Eden a Ber-
Un:

—Aquesta visita a Berlín es farà d'aquí
una quinzena, poc més o menys, i vull creure
que aleshores Mr. Hitler ja estarà bo (ria-
lles de l'oposició). Riure no és gaire gene-
rós per part vostra, senyors. Amb el ternes
que fa, els més forts poden refredar-se, Jo
mateix, avui, no estic brou bé, i el primer
ministre ha hagut de sofrir les enutjoses
conseqüències d'un refredat descuidat. Fa
llit i crec que en té per dies. Mr. Hitler és
rnés jove que jo i, per consegüent, eme penso
que se'n sortirà primer que fio,

Historieta berlinesa

A Berlín, al ministeri de l'Interior, hi ha
una oficina encarregada d'instruir les de-
mandes de canvi de nom.

L'altre dia s'hi presentà un senyor ben
vestit, que pel que es veu no estava content
del nom que duta.

—Com us dieu? — diu amablement el
funcionari nazi,

—Adolf Cohen.
—Com! — crida el burócrata, descom-

post —. Us creieu que amb un sitnple tràmit
administratiu podreu esborrar el vostre ori-
gen no ari i enganyar els bans alemanys?
Heu de saber, mal ciutadà, que ja no som
en els temps nefastos de la Constitució de
Weimar, i que gràcies a Adolf Hitler.,,

—Justament — interrompé amb suavitat
el no ari —, no vull pas canviar de cognom,
sinó de nom.

El diable a cavall

Ja és aquesta la tercera vegada que el ge-
neral Plastiras pren part en un cop d'Estat.
Valent, enèrgic, és una mena de sublevat
professional. Popularment, a Grècia se l'a-
nomena cel diable a cavall».

En la seva opinió, les solucions ràpides
són les millors.

En Igaa, quan s'apoderà de Gunaris,^re-

j^
r

El general Plastiras

sident del Consell, i de cinc ministres, els
féu condemnis a mort en judici sumarfssim.
Eren executats al cap de poques hores. El
mateix general comandà l'escamot d'execu-
ció, lot fumant un puro al qual no havia
t ret la faixa.

Sempre hi ha un pitjor

El terrible revoltós de Venizelos ha tr:^bat
un dictador en la persona del seu nét Lelo.
L'avi i el menut han anat sempre junts,
fins ara que la sublevació els ha separat.
El nét es va quedar, amb els seus pares, a
Franca ; mentre l'avi se n'anava a Grècia
a donar el cop. El petit Lelo es snorfon en
un hotel de París, i no s'està de dir:

—Deu-me un avió i me'n vaig a tranquil-
litzar l'avi. Mentre seré lluny d'ell, l'avi eu
farà de les seves.

Els esclaus d'abans i els d'ara

El president Masaryk, el vuitanta-cinquè
aniversari del qual celebra Txecoslovàquia,
és més sever que ningú envers la mística
hitleriana.

El veU filòsof ha dit a un antic alumne
seu, avui professor d'una universitat ame-
ricana:

—Abans, els esclaus veien en la guerra el
mitjà de conquistar la llibertat. Ara, lii : eu-
en el mitjà d'assegurar millor la tirania qua
els oprimeix.
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FranÇa • els musulmans d'Algèria
Acompanyat del senyor Cirera i Voltà,

que decididament és' la personalitat més
Important de la Ceda a Catalunya, el se-
nyor Gil Robles ens ha visitat de nou per
tal d'explicar-nos els seus projectes. El se-
nyor Gil Robles, cal convenir-ho, no té
sort. Per tot allà on va el mal temps el
segueix. Se'n va a l'Empordà i en comptes
de tenir un temps ben clar i assolellat,
neva tot el dia. Hitler, almenys, fa jugar
la Providència d'una altra manera. Els dia-
ris nazis parlen sovint del Hitlerwetter, el

El nostre Estat
GANES DE PERDRE EL TEMPS	

•

totalitari I4ii.anI•
Gil Robles vol inflar de vida les institu-
cions i la vida mateixa d'Espanya. Ei re-
sultat serà un monstre, amb músculs de
vent. Tot el que han vingut fent ell i els
seus en el temps que influeixen en la polí-
tica dóna entenent de la tàctica que inten-
ten seguir. Els mals d'Espanya, tanma
teix, són tan superiors a llurs remeis que
el resultat ha d'ésser nul. No hi ha cap
pafs a Europa, en què la potència política
i la vida social estiguin a gran alçària, que
tingui l'estructura econòmica d'Espanya.

«Fa cent quaranta anys, un poble decapità
el seu rei, proclainà que renegava tot el que
l'Europa de llavors tenia per sagrat. Els mo-
ralistes el declararen fora de la humanitat,
armaren llurs sobirans contra ell. Avui un
poble declara renegar tot el que és del gè-
nere humà, fot el que no serveix exclusiva-
ment f er a la seva glòria. Fa l'apologia de
l'odi de raça, de la mentida, de l'assassinat.
Els moralistes s'indignen un moment . Des-
1' rés es calmen, parlen amb ell,.. Què voleu
fer-hi? Aquest poble és així! No el canviareu
pos. 1 després, el hitlensme ara ja està esta-
blert... cal acceptar els fets! (Vegi's fules
Romains).

»Abans, el moralista renyava els fets. Avui,
els fa gran barretada.»

(fulien Benda a la Nouvelle Revue Fran-
çaise.)

Fa cent quaranta anys

Iwuw

I

A través de les extenses informacions i
comentaris que li dediquen els diaris d'Al-
ger, he anat seguint amb interès el viatge
d'estudis que el ministre francès de 1'ln-
terior, 114. Régnier, acaba d'efectuar per
terres algerines. Aquest viatge, ban amanit
amb la salsa facilitada pels diversos esclats
de violència succeïts aquests darrers temps
en diversos indrets d'Algèria, ha tingut la
virtut d'atraure l'atenció internacional da-
munt els problemes de la colonització fran-
cesa a l'Africa del Nord, i hem vist com

Constatat aquest punt,	 és	 a dir, rebut-
jada la possibilitat d'una convulsió portada

1 per ambicions racials o religioses,	 cal pre-
l'origen de la malaiseguntar-se on resideix

algérienne que tant dóna a parlar en l'A-
frica del	 Nord	 i	 que	 constitueix una	 de
les	 més	 fortes	 preocupacions	 del	 govern
francès.	 Sense pretendre tractar la qüestió
a fons, vull apuntar el parer que tot plegat
es redueix a un malestar provocat per la
crisi económica i que s'està aprofitant i exa-
gerant les proporcions de les més ínfimes
qüestions d'ordre públic que es produeixen
a Algèria per tal d'obtenir del govern frau-
cès una atenció preferent en vistes a la so-
lució	 dels	 problemes	 econòmics.	 La	 crisi
econòmica mundial ha trigat bastant a re-
percutir	 en	 els	 medis	 financers	 algerins,
però la seva embranzida ha estat bastant
forta i ha portat ràpides i ruïnoses conse-
qüències.	 Les	 grans	 empreses	 comercials,

-	 v els forts propietaris d'explotacions agrícoles,
que estaven acostumats a nedar en 1'abun-
dància,	 s'han	 trobat de cop	 i volta amb
una	 desvalorització	 dels	 productes	 algerins

. —vins,	 fruits,	 llegums,	 etc.—que	 posa en
perill els seus negocis. 	 Han anat a trucar
a les portes dels ministeris parisencs i, com
que la crisi econòmica a Algèria presenta
les característiques d'arreu del món—excés
de	 producció,	 minva de	 consum i,	 colofó

Ben Djeblul
inevitable,	 l'angoixós	 problema	 de	 l'atur
forçós—,	els	 seus planys	 s'han	 pogut re-
colzar en	 els de	 tota	 la	 població	 algerina

a gran premsa de tots els països—la d'A- ben justificadament alarmada.	 En un mo-
emanya d'una manera especial	 i, ben se- ment donat,	 tothom ha coincidit a aixecar
;ur, amb intencions bon xic interessades— el crit ai cel per a fer compondre al govern
'ocupava d'aquestes qüestions. S'ha parlat que les coses d'Algèria van tan malament
le l'inici d'un moviment nacionalista	 a Al- en	 tots	 els	 aspectes,	 que cal	 afanyar-se	 a
aèria ;	 ha tornat a sortir allò	 del panisla- ' trobar solucions a tots els problemes i, d'una
rnisme suposant-se'l a punt d'entrar en una I manera especial,	 a l'econòmic que—també
tova fase d'activitat. Tai vegada el viatge hi ha absoluta coincidència en això—en tot
le	 M.	 Régnier	 i	 l'espectacle	 que	 Algèria " moment s'ha assenyalat com el més greu.
ha	 ofert al seu	 pas,	 hauran	 servit per	 a I, quines solucions s'entreveuen a la crisi
veure una mica clar el que pugui haver-hi económica algerina? Tal 	 vegada,	 una no-
fe cert en el que s'ha dit o Insinuat, més :	 que França	 compri	 més	 a Algèria.

La primera remarca a fer en relació a Diuen,	 i deu ésser veritat,	 que Algèria és
aquest viatge,	 és que,	 arreu dels tres de- el primer proveïdor i el primer consumidor
partaments algerins, ha estat aprofitat pels de França,	 havent-hi,	 peró,	 un	 gran	 des-
indígenes més vistosos	 i pels representants nivell	 desfavorable	 a	 la	 colònia	 entre	 els
oficials	 del	 país	 per	 a	 testimoniar,	 d'una totals d'exportacions i importacions. Arran-
manera brillant i completa, llur adhesió a jar	 aquesta	 qüestió	 resultaria relativament
l'Estat	 francès.	 Rivalitzant	 amb	 els	 euro- fàcil al govern francès, si tot depengués de
peus i amb	 els israelites	 que la por con- modificar tractats de comerç amb els Es-
verteix en els millors amics	 de la metrò- tats que amb determinats productes absor-
polis,	 els	 musulmans	 no	 han desaprofitat beixen el mercat francès en perjudici de la
la	 més petita avinentesa per	 a proclamar riquesa algerina.	 Ja hem vist com tira al
el	 seu introntollable amor a França.	 Fins dret en les negociacions amb Espanya, en
Ben Djellul, el conegut metge de Constan- les quals la influència algerina juga un pa-
tina que passava per ésser cap del movi- per de primer ordre.	 Però el problema té
ment musulmà i que era públicament acu- altres caires que el	 compliquen considera-
sat d'estar en relacions amb els nazis, 1'an- blement, Hi ha punts, com en el cas del
tisemitisme dels quals sembla compartir, ha vi,	 en	 què	 les aspiracions algerines	 estan
volgut	 demostrar,	 d'una	 manera	 que	 no en pugna amb els interessos d'altres indrets
doni lloc a equívocs, la seva adhesió a Fran- del	 territori	 francès,	 que	 també	 tenen	 la
ça.	 Ben Djellul,	 explicant als periodistes la seva	 crisi	 i	 també	 saben	 cridar	 l'atenció
seva	 entrevista	 amb	 Régnier,	 ha	 declarat del govern que es troba ben bé entre l'es-
que	 quan el	 ministre li expressà les seves pasa i la paret,
sospites	 sobre l'existència d'un corrent na- Per	 tot això,	 segurament,	 M.	 Régnier,
cionalista	 a	 Algèria,	 ell	 li	 havia	 contestat en finir el seu viatge d'estudis pel territori
que no hi	 creia gens i	 que el	 seu	 partit algerí,	 deu	 sentir-se molt tranquil pel	 que
actua pensant que tota la població indígena respecta al problema musulmà	 i els afers
es considera francesa amb entusiasme. Ha d'ordre	 públic,	 perd	 deu	 tenir el	 cap	 ple
afegit encara que, al seu entendre, el pan- de cabòries de tant escoltar els clams dels
islamisme no té raó d'existir després de la que voldrien	 que els remeiessin la situació
desaparició del Califat, «que era l'únic que econòmica que, a Algèria com a tot el món,
podia tenir interès a refer l'hegemonia mu- és cosa ben difícil d'arranjar.
sulmana, car Turquia es mou avui dintre M. JORDI FRIGOLA
un programa purament nacional i tancada
en	 les	 seves	 fronteres,	 i	 els	 altres	 països Alger,	 març,
islàmics' tenen tots tendències regionalistes».

Es evident que França, amb	 motiu del j	 —	 ---
viatge de Régnier, ha rebut una bona pro- .,.-•f
va de l'adhesió de la població indígena d'Ai-
gèria representada pels seus notables.	 Na- .;	 ^^	 t%•a^

v'''rIturalment	 que	 el	 poble	 musulmà—l'obrer '
indígena que treballa jornades de més de

vuit	 hores	 i	 cobra	 salaris que	 no	 li	 per-
meten	 anar vestit,	 el	 que	 esguarda	 amb
pànic com va creixent i avançant l'anada
de chómage, el que toca més	 directament J
els	 inconvenients	 d'una	 dominació	 foraste-
ra—s'ha	 mantingut	 bastant	 al	 marge	 de f"
tot	 el	 referent	 a	 l'excursió	 ministerial,	 i y	 A
que aq	 poble pot tenir,	 més o menysuest
difusa, una opinió no tan entusiàsticament
francófila com la dels que , han parlat	 en r
nom seu.	 Però,	 tenint en compte el sentit
de	 la	 jerarquia	 tali	 arrelat	 entre	 els	 mu-
sulmans com a conseqüència de la seva rl-
gida	 religiositat,	 pot	 passar-se	 per	 alt	 el
fet de l'absència popular i pensar que les

masses no desmentiran, o almenys deixa-
ran passar alguns anys sense desmentir, el P
que els notables	 del	 pafs i	 les	 altes	 auto-

1 rltats	 religioses	 i	 civils	 de	 la	 collectivitat -
islàmica	 han	 tingut	 a	 bé declarar davant LA GUERRA CIVIL A GRECIA
el representant del govern francès. Pot pro-

duir-se de tant en tant algun fet esporàdic El repòrter americà. — Assegut entremig

com els que s'han esdevingut en dates re- de les espantoses ruïnes causades pel dar-
cents	 a Constantina,	 Sètif 1	 Mostaganem, rer bombardeig, puc trametre les primeres
perd del	 comportament de les autoritats i notícies	 de	 la	 revolució...
personalitats	 musulmanes	 a	 l'entorn	 del (Gazzetta del Po polo)
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viatge de M. Régnier, és perfectament lò-
gic deduir-ne que cap moviment seriós de
caràcter nacionalista i antifrancès no ha
de tenir lloc, durant anys, en terres alge-
rines. Els magnats ifndígenes que saben
agrair els avantatges materials que els re-
porta l'obra colonitzadora de França, els
sacerdots de l'Islam que s'avenen molt
gustosament a servir els que manen, i l'an-
tisemitisme que és un sentiment viu en els
medis populars pnusulmans, representen
unes fermes garanties.



«Pel mal camí»
Del filo de Gibert, «Sísif»

problemes d'ordre moral que aquesta situa
-ció planteja., aleshores encara ens serà més

fàcil de trobar antecedentsdins el cinema a
la narracio cinematogràfica que aquesta set-
mana ens proposa Archie Mayo amb el seu
film Pel mal camd.

Tot això, tanmateix, no ho diem pas amb
cap intenció de desvaloritzar aquest film.
Després de tot, quin tema avui podria donar-
se com a inèdit? I a més, en el fons, el tema
és el de menys i el que importa és veure com
el director ]'anima i el desenvolupa.

Doncs bé, precisament Archie Mayo no
s'ha quedat aquí gens enrera respecte als
seus antecessors, ans al contrari, aprofitant
tot el que s'havia fet abans, sensible a les
lliçons que ham pot extreure de pellícules
com El camí de la vida, Sang jove, Noies d'u-
niforme, Homes de demà i altres, sobre la
fotogènia de les expansions i grans movi-
ments d'una colònia d'adolescents, Archie
Mayo ha bastit un film important de debò.

Recollits del carrer, han vingut a engros-
sir les files d'un correccional que adminis-
tra una mena de bàrbar, anomenat Thomp-
son, una colla de xicots que ja coneixem
per les facècies desagradables a què els
veiem dedicar-se en començar la pellícula.
La primera nit que aquests xicots passen
al correccional és la primera cosa impor-
tant del film. En arribar ací, i hi arribem
molt aviat, ja tenim la impressió de trobar

-nos davant d'un film de qualitat no corrent.
Després, els encerts ja es succeeixen amb

TIVOLI

Una pel•licula

encantadora

Amb la més

jove i més sim-

pàtica de les

:: estrelles ::

fant mart, el sentiment de venjança que
creix darrera aquells rostres crispats de do-
lor i de ràbia, sentiment contingut a des-
grat de tot en el silenci reverent que impo-
sa la presència de l'infant mort. Mantin-
guts a ratlla per un temps que no fa sinó
carregar més la tensió d'aquelles ànimes
primàries. I és per això que, quan el crit
de revolta electritza totes aquelles volun-
tats, l'allau incendiària i destructora es des-
ferma amb impetuositat irresistible. El
film, escapçat del petó final, acaba així en
un abrandament èpic, magnífic de movi-
ment i de ritme.

Aquest final és típic de la manera ame-
ricana de sacrificar-ho tot al cinema ; qui
es planyerà d'una (posició semblant? La
psicologia hi és sacrificada a la fotogènia,
la versemblança al moviment. Es la circu-
lació de les imatges el que importa. Impor-
ta aconseguir tota mena de troballes rítmi-
ques, imprimir moviments allucinants, acon-
seguir contrastos suggestius, i Archie Mayo
realitza bé aquest desideràtum.

El que infiltra una gran originalitat a
l'anècdota és la circumstància xocant que el
reformador del correccional és al mateix
temps un home que és lluny d'ésser intat-
xable als ulls de la policia. L'angoixa d'un
home llançat en una labor que estima molt
i l'èxit de la qual es veu compromès per
culpa d'ell mateix, és un motiu que propor-
ciona a la marxa de l'acció un moviment
pendular que en retarda el desenllaç final.

No aneu a creure ara, amb tot el que us
hem dit, que us hàgim explicat allò que la
gent en diu l'argument. Estem massa con-
vc.n•çuts que això seria inútil, encara que
fos possible, cosa que no creiem. Es tracta
precisament d'un scenario molt accidentat,
per bé •que admirablement clar d'exposició.
Hem tractat, simplement, de suggerir les
coses de les quals s'ocupa aquesta pellícu-
la, creient com sempre que el bo de debò
és allò que no és possible de suggerir.

Caldrà dir que els actors són excellents?
Dudley I)igges en el paper d'antipàtic, Allen
Jenkins en el de plaga i James Cagney en
el de Patsy, el protagonista, estan a pri-
mera fila. Un xic amanerada Madge Evans
en el seu rol arbitrari, exigit solament per
íes raons comercials. Quant als petits ac-
tors, caldria citar-los tots. Com fa pensar
aquest fet de trobar-nos davant d'aquests
infants, que fan tan bé llurs papers! Heus
ací el veritable actor de cinema ! Aquests
nois troben el camí de la veritat perquè
n') estan deformats per cap escola escènica

de declamació. Davant la camera no in-
terpreten, juguen llurs rols amb aquella
mentalitat realista que implica la ficció del
joc.

'Citem Frankie Darro (Jimmy) i Ray-
mond Borzage (Skine), que són els que
consten en el repartiment que tenim a la
mà.

Pel mal camí és un bon film. Un èxit
d'Archie Mayo.

Josep PALAU
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Tots sabem que un bon periodista ame-
ricà ha d'anar en mànigues de camisa, el
barret tou tirat enrera i posar els peus
sobre la taula.

Esperem aviat veure'n un que encara fa
una cosa millor. Es Fred Mac Murray, que,
en el film Anada i tornada—que és inclòs
dintre el gènere de Succeí una nit—, per
a festejar còmodament amb Claudette Col-
bert, encara que sigui en un jardí públic,
es treu les sabates.

Els films premiats de
l'any 1934

Reunits en solemne banquet, els com
-ponents de I'Aead^mia d'Arts i Ciències

Cinematogràfiques han triat el millor film
de 1934•

Per una gran majoria de vots, ha estat
designat Succeí una nit. A més a més,
Clark Gable i Claudette Colbert reben el

Claudette Colbert i Shirley Temple

premi d'interprétació, Frank Capra el de
posta en escena, Robert Riskin el d'adap-
tació; tots per aquest film.

Altres premis atorgats per l'Acadèmia
Millar partitura musical : Una nit d'amor
millor scer aris original : Un drama a Man-
hattan, per Arthur Caesar ; millor direcció
artística: Lal Vídua Alegre; millor aju-
dant : John Waters, que treballà en Viva
Villa ! ; millor muntatge : Eskimo ; millor
comèdia : La Cucaracha ; millor cançó de
film : La Continental ; millor dibuix ani-
n,at: La Llebre i la Tortuga, de Walt
Disney ; millor fotografia : Victor Milner,
per Cleopatra.

Shirley '['emple, que no entra en cap ca-
tegoria, ha rebut un premi especial consi-
derant que ha estat la més gran revelació
cinematogràfica de l'any.
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PERDONI ELS
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dues parts, amb
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EL CINEMA
 
Tant cinema amateur embaía

Una pel1íoula sobre la vida interior dels
correccionals americans, la seva organització
defectuoa i la indicació de les modificacions
que s'imposen perquè aquests establiments
realitzin de debò una tasca fructífera, no és
en el cinema una cosa del tot nova. Si pene-
trant encara més dins la medulla de les his-
tòries d'aquest gènere, ens referim a l'exis-
tència d'una collectivitat d'adolescents, sense
llar, aplegats a l'atzar de la vida, amb els

gran freqüència. No els podem citar tots ací.
Intent de fugida de Jimmy, acorralat pels

reflectors i agents del correccional a les
alambrades punxants. Les primeres explo-
sions de joia tumultuosa en iniciar-se les
reformes humanitàries, introduides pel nou
inspector que interpreta el gran James
Cagney. La mort de Skine (Raymond Bor
zage) i aquell instant grandiós de debò que
segueix. En el silenci fet a l'entorn de l'in-

Una rehabálifació de
la guerra

Els italians, decicfiits a fer un cinema na-
cional, que no degui res als Estats Units,
ni a França, ni a Alemanya, van fer Ca-
misa negra, film de propaganda sobre la
revolució feixista.

Ara volen fer un film sobre la guerra,
però de característiques diferents de tot el
que s'ha fet fins avui. L'autor del scenario
és Paolo Monelli, i s'ha inspirat en un
llibre seu sobre la guerra als Alps, en la
qual prengué part. Com que Itàlia té una
extensa frontera alpina, la guerra de mu»-
tanya hi és considerada, en certa manera,
com una «guerra nacional». Monelli vol
reaccionar contra les tesis democràtiques
pacifistes en què fins ara s'han recolzat els
films sobre la guerra.

La imatge del dímoni
EI reverend Samuel Williams, de l'es-

glésia metodista ele Hopedale (Ohio), en
un seu sermó dominical, es dirigí als seus
fidels en aquests termes

_Quants pares Iti ha, entre els reunits
aquí, que haurien volgut que llur fill s'as-
semblés a Clark Gable? Cap ni un, no?
Com tots sabeu, Clark Gable és fili d'aquí.
Jo l'he conegut marrec amb pantalons curts.
Qué se n'ha fet després? Les seves escenes
d'amor a la pantalla són una veritable in-
fàmia. Ha arribat a ésser un perill públic
per als nostres fills, que l'admiren com un
germà gran ; una amenaça per a les nos-
tres filles, car glorifica millor que ningú
]'amor pervertit...

Sembla que moltes fidels metodistes de
Hopedale ara es faran evangèliques, pres

-biterianes, anabaptistes o qualsevol cosa,
després d'un . sermó així.

Tot són costums

No hem parlat mai de cinema amateur,
perquè entenem que no val la pena d'ocu-
par-se d'un gènere tan obertament inferior
com aquest. Però com que, a l'hora ac-
tua], a Barcelona no sentiu parlar d'altra
cosa que de films de pas estret, i no podeu
obrir un diari sense trobar-hi grans espais
dedicats a cantar les proeses de la cambra
petita, no sabem resistir a la temptació
d'exposar la nostra opinió, i d'adreçar
quatre mots a tots aquests amateurs, que
es lliuren a uns excessos massa estrepi-

amb una pedanteria insuportable, presen-
ten les seves obres — art pur ! — com un
dic que cal oposar als estralls del cinema
professional — indústria vil ! — 1 què són
aquestes obres? La majoria, unes compli-
cacions atabaladores de gent que desconeix
la virtut de la simplicitat — filigranes in-
justificades, virtuosismes gratuits, sobreim-
pressions petulants, cambra torta i altres
excessos—, que ens transporten a l'època,
no pas enyorada, del film d'avantguarda,
poca-solta i transcendental, artístic i pre-

UNA PEL'LICULA D'ARCHIE MAYO

«PeO miÐ Cimb8

tosos,	 i	 que	 gasten	 tuls	 fums	 completa- tensiós ;	 o	 documentals	 ingenus	 sense	 bri
ment	 desproporcionats	 als	 mitjans	 negli- de	 malícia;	 o	 films d'argument	 d'una	 in-^
gibles	 amb	 els	 quals	 s'expressen	 i	als	 re- 1 noçència irritant,	 mal	 explicats	 i	pitjor in-
sultats	 insignificants	 que	 obtenen.	 I	 el terpretats.
primer	 que se'ns	 acut	 és	 això:	 «Senyors, D'aquesta ombra o fantasma de cinema,
ens	 sembla	 que	 tots	 plegats	 n'esteu	 fent d'aquest	 gènere	 inferior,	 encara,	 les	 pàgi-
un gra ,massa !» nes de tota la premsa local en van plenes.

Al	 nostre entendre,	 la cambra petita	 noi Com que la Mútua ha condemnat les see-
hauria	 d'agafar	 pretensions	 ni	 ultrapassar tions	 de cinema dels	 diaris	 a	 abstinència
els límits de la diversió familiar.	 Ens serr - d'anuncis,	 els	 diaris es vengen	 i no publi-
bla que fou creada pensant en això, i que quen	 notes	 oficioses de	 les cases.	 L'espai
les seves possibilitats limitadíssimes no l'au- que abans els dedicaven es destina ara al
toritzen a anar més enllà del simple passa- famós pas estret.	 I així veiem grans rota-
temps.	 Per	 a totes	 aquelles	 persones	 que tius,	 que	 abans	 no sabien •què	 era el cel-
creuen que vacances sense Kodak són va- luloide	 petit	 ni	 que	 al	 món	 fos,	 dedicar-li
canees	 perdudes,	 i	 que	 es	 passen	 l'estiu ara	 pàgines	 senceres.	 Les crítiques de les
fent fotografies, les quals, curosament guar- sessions de concursos ocupen en	 els diaris
dades	 a la	 cartera o en	 àlbums	 luxosos, un espai que no s'atorga a un film de Bar-
faran les delícies dels amics i coneguts de zage o de Duvivier. I, a tres columnes, es
l'hivern,	 per	 a	 totes	 aquelles	 persones, publiquen	 respostes	 a unes	 enquestes	 con-
dones,	 la	 cambra	 petita,	 Kodak	 animat, siderables, en les quals uns javes aficionats,
vestpochet	 en	 moviment,	 ha constituït	 se- atacats de patumeria precoç, fan frases sen-
gurament una magnífica troballa,	 que ha tencioses i es lliuren a una verbositat d'un
vingut a	 procurar-los	 un	 plaer més	 gran ti anscendentalisme	 delirant.	 Tot	 això	 és
que	 la	 simple	 fotografia	 inanimada.	 Per irrespirable. Estem segurs que no hi ha cap
a úsd'aquests bons	 estiuejants el pas es- altra ciutat, no tan sols a la Península sinó
tret	 fou	 creat,	 i	 ells	 força	 que	 ho deuen a tat el món, on la premsa diària doni tan-
agrair als inventors.	 Quant als amants de ta importància a un esplai tan ínfim.
complicar	 les	 coses,	 no	 els	 negarem	 que Per aquesta ombra o fantasma de cine-
indiscutiblement la cambra petita, en mans ma, per aquest gènere inferior, encara, una
de persones	 intelligents	 i	 més	 ambicioses pila	 de	 gent	 s'entredevora	 amb	 ferocitat
que	 els	 membres	 de	 les	 colònies	 estiuen- canibalesca.	 Tenim	 dues	 associacions,	 la
ques,	 pot	 esdevenir	 un	 aprenentatge	 ele- feina més important de les quals és tiara-	 {

mental	 per	 a	 empreses	 de	 més enverga- llar-se entre elles. 	 Si ''una fa una Federa-
dura,	 fins	 i	 tot	 per	 ai	 professionalisme. ció,	 ]'altra no en vol saber res i li declara
Però	 no ens	 fem	 illusions.	 Amb	 el	 cellu- una guerra encesa.	 Si l'altra organitza un
loide	 estret	 només es poden	 obtenir	 unes Concurs	 Internacional,	 l'una s'ho mira de
nocions	 molt	 vagues,	 vaguíssimes,	 no	 de reüll i comença a intrigar de valent. Cada
la confecció d'un guió, que això no hi ha associació té	 els	 seus diaris	 amb	 els	 seus
cap aficionat que ho faci ni , capaç de fer- critiquets	 corresponents,	 cadascun	 dels

ho,	 sinó de la	 presa de	 vistes	 t,	 sobretot, quals, en lloc de parlar de cinema amateur,
del muntatge.	 Ni més ni menys. es dedica a tirar pedres a la casa del da-

I	 bé :	ací, d'aquesta ombra o fantasma vant,	 i adir,	 entre línies, el nom del porc
de cinema, d'aquest gènere inferior, se n'ha als	 estadants	 d'aquella.	 Els	 nostres	 ama-

fet una mística. Entorn del pas estret s'ha teurs,	 infantilment dividits,	 en	 lloc	 d'unir-
bastit	 una	 filosoi^a.	 No	 tenim	 res	 a	 dir se fan política.	 Una	 politiqueta de casinet
contra les fotografies dels aficionats. Aques- de poble	 o de barriada...
tes de vegades	 ens fan gràcia i tot.	 Però 4	 acabem :	tots	 aquests . concursos	 amb
quan	 un	 d'aquests	 aficionats	 ens	 presenta centenars	 de	 concursants;	 totes	 aquestes

fan	 d'e-:sessions públiques que tant	 pa\laralguna	 fotografia	 amb	 pretensions	 artísti-
ques, quan vol fer foto d'art, ens posem a ]les	 i	 que	 tanta	 gent	 atrauen,	 tot	 aquest
córrer sense contemplacions.	 Dopes bé : els rebombori descomunal damunt les	 pàgines
nostres cineistes de pas estret pretenen con- dels diaris, tot aquest entredevorar-se	 amb
vertir	 una	 simple	 diversió	 familiar	 en	 un ferocitat de cafre,	 quins	 resultats han	 do-	 t

art.	 Es	 més,	 en	 un	 art	 independent	 que nat?	 Un Ferrer, un Gibert,	 un	 Roig,	 un
es basta a ell mateix, i que no tan sols no Prats	 i	 algun	 altre,	 que han	 adquirit un

té res a veure amb el cinema professional, cert	 sentit	 cinematogràfic	 i	 unes	 nocions
sinó que li és netament superior. Per a ells, tècniques	 rudimentàries, 	 que	 segurament
cinema amateur és un equivalent d'art su- els	 permetrien	 d'exercir	 algun	 càrrec	 sub-

blim. Les seves pretensions no tenen límit. altern, molt subaltern, en un estudi profes-

No	 admetrien	 lliçons	 ni	 d'un	 Lubitsch. sional.	 I	 cal	 confessar	 que	 per	 a	 aquest

I un crític especialitzat s'ha atrevit a escriu- viatge no calien alforges. Senyors, ens sem-

re	 sobre	 un	 film	 projectat	 en	 una	 sessió bla	 que	 tots	 plegats	 n'esteu	 fent	 un	 gra

de concurs : Aquesta pellicula no és d'ama- massa !
teur,	 és d'aficionat!	 Els	 nostres amateurs, SEsnsTJA GASCH
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Els acadèmics les prefe-

Batre  c a
Entre els molts fets que criden l'atenció a altres països de major responsabilitat un

reixen madures	 dins la nostra vida dramàtica o escènica, I seguit de crítiques encaminades a assegu-
ri	 h estat rar ne 1'èvit E' cas d'un director flI e enn hr ha un que poques vega es	 a

denunciat	 públicament	 i	 que,	 no	 obstant,
q

encarregar-se de muntar i de	 dirigir una
té un extraordinari valor simptomàtic. Tant ; obra,	 procura,	 per	 poc	 que	 l'autor	 s'hi
en	 el	 teatre	 del	 segle	 passat	 com en	 el presti,	 esmenar	 el	 que	 considera	 equivo-

teatre	 contemporani,	 no	 trobem	 a	 penes	 . cat,	 accentuar el	 que jutja feble,	 rebaixar
coi-laboracions.	 La	 quasi	 totalitat dels dra- el	 que suposa excessiu, no és gaire comú
maturgs	 catalans	 han	 treballat	 solitària- en	 els	 nostres	 escenaris.	 No	 cal	 dir	 que
ment,	 sense	 discussió,	 sense	 veritable	 dià- encara és menys comú la intervenció dels
leg, mentre en els altres dominis lingüístics empresaris,	 no des del punt de vista dels
la	 collaboració	 és,	 si	 no	 la	 regla,	 un	 fet alts interessos de l'art—que això ja no cal
abundantíssim.	 Des de Pedro Muñoz-Seca 'demana -ho—, sinó des del punt de vista
que va de tronc amb Pedro Fernández, fins dels	 interessos	 de	 la	 taquilla...	 A	 primera
als tot just nats Navarro i Torrado, o als vista, aqueixa mena d'inhibició pot semblar

agradable i fins	 deliciosa;
però,	 quan	 hi	 penseu	 una
estona,	 us	 adoneu	 que	 no
respon pas a una delicadesa

-	 ,.,
o	 a una prudències dignes
de lloança, sinó a la manca
d'idees sobre el propi negoci
o a una mena de fatalisme

,,	 , oriental	 que	 tampoc no	 és- cap garantia de progrés.
Els autors — de banda, els

genis que ho són perquè pos-.
seeixen	 un	 lot	 de	 qualitats
que ordinàriament es donen
disperses en una colla d'indi -
vidus—necessiten que la gent
que	 els	 volta	 els	 obligui	 a
repensar els problemes que
han cregut resolts dins	 llur
comèdia o llur drama.	 Pot
ocórrer	 que	 la	 reflexió	 els
confirmi en 11ur punt de vista
i que	 no	 obeeixin	 pas	 les
impulsions	 alienes ;	 això,	 ni
cal dir-ho,	 és el que ha de

Ludovic llalévy i llenry 1Ieilhac en i8ó	 passar més sovint, perquè la
personalitat té i cal que tin-
gui resistències invencibles i,

j a consagrats Pascual i Guillén, no trobeu
sinó parelles que es distribueixen la feina
de dreçar una ficció escènica. No cal dir
que a França, les collaboracions tenen en-

cara una tradició més antiga i una actua-
litat més convincent : des de la parella
D'Emery-Cormon, passant per Meilhac-
Halévy, Caillavet-De Flers, De Flers-Crois-
set, Armont-Gerbidon, fins als autors de
l'últim vodevil estrenat al Thérdtre du Pa-
lais-Royal, quin bé de Déu de socis in-
dustrials !

Sens dubte, les grans obres dramàtiques
poques vegades han estat fruit d'una colla-

boració. Adhuc no tinc inconvenient a 're-
conèixer que és difícil de concebre una tra-
gèdia de Racine, una comèdia de Molière
o un drama de Shakespeare com a fruits
d'un pacte entre dos temperaments per molt
acostats, per molt bessons que siguin. Es
possible que la poesia dramàtica, en els
seus moments de màxima puresa o de mà

-xima intensitat, sols pugui ésser fosa dins
un gresòl únic, tal com ocorre amb la
poesia lírica o la poesia èpica. En el cim
r.omés hi ha lloc per a l'individu.

Perfectament. Però la institució teatral
que necessita una periòdica ascensió a les
alçàries de la sublimitat, viu durant llargs
períodes en un nivell que no té res de ver-
tiginós. I per mantenir-se en aquest nivell
reclama l'auxili de la inventiva, la 'traça,
C tacte, l'enginy i altres qualitats menors
que, pel mateix que ho són, admeten d'és-
ser combinades i controlades.

D'altra banda, els mateixos grans mes-
tres de la dramatúrgia clàssica, no pot dir

-se que prescindissin totalment de collabo-
ració . No pot dir-se, en primer lloc, parqué
dutes les coses a l'extrem, caldrà repetir
que tots, en escriure o en crear ficcions,
manllevem idees, expressions, fórmules
l'originalitat absoluta és un mite. No pot
dir-se, en segon lloc, que Safocles o Mo-
liére prescindissin de collaboracions, perquè
en llur època més que no en la nostra,
el plagi era la forma habitual de la temp-
tativa dramàtica. Si l'un prenia els seus
arguments a la poesia i a la llegenda, l'al-
tre els manllevava als italians o als espa-
nyols. Imitar o rependre temés és, comptat
i debatut, una forma de collaboració en

la qual un dels collaboradors treballa a la
insabuda.

D'ençà, però, que el teatre ha esdevingut

un negoci, la necessitat d'assegurar l'èxit
ha obligat a cercar controls t garanties.
1 França, que ha estat durant bona part
del segle xix i començaments del xx la
gran proveïdora del teatre comercial euro-
peu, ha organitzat un nombre extraordinari
de parelles ]'objecte de les quals no era
altre que sumar qualitats d'ordre divers i
trobar equilibris i correccions que rares ve-

gades són assolides per l'individu.

L'obra de teatre ha estat considerada

com una obra de construcció. L'especialista
en estructures—el carcassier—ha cercat d'a-
liar-se amb l'home sensible o amb el dia-

1 logador brillant. El productor d'idees dra-
màtiques ha cercat l'auxili del gat vell que

coneixia les reaccions del públic o els tren-
cacolls de l'escena. Etcètera. Hi ha hagut
matrimonis de tota mena i no es pot negar

que molts d'ells han estat fecunds en èxits.
Però, a casa nostra, sia per culpa del

nostre individualisme, sia perquè l'atmos-
fera contenia no sé quins microbis disso-
ciadors, el cert és que no hem tingut gai-
rebé cap binomi teatral de durada.

Fóra temerari d'atribuir a aquest fet la
falta d'embranzida de la nostra escena i,
sobretot, la seva irregularitat. No. Les
causes són molt més profundes i més va-
riades que l'absència de collaboracions.
Però potser no seria cap disbarat de dir
que aquesta absència és un símptoma clar
de la nostra desorientació en matèria de
teatre, puix que indica fins a quin punt
desconeixem el caràcter col-lectivrsta d'a-
questa institució que sols s'orienta a còpia
d contactes amb el medi, a còpia de ten-
tacles i d'antenes adreçats als quatre punts
cardinals.

No sols manquem d'hàbits coilaboracio-
nistes pròpiament dits, sinó que les nostres
obres solen arribar a l'escena ràpidament
o a poc a poc, a través de gestions labo-
rioses o sense gestions de cap mena, però
gairebé mai pateixen com és correntissim

Els que somien per al teatre català una
atmosfera vibrant, un clima agitat, aquesta
vegada estaran contents. Una obra ha estat
prohibida per immoral... Alleluia ! Si la pro-
hibició suscita unes quantes protestes, si
promou una certa expectació al voltant de
l'obra prohibida, tot això l'empresa i l'autor
hauran d'agrair a l'Acadèmia de Ciències,
uue súbitament s'ha sentit guardadora de
là moral.

Vell afer el de l'art i la moral ! Escatir
les relacions existents entre els dos valors és
un tema molt vell, un admirable tema d'es-
tiu, que fou ja suficientment explotat durant
aquell estiu de set anys que la dictadura de-
cretà per al periodisme català.

No recordem si aleshores els contropinants
es posaren d'acord. Possiblement que no.
D'aquests terrenys polèmics cadascú en surt,
generalment, amb el mateix bagatge amb
gi.iè hi entra. Nosaltres, particularment, te-
nim sempre en compte aquell pensament que
un famós polític estranger ha estampat en
les seves memòries. Es un error — diu —,
creure que els arguments convenceran els
contraris, quan en realitat no tindran sinó
la virtut d'exasperar-los.

Estem convençuts per endavant que els
lectors de MIRADOR saben distingir perfec-
tament els terrenys propis de l'art i els de
la moral, de la mateixa manera que els lec-
tors del Correo Catalán deuen creure què
l'art ve a ésser alguna cosa com l'estàtua
del Sagrat Cor que ens han plantat al cim
del Tibidabo.

En el cas de Fruita verda, els que no
hagin vist l'obra potser que es preguntin si
realment es tracta d'una comèdia immoral,
donada la fulminant intervenció de la nostra
Acadèmia de Ciències, que des d'aquesta
data s'ha guanyat una prolongació del títol
alguns en diuen ja l'Acadèmia de Ciències
Morals.

Immoral, Fruita verda? Ca 1 El seu tema,
en el fons, és el de cinquanta mil comèdies.
Una noia soltera amb un fill. La noia es
passa un acte, el darrer, dubtant si ha o no
ha d'avortar. Finalment, es decideix a llen-
çar-se pel balcó al carrer, magnífic proce-
diment avortiu, si no fos el petit inconve-
nient que de passada suprimeix la mare.

Nosaltres opinem que aquesta solució del
suïcidi havia de semblar magnífica als prim

-mirats membres de I'Académia de Ciències.
Si fins i tot la comèdia sembla inspirada
per qualsevol junta catequística! A Fruita
verda li escauria meravellosament el subtítol
Els inconvenients de tenir fills fora del ma-
trimoni.

L'Acadèmia de Ciències, però, no opina
així. Ella, que dóna l'hora exacta, aquesta
vegada ha marcat tres quarts de quinze.
Nosaltres al Poliorama hi hem vist obres
molt més immorals. Obres en les quals la
immoralitat era quelcom normal, i no com
en aquesta Fruita verda, on certs personat-
ges tenien aires de monstre i als espectadors
els inspiraven més repugnància que altra
cosa.

Al Poliorama hi hem vist La Presonera,
de Bourdet, autor que l'Acadèmia de Cièn-
cies hauria de trobar bon xic més immoral
que el nostre Millàs-Raurell. L'art de Bour-
det és com una camera que registra minu-
ciosament el documental de la vida moderna.
Quan algú li ha fet retrets d'immoralitat,
Bourdet ha pogut arronçar-se d'espatlles i
dir que ell no tenia cap culpa que la societat
actual fos com és.

Però Bourdet, és clar, té l'habilitat de
presentar-nos els seus personatges d'una ma-
nera lleugera, una punta cínica, plens de
vida i de normalitat. Veient certes obres de
Bourdet, un Acadèmic de Ciències es •faria
un tip de riure i no se li acudiria ni per
un moment pensar en la moral. En canvi,
el nostre Miliós-Raureu és un ingenu com
una casa i, en el transcurs de les seves co-
mèdies, sembla que cada moment s'adreci al
públic per a dir-li : (( Què els en sembla, se-
riyors, cí'aquests personatges que retrato?
S'han fixat bé quins immorals n'hi ha?
Vostès no s'ho creien que el món en què
vivim fos tan podrit, eh?...»

Aquesta insistència arriba un moment que
fa botar l'Acadèmia de Ciències. Si les Acadè-
mies s'expressessin amb claredat, la de Cièn-
cies hauria dit a l'autor de Fruita verda
«Home, senyor Millàs... Sigui tan immoral
com vulgui, però no ho digui !» La qual cosa
vindria a corroborar la dita d'un amic nos-
tre, que els autors catalans es perden massa
per enraonar i que les batalles teatrals cal
guanyar-les a l'escenari i de cara al públic,
i no davant del micròfon de la ràdio r a les
columnes dels diaris.

Resultat , que l'Acadèmia de Ciències ha
donat la raó al senyor Millàs-Raureu, con-
venint que l'obra era immoral. Nosaltres
no ho creiem, per la raó senzillfssima que
en la nostra vida no hem vist mai una co-
mèdia immoral : només hem vist obres bones
i obres dolentes.

Quedem que als Acadèmics de Ciències no
els plauen les fruites veroles. Les prefereixen
madures... No ens hi fiquem. Fet i fet, ,r
la prohibició de Fruita verda havia de pro-
vocar aquell interès de què parlàvem al co-
menç d'aquest ar ticle, la consideraríem ben-
vinguda.

La llàstima és que, ben mirada, la mesura
prohibitiva no té cap importància. No di-
mana de les autoritats governatives ni de les
eclesiàstiques. Es el propietari de la casa
que apercibeix un estadant. De la mateixa
manera que un altre propietari s'enfada per-
què el carboner empra l'ascensor o bé la
minyona del tercer pis embussa l'aigüera...

ANDREU A. ARTIS

Importants rebai-
xes per ampliació
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per altra banda, els bons consellers són
escassos. Però basta que entre cent sug-

gestions inútils, n'hi hagi una de bona,
perquè un hom s'adoni de la utilitat — fins
de la necessitat—d'aquests sedassos o filtres
oue funcionen a l'entorn de l'escena.

I la crítica?
La crítica que es fa des dels nostres

diaris no té, als efectes de l'èxit, cap in-
fluència salvadora, entre altres raons més
difícils d'escatir i més repeloses de denun-
ciar, perquè arriba a misses dites, quan ja
ha ocorregut la decisiva confrontació de

l'obra amb el públic.

CARLxs SOLDEVILA

Les estrenes
Enric Casanovas, Miss=Thety

(Principal Palace)

Si no és pas teatre de bo de bo—i bon
tros se n'hi falta—, si no és pas d'una bri-
llant execució literària—Déu n'hi dó del que
n'és lluny—, si no hi ha caràcters, profun-
ditat ni consistència en aquesta Miss-Thery
que estrenà la passada setmana al Teatre
Principal la companyia Vila-Daví, almenys
—i no és pas qualitat gens negligible—, és
una peripècia entretinguda, animada i in-
teressant.

Per altra banda, ha estat aquesta i no
altra la intenció del seu autor, el senyor
Enric Casanovas, que no es pot pas negar
que ha sortit amb la seva. Ha sabut crear
una intriga constant, amb tots els trucs i
recursos que són del cas—potser més pri-
mitius que originals i aguts—una intriga
que manté suspensa prop de dues hores,

sense cap interrupció, ]'atenció de l'especta-
dor, pendent d'un misteri — Miss-Thery=
misteri ; joc de mots disgraciós, vulgar i
de mal gust-que ni en arribar a l'acaba

-ment de l'aventura li queda explicat gens
ni mica. Prou, llavors, els personatges ens
descobreixen els seus secrets, però les mo-
tivacions, les causes de tot el que els hem
vist fer damunt les taules queden ocultes
i sense explicació de cap mena.

I això és així perquè tota l'aventura es
descabdella més en vistes a la desorientació
i a la sorpresa de l'espectador que no pre-

nent aquella com a real i, per tant, donant
-li el gruix necessari, fent jugar els seus per-

sonatges el joc que els serra propi si no
hi hagués entremig aquell interès principal
per part de l'autor.

Es indubtable que si no fos el partit pres
de mantenir aquella tensió d'intriga i d'in-
terrogació en l'ànima del públic, els perso-
natges que lluiten en escena es comporta-
rien d'una manera molt diferent. Si ama-
gu.er llurs intencions i llur personalitat l'un
envers l'altre, s'avenen, en un acord molt
ben portat, evidentment, però excessiva-
ment irreal, a amagar-les també al públic
que presencia les seves batusses, dedicant-li
tota la sorpresa del desenllaç.

De totes maneres, com diem, l'obra es.
descabdella sense llanguir un moment i, si
més no, ens desembafa de tants transcen-
dentalismes i cogitacions insubstancials com
havem de suportar massa sovint, encara

que no és pas aquest el camí que voldríem
que prengués la nostra escena, ni molt
menys.

No és envaint el terreny del cinema—amb
la preocupació del qual ha estat muntada
aquesta Miss-Thery—que s'ha de salvar el
teatre. Les armes de l'un són massa dife-
rents de les de l'altre, perquè la derrota no
sigui- fatal per al menys armat—el teatre—.
Es recolzant-se en els elements que li són
propis i insistint en allò que fa la seva con-
dició inalienable—la paraula—que el teatre
encara pot fer molt de bo.

L'obra és presentada amb força dignitat
i tots els actors i actrius hi vesteixen amb
gust i propietat sense excedir-se més enllà
del que donen de si els seus respectius pa-

pers, i realitzen la seva comesa amb gran
idoneïtat.

J. C.	 V.
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ESCOLA ALEMANYA	 Ella. — Saps que m'he assegurat la veu

--Què, encara fas pals i ganxos?	 per deu mil corones?

—No, ja faig creus gammades.	 1 Ell. — 1 què n'has fet dels diners?

(Ric et Rac, París)	 (Der Simpl, Praga)
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CREMI IGLÉSIAS 1934

MiILìs - Raureli, guanyador
Ja ha estat concedit el III	 Premi Ignasi en les seves obres un grapat d'idees origi-

Iglésias.	 Ha estat atorgat	 a	 Josep	 Millàs- nats, de sentiments profunds, de pensaments
Raureil per la	 seva	 obra	 en	 quatre actes ardits, una potència dramàtica r una cultu-
El món en què vivim. Componien el jurat : ra literària de primer ordre, però  	al las!
J	 Farran ï Mayoral, president; Carles Cap- — completament negligibles. Fet i fet, però,
devila,	 Albert	 Piera i	 Serís,	 Carles Riba	 i no cal pas espantar-se'n massa ; els que te-
Francesc Trabal, secretari. nim una experiència més o menys extensa

Ha estat	 finalista,	 en	 competició	 sostin- eo aquest ram dels concursos de tota mena,
guda, Midas, rei de hrigia, de Nicolau M. acostumem a comptar amb un tant per cent
Rubió i Tudurí, a la qual ha seguit, fins a prou	 elevat	 d'aportacions banals,	 anodines
1'avantdarrera votació, L'Huracà, de Carme 1 ximples, però la proporció en què es dóna
Montoriol. En les anteriors votacions havien en el Premí fglésias és alarmant de bo de
estat eliminades, en el mateix
ordre que les citem,	 Un pas
enllà, de Modest Sabaté ; La _•
Plaça de Sant Joan, de Josep	 ,,	 -:  tir	 '•^
Maria de Sagarra ;	 Benaven- :,,
jurats	 els	 lladres,	 d'Ignasi
Agustí ;Víctor Daura, de Jo- °
sep Navarro Costabella, i Ca-i
taclisme, de Joan Oliver.

A la primera votació, ende-
més d'aquestes, havien obtin-
gut votació La Muller de Don
Joan, de C. Fages de Climent
L'amor inútil, de Joan Trias
i Fàbregas; Cautxú, de N. N.,
i Les forces vives, del mala-
guanyat Manuel Pugès, recent-
ment traspassat.ea.'

Es	 ben	 difícil,	 en	 veritat,
davant d'aquest determini, po-
der	 treure	 cap	 impressió	 ni
formar cap judici amb referèq-	 ^	 ^ _	 ^	 Pl

eia	 a	 l'encert	 o	 e1	 desencert	 ` '	
tque l'hagi inspirat, desconegu-

des com són per a ningú que	 ,tde
no	 sigui	 els	 mateixos	 jurats
totes	 les	 altres	 obres	 concur-^3&
rents, ` però si alguna cosa hi	 > t
ha fora de tot dubte, és el de p
la seva absoluta	 honestedat i
bona fe.	 Els noms d'aquests
jurats—potser més d'un recu- b°
sable per a algú en un concurs
teatral, per tal com no és pas fil. 
excessivament conegut per les, 1.
seves aficions a ]'art escènic— r
són ja per ells sols una garan-
tia.Tot amb tot, però, conei-
xent com coneixem la tònica
que informa la producció de
l'autor al qual ha estat atorgat
el premi, el que ens ha fet sa- Millàs-Raurell, anys enrera
ber ell mateix sabre l'obra pre-
miada, la personalitat de cada
un dels jurats, resseguint la marxa de les yo- bo. Es que això és un país de somia-truites,
tacions, en les quals s'han mantingut en un de lirons i de toca-campanes?
nivell constant Rubió i Tudurí amb el seu Som liberals — o almenys ens tenim per
inèdit Midas i Carme Montoriol amb el seu fals — i creiem que cal obrir tantes portes
ja conegut Huracà, l'oblit en què han estat com	 calgui	 perquè	 els	 camins	 de	 l'èxit
tingudes	 obres	 que assoliren	 gran	 èxit	 de siguin de lliure accés per a tothom ; per a
públic i la poca consideració que han me- nosaltres la ineditat d'un autor no prejutja
rescut els autors més aplaudits, no ens ha res envers la seva valor o la seva qualitat.
de costar pas massa d'endevinar que el cri- Però caldria també que els inèdits tinguessin
teni que ha orientat la votació ha estat molt una mica més de contenció de la que tenen,
més	 inteilectualista	 que	 popularista,	 més es	 convencessin	 que	 no hi	 ha	 ningú	 que
filosòfic que sentimental, més amant de la neixi armat de totes armes i que amb qua-
literatura	 que	 de	 la	 teatralitat;	 en	 altres tie idees rudimentàries no contrastades enlloc
paraules, que el camí que ha volgut ésser i	uns	 coneixements	 gramaticals	 i	literaris
marcat per aquesta concessió no és, ni molt inexistents no es pot fer	 teatre Pi escriure
menys,	 el d'afalagar els gustos del	 públic, una ratlla que tingui cara i ulls.
admetent	 les	 seves	 flaqueses	 i	servint	 les Perd	 tornem	 a Millàs-Raurell i	 la seva
seves	 preferències,	 sinó	 el	 d'alliçonar-lo,	 el obra.	 Es a l'escenari	 que ]'hem	 de jutjar,
de reptar-lo i el d'educar-lo. Si l'empresa Nicolau-Aluges vol complir les

Tot	 això,	 és	 clar,	 són	 opinions	 un	 xic bases sota les quals 11 fou atorgada la sub.
aventurades, com diem, desconeixedors com venció	 de	 la	 Generalitat,	 ha	 d'estrenar
som tant de l'obra premiada com	 de les aquesta temporada El món en què vivim,
restants, encara que puguem comptar amb Després del que ha succeït amb Fruita ver-
els elements	 de judicis, que	 acabem	 d'asse- da, que ha estat prohibida per l'entitat pro-
nyalar. pietària del Poliorama—l'Acadèmia de Cièn-

De totes maneres, tampoc no es pot negar cíes i Arts—en ús del seu dret de veto, re-
que el	 premi	 ha	 estat	 ben	 oportú per a conegut en contracte, allegant que la con-
Millàs-Raurell.	 Recentíssima	 l'acollida	 més siderava immoral,	 pot arriscar-se l'empresa
aviat freda que càlida obtinguda per la seva a una desautorització d'aquest gènere,	 que
Truita verda,	 aquesta distinció ha d'haver- hauria de fer-se extensiva al jurat del Premi,
lo remàntat qui-sap-lo, i, com prou ens ho primer, i a la Generalitat, després?
ha fet saber, l'ha compensat llargament de Totes	 aquestes	 rconsideracions	 n'enceten
les amargors que una crítica no prou enco- moltes de noves que bé les haurem de dei.
miàstica li va fer passar a propòsit d'aque- xar per a un altre dia. Quant al punt aquest
lla estrena. de la moral, confessem sincerament com ens

Setanta-nou obres — dues retirades abans sembla que l'Acadèmia de Ciències s'ha dei-
d'arribar el dia del fall, la de S. Juan Arbó xat portar per no sabem quina obcecació.
i la de J.	 M. Comes i Roca — eren les Per nosaltres, no és pas més ni menys mo-
obres presentades, de les quals seixanta-vuit ral Fruita verda que La senyoreta Oest o
eren inèdites. Xifra, més aviat depriment que que L'Iluracà, per no citar exemples més
encoratjadora.	 Esgarrifa	 pensar	 l'abranda- remots, o potser més, representats al mateix
ment i l'entusiasme que aquesta quantitat teatre; el llenguatge potser sí hi és més cru,
representa.	 Tants de benemèrits	 ciutadans perd de cap manera per a justificar aquest
escampats per la nostra terra aspirant a una determini,	 anacrònic i	desproporcionat. 	 Dit
distinció que els acreditarà com els millors sigui això sense llevar res de la nostra crí.
escriptors teatrals de l'any, són alguna cosa tica de l'obra,	 que no li	 era pas favorable
que ens pot fer reflexionar ;	 cada un d'a- ni molt menys.
quests autors podem estar segurs que port•1 JOAN CORTES



Bécquer, l'autor d'aquell Volverán las os- con	 los	 hijos	 de	 su	 mente,	 y	 ver cruzar
curas golondrinas, que quan jo era criatura ante sus ojos, en una onda de colores y de
semblava una mena d'himne sindical de les luz,	 los	 monjes y	 los	 reyes,	 las damas	 y
noies cursis, potser sí que és tan bo com los pajes, los heraldos y los guerreros, pue-
ara diuen crítics distingits. Reconec el meu da	 a	 su antojo,	 al	 recorrer	 el	 interior de
poc	 abelliment	 a	 llegir,	 com	 en	 el	 llibre esta fábrica, cuyos ámbitos están llenos de
d'Elocuencia y Moral (text de lectura supe- la	 sombra de	 los	 católicos	 príncipes,	 dar
rior dels meus vuit anys), • poetes castellans vida a esa era portentosa de valor y de fe,
del segle xtx,	 Però ]'atzar ha portat a les

I
a la que éstos dieron el impulso marchan-

meves mans un llibret d'aquell poeta sevillà, lo a su frente.» «Yo soy el poeta. El poeta
un llibret en prosa que parla de certs tem-
ples de Toledo, poc ha reestanipat. t

Certament Bécquer es proposava en aque- 1

lla obra	 d'ésser,	 en una	 peça,	 arqueòleg, 4d
historiador, filòsof de l'art i poeta. El resul-
tat — diu el reestampador — és un atesoro f	 ^,_
de la literatura que hoy se incorpora a ellas. w	 i°
Jo em proposo de fer-ne una propaganda mar,
com a llibre d'entreteniment.

Heus ací el que ]i suggereixen, tot el que
li suggereixen, els vestigis d'un circ romà
«inútil fuera el querer hoy dar formas a los
mil y mil pensamientos que asaltaron nues- .
tra mente al contemplar los .mudos despojos
de esa civilización titánica que, después de
haber sometido al mundo, dejó en cada uno
de sus extremos las asombrosas huellas de
su paso; eran tan rápidas las ideas, que se
atropellaban	 entre	 sí	 en	 la	 imaginación
como las leves olas de un mar que pica el

•^viento; tan confusas, que deshaciéndose las
unas en las otras, sin dar espacio a comple-
tarse, huían como esos vagos recuerdos de
un sueño que no se puede coordinar; como
esos	 fantasmas	 ligerísimos,	 fenómenos in-
explicables de la inspiración que al querer
materializarlos pierden su hermosura, o se
escapan como la mariposa que huye dejando
entre las manos que la quieren detener el
polvo de oro, con que sus alas se embelle-
cen.» Es posible que això en 1857 semblés
una	 sabonera	 brih'ant.	 Arqueològicament,
també és bella aquesta sentència :	 «La ar-
quitectura árabe parece la hija del sueño de
un creyente,	 dormido, después de una ba-
talla, a la sombra de una palmera.» Bécquer

Històricament, hom pot escollir, a l'atzar,
el	 següent	 paràgraf :	 ((De	 la	 historia	 del
pueblo judío en España, como de la del ára- que no trae ni los pergaminos del historia-
be, sólo nos restan los hechos más de relieve, dor, ni el compás del arquitecto, que igno-
y que en cierto modo tuvieron alguna in- ra aún el tecnicismo del uno y apenas si,
fluencia política; en cuanto al conocimiento merced a las tradiciones que guarda en sus
de los detalles de su civilización, de sus ade- cantares, puede seguir al otro por entre las
lantos, de su manera de ser en aquellos re- enmarañadas sendas de su abrumadora sa-
motos siglos,	 a pesar de los estudios que biduría.0
posteriormente se han emprendido por per- s	 ..»	 s
sanas diligentes y eruditas, nada o casi nada
se ha adelantado,» Les cursives són impu- Toledo, trobo jo, sobta més en tres soles
tablas al present copista. Probablement Béc- i determinades ratlles de La Fuerza de la
quer no era precisament un pensador, per- Sangre,	 una	 novella	 de	 Cervantes,	 altra-

què diu en un altre indret : ((El pensador... ment mediocre.
ama la soledad porque en su seno, y sen-
tado al pie de los edificios que los simboli-
zan, resuelve los problemas históricos más Com a reestampa, hauria estat una mica
oscuros.» més interessant la de la famosa	 comèdia

Però el secret de ]'arqueologia, la filosofia escrita, en temps dels primers èxits d'Eche-

de l'art i la història de Bécquer (tot autor, garay	 i la	 declamació	 (tota	 luxuriant	 de
una hora o altra, es defineix) és en aques- melodia, i acabant en un gorgolament rauc)
tes	 ratlles,	 on el copista torna a emprar, de Rafael Calvo, per iniciativa probable de
pel	 seu	 compte,	 la cursiva :	 «El poeta,	 a Josep Yxart. Començava dient:
cuya invocación poderosa,	 como al acento
de un conjuro mágico, palpitan en sus olvi- ya se ve asomar el día

a s mareones
dadas	 tumbas el	 polvo de cien generacio- detrás de

asean los leonesnes ; cuya imaginación ardiente reconstruye
sobre un roto sillar un edificio, y sobre el

•	 énb e néctar	 ambrosía.1
edificio con sus creencias y costumbres una L'obra,	 en	 la	 qual,	 deliberadament, 	 no
edad remota • el poeta que ama el silencio passava res — en absolut —, fou estrenada.
para escuchar en él a su espíritu, que en però	 ]a seva diferència capital amb l'obra
voz baja y en un idioma extraño al resto alludida de Bécquer, fou que ningú no se n
de los hombres, le cuenta las historias pe- va adonar fins a la meitat del segon acte. 
re grinas,	 las	 consejas	 maravillosas	 de	 sus
padres ;	 que ama la soledad para poblarla Jose>' CARNER

Entreteniments «poètics»
A la revista literària Transition, un se-

nyor que es diu Scl^wtttgrs ha publicat
aquest versos (d'alguna manera s'han d'a-
nomenar)

Bem Bem
Bena Bem
Bem Bem
Bem Bem
Tilla bola luula	 bola
Tille luula bola luula
Tilla bola luida bola
Tilla luula bola luula

—que moria en 1927, havent abjurat de
dadaisme i de moltes coses més—recitav
versos sense paraules, i de quina manera
abillat ! Havia ficat les cames dintre u
cilindre de cartó blau que li arribava fin
a la cintura ; al call, un collar, també d
cartó, escarlata d'un cantó i daurat de l'ai
tre; al cap, un barret de copa altíssim, d
ratlles blanques i blaves. Com que no podi
caminar, el portaren -sobre ]'estrada i allí
comença a recitar lentament i solemne
ment :

1
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LE/ LLETRE/
Becquer a Toledo La renaixença al

III	 lans de la regió pirenenca, el més influït
del sentiment d'enyorança, forma romàn-

Un moviment tan magnífic com és el de tica copsada en la inspiració floralesca dels
reintegrar a la literatura una llengua de- nostres poetes. En la poesia Ma llengua,
pauperada, reporta, en els esperits selectes Grandó ens descobreix tot el gran amor
propugnadors de la noble causa, vacillacions per l'idioma vernacle. La sinceritats que
i defallences. A la Catalunya estricta les traspua en tots els versos fa doblement
contrarietats eren superades per noves apor- emotiva aquesta composició, reflex fidel de
tacions i el camí s'obria cada vegada a no- l'ànima del poeta, el qual sembla haver-hi
ves perspectives. Les baralles dels repre- estergit amor i dolor. El cant sembla tal-
sentants de les dues tendències, l'erudita i
la popular, coincidien en una mateixa am-
bició : escriure i fer renéixer la llengua amb
la qual pensaven i parlaven. L'ajuda del
poble encoratja la feina i fou un auguri del
desentrebaltiment collectiu• L'ànima cata-
lana es retrobà a mesura que la llengua
escrita es revifava i, d'entremig de les àn-
sies literàries, la renaixença política asse-
nyalá el camí de la redempció. Gràcies a
aquesta nova activitat del moviment rein-
tegratiu, els escriptors afinaren més llur
ànima i el poble, dominat per l'instint, en-
coratjà amb la seva valuosa collaboració
l'obra dels literats. Així s'ha arribat, si no
a la total, a la quasi total consciència en
els destins de la pàtria. Aquest fet és im-
portantíssim i cal remarcar-lo amb insis-
tència, perquè allà on el. sentiment nacional
és afeblit, la renaixença literària no encai-
xa, no desperta entusiasmes, no és corres-
posta pel poble que, en definitiva, és l'àr-
bitre del demà. Aquesta escala graduada
de sensibilitat col-lectiva es constata admi-
rablemeit a Catalunya. A la Catalunya es-
tricta el .moviment sembla assegurat defi-
nitivament ; Mallorca, encara que molt re-
rassagada, segueix en algun caire ; Valèn-
cia, on el sentiment nacional és força afe-
l lit, malgrat la collaboració que sempre ha
prestat a les coses de tots, des de bon co-
mençament ja s'inhibeix de les ambicions
polítiques ; al Rosselló, dominat per una
altra cultura, el sentiment de reintegració
nacional és tan feble que quasi podríem dir
que no existeix. No obstant, els esperits se-
lectes (vegi's MIRADOR, números 299 i 309)
han maldat força, baldament la quasi tota-
litat hagi fet treballs exclusivament en el
camp literari, per ressuscitar la llengua, fita
primera per a la redempció. El poble, però, -
cada vegada més afrancesat, sense adonar-
se'n, s'ha desentès del factor històric, i a
mesura que l'absorció ha estat més intensa
el català ha perdut estima. Adhuc alguns
dels mateixos catalanistes rossellonesos usen
habitualment la llengua francesa. Motius
sentimentals, daltabaixos polítics, la gran
guerra, tot ha contribuït a l'afebliment del
sentiment nacional a la regió catalana de
França.

La vaga consciència dels primers precur-
sors del moviment literari rossellonès és
mutada en designis definitis, per Monse-
nyor Juli Carselade. Carselade, tat i na és-
ser català, s'identifica de seguida amb nos-
altres. Ell, gascó, esdevé el representant
autèntic de les nostres ànsies. Quan l'ar-
quebisbe el consagra bisbe d'Elna (i), sent
la transformació de la seva ànima ; un nou
esperit penetra en la seva intelligència i
l'amor a la llengua catalana l'envaeix. Car -
selade, des d'aleshores, es consagra a la
pàtria, a la pàtria gran, a la Catalunya de
les nostres ambicions i que Maragall ha
cantat amb aquells versos, aiguabarreig
d'esperança i de melangia

Oh catalans que a l'altra mar sou junts,
alceu els ulls al mur que ara ens separa;
s'acosta el dia que serem tots uns,

Monsenyor Carselade trobà en la seva
vocació religiosa el secret del seu amor a

((Esla nova pàtria, Es Déu—deia—qui m'ha
unit a vosaltres.» El restaurador de Sant
Martí del Canigó sempre afirmà que aque-
41a gràcia havia estat anés forta que la na-
turalesa. En alguna ocasió s'havia mani-
festat més autènticament català que molts

1	 catalanistes d'ací. Aquestes seves paraules
testimonien la consciència patriòtica del bis-

 be d'Elna: «El meu trosset de Catalunya,
n el que vosaltres dieu Catalunya francesa,

i que jo dic, en sol mat, Catalunya, perquè
é l'ànima d'un poble és una i indivisible.»

Paraules de patriota i de català nacional
que havien d'enllaçar, encara més, en un
sol desig tots els catalans de raça. Es de

e remarcar que molts dels catalans d'ací no
tenien aquesta clara visió. Maria Castell i
de Descatllar, en ocasió de ]'aplec i Jocs
Florals que van tenir lloc al monestir de

Gadzi bari bimba	
Sant Martí del Canigó, va compondre una

la zi b iauli b	 cadori	
poesia en la qual hi ha aquests versos, on,

g	 lluny de remarcar la unitat de la raça, su-

g
adjama bin benti glassalti	 perior a tots els convencionalismes, asse-
landiri glassali tiffm i zimbrabim.	 nyala una diferenciació ben en pugna amb

Almenys, els dadaistes s'exposaven, per-
les paraules de Carselade:

què aquestes sessions solien acabar en tu- Contempla com abracen els catalans d'Es-

multe i pluja de cadires a la tribuna.	 [panya
als catalans de França amb franca germa-

--._ --_
	 [nor.

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU° 	 La	 intencionalitat de Carselade és rea-
—	 — ]' d L líen ua catalana senyoreja a les

Msr. Jubi Carselade

ment, com en els altres poetes primerencs,
una justificació del seu ús

Es la que mas pares parlaven,
vaig mamar-la amb la llet materna
i ara és com un relicari
que em parla de ma jovenesa,
que em fiarla de la meva raça,
que em parla de la pàtria amada,
de la pàtria rossellonesa
tan catalana!

En Acolliment escriu de la seva terra ger-
mana de la nostra. Grandó és el poeta de
la veu de la raça i dels ideals de recons-
trucció.

Josep Sebastià Pons, endut per aquest
entusiasme, diu en el discurs de gràcies dels

Jocs Florals de Barcelona ( 1 92 2) : «Més en-
cara que els nostres poetes, els pagesos i
mariners de l'Empordà, amb la condició
natural de la raça, ens fan rememorar, ens
presenten com un mirall el desdoblament
de la nostra persona i ens tornen la sa-

grada presència del passat... De ben segur
que no escriuríem en català si cada pa-
raula no fos per nosaltres un glop de vida.,

I després, amb una emoció nascuda de la
germandat ideal d'un poble dissortat, ex-
clama : «Hores beneïdes on sembla que els

Mal que mal, ens agradaven més els
començos del dadaisme, quan Hugo Ball

Han arribat cls

nous figurins de

la temporada

LLIBRERIA

Louis Bergé
Rambla del Centre, iq

Telèfon 23110

Kiosque FranÇais
Rambla dels Estudis, 7
(Davant l'Acadèmia de Ciències)

_	 =	 ttza a.a	 g

=	 Obra interessantíssima	 = esglésies i l'oració neix espontània amb la
_	 = llengua del poble. El moviment iniciat en

-	 VICENÇ BERNADES	 = les darreres dècades del segle xtx és, des-
_ 	 prés, augmentat amb noves aportacions.

_— Pau Berga, Josep Sebastià Pons, Carles

	

Perspectives Econòmiques	 _ Grandó i alguns d'altres van a la lavan-
—	 tera del moviment literari rossellonès. En

El moment social a la Rep^blica	 _ perfilar l'obra dels precursors (a), agerma-
i a Catalunya	 = nen llurs produccions amb les dels poetes

Pròleg de Carles Pi Sunyer	 _ de la Catalunya estricta. Això fa que la
llengua parlada al Rosselló, a través de

	Preu: 5 pessetes	 == llur obra, es depuri i segueixi la unitat
lingüística patrocinada per l'Institut d'Es-

Administració i venda:	 = tudis Catalans. Aquest avantatge és, però,
i a causa de la poca ajuda que troba el

_	 '	 moviment, contrarestat per la mcompren

fl

-Llibreria Catalónia = i sió del llenguatge d'aquests poetes. La re-
gió catalana de França, com ja hem asse-

3, Ronda de Sant Pere, 3 = nyalat abans, parla un català força inuït
_	 = del francès ; per això, el noble intent de
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les	 noves	 promocions	 poètiques	 rossellone-
ses, si bé s'adiu a una consciència nacio-
nal, té l'inconvenient de fer parlar als poe-

tes un llenguatge que no agrada al poble.
Carles Grandó, que en 19t9 era redactor

en cap de la Renaissance Catalane, revista
força remarcable en els annals del movi-
ment rossellonès, és, entre els 'lírics cata-

osseiio
avis dels avis respiren, ben callats, prop
de nosaltres, amb el moviment del ritme ;
oh estimada i profunda companyia, retorn
dels nostres morts, secret meravellós !> An-
sia d'un retorn, esperit autèntic de renai-
xença, inspiració genuïnament catalana;
heus ací la poesia de Josep Sebastià Pons.
El llenguatge d'aquests poetes, malgrat llurs
produccions responguin a un desig d'incor-
poració nacional, porta paraules castisses '

que són una aportació més a la
nostra riquesa lingüística, • recolli-
des del cor de la terra i saboro-
ses com la fruita dels camps que'
els poetes canten seguint la tra-;
jectbria de la nostra lírica, fidels
als motius d'inspiració autèntica

-ment catalans. Ells, com ací els
poetes veritat, han comprès que
no hi haurà mai veritable poesia
sense emoció i ningú no podrà
trobar aquest goig lluny de la
llengua materna. Unicament l'i-
dioma que es parla en la terra
que el poeta canta, pot donar
llum al paisatge i vida a les figu-
res. Si el poeta s'allunya d'això,
tot té un no sé què de convencio-
nal. Josep Sebastià Pons ha com-
près el secret de la gràcia de l'ex-
pressis i ens dóna en unes can-
çons senzilles, lleugeres, de vega-
des en un to de suau malenconia,
l'olor de la terra rossellonesa, la
visió del paisatge

Altius i solius, amb vostra barrera
s'aixequen austera,
guardeu el misteri de l'hort en-

[cantat
i ningú veurà si en l'hort amagat
riu la j5rimavera (3).

***

Les terres de llengua catalana
són afectades també pel problema
nacional que nosaltres, per una
sèrie de circumstàncies, hem cir-
cumscrit en una limitació geogrà-

fica. El camí redemptor, els catalans de la
Catalunya estricta vam iniciar-lo ta cent
anys i la llengua ens ha menat cap a totes
les ànsies i ens ha fet vèncer totes les defa-
llences. Més enllà de la terra que som ave-
sats a anomenar catalana, el fet de la raça
subsisteix i és una esperança. Mallorca, Va-
lència, Rosselló, d'història i de llengua ca-
talanes, han sentit amb més o .menys in-
tensitat l'ambició reintegrativa. Si el re-
dreçament subsistís i s'accentués, es rea-
litzaria la gran idea nostra de la unitat
cultural. València ï Mallorca han despertat
a uns sentiments que van més enllà d'una

renaixença literària. Rosselló ha de salvar
encara la llengua, aquella llengua que, com
diu el prologuista del llibre El bon j5edrís
de Josep Sebastià Pons, Rés semblant a una

terrissa encara verge i demana més i més
els piadosos artistes que l'han de rejo-
venir».

J. M. MIQUEL I VERGES

(i) La seu de Perpinyà abans era a

Elna. E1 bisbe de Perpinyà encara es diu

episcopus Elnensis.
(z) MIRADOR, números 299 i 309,
(3) Del llibre Roses i Xtj, rers.

FI-RESISTENT -MIG COMBUSTIBLE
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UN PINTOR VALENCIA

Joan Borràs Casanova

Un	 pintor	 valencià... recompensa de	 250 pessetes :	 gran	 capital
Aquestes paraules fan	 pensar	 sovint	 en amb	 el	 qual,	 tenint	 dinou	 anys,	 se'n va

un pintor impressionista,	 pròdig de colors, anar a Madrid.
que produeix paisatges de ]'horta lluminosa A 1'ex-coronada villa va passar cinc anys,
o	 figures	 típiques.	 Però la	veritat és	 que que naturalment tingueren moltes hores ne-
cada vegada hi ha més pintors valencians gres,	 sobretot	 als	 començaments,	 perquè
que no segueixen aquest camí. Borràs Casanova hi va anar a la ventura,

Un d'aquests és Joan Borràs Casanova, sense recomanacions i sense amistats.	 No
que darrerament ha celebrat una exposició obstant, va poder obrir-se camí com a re.

tratista. I ací cal parlar d'una
estada de tres mesos a Ovie-

>f do durant els quals pintà ca-
torze	 retrats,	 molts	 d'ells	 de

natural : fecunditat ex-
plicable perquè Borràs	 Casa-
nova és un pintor fàcil — en-
cara que la seva pintura no
doni impressió de facilitat —
i també perquè és un gran tre-
ballador,	 per	 al	 qual	 la	 jor-
nada de vuit hores esclevé una

J
tamany

insignificància.
Per fi, el jove Borràs Casa-

nova—ara té vint-i-cinc anys—
va tornar a la seva terra. En
febrer de 1934 va fer una ea-
posició a la sala d'Acció d'Art
que fou literalment una reve-
lació per als valencians.	 Ara,
en gener de 193, n'ha fet una
altra	 al	 mateix	 local,	 prova
d'aquella fecunditat, car ha ex-
posat	 trenta-dues	 obres	 com-
pletament noves.

Després d'haver vist aques-
tes	 exposicions	 es	 pot	 parlar
ja de la personalitat de Bor-
ràs Casanova.

Joan	 Borràs — Autoretrat Borràs Casanova podria és-
ser definit dient que és un pri-
mitiu modern.

de	 les seves	 obres	 a Acció	 d'Art,	 la	 sala El Museu de València té una magnífica
valenciana a la qual vàrem dedicar fa me- I collecció	 de	 primitius	 del	 pafs.	 Aquestes
sos	 un	 article	 en	 aquestes	 mateixes	 co- taules començaren a suggestionar el pintor
lumnes. quan aquest era un aprenentet. D'aleshores

Borràs Casanova va néixer al poble de énçà, ha estudiat a fons aquests primitius
l'011eria,	 per	 bé que	 els	 seus	 pares	 s'ins- i ha fet una ampliació d'estudis —per dir-ho
tallaren a la ciutat de València quan tenia ;ixl--amb els primitius del Museu del Pra-
dos anys el nostre pintor, el qual s'hi edu- do. Però Borràs Casanova no es limita a
cá i hi ha passat la major part de la seva copiar els primitius,	 tasca que fan	 admi-
vida. rablement els falsificadors i que té un valor

Essent molt petit, ja demostrava aficions artístic molt relatiu,	 encara	 que tingui un
a la pintura :	 aficions que els seus	 pares valor tècnic gran.
procuraven cohibir, potser pensant amb cla- j •	 Precisament Borràs Casanova és un ar-
rividència que a la ciutat de València no tista—parlen les seves obres—que té la pre-
és cap negoci ésser pintor. No obstant, als 1 ocupació	 dels	 problemes	 del	 seu	 temps,
deu anys Borràs Casanova va poder ingres- entre ells el problema social.	 La seva pri-
sar a l'Acadèmia	 Fuster per a seguir les mera exposició era en certa manera una
classes de dibuix,	 a les quals no va faltar manifestació	 proletària.	 La	 seva	 segona
ni un	 sol dia, durant dos anys.	 Aleshores, exposició,	 sense perdre el mateix sentit en
ja s'interessava per la vida dels grans pm- moltes	 (le	 ley	obres	 exposades,	 l'ha	 dissi-
tors i ja freqüentava el	 Museu	 de Belles mulat una mica oli ha donat altres deri-
Arts. vacions,	 com si l'artista s'adonés	 que,	 per

Després	 es	 va	 matricular	 a	 l'Escola raons d'eficàcia, no cal ésser massa franc...
d'Arts i Oficis, d'on passà a les classes de I	 bé :	aquest	 primitivisme	 i	 aquest ac-
l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, tualisme	 de	 Borràs	 Casanova,	 servits per
avui Escola Superior de Pintura, Escultura un remarcable coneixement de l'ofici, donen
i	 Gravat.	 Per	 aquell	 temps	 alternava	 els un fruit saborós i fort que, en ésser exposat
estudis	 artístics	 amb	 els	 treballs	 manuals a la ciutat de València,	 ha promogut in-
en el taller d'adobar pells que tenia la seva terès.
família.	 A l'Acadèmia	 cursà	 totes les	 as- Ara, el pintor vol anar a Bilbao. Després,
signatures del pla d'estudis de 1923 a 1928, pensa	 anar	 a	 Barcelona,	 viatge	 pel	 qual
amb bones puntuacions i algun premi, però té una gran	 illusió,	 perquè	 pensa	 que	 la
sense ésser, segons sembla, un alumne ex- seva, pintura ha de trobar-hi un medi es-
traordinari, cosa que veritablement no vol pecialment favorable. Després, valdria anar
dir	 res. a	 ]'estranger...

Acabats	 els	 estudis,	 es	 va presentar tot Fins	 a	 on?	 Si	 Joan	 Borràs	 Casanova
seguit	 a	 les	 oposicions	 que	 per	 a	 donar segueix	 amb	 el	 ritme	 que	 ha	 dut,	 arri-
una pensió a Roma organitza de temps la barà lluny.
Diputació	 de	 València.	 Borràs	 Casanova
no aconseguí la pensió; sols aconseguí una ALMELA I VIVES

El gravador Jacques Callot

Jacques Callot -- Bohemis (pruner full del fris)

Oleguer Junyent — Poblet

Es cert que Oleguer Junyent és prou pm- I	 A	 Catalunya,	 on	 els	 illustradors	 poden
tor	 per	 a	 fer	 repetir	 tantes	 vegades	 com ¡ çomptar-se	 amb els	 dits d'una	 mà,	 convé
calgui el qualificatiu de notable, però també '. que surtin a la palestra temperaments com
ho és que això ha de produir-se amb la ¡ el d'ell.	 Opisso, dedicant-hi els	 màxims es-
ponderació que recomana la temença de les ¡ forços, pot lamentar-se que el reduït mercat
redundàncies. barceloní no li permeti amb més amplitud

L'expositor de la Sala Busquets ha reunit forjar-se	 les	 esperances	 econòmiques	 prà
amb una profusió extraordinària 	 apunts	 i .pies del cas.	 Sap reunir en un tema qual-
dibuixos acolorits que realitzà en un creuer sevol les imprescindibles necessitats	 de l'il-
adriàtic,	 en	 els	 quals	 hi	 ha	 la proverbial lustrador.
desimboltura de l'autor que transforma en Les poques	 obres	 que d'aquesta espècie
excellent categoria un	 gènere petit	 mitjan- ha exposat ofereixen un testimoni molt fort
çant les seves dots de pintor. de la seva capacitat i fan pensar que un

Porten el pes de l'aplec una trentena de amant de la paradoxa reclamaria insistent -
teles entre nacionals i estrangeres.	 Es per- ment un editor perquè només treballés per
fectament comprensible que el nostre gust a ell,	 la	 qual	 cosa	 és,	 pràcticament,	 una
s'inclini	 sense	 reserves	 cap	 al paisatge	 cul- fantasia.
nat a casa nostra, que és un
p aisatge que es deixa dur a la *^t^	 ye	 s	 F	 z P 	 lu r
tela de Junyent amb l'esplen
didesa pròpia de tots dos.

Junyent no afegeix res de ^'
nou a la seva glòria amb l'ex.
posició de què parlem. No fa

1més que aguantar el seu pres- f
tigi i demostrar novament que
sosté com en el primer dia la r
magnificència del seu art, prou
fort per a defensar-se de 1'a- t^	 l	 „•1^^
manerament i altres calamitats
que	 sobrevénen	 als	 febles	 al
cap d'un llarg temps de mili-
tar en els rengles artístics.b-
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PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MARTI
Màxima rapidesa ® Màxima qualltat

AVINYÓ, 19, pral. t Telèfon 17047 : BARCELONA
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LES ARTS I ELS ARTISTES
Les expOcfio r1i s ^PROIECTOR

Oleguer Junyent
L'exposició de l'any 1 935 d'Oleguer Ju-

nyent és un d'aquells conjunt de pintura
que, si no fossin els precedents, seria prou
per a dir del seu autor totes les Iloance^.
Però passa que els desigs de prestar la mà

-sima atenció al fet concret de l'esdeveni-
ment es frustren davant el fet que aquest
no representa més que l'exacte interès que
desvetllà en les ocasions esmentades.

Eliseu Meífrén
Una de les sales de les Ga-

leries Laietanes conté aquests
olies una exposició d'obres
d'Eliseu Meifrèn, que és un
altre dels artistes catalans que
produeixen, a través d'una llarga vida, sen-
se gota de cansanci.

Es una manera de veure un Meifrèn amb
les gales que presideixen la seva llarga ac-
tuació com a pintor i de constatar l'excel-
léncia d'aquest caient seu de pintor fluc-
tuant entre dues estacions • pictòriques que
It donen gracia i transcendència a dosis
iguals. Això, unit al seu mestratge i savoir
faire, el fan l'artista de les dualitats con-
venients per a sostenir el seu art en els
estadis d'avui dia. No s'adverteix res en
l'exposició que hagi d'ésser remarcat amb
preponderància. Només l'estabilització, que
és de prou envergadura per no significar
el més mínim desinterès.

Meifrèn va fent amb la i!lusió del que
ha abastat tots els ideals, i és en la con-
seqüència on ha d'aconseguir, no la su-
peració, sinó el manteniment del caliu de
la seva escola.

Alfred Opisso
L'exposició que Alfred Opisso ha inau-

gurat a les Galeries Syra és d'una indis-
cutible importància per al seu autor. No
pas per la qualitat elevada que pugui tenir,
sinó per les moltes que deixa entreveure
amb l'estroncament d'un imponderable que
en un moment féu témer pel futur del jove
pintor. Opisso s'havia deixat vèncer per
un spleen considerable que el posava en
males condicions per a la pintura, tenint
ea compte que això succeïa en un pafs com
el nostre.

Ara Opisso ja s'ha redreçat amb una
certa violéncia contra el decandiment i ha
infiltrat a les seves teles una salut tela-
tiv'a, però salut al cap i a la fi. Pot estar

satisfet de veure com la seva obra ha re-
près la respiració després d'un accident que
podia haver-li costat la vida.

Tot i trobar en aquesta collecció expo-
sada molts dels arguments propicis per a
expressar-nos sense reserves, volem atorgar
la màxima atenció i dedicar els mots que
usurpem als olis per als dibuixos que amb
finalitat d'iIlustrador ha realitzat el fill del
cèlebre ninotaire català. Es aquí on Opisso
llueix una ferma personalitat.

Alfred Opisso	 Paisatge

Ignasi Genover
No tenim record de cap mena d'aquest

expositor que ha omplert una petita sala
de Can Parés. Sabem però que temps en-
rera havia ocupat altres galeries i havia
promogut l'interès de la crítica i dels ama-
teurs. Enfrontats així davant una vintena
de petites teles seves, hem d'admetre aquell
interès com una cosa naturalíssima.

Genover fa un paisatge curiós, al qual
no manca res per no ésser considerat com
a bo. Esperit resumidor que abasta en pe-
tites masses diversos aspectes principals del
model, els pasta amb un concepte molt am-
pli i en treu un resultat anti-sintètic contra
el que podria semblar.

Per això cal veure en les seves obres
una major ambició del que a primer cop
d'ull s'endevina. Genover no es complau a
determinar els pinyols i abandonar la resta
per a la imaginació, sinó que concreta i
equilibra i dóna la sensació que tot ha
passat per les seves mans amb un desig
fonamental de no oblidar res.

Usa una qualitat pictòrica molt semblant
a l'esmalt, si és que realment no ho és.
Això no sabem exactament a què és degut
i ens fa pensar que l'autor deu posseir
respecte a aquest fet una teoria que més
aviat el perjudica, ja que vulgues que no
la tela li queda emparentada amb realitza-
cions una mica desviades de les finalitats
de la pintura.

Es una llàstima, perquè amb l'idioma de
l'oli la seva personalitat lluiria molt més
i guanyaria matisos que ara es perden en
la superficial agradabilitat de la matèria
exppsada.

ENRIC F. GUAL

Un curset d'art decoratiu
El Foment de les Arts Decoratives ve

donant al seu local social un curset dedicat
a decoradors i arquitectes en el qual són
tractats multitud de temes d'un alt interès
per als esmentats professionals.

Les lliçons, tot i que la majoria d'elles
són de caràcter tècnic, adquireixen una qua-
litat que les fa aptes àdhuc per als ama-
teurs de l'art decoratiu.

En aquest aspecte cal remarcar la que
la darrera setmana pronuncià Jaume Marco
respecte a la proporció i funció de les ober-
tures, en la qual deixà sentades clàusules
(l'una '.ògica perfecta i demostrà fins on
cal relligar el concepte decoratiu amb la
P11ra funció.

E1 notable esforç del nostre decorador
per tal de solidificar tots els elements in-
tegrants dels ensembles basant-los en llur
humanització, ha donat una prova més de
la seva exce•lència.

Un altre dia amb més espai resumirem
alguna de les seves idees sobre aquest afer,
en el qual tant haurien de fixar-se els con-
readors de l'art aplicat en general.

Llibres d'arf
El llibre d'art, sinònim d'una accessibi-

litat limitada per raons econòmiques, es
troba en la nostra ciutat, actualment, amb
la presència d'unes edicions fàcilment ad-
quiribles.

Una sèrie de circumstàncies confabulades
ha produït aquesta mena de miracle, mit-
jançant el qual hom té documents inte-
ressantíssims de temes artístics.

Aquelles mateixes circumstàncies fan que
els llibres esmentats no pertanyin a una
edició periòdica ni a una ruta editorial em-
presa per algú. Es un aplec de corrents i
tendències diverses que reuneix en un bri-
llant eclecticisme una gran sèrie de títols,
entre els quals hem d'esmentar la collecció
de dibuixos de Toulouse-Lautrec, l'anome-
nada Junge Kunst i una magnífica reco

-pilació de dibuixos de Grosz que té la par-
ticularitat d'ésser un llibre la possessió del
qual a l'Alemanya actual deu valer almenys
el camp de concentració.

El retorn a l'assumpte
Es curiós aquést clam que es sent espo-

ràdicament arreu del món demanant el re-
torn a l'assumpte.

Es un cas d'inquietud com un altre, com
el que anys enrera deixà la història inservi-
ble per a la pintura, i que ara, per llei de
reacció natural, torna a sortir a flot dispo-
sat a fer prevaler els seus antecedents im-
mortals. Seguint aquesta onada que hem
indicat, darrerament, Claude Roger-Marx ha
portat a cap una exposició de mestres
del xvtit i xcx, encaminada a demostrar als
amateurs les condicions superiors d'aquesta
espècie damunt de l'altra, o sigui la que
avui es practica amb caràcter de prevalent.

Georges Grappe ha pres en: consideració
aquesta exposició i n'ha fet uns comentaris
molt bons, la deducció deis quals és la de
deixar per ara el retorn a l'assumpte i es-
perar la seva rehabilitació per mitjans pro-
pis, i no pas pels forçats que podrien deri-
var d'una campanya.

En efecte, cal tenir present que la sugge-
rència o simplement la preferència personal
no tenen cap facultat per a enjudiciar pejo-
rativament un gènere que si es cultiva és
per unes raons que tenen encara una inèrcia
revolucionària que no depassa de bon tros
en longevitat les èpoques en les quals l'as-
sumpte anorreà completament tot el que no
es subjectés a les seves doctrines.

Això, naturalment, no vol dir que tots els
casos que es registrin en pro d'aquest res-
sorgir requereixin el respecte que Claude
Roger-Marx no vol concedir als que, segons
ell, es dediquen al paisatge i al bodegó per
insuperables temences i per res més.

SI ÈSÆIJ CTRIC
! PER.AIVOSTRE AUTOMdBJL

ho traba eu en les
rni'I'lórs condicions de
preuiqualitat,al

GARATGE ELÈCTRIC
CAREA MOIÁ,6i8'(Aribau i Diagonal)

Importants rebai-
xes per ampliació
SECCIO A MIDA

JAUME I, U
Telèfon 11655

—Es més xerraire que una dona!
(Ric et Rac, París)

Dissabte passat, t6 de març, es complia
el tercer centenari de la mort de Jacques
Callot, i, malgrat l'afició contemporània a
celebrar centenaris, meitats i àdhuc quarts
de centenaris, no hem vist pas que ningú
es recordés del gran gravador lorenés, mort
quan acabava de passar la quarantena (ha-
via nascut no se sap exactament en quin
dels t5go), deixant una abundant producció

de gravats : se li coneixen a prop d'un mi-
l er de planxes autèntiques (Cabinet d'Es-
tampes, París ; colleccions Imperial i Albar-
tina, Viena, etc.).

Callot és l'autor d'una obra vasdssima,
car tocà tots els temes, per encàrrec o per
gust. Fou ell qui alliberà el gravat de la
servitud de la pintura. Fins aleshores, en
efecte, el gravador només reproduia obres
pictòriques ; Callot gravà composicions ori-
ginals, amb un gran sentit de la composi-
ció, de la perspectiva i del clarobscur i un

ofici meravellós. Joachim Sandrart, deixe-
ble de Rubens, conta que Callot, en dues
coure, gravava la planxa, passava l'aigua-

o tres hores, feia el dibuix, el calc sobre el
fort i tirava la làmina amb el tòrcul.

Entre les seves obres més conegudes, ci-

tem la Fira de la Irnpruneta, que meravellà
els contemporanis de tant detall en tan poc
espai i meravella els moderns per la vasti-
tud de la composició ; Les grans misèries
de la guerra i Els suplicis, protesta del lore-
nés que veu envaït el seu territori i es nega
a gravar l'entrada triomfal de Lluís XIII
a la seva Nancy natal ; El setge de l'illa de
Ré, El setge de La Rochelle, El setge de
Breda, El fill pròdig, i innombrables retrats,
genealogies, estampes piadoses, etc.

GUTENBERG, S. A.

Fàbrica de maquinària
per a les Arts Gràfiques

Nàpols, 215 - Telèfon 55723
BARCELONA



EN LA JUNGLA INFERNAL DEL GRAN CHACO

Cap al quilòmetre 145, al cor de la selva
Un perill per a la potabilitat

de les aig&s del Llobregat i

del Cardoner

Soldats paraguaians camí de la línia de foc
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LA DARRERA PROCLAMA DE HITLER

Alemanya s'ha tret

la careta
Tres hores i mitja més tard, som a les

envistes d'Isla Poi ; mitjana de ruta : qua-
Ressone encara en les nostres oïdes les rapta quilòmetres a l'hora, una veritable per_

paraulespronunciades per Poincaré en 1924 : formança pel Chaco. Un any abans, en
((Si Alemanya té armes, no les tindrà en l'època de les carretes de bous, hauria fet
vaga)). Es evident que almenys s'assistirà el recorregut en tres dies.
a un major increment dels armaments, cosa	 Senzill fortí de frontera en 1932, encer-
que no pot durar fins a l'infinit. El dilema
que inevitablement es plantejarà és : o des-
armament o guerra. Perquè, després de 1'ex-
periència d'aquests darrers anys, no hi pot
haver qui — baldament sigui el mateix
Henderson — encara pugui creure en la
possibilitat d'un desarmament. Inevitable i
espantós es veu perfilar-se en l'horitzó l'es-
pectre de la guerra. Aquesta amenaça ha
estat la causa de la unió de tots els països
que volen 1a pau, del reacostament franco-
italià i del quasi miraculós apaivagament
entre Roma i Belgrado, cosa que elimina tots
els obstacles per a una entesa entre Itàlia
ï les nacions de l'Europa Central.

Resta l'enigma polonès. Ahir el poble de
Polònia festejava solemnement, en ocasió del
seu sant, el mariscal Pilsudski, símbol • de
la unitat de la pàtria. Recordem a Versailles
el gloriós vellard sostenint lleoninament la
reconstitució de la seva pàtria, dividida, do-
minada i martiritzada per tant de temps.
Recordem que no dissimulava els seus sen-
timents hostils a Alemanya, els objectius
belhcosos de la qual, després de la pau, es
giraren contra Polònia, la qual deu la seva
unitat al tractat de Versaitles. Pilsudski i el
poble polonès no poden, sinó momentània

-ment i per raons especials, mantenir rela-
cions amb Alemanya. La Polònia de Pil-
sudski, la Polbnia ressorgida, arribat el
moment oportú, podria vacillar sobre el
camí a seguir? Fer això creiem que els lli-
gams tranco-polonesos restaran, malgrat Cot,
íntegres, i que l'obra gegantina realitzada
per Pilsudski en favor del seu país no es
podrà cloure sinó tal com ha estat comen-
çada : del cantó de la democràcia i de la
civilització.

Ens trobarem, doncs, davant una Europa
tota unida — Hongria tota sola compta ben
poc —, decidida a rebutjar qualsevulla ofen-
siva alemanya. Però això evitarà un con-
flicte? En 1914 Alemanya sabia que desa-
fiava el món sencer, i en la seva follia im,
pen alista no vacillà a trontollar tot Europa.
Quina serà la seva actitud futura, tothom
pot preveure-ho fàcilment. Europa va cada
cop més de mal en pitjor; aquesta és la
dolorosa constatació que resulta de l'examen
dels esdeveniments de quinze anys ençà.

^x*

(Ve de la primera pàgina)

clat arran pels boscos i pels aiguamolls,
d'on el seu nom d'Isla Poi, que s'anomena
també Villa Militar, avui dia s'ha conver-
tit en el post militar més important del
Chaco i s'estén sobre desenes d'hectàrees
perfectament desbrossades i assecades. Pos-
seeix un excellent terreny d'aviació on veig
tot passant tres Potez a punt d'alçar -se per
a una missió de reconeixement; les sec-
cions sanitàries reservades als contagiosos

(Ve de la pàgina z)

LA MUSICA

un hospital per als ferits intransportables
al Paraguai ; una estació de T. S. F. ; ta-
Ilers de reparació Ier als mil dos-cents ca-
mions que roden actualment pel Chaco;
vastos corrals de bestiar per al proveïment
de les tropes; fleques; una vintena de
pous...

El carrer principal, on hi ha tots els
casinos, és una petita meravella d'urbanis-

me militar, d'una netedat no exempta d'e-
legància. Algunes d'aquestes construccions
són d'estil tropical i dels més encantadors.
En aquest punt la palma pertoca sense rè-
plica al casino dels aviadors, més confor-
table que força hotels d'Asunción i millor
adaptat al clima.

Pertot hi ha escampats refugis subter-
ranis, car sembla que els avions bolivians
tenen una predilecció marcada per als dos

El Reichsführer ha anunciat al poble ale-
many, per mitjà d'una proclama, Ida llibertat
que Alemanya ha reprès en matèria d'arma-
ments».

Mai document polític no ha pres propor-
cions més hipbcrites que aquest d'elaboració
nacional-socialista. Es parla de la Societat
de les Nacions com d'una institució acollida
amb favor pels governs de Berlín, i després
que aquests -- a conseqüència del pacte de
Locarno — hi foren admesos, reduïren llur
acció a una obstrucció constant i es dedi-
caren a una denigració contfnua de l'orga-
nisme. Es parla de l'ajut del Reich a l'èxit
de la Conferència del Desarmament, mentre
que en els treballs preparatoris a la 6.°
Comissió de la Societat de les Nacions, el
delegat alemany, comte Bernsdorff, avui am-
baixador a Londres, amb proposicions es-
tranyes — que suscitaren la indignació de
Chamberlain, Zaleski, Paul-Boncour, etc. —
provava d'obstaculitzar-ne la tasca. Si els
treballs preparatoris de la Conferència del
Desarmament duraren cinc anys, no fou,
potser, a conseqüència de l'obstrucció ale-
rranya? I si la Conferència del Desarma-
ment ha fracassat, a qui en pertoca la res-
ponsabilitat sinó a Alemanya, que en sortí
amb un gest teatral?

No disposem de ]'espai que caldria per a
remarcar les falsedats contingudes en el do-
cument hitlerià. Però no ens podem estar
d'apuntar les referents a les responsabilitats
de la guerra. Tota la documentació recollida
ens els llibres diplomàtics del Foreign Office
i del Palau Chigi, les mateixes confessions
contingudes en les Memòries de Bülow, no
deixen el més petit dubte sobre aquest punt.
Vàrem viure aquells horribles dies de juliol
de 19r4 molt a prop de qui seguia oficial-
ment tots els esdeveniments — el marquès
Di San Giuliano, ministre de l'Exterior ita-
lià — i sabem quins esforços foren realitzats
per França, per Anglaterra i per Itàlia per
a evitar que esclatés el conflicte, que Ale-
manya mobilitzés.., Tot fou inútil... I com
es pot, al cap només de quinze anys, quan
els records encara són frescos, parlar de
«guerra no volguda»?

Permeti-se'ns reportar a aquest propòsit
algunes ratlles d'un article que publicàrem
en un diari de Ginebra en 1924 — és a dir,
ara fa onze anys — i que per casualitat re-
veiem avui

((La premeditació descarada de la guerra,
la violació delictuosa de Bèlgica, les matan-
ces de poblacions inermes, la destrucció van-
dàlica d'obres d'art, les crueltats refinades
comeses sobre tots els fronts, l'enfonsament
de vaixells, i després de la guerra l'enorme
maniobra inflacionista duta a tal punt que
ha reduït els bitllets de banc a paper mullat,
feren un dany extraordinari al món : vetaquí
en síntesi algunes poques accions d'aquella
«civilitzada i progressiva» Alemanya que,
malgrat tot, per la desencertada política de
molts governs, ressorgirà més aviat del que
molts es poden imaginar, amb la seva vella
mentalitat, pronunciadament bárbara, que
la conduirà no solament a una guerra de
revenja contra França, sinó a una nova
temptativa de germanitzar violentament l'u-
nivers enter.»

Això escrivíem fa onze anys, quan ni es
parlava de Hitler. I avui no n'hem de mo-
dificar res!

TIGGIS

En les diferents seccions d'Isla Poi, que
un oficial de l'Estat major em fa visitar
abans de dinar, trobo nombrosos presoners
bolivians. Són generalment petits i corpu-
lents, de pell ennegrida pel sol dels alts
planells. Treballen, sense excés, en l'edifi-
cació de nous casinos, d'allotjaments per a
les tropes, d'hangars d'intendència, vigilats
per un paraguaià no sempre armat o per
un de llurs suboficials. A l'altre cap del
camp tenen un acantonament dit «Petita
Bolívia», on són gairebé lliures de fer el
que volen. Cap cas d'evasió : potser pels
quilòmetres de jungla que cal travessar per
arribar a llurs línies, i sens dubte es tro-
ben millor aquí que en llurs trinxeres. No
desitgen sinó una cosa, ésser traslladats
com més aviat millor al Paraguai on la
vida encara és més dolça... De tant en
tant, per fer alguna cosa, el guàrdia gua-
ram agafa la pala, posa maons, clava posts
i els presoners seuen per terra i se'l miren
Coas treballa.

Entre paraguaians i bolivians, pobles de
la mateixa llengua, no existeix cap odi de
raça. Es maten perquè és la guerra, perd
no es volen mal. A la capital, els presoners
bolivians, tot escombrant els carrers, fan
broma amb els transeünts i a ningú no li
passa pel cap d'insultar-los i menys encara
d'amenaçar-los. Ignoro la sort dels para-
guaians a La Paz, però és cert que la dels
bolivians al Paraguai no és pas la pitjor.
En els camps de concentració d'Asunción,
on són aplegats dotze mil dels seus, de ve-
gades fins hi és tolerat el consum del rom
de canya sucrera. E1 meu guia m'ha contat
que un dia un grup de presoners sol.licità
del cap del camp ]'autorització de celebrar,
got en mà, la festa d'un de llurs camara-
des. Els fou concedida. Proveïts de mitja
dotzena de botelles de canya que s'havien
procurat a la cantina més pròxima, els
boli nans anaren a un bosc proper, a cele-
brar el santo amb tota tranquillitat. Un
sentinella els havia de vigilar.

Vingué la nit, i el cap del camp no veia
tornar el grup. Inquiet, alarmà 1a guàrdia,
el bosc fou voltat i escorcollat. Sorpresa
en una petita clariana, presoners i sentine-
lla dormien plegats. Menys «mullat» que
els altres, un bolivià havia agafat el fusell
del sentinella i feia guàrdia...

AL COMANCHACO

La Societat General d'Aigües de

Barcelona i l'Empresa Concessionària

d'Aigües Subterrànies del Riu Llobre-

gat han adreçat a l'excellentíssim se-

nyor governador general de Catalunya

una extensa allegació amb motiu del

continu i amenaçador augment de sa-

linitat de les aigües del riu Llobregat,

per l'abús que de les seves concessions

cometen les empreses explotadores de

sals potàssiques, abocant als rius Car- 1

doner i 'Llobregat, sense cap conside-

ració a la llei ni a l'interès públic, els

productes del buidament dels seus

pous i els resi aus del rentat dels seus

minerals, l'extracció dels quals cada

dia augmenta.

Assenyalen en la dita al.legació el
perill que en un futur pròxim, per

l'abús referit, pot portar-se a la sali

-nificació de les aigües que es capten

a la conca del Llobregat i que cons -

titueixen la base del proveïment hídrie

de Barcelona i de nombrosos pobles

limítrofs, creant un conflicte sense

precedents, de dilatadíssima solució i

d'inversió difícil de calcular, però que

en la mi11oT hipòtesi excediria molt

de cent milions de pessetes.
Afegeixen les 'Companyies esmenta-

des que davant tan tràgica eventua-

litat, i igual com feren en 1933 en
exposició elevada al president de la
Generalitat, senyor 'Francesc Macià,
han cregut inexcusable adreçar-se a la
primera autoritat de Catalunya solli-
citant una enèrgica intervenció en
aquest problema, ja que en la pràctica

l'actuació de la Comissió Oficial en-
carregada de la vigilància de la sali•
nitat dels rius no pot adoptar mesures
d'eficàcia que siguin garantia per al

futur, i s'ha de limitar a proposar la
imposició d'algunes multes a les so•
cietats productores de sals potàssi•
ques, malgrat la qual cosa les infrac-
cions cada dia s'accentuen.

Com a solució a aquest greu pro•

blema, inquietant per a l'agricultura
i la indústria, que pot causar tan pro•

funda pertorbació a la ciutat de Bar
celona i oferir al món l'espectacle in,
sòlit d'un poble que no ha estat apte
per preservar el patrimoni tan indis

pensable de l'aigua que beuen els seus
habitants i fertilitza les seves terres,

- assenyala el document, d'acord amb
p_ la Comissió inspectora de l'Estat, la

construcció d'un canal collector que
" encarrili els residus dissolts de fabri
s coció des de la zona minera fins a

t marc, el cost del qual és d'una xifra
- modestíssima en relació amb les pos •

a sities conseqüències que d'aquesta

- situació poden ocasionar-se.

s
-	 I acaba el document esmentat su•

plicant al senyor govern actor general
m_ de Catalunya que per la imminència
o	 i la gravetat d'aquest problema vulgui

pendre'l a les seves mans i impos i .

e d'acord amb l'esperit de la llei del

Parlament català de 9 d'agost de 1934
ls

r	

•

a les empreses productores de sa

a potàssiques la limitació de les seves
,

extraccions necessàries perquè la sali

da nitat de les aigües del Llobregat nt
es

ón passi dels límits que la citada líe

h ' fixa ; no permetent-se la iniciació de

es noves explotacions i gestionant de .

d? govern central la immediata execuci C

eIs de les obres del canal collector, im
al posant per a això la col.laboració eco
ió

nòmica de les empreses,
pel	 El document, d'excessiva extensi
re,
eu per a ésser reproduït íntegrame^^
Es constitueix, ultra una apellaciá vivís
els
els sima a l'autoritat davant un problem

-

l
es- d'importància transcendental, una acU
ta
or- sació concreta contra aquelles empro

U n
ca- ses, nacionals i estrangeres, que es'

us cedint-se de les seves concessions val'
neren obertament els drets aliens

La traeixen l'hospitalitat que els atorgl
olt. Catalunya.
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uarters generals, Tres Cruces i Isla Poi.
om que volen sempre a més de dos mil

metres, els estropicis són mínims. L'avia
-rió paraguaiana no pot gran cosa contra

aquests raids. La velocitat dels Curtiss bo-
l ivians arriba a 280 quilòmetres per hora
els Potez paraguaians, d'un model ja antic,
no passen del aoo... Però no hi ha combats
aeris, per dir-ho així, gairebé mai, i fins
ara cap comboi de camions no ha estat
destruït per les bombes dels aviadors ene-
mies.

Es una sort per als paraguaians que llurs
adversaris no puguin explotar aquest gran
avantatge de material i es mantinguin a
dos mil metres. En els destacaments del
front, per les carreteres, podrien fer un mal
enorme.

HOM ES MATA, PERÒ SENSE GUARDAR-SE

RANCÚNIA

Una opinió extravagant
Florent Schmitt, compositor i musicb-

graf, perquè un conferenciant va demanar
als grans quotidians de París que dedi-
quessin una pàgina setmanal a la música,
va escriure a Le Temps

((Penso, al contrari, que la música, per-
qué torni a ésser preciosa, hauria d'ésser
menys accessible. Pàl .lida prostituta que,
vestida de brocat o de parracs, s'ofereix a
tots els transeünts qualssevulla que siguin,
rics o pobres, passin per on passin, de dalt
de la torre de Jena, de les galeries Ro- 11

chambeau a les cabines televisuals, en els
salons i els bordells, a l'oficina de recap-
tació (?) i a la sala del tribunal (?), ja no
li paren sinó orelles distretes, englobant en
una mateixa indiferència la bona i la do-
lenta, la bella i la bèstia. Massa música,
en veritat. Fa temps que vaig reclamar una
treva de clàssics: prou Beethoven, prou
Schubert, prou Mendelssohn durant deu
anys (i, així mateix, prou Wagner durant
vint). Començo a creure que serra un deure
dels contemporanis, en interès general, que
hi prenguessin una part activa. AI cap d'a-
quests quaranta anys, amb quina joia es tor-
naria a descobrir la música!»

L'autor de La Tragedia de Salomé po-
dria aplicar el mateix argument a la lite-
ratura, a la pintura, al bine.ma i, natural-
ment, a les seves pròpies obres.

I—

Goebbels i Furtwángler

Llegim en un dels diaris més seriosos
de Basilea, les Basler Nachrichten, la se-
giient notícia que no manca d'interès i que
sembla anunciar una nova fase en la polí-
tica musical de l'Alemanya actual.

Segons el diari suís, el govern del Reich
s'ha reconciliat oficialment amb el gran di-
rector d'orquestra Furtwi ngler, que havia,
com els nostres lectors recordaran, caigut
en desgràcia per haver-se solidaritzat amb

La col'lecció completa de
M[R.4DOR pof consalfar=
se a I'Arxiu Hisfóric de la
Ciufaf (Casa de l'Ardiaca)

L'Estat major o Comanchaco no és	 a
Isla Poi mateix, sinó en un bosc veí. Dis-
simulats sota els arbres,	 molt espaiats,	 els
diferents	 edificis	 i	 allotjaments del	 oficials
s'escapen	 així	 de	 ]'aviació	 enemiga.	 Em
presento i demano per veure e] general Es
tigarribia, comandant en cap de les forces
paraguaianes. Perd el dia abans el general

ha volat cap a la ](nia de foc i l'altre quar
ter general.	 En absència seva,	 e] seu ca

d'Estat major,	 el coronel Garay,	 em con

r codeix una entrevista immediata.
Precedit per un soldat del post de guàr.

dia,	 m'endinso per	 un	 laberint de camins
fresats a cops de matxet en la jungla més
espessa,	 de	 múltiples	 giragonses.	 Abriga
sota un quebratxo gegant, el P. C. del ge

acial	 en	 cap	 apareix	 a	 l'últim.	 Pels	 vol
tants, soldats ben armats fan una guàrdi

discreta pero eficaç.
El coronel Garay passa a penes dels tren

ta;	 s'assembla curiosament 	 a	 l'actor cine
matogràfic Jean Murat, La seva acollida é
la més amable del món.

— Us esperàvem,	 señor periodista — e
diu d'antuvi —.	Estem a la vostra disp
sició.

I afegeix amablement
—No tenim pas tan sovint la sort de rebi

visites de periodistes !
Després em pregunta
— Què desitgeu fer al Chaco?

^^; —Anar a la ](nia de foc.
— Pels fortins Toledo i Cabezón encar

r^ teniu casa de clos-cents quilòmetres	 a	 fe
o sigui dos dies de camió en temps sec
pel	 costat del	 sud,	 la	 zona	 reconquista
é,	 a	 quatre-cents	 quilòmetres.	 Les	 pist
d'aquesta regió,	 de totes	 maneres,	 no s
pas famoses, perquè fa un any que no s'
circula.

El coronel	 respon	 incansablement	 a	 1

meves preguntes.
— Podria	 passar	 per	 la zona	 de]	 su

Podria passar	 igualment	 pel	 territori	 d
colons mennonites? Quina és la situació
front	 i,	 en	 resum,	 quina	 llibertat	 d'acc
em doneu?

' — Llibertat sencera — respon el coro

Clernens I{raus Garay	 e] Chaco us pertany, el post
s'entén.	 El	 front	 és	 molt	 tranquil ;	podi

Hindemith.	 Entre el famós ha15ellmeister r visitar	 les	 regions	 del	 sud	 sense	 por,
els	 bolivians	 no	 ens	 confien

el no menys famós Dr. Gcebbels ha tingut
lloc	 entrevista, i Furtwüngler ha donatuna

clar	 que
projectes,	 perd la seva darrera ofensiva

una explicació	 satisfactòria	 (?)	 de	 la	 seva ha costat molta gent i és probable que
de tornar a a

actitud envers Hindemith, cosa que ha fet
peroran una mica abans

car.	 El general Estigarribia ha donat 1'
possible la reconciliació. Des de feia temps,

dre de posar a la vostra disposició un
eleneral Goerin	 s'interessava per a ton-

»lió lleuger en el qual podreu circular.
narga guanyar Furrtwiingler a l'Estat nacio-
pal-socialista r és sobretot a instigació seva dels	 nostres	 oficials	 i	 alguns	 homes

que	 es	 començaren	 les	 negociacions	 entre

Es per això que no li haviaambdues parts.

acompanyaran.	 7
—Quan puc marxar, coronel.

estat retirat el seu .títol de conseller d'Estat — Vós mateix, Demà matí, si voleu.
mennonites us interessarà mvisita	 als

i	 que	 hom s'havia	 acontentat de la seva
d'honor que no sortiria d'Alemanya.paraula

Pel que fa al general	 Estigarribia, segu
i

Sembla que Furtwüngler no tindrà escrú- ment el	 trobareu a Tres Cruces	 est<

de recomençar la seva activitat musical.pol content de rebre-us.

Però on? Costa de creure que s'avingui a JEAN 9LLOUCHER
treballar al costat, o sota, del que ha esde-
vingut el	 seu successor,	 Clemens	 Krauss, (Seguirà)
de Viena,	 les qualitats artístiques i	 persa
pals	 del	 qual	 no inspiren	 gran	 confiança. (Copyright Opera Mundi)

Noticies de tot el món

ALEMANYA

El mes de juny pròxim tindrà lloc a Fri-
burg-en-Brisgau un festival internacional en
honor d'Anton Bruckner.

ANGLATERRA

La B. B. C. ha donat El Rei David d'Ho-
negger, sota la direcció del Dr. Boolt. La
mateixa emissora anglesa ha fet conèixer
la versió original de I'Opéra de quat' sous
de Brecht i Weill, i de la qual coneixem
a Barcelona l'adaptació cinematogràfica.

—Szigeti obtingué un gran èxit interpre-
tant amb l'Orquestra Filharmònica de Lon-
dres el Concert per a violi de Busoni,

ESTATS UNITS

El malestar entre Stokowski i l'Orques-
tra de Filadèlfia sembla ablanit. Un nou
president deixa esperar que l'eminent direc-
tor ben aviat pujarà de nou al pupitre.

—Otto Klemperer, que dirigeix actual-
ment l'Orquestra de Filadèlfia, presenta als
seus auditors la nova simfonia de Hinde-
mith : Mathis el Pintor. Dintre de poques
setmanes aquest eminent especialista de la
música moderna dirigirà a Barcelona. Es-
perem que també a nosaltres ens farà sentir
algunes de les obres contemporànies amb
la interpretació de les quals ha guanyat la
seva reputació mundial.

SUECIA

L'Associació de Concerts d'Estocolm ha

presentat les novetats següents : Concert per

a piano de Ravel, Música de Cambra n,° 4
de Hindemith i la Suite de les Tres Taron-

ges de Prokofiew.

IMPRESOS COTA
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