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Conversa amb Madariaga
Sense comptador

En Mangrané, que intervingué al Parla-
ment espanyol en l'afer dels alcohols, hagué

MIRADOR INDISCRET

Ili ha gent que no Qodria viure sense de sentir-se	 dir	 que	 ho	 feia per	 als	 seus
una mica de	 misteri o privada dels	 que negocis de Daimiel.
an.alden per obrir-lo en canal i treure'n tot —'Sí,	 pero todos mis negocios los hago
un	 devessall	 de	 perles.	 Aquesta	 inclinació a la luz del día ; toda mi labor se desen-
és tan encomanadissa que, de grimer, con- vuelve a la luz del día...
tagia	 els	 veïns	 del	 replà,	 després	 els	 de —Po-'que le sale más barata!—li replicà
sobre, els de sota i tot el carrer. un	 col.lega.

La tiradora de cartes, que serva el pres-
tigi d'una institució	 ancestral, presideix la A cadascú el que sigui seu
comunitat de crèduls amb un to solemne i
és la que gasta més litúrgia. Alguns clients En una de les darreres sessions de Corts
hi acuden amb cara de desesperats, en dar- + fou lliurada a la mesa de la Cambra una
rera instància; d'altres amb l'encanteri als proposició signada per Mangrané en la qual
ulls i cavalcant damunt el llom d'un núvol, es demanava que, posat que a l'estranger
els	 restants	 amb posat de feligresos flor- s'havia inventat la manera de convertir la
mals.	 Dins	 el	 rang	 ocultista,	 excelleix	 la , fusta en sucre, en greu perjudici del nostre
farmàcia de la vidriera esmerilada que fa mercat sucrer,	 Espanya es	 preocupés	 per
més	 de calaix amb fórmules cabalístiques trobar la manera de convertir el sucre en
que	 no pas amb receptes de facultatius i fusta.
específics,	 puix	 que les rastelleres de	 pots En Santiago Alba cridà En Mangrané:
a la	 vista	 del públic són tots	 buits i	els —Hombre, por Dios, ya sabe usted con
ingredients emprats consisteixett•en quatre cuanto	 cariño	 acojo	 siempre	 sus	 sugeren-
futeses manejades perla mest3essa en estat cias y las facilidades que siempre le otorgo,
de presomni. També juga'm l5aper impor-; pero esta vez...
tant el saludador que amb l'alè o la saliva, —Esta vez, señor Presidente, puedo ase-
xucla la ferida i dient certes paraules pretén gurarle que la firma es apócrifa!—contestà,
guarir o prevenir els efectes d'una mosse-' ' radiant de satisfacció, En Mangrané.
gada o altres mals, però el guanya en bons
costats	 i	persistent influència la	 llevadora El'mof refugi
que, un cop	 entrada a la casa,	 comença
per insinuar curacions 1 acaba per aconser A	 la	 penya	 de	 diputats	 de	 la	 Maison
llar fregues i cataplasmes• que tendeixen a Dorée es comentava la situació especial que
minvar la font d'ingressos	 dels	 seus	 tse- la Unió Socialista de Catalunya ha creat
balls	 professionals. a En Serra i Moret.

Cal comptar, igualment, amb els aficio- —No sé, no sé; si l'Esquerra no l'acull...
nats, a seques. Són aquells que, veient que —feia un contertulià,
teniu un mussol a l'ull dret, se us acosten —Això rai ! Que es presenti com a tèc-
cautelosament i, en veu baixa, us confien: nic!—inrervingué el mosso,	 tot abocant el
Agafeu això i no en digueu res a ningú; cafè.

poseu-vos-ho a la butxaca esquerra de les
calces i demà ja us hauré desaparegut la Els albnegats
molèstia, però no me la perdeu aquesta cas-
tanya, perquè ja era de la meva àvia i la ! En Vidal Salvó, en oferir els seus serveis
guardo com un tresor.» També gaudeixen a un novell partit polític, diu que recalcà
d'una gran	 consideració	 les	 senyores	 que —Perquè jo, ja ho sabeu, estic disposat
treuen els cops d'aire : «No patiu, us el faré a donar totes les conferències que vulgueu,
fugir de seguida. I agafen una palangana totes	 les	 conferències	 que	 convinguin..,
amb aigua, hi colloquen dos escuradents i —I jo estic disposat a escoltar-les totes !
segons el costat pel qual es decanten, apli- —saltà . el vocal receptor.
quen-deterninades- -o-'rzti^ns, __	 -	 !

Dintre aquest ambient viuen, com el peix Kulfurkampf
dins l'aigua, les gitanes de certa élite que
mercadegen amb roba blanca, cintes i quin- L'àngel tutelar dels destins de Catalupya,
calla. Pels estatges d'aquests carrers, en ge- . en rebre una Comissió del Cinema, vòlgué
neral	 sense	 porteries,	 pugen	 i	 baixen	 les exterioritzar	 així	 íes	 seves preferències	 fil -
venedores brunes, de cabell untuós : màtiques :

—Senyoreta, avui sí que farem fira, per- —Per mi, no hi ha cap pellícula com El
què porto bona mercaderia. quirussat Rasputín.

—Aneu,	 aneu,	 que quan no estafeu en
la mida, torneu moneda falsa. L'elíxir hitleriá

—Ai, paieta,	 quines coses de dir!	 Però
no em vull ofendre. Miri aquestes tovalloles La guerra... Vindrà una nova gran guer-
tan	 precioses,	 acabades	 d'arribar.	 Les	 ha	 ' ra? Només de pensar que Alemanya podria
dutes una madam turca	 que	 ha desem- llançar-se altra volta contra França, el nostre
barcat aquest mati. No es despendrà de sis volgut Manolo, l'escultor famós la francofí-
rals per una tovallola com aquesta? ha del qual no admet cap mena de dubte,

--Apa, doncs, doneu-me'n mitja dotzena. es revolta i crida desesperadament.
—Està bé. Cridaré la madam turca, que --No us poseu així, Manolo—li aconsella -

és	 al	 carrer,	 perquè,	 sap,	 hem	 de	 fer-ho ven l'altra nit uns amics—.	 No hi haurà
d'amagat quan es tracta de matuta... Apa, guerra.	 Totes	 les	 nacions	 tornarien	 a	 al-
madam,	 sis	 tovalloles	 del- vostre	 país. çar-se contra les hosts germàniques. Aques-
Veieu : una,	 dues, tres,	 quatre,	 cinc, sis— ; tes	 serien vençudes com	 ho foren ara fa
fa la gitana comptant anib els dits,	 i disset	 anys.

La madam turca, però, roman immòbil. 1 -;Sou mòlt optimistes, massa optimistes
—Es clar---adverteix la gitana—, com que —replicà 'Manolo—. Alemanya, aquesta ve-

tot just ha saltat del barco, no m'entén—. gádá; enïpraria mitjans que desconeixem...
1 repeteix les xifres digitals. I	 afegí,	 en el	 seu	 llenguatge	 pintoresc:

No podent -se aguantar més, la madam —Qui us diu que aquest Hitler no ha in-
turca esclata en perfecte català : ventat un elixir per a fer-nos estornudar a

—Que no us en recordeu que ja les hem tots?
venudes a cal metge!

—Fugiu-nie del davant!—crida la més- Claredat
tressa,	 desencisada.

Mentrestant,	 al pis del costat,	 una an- Entre	 els qui escoltaven,	 la nit al.ludida,
ciara, plena d'unció, treu els anals esperits • l'escultor	 Manolo,	 hi	 havia	 el	 periodista
a una fadrina. — S. francès Jean Brunel, de Le Petit Journal.

Barcelona ha acollit Salvador de Mada-
riaga amb una viva simpatia. Madáriaga
confessava:

—Me'n vaig encantat de la cortesia ge-
neral dels catalans ; me'n torno compar-
tint les inquietuds i sentiments de Cata-
lunya.

Madariaga ens ha distingit amb unes de-
claracions exclusives per als lectors de MI-

RADOR. Amb una gran amabilitat ha contes-
tat a les nostres preguntes.

ELS HOMES D'ESTAT DE LA
NOSTRA ÉPOCA

—Quin judici us mereixen
els homes d'Estat europeus i
americans del moment pre-
sent?

—Per la meva representació
diplomàtica, no puc contestar-
vos personalitzant. No us par-
laré de Mussolini, de Roose-
velt, de Hitler o de Stalin.
Però, en termes generals, us
diré que, en el nostre temps,
els problemes polítics tenen
unes dimensions I magnitud
tan extraordinàries, que so-
brepassen les aptituds i pos-
sibilitats humanes dels gover-
nants. Els homes d'Estat
d'ara materialment no poden
governar. I no perquè siguin
inferiors als polítics de les
èpoques anteriors, sinó per
l'extensió i complexitat que
han pres els fets públics. Es-
devé, com en la guerra pas-
sada, que els generals i almi-
ralls, en comanar grans mas-
ses, no podien controlar-les.

-Quina solució hi trobeu?
—Cap. Potser, què us diré,

estem en les vigílies d'un can-
vi i mutació de la raça hu-
mana. Actualment, en tots els
països veiem que els joves te-
nen més vigor físic, més agi-
litat mental, una intelligència
més viva. Aquesta joventut
posseirà unes facultats lluma-
nes compatibles amb el des-
enrotllament de la societat , i
civilització. Els nostres fills seran com una
mena de superhomes.

—Els millors polítics contemporanis?
—Els governants que millor es defensen

d'aquesta allau són els d'Anglaterra i de
França, que segueixen uns sistemes tradi-
cionals. Anglaterra recluta els polítics en l'a-
ristocràcia social i França en l'aristocràcia
intellectual,

NO EXISTEIX LA DECADLNCIA D'EUROPA

—Creieu en la decadència de l'Occident
Europeu, vaticinada per Oswald Spengler o,
pel contrari, com afirma A. Siegfried, penseu
que Europa, pel seu geni d'invenció crea-
dora i pel seu sentit de l'esperit, està con-
demnada, encara que no ho vulgui, a la su-
perioritat sobre les altres civilitzacions? 

—demanem nosaltres.
—Enlloc no descobreixo la crisi de la cultu-

ra de l'Occident d'Europa — fa constar Ma-
dariaga — ; precisament, travessem un pe-
ríode d'enorme vitalitat. No dic que estem
en periode de transició, perquè totes les
èpoques en són de transició. Però sí que ens
trobem en uns temps on ha sorgit una de
les cultures cabdals que ha tingut el món.
Les aigües de la història han adquirit inu-
sifada velocitat i s'ha accelerat el ritme
vital de Va humanitat. Aquest remolí d'agi-
tació desconcerta certs pensadors, com Spen-
gler.

—L'autor de La Decadència d'Occident 
—objectem nosaltres —, davant el suposat ca-

taclisme europeu, no troba altra solució que
propugnar la renaixença alemanya. Al món,
segons Spengler, li convé una puixant dis-
ciplina, una extensió de la filosofia alemanya,
un predomini dels valors germànics. Spen-
gler conclou : uAlemanya és el fogar del
món>). Què us sembla la posició de Spen-
gler?

—No cal ]'expansió de la cultura prus-
iana, perquè l'Occident d'Europa no s'ha
de salvar. No crec que existeixin valors
alemanys, si de cas existïran valors euro-
peus. Això és tot.

I, continuant referint-se a la nostra pre-
gunta inicial, afegeix :

—Europa, respecte a les altres civilitza-
cions, compta amb un factor decisiu de vita-
litat : la intel.ligència. La tonalitat, la clau
de la simfonia europea, no està en l'esperit,
sinó en la intelligència. Espiritualment, de
vegades, els pobles orientals ens avantatgen
recordeu que Europa sempre ha estat im-
portadora de religions. Però en canvi, Eu-
ropa, per la seva intel.ligència, conserva la
Supremacia en el geni creador. Nosaltres
creem I les altres civilitzacions ens imiten.
Per aquest geni intel .lectual i èreador, Euro-
pa continuarà essent el continent rector dels
destins del món.

VERS UN NOU ORDRE ECONÓMIC

—Anem vers un nou ordre econòmic?
Wells ha predit que la societat futura serà
socialista. L'economista Werner Sombart ha
afirmat que en l'economia venidora coexis-
tirien les institucions capitalistes i socialis-
tes, les fórmules liberals i les cooperativistes.
Com veieu el règim nou?

—Des del punt de vista collectiu, és con-
venient que els grans serveis públics, només
uns determinats serveis, tacs com les comu-
nicacions de totes classes, el combustible, el
crèdit, etc., siguin socialitzats o semisocia-
litzats. Però, alhora, cal que, al costat d'a-

quest sistema socialitzat, subsisteixin vastes
zones d'iniciativa privada lliures, necessàries
per a mantenir l'estímul i la capacitat pro-
ductora individuals. Per tant, crec que l'evo-
lució econòmica es farà cercant una harmo-
nització del capitalisme i socialisme, d'acord
amb les circumstàncies de temps i lloc. Per
arribar a la dita coordinació, s'hauran de
descartar els dogmes extrems d'ambdós sis-
temes, que, precisament, per ésser dogmà-
tics, no poden adaptarse a la realitat.

Salvador déladaiiaga

RESTRICCIÓ DE LA CIUTADANIA EN LES
.DEMOCRAC}ES

—En la vostra darrera obra Anarquía o
Jerarquía afirmeu que Caldria reglamentar
curosament l'entrada a la ciutadania. Mani

-festeu que, en les democràcies, no hi ha
raó perquè es consideri la ciutadania activa
com un dret a priori de l'habitant. Es que
estimeu necessari restringir la ciutadania?

—Al meu entendre, ,en les democràcies,
s'haurien d'establir proves d'aptitud per a
l'exercici de la ciutadania. No tothom és
apte. S'hauria de privar de la condició de
ciutadà actiu tots aquells homes..que hagues-
sin demostrat no merèixer-la. De moment,
es podrien eliminar totes les persones con-
demnacles per crims i delictes infamants i
totes les persones la conducta de les quals
fos contrà la als deures nacionals; per exem-
ple, els que corrompessin les funcions pú-
bliques i, en particular, les de ]'elecció i
l'opinió.

—Potser quedarien poques persones en
condicions de votar?

— Millor! No ens ha d'espantar la dis-
minució del nombre ele votants

—Sou partidari del govern d'una aristo-
cràcia?

—Aristocràcia mentre signifiqui que el Po-
der està en mans dels millors. Era la idea
de la República Romana : sols els cives op-
timo litre tenien els drets de la ciutadania
en tota la seva plenitud. En el món actua],
la Unió Soviètica també es governa per una
aristocràcia. Totes aquestes limitacions con-
tribuirien a corregir els inconvenients de la
democràcia. La forma d'Estat que presento
coma ideal, en la meva obra Anarquía o
Jerarquía, és una República, en «democràcia
orgànica unànime)). M'atinc a tot el que
exposo en el meu estudi.

.	 EL PROBLEMA CATALÀ

'—Què opineu sobre el problema català?
—Admeto el regionalisme en l'Estat ; un

desencert, en la història constitucional es-
panyola, va ésser implantar el sistema fran-
cès de províncies. Naturalment, no accepto
el separatisme. El separatisme, però, a Ca-
talunya, no constitueix un fenomen estrany,
ni ens ha d'espantar. Es explicable. El se-
paratisme és una fase per la qual passen
una majoria dels catalans, en una època de-
poca maduresa, en la joventut. Bacon deja:
«El coneixement ens allunya dels déus ; més
coneixement torna a acostar-nos -hi... El
jove, en el primer contacte amb el món de
la intelligència, passa a l'ateisme. La ma-
duresa, després, el fa tornar al concepte de
la divinitat. Ara bé : en tot fnoment, a Ca-
talunya ens trobarem amb separatisme, per-
què serà aquesta massa, diguem-ne verda, de
catalans en evolució que estan en aquest
perfode. Això explica l'existència constant
d'un nucli de separatisme, que, continua-
ment es va renovant.

1 Salvador de Madariaga acaba aconse-
llant :

—El que cal és que els cabdills de tots
els partits de Catalunya, en llur actuació,
es situin al cap, no a la cua. No seguir el
corrent confús i imprecís de la massa, sinó
influir en el poble. Els polítics catalans, que
tant han sobresortit en la nostra història,
han de tenir aquest valor cívic.

Aquestes foren les darreres paraules i opi
-nions del nostre hoste, i les reproduim tal

com van ésser dites.
JOSEP CABRE I OLIVA

Els Dijous .
Blancs

SORTILEGIS
+ L'home estava admirat de les coses que

deia Manolo, i sobretot de la senzillesa, con-
cisió, seguretat i pocs embuts amb què les
exposava.

Manolo, que parla un francès de barreja
que, segons ell, no l'entenen els francesos
fins al cap de tres dies, contestant a un
compliment de Jean Brunel, féu constar:

—Sóc així ! Plus clair que Dieu!

«L'Averifiu»
Els nostres lectors devien estranyar una

mica que la setmana passada no publiqués-
sim l'acostumat Aperitiu del nostre company
Josep Maria de Sagarra.

Llur estranyesa pujarà de grau quan ve-
gin que aquesta setmana no el publiquem
tampoc. Efectivament, Sagarra, col.laborador
constant, ben poques campanes ha fet en les
tres-centes vint-i-una setmanes d'existència
que compta MIRADOR, i mai no havia arribat
a fer-ne dues de seguides.

No s'alarmin els nostres amics, Sagarra
està bo í seguirà collaborant en aquestes
pàgines. Potser la mateixa setmana vinent
el podran trobar en el seu lloc acostumat,
al darrera d'aquesta pàgina.

Si ara es permet alguna festa, serà in-
clubtablement per a major honra i profit de
la literatura catalana i d'ell mateix.

Esperífs forts
Quan s'havia fet popular la imatge

«Herrera, Gil Robles, P. Laburu, tres na-
turalezas distintas y una sola naturaleza
divina», ve el famós article d'El Debate i
malmet aquella trilogia. Les japs, però, no
volen donar gaire importància a la diver-
gència i algunes arriben a dir

—Pero eso es desconocer los recovecos de
la política! Si es el propio Gil Robles quien
l ha escrito para luego darse el gustazo
de desautorizarlo!

«Pofinn reial
El Mercurio, de Santiago. de Xile, ha pu-

blicat una extensa informació sobre els mo-
tius del divorci entre els ex-reis d'Espanya,
però carrega tant la nota contra el Borbó
que talment sembla que hagi cobrat de la
part contrària
nPoco después del casamiento, el rey,

digno hijo de Alfonso XII y descendiente
de Luis XV, de Francia, empezó a des-
cuidar a su esposa e inició una serie de
amoríos con toda clase de mujeres, algunas
más o menos modestas, cantantes, actrices
y las fáciles bellezas que frecuentaban todos
los sitios de veraneo, casinos y grandes ho-
teles. La lista de las distinguidas con el
favor real sería muy extensa: la bailarina
Tórtola Valencia; ¡tille. Marthe Chenal,
cantante de la Opera Cómica de París ; la
cantante de ópera Conchita Supervía, etc.
Un diario francés publicó una caricatura
suya besando a una mesonera de bar, y el
aPasquinon, de Turín, mostraba otra de un
flirt del rey, una noche de luna, en un aco-
razado, donde era espiado de todas partes
del barco.»

Una nosiega que escoltava la lectura d'a-
questa relació, li volgué treure importància

—Vaya qué chismerías! Como si don Al-
fonso no fuese un hombre como los demás!

Atracció de Forasters

EI periòdic xilè també recull la coneguda
campanada de Deauville :
((Una aventura suya que produjo mucho

desagrado en España, fué cuando el rey,
con un numeroso séquito, pero sin la reina,
hará unos diez años, fué a Deauville, donde
pasó dos semanas divirtiéndose con las be-
llezas alegres que frecuentaban ese balnea-
rio. El disgusto en España. llegó a su colmo
cuando se supo que el viaje del rey y su



regat al xofer la defensa dels seus^interes-
sos.

Se'n sortia bé el Dornilega. Amb un art
consumat, manipulava les galetes i les feia
passar pels nassos de la part contrària. ;

—Galletas paraguayas — assegurava —,
bones galetes de bou blat . Cinc galetes ca-
da un,	 cinc	 galetes.	 Cap necessitat	 de	 ca-
çar!

,ti y'•	 +	
.G'	 r 	 P

Perd l'indi trobava que amb cinc galetes v
(i mostrava la seva mà) no n'hi havia prou .

Tanmateix s'arribà a uu'ácord a base de
set galetes (una mà i dos dits). Els homes
de	 l'escorta	 reparteixen	 cada	 un	 Ilcirs	 set
boletes de pa.	 Els indis s'alcen	 i	 se'n van' -
als focs del campament : breus discussions,

Imdis chulupis
riallades.	 Després	 tornen,	 acompanyats	 de

dones ; llurs mullers o llurs filles, m'informa
Ortega, que troba la cosa d'allò més' diver- deu	 metres,	 A	 fi'	 d'orientar-se	millor,	 el
tila. J gastador,	 un	 guaraní pur, bronzejat i ria-

—Jaleps ,guillaan h'a! Aquí tens la teva " ller, s'enfilà una vegada dalt d'un quebrat-
dona —diuen aleshores els indis. ' xo. Vaig acompanyar -1'ó en la seva gimnàs-

Tria ràpida. El xofer, que és el més mur- tica.	 Des d'aquest	 observatori,	 l'efecte	 era
ri, _- tris	 ui-la	 «senyoreta»	 prou	 remarcable ; graíidiós :: dessota nostre, com un	 immens
ele" altres	 s'ácòn'tentaren	 de	 joventuts	 una 11»' verd,	 la	 selva	 del Chaco s'estenia fins
mica pa t1 sides. a perdre's	 de vista.
-Estimat camarada — em preguntà lla- I	 Tot això no feia 'minvar en res la moral

vors Ortsga —, què penseu d'aquests indis? del	 grup.	 El soldat	 paraguaià	 és natural-
Ja us ho havia dit; oi, que són una gent ment alegre i despreocupat. Uns homes d'u-
espárterrant?	 Entesos,	 us	 quedeu	 a	 Mu- na	 altra	 raça	 haurien	 caminat	 en silenci,
ñoz?	 - I perduts en reflexions ombrívoles o bé rene-

I després conclogué,	 de 'la	 manera més fiant per dins d'aquest servei, 	 del	 pes del
seriosa del món : fusell	 i	 de	 les provisions, de	 la	 calor,	 però

-UI> salvatge, ja ho veieu,	 señor p erio- aquests	 feien	 broma	 sense	 parar.	 Rodrí-
dista,	 el cas és «civilitzar-lo». gúez, el meu ordenança, mastegava el seu

Insuficientment	 convençunt	 de	 les	 bri- +naço	 (tabac	 per	 mastegar)	 i	 això	 el	 feia
llants	 teories	 del	 tinent	 Ortega,	 vaig	 fer optimista i	 eixerit.
cap l'endemà matí cap al Pilcomayo. Aquests indis !	 Cómo no, mi teniente, els

i	 A la recerca d'indis menys	 «civilitzats».., . des encauaríem tot seguit, i quina sort si es

Les tres amigues del cap del destacament de Muñoz
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EN LA JUNGLA INFERNAL DEL GRAN CHACO (*)

Els indis degenerats, paràsits del Portí Muñoz
A LA RECERCA D'INDIS	 .

séquito era costeado por la Municipalidad
de Deauville, con fines de propaganda y
atracción turística. El asunto contribuyó a
la calda de la monarquía. Las aventuras
de Africa hicieron el resto. ¿Por qué el país
sufría derrotas humillantes y perdería mi-
les de vidas por un rey que pasaba el tiempo
divirtiéndose con c'ocotas de Francia?»

L'atenta nosiega, en arribar a aquest
punt, exclamà :

--Se ve que el periodista desconoce la
anécdota sobre la «carne de gallina»

Els valencíans, dolgufs
Al darrer dels reportatges que el nostre

amic i collaborador Carles Sentís lla publi-
cat a L'Instant, sota el títol general Va-
lència 1935, hi ha afegit una nota final acla-
ridora que diu

»Els lectors que hagin llegit els reportat-
ges València 1935, el darrer dels quals és el
present, hauran pogut apreciar una neta
objectivitat. Es una qualitat no massa ami-
ga de la diplomàcia. Però no tractava de
fer treball diplomàtic, ans periodístic, inexis-
tent sense sinceritat...

»Perquè és un treball periodístic pot ha-
ver semblat (o efectivament haver estat) ex-
cessivament superficial...»

Aquesta confessió de part, que és el que
més ens interessa de 1a nota final, no serem
pas nosaltres que la desmentirem, sobretot
després que se'ns han acostat.alguns amics
valencians, dolguts del to despectiu i gai-
rebé colonitzador adoptat per l'amic Sentís
en el seu treball periodístic.

Quan elements del valencianisme que mi-
ren amb la més accentuada simpatia els
guanys de la nostra cultura i els avanços
accidentats de la nostra autonomia, varen
veure el comprometedor títol que l'amic
Sentís posava a la seva informació de L'Ins-
tant : València 1935, no podien esperar-se,
ens diuen, que després es veiés obligat a
una superficialitat tan renyida amb la diplo-
màcia I a una neta objectivitat tan allu-
nyada de la cordialitat.

Reci procifa4

No es concep d'altra manera que l'amic
Sentís hagi vist llauradors que fumen tos-
canos, que Valera porta barba, i que advo-
cats que han estat elegits als trenta anys
alcaldes populars de València només li ha-
gin semblat bons per anar a fer un arròs.

Precisament 'el que passa ara és que
aquest ex-alcalde de València creu que el
repòrter a qui va invitar a un arròs amb
matisos literaris, és el qué 'no és bo per
anar a fer un arras.

Hi ha un uniforme de financer?

En canvi, per uña' casualitat que ací és
més explicable que allí, l'única cosa que el
repòrter ha trobat seriosa a València ha
estat el senyor Villalonga. L'anomena petit
Cambó i el tracta amb un respecte que fa
estrany dintre la tònica desimbolta del re-
portatge.

D'aquest Villalonga (diputat de la Ceda),
en diu : «Va vestit de financer : pantalon
ratllat, americana negra i coll fort i alt.»

Quina llàstima que na l'hagin dut a l'Ex-
posició d'd Vestit que actualment es cele-
bra a Montjuïc;

No es „pas per manca

de doeumenfacio
—Tot això, però, junt amb altres aspec-

tes de la informació del. company Sentís,
potser han. estat presos massa a la valenta
pels meus paisans — ens diu un amic va-
lencià i valencianista resident a Barcelo-
na, —, sobretot si es té en compte que l'amic
Sentís és incapaç de fer res de mala fe.

I per a demostrar-ho, ens ha explicat que
cll, que viatjava- en el mateix tren que va
portar a València el repòrter de L'Instant,
va poder veure que en arrencar el comboi,
l'amic Sentís es treia de la maleta un llibre,
La Barraca de Blasco Ibáñez, tot dient a
tall de disculpa

—!Veureu, és que el porto per orientar-
me...

AI fortí de Saavedra m'assenyalaren per
primera vegada la presència d'una colla im-
portant d'indis en la zona compresa entre
el petit post paraguaià de Muñoz, el riu Pil-
comayo i la frontera argentina. Aquests in-
dis, els chulupis, havien emigrat al Chaco
Argentí al principi de la guerra. Al contrari
de les tribus lengües i matacos, que busquen
de bon grat el veïnatge dels civilitzats, els
chulupis sempre han estat reputats per llur
esquerperia. Viuen al cor de
les selves més espesses i de-
fugen la presència dels blancs.

Encara que no arriben a la
ferocitat dels indis del Matto
Grosso brasiler, més val tro-
bar-se amb aquests primitius
en nombre i ben armat.

L'arribada de les tropes bo-
livianes i paraguaianes, el ter-
rabastall de la guerra moder-
na, els foragitaren de llur do-
mini .

Després de la presa déls
fortins Gondra, Saavedra i
Muñoz per les tropes dél Pa-
raguai, el front actiu es des-
plaçà envers el nord-oest.

EI mónté tornà a trobar
el seu silénci. Un missatge
misteriós degué recórrer ales-
hores lés solituds. Les patru-
lles de seguretat encarregades
de la reraguarda no trobaren
d'antuvi sinó pétits grups. No
eren bolivians ; els deixaren
tranquils. Agafaren ''confiaria,
i evidentment anaren a avi'sar'
els altres. En dos• mesos, tota
la tribu havia tornat al Chaco
dels ancestres..,

CAP A MUÑOZ

Dels meus anys passats en
els països de l'extrem nord
americà me n'ha quedat un
feble envers els primitius de
debò.

De totes maneres, no volia
deixar-me perdre una ofensiva
qualsevulla, allá baix, per l'in-
dret de Ballivian o del camí
de Villa Montes. Per telèfon de campanya
del post vaig comunicar amb Isla Poi.

Vaig decidir-me. Amb el tinent Roberto
Perrier, els soldats d'escorta, Aguirre el Dor-
milega i el camió Ford, prenguérem doncs,
un matí, el camí de Muñoz.

Fins a les deu o les onze del matí no es
féu sentir la calor. En aquestes regions
abandonades, abundava la caça i l'escorta
es lliurava al pler de tirar sobre tot e) que
li venia a tomb : venados, guineus, estruços,
ocells o serps, i a cada cop encertat enge

Indígenes del Chaco

Una India chulupi i el seu fill

aquelles barraques que podeu veure a 1'al-
tra banda de la plaça, a tocar del forcí
boli. Els he fet acampar a tres o quatre-
cents metres del post, per culpa de les pu-
ces que tenen, enteneu? Les puces són l'ú-
nic defecte que els trobo, des del meu punt
de vista.

I el primer tinent conclogué
—Una gent espaterrant, señor periodis-

ta ! Deixeu estar els salvatges del Pilcoma-
yo en llurs deserts i quedeu-vos, •uedeu

-vos a Muñnz, on passareu tres dies de va-
canees de debò.

Si hi havia indis, també hi havia índies,
el sapastre, i vaig compendre per què ha-
via parlat de vacances de debò: sí, tres
índies joves, lengves, sembla, l'edat de les
quals s'escalonava entre tretze i setze anys
i que amb menyspreu de tot reglament ha-
via installat en el seu mateix ranchito.

La lengua més jove, i evidentment la fa-
vorita, es deia Conchita i s'empatollava una
mica d'espanyol. Els noms indis de les dues
altres eren alguna cosa així com Pikkita i
N'Hipa. Bastant boniques per ésser índies,
encara que tinguessin la cara tatuada de
ratlles blaves i rages.

Aquestes senyoretes, que trobàrem d'allò
més sumàriament vestides i a les quals fó-
rem presentats com tenientes paraguayos,
amigos, ens reberen amb una gran dignitat.

Amb tota seguretat el tinent els havia
prodigat lliçons . de patriotisme, car només
sentir els mots boliviano o boli les incitava
a fer nombrases ganyotes i a escopir per
terra.

Tota aquesta dignitat desaparegué al mo-
ment precís en què, havent acabat un ci-
garret, vaig tirar la burilla a terra. Les tres
petites aliades del tinent Felipe Ortega es
precipitaren sabre la burilla i hi hauria
hagut una baralla sense una distribució de
cigarrets per estrenar.

DESAPARACIÓ DEL MEU ORDENANÇA

S'acostava l'hora de sopar. Del ranchito

vaig cridar el meu ordenança
—Rodríguez, la carn de conserva i el

moresc ! Rodríguez, herru u tahhu ! (aigua
calenta). Rápido !

Vaig usar el meu espanyol i el meu gua-
raní en pura pèrdua. Com que el dit Rodrí-

guez es decidia a restar invisible, vaig anar
al camió, G. Q. G. de l'escorta. Res de
Rodríguez i res d'escorta ; un bon cas d'a-
bandó del !loc. Un home de Muñoz m'in-
formà:

—Els vostres homes? Mi teniente, han
anat al camp dels indis. S'han endut un
sac morral ple de galetes...

—Mals soldats, perb bons cors ! — vaig
pensar —. A Isla Poi la intendència ha fet

les coses ben fetes i ens ha omplert de bo
-lates de pa. Volen que se n'aprofitin aquests

pobres indis... .
lE9 soldat, malgrat tot, havia acompa-

nyat la paraula i galetes» amb un somriure
picardiós. La cosa s'havia 'de posar en clar
i vaig tornar al ranchito on Perrier i Orte-
ga estaven bevent terere.

—Galetes, per què fer-ne, amic Ortega?
Es que es passa fam aquí?

Per tota resposta, el cap del destacament
em tractà de trapella i m'atorgà un cop de
colze a les costelles.

—I si anéssim al camp a aclarir aquest
misteri?

—Vamos — digué Ortega. — Us hi acom-
panyo.

La tribu estava reunida al voltant d'uns
quants 'focs de llenya verda destinats a fer

fugir els mosquits. Homes i dones anaven
vestits de parracs d'uniformes. Uns i altres
portaven els cabells igualment llargs. Els
personatges importants lluïen d'una mane-
ra còmica velles gorres bolivianes o som-
breros de tela de les tropes paraguaianes.
Pel que vaig poder jutjar a través del fum

que mig m'encegava, tots eren abomina-

blement llardosos. Ajaçats a terra, s'atipa-
ven de baies salvatges i de restes de carn

crua. Ortega va creure que ens havia de

ELS COMBATENTS SUDAMERICANS TROBEN UNA

FAUNA ENEMIGA, PERÒ LA SET 1. EL PALUDISME

ENCARA SÓN Mé7S MORTÍFERS QUE LES FERES

Ja feia dos dies que havíem deixat Mu-
ñoz darrera nostre i, penosament, sota un
cel de foc, anàvem en direcció del riu Pil-
comayo. La pista militar s'acabava trenta
quilòmetres al sud del fortí paraguaià. El
camió, doncs, s'havia quedat allà baix, con-
fiat a la vigilància d'Aguirre el Dormilega,
el seu conductor, Graciosament prestat pel
tinent Ortega, un home dcl past ens servia
de gastador.

Se'ns havia dit que hi havia indis chulu-

pis acampats a la vora dels grans aigua
-molls que voregen el Pilcomayo, o sigui

a una quarantena de quilòmetres tot a) més
de la nostra base. Quaranta quilòmetres,
sota unes altres latituds, és qüestió de vuit
o nau hores de marxa, però els boscos tro-

picals (el monte, com en diuen al Paraguai)
oposen a l'home un inextricable garbuix

d'arbres espinosos, de cactus gegants i de

lianes. Avançàvem doncs amb una lentitud
desesperant i amb penes i treballs ; no pas-
sàvem pas de dos quilòmetres per hora.

LLUITA CONTRA LA SELVA

Al cap del grup, sovint reemplaçat car la

feina és extenuant, marxava un soldat pro-

mogut a les funcions de machetero. A cops

de matxet obria un estret pas al mig d'a-
quella xarxa vegetal, tallant les branques i

les lianes que feien més nosa, i nosaltres
seguíem, d'un a un, mig acotats per a pro-
tegir la nostra cara contra les punxes.

Car al monte no hi ha cap planta que no
tingui espines ; les unes, llargues i acera-
des com agulles, són capaces de traspassar-

vos el peu.; les altres, minúscules, penetren
sota la pell i causen unes coïssors insupor-

tables.
En aquella malesa on l'aire mancava, l'at-

mosfera era asfixiant i carregada de sen-

tors fètides. Cada un de nosaltres havia
sortit de Muñoz amb una caramañola ple-
na de cinc litres d'aigua, però després no
havíem trobat bassiols ni fonts, sinó res

podia tornar a començar el regateig de les
galetes ! Potser els chulupis venien llurs do-
nes o llurs filles a més bon preu encara.
A fe de Rodríguez, la vida era bella.

Vaig aventurar una objecció de principi
—A veure, Rodríguez : si el que m'has

contat és veritat, tu ets el feliç pare de nou
criatures i tens dues dones més o menys
legítimes, i encara no en tens prou ?...

Els països i els usos i costums varien,
però el soldat és pertot el mateix, i Rodrí.
guez em va respondre amb simplicitat

—Nou criatures i dues dones, sí, mi te-
niente. Demà farà just un any que els vaig
veure... un any!

—Els emboscats no van pas de permís !
tallà un guàrdia de corps

—Jo emboscat?
Rodríguez rebentava d'indignació, pren -

gué el cel i el Paraguai per testimonis d'a-
questa injustícia.

—Sí, no ets res més que un emboscat 
—repetia l'altre, desitjós d'esbravar-se — ; un

emboscat com tots els ordenances, els xo-
fers de camions i els fills de pis !

Aquest acostament de Rodríguez i un fill.
de pis era massa divertit ; tots esclataren
en una gran riallada.

El tinent Perrier els donà un consell as-

senyat
—No parleu tan alt, burros que sou, si no

encara patireu més set.
JEAN ALLOUCHERIE

(Seguiré)
(Copyright Opera Mundi)

(*) Vegi's MIRADOR, números 316, 3171
318 i 319.
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1 gava pi-i-i-pu ! ressonants. Perrier, que és
Com pof néixer una mala fama II n bon tirador, amb un sol tret de màuser

posà fi a la carrera d'una àguila enfilada
No es concep un bon repòrter modern . dalt d'un quebratxo. En una clariana, vaig

sense el complement d'una bona màquina ' fer el meu estruç i el meu venado. En un
fotogràfica. I, en efecte, a punt ja d'arren- alto, d'un cop de matxet, l'ordenança de
car el tren, un home que arribava esbufe- Perrier desembarassà el Chaco d'un dels seus
gant, tingué temps encara de lliurar al nas- estadants més desagradables : una superba
tre company Sentís un magnífic aparell fo- serp de cascavell d'un metre i mig de llarg,
togràfic, però sense poder afegir res sobre que parava el sol a dues passes del camió.
la manera d'usar-lo.	Després la calor es va fer aclaparadora i

I ja teniu Sentís i els seus amics rodant el passeig deixà d'ésser una excursió de
per València i preguntant a tothom com plaer. Els homes no paraven de buidar les
dimoni funcionava aquella màquina.	 caramañolas, però com més bevien més set

La demanda, ben lògica, comportava, si tenien, car l'aigua s'havia entebeït. La pre-
no cert perill, una immediata sospita que séncia d'un aiguamoll, un estero, fou aco-
el preguntat no podia acabar de dissimular.	 Ilida amb entusiasme, , el camió s'aturà i

Perquè, en efecte, costa de compondre que ens proveírem d'aigua.
hi hagi qui va pel món amb un costós apa- I Podien ésser les cinc de la tarda quan
rell fotogràfic el maneig del qual ignora, si l'expedició arribà a les envistes de Muñoz.
no és que acaba d'apropiar-se'n aprofitant
que e1 seu amo està badant.	 UN CAP DE POST

—.	 Aquest fortí del Chaco no diferia pas sen-
siblement dels altres. Imagineu -vos una cia-

Importants tebai- nana com dos terrenys de futbol, voltada de
%es per ampliació bosc. AI mig, un màstil amb els colors pa-

SECCIO A MIDA raguaians : blau, blanc, roig (però disposats
' horit2ontalment), i tot al voltant ranchitos

JAIJME I, !i	 de palla, estatge dels homes o magatzems.

Telèfon 11655

	

	 El cap del destacament, el vell primer ti-
i nent Felipe Ortega, ens va rebre amb grans
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demostracions d'amistat. El posàrem al cor-
rent del nostre viatge cap al Pilcomayo.

—Caramba, amigos ! — exclamà aquest
llamp de la guerra —. Què diable aneu a
buscar tan lluny el que podeu trobar aquí
mateix, Indis? Si en tiñe a Muñoz! Un
centenar pel cap més baix.

—>Interessants? — pregunto.
—Cómo no, amigo? De raça més aviat

indecisa, però absolutament «civilitzats». La
guerra no els ha fet pas fugir. Des del
temps de l'ocupació boliviana que vivien en

presentar el cap i el bruixot de la tribu,
dos xicotassos d'estatura imponent, que se
n'aprofitaren immediatament per pidolar-nos
tabac (finnoh) i galetes (checké). Anaven
bruts, però eren riallers.

Algunes cabanyes còniques de palla cons
-tituïen el campament de la tribu. La quit-

xalla i els gossos famèlics hi formiguejaven
en fraternal barreja. Vaig remarcar algu-
nes armes : vells fusells de guerra, proba-
blement robats als bolivians.

Ortega no havia exagerat áens. La meo-

més que immunds clots de fang on formi_
guejava la Vermina, i ara, en les hores
tòrrides del dia, la set ens cremava la gola.
EI poc d'aigua que encara contenien els
bidons, tèbia i nauseabunda, la fèiem es.
calfar i la bevíem sota forma de mate amar_
go. Als àpats, havíem acabat per renunciar
completament al bou de conserva que ex-
citava massa la set i ens acontentàvem de
blat de moro i galetes.

El terreny era pla, desesperadament pla,
el nostre horitzó no ahactava más Pnlli ,-10



Els passadi'ssos;deh Parlament Català

que solen sacsejar la vida cultural catalana,	 ' quests professionals. Sindicats, ateneus, im-
les	 quals	 adés ens	 menen	 a escriure tots premtes	 clandestines,	 tot	 era	 creat	 i	refet
per a teatre de qualsevol índole,	 adés ens mil vegades, sota la persecució, per aquests
forcen	 a	 buscar	 com	 sigui	 una expressió obrers.	 Llur	 tasca,	 abnegada	 t	 en	 gran
lírica	 que sovint	 no	 correspon	 a	 l'impuls part	 inútil,	 feia	 possible	 el	 triomf	 futur.
intern,	 adés	 ens	 fan	 abocar	 a	 la	 novella I,	 en	 països	 normals,	 tot	 règim	 estable
totes les provatures literàries.	 Tots dos ar- •descansa en una tradició—àdhuc familiar-
ticles	 eren	 ben	 notables,	 i	 llur	 lectura	 és de política concebuda com a ofici ; no pas
de recomanar.	 Raó de més	 per	 sentir-se com a carrera personal, però com	 a ofici.
colpit davant llur	 coincidència expressa	 en En	 altres	 zones	 ben	 distintes,	 àdhuc	 els
un	 punt	 que	 els	 era	 accessori,	 aquest de sabotejadors	 de	 tramvies	 s'han	 organitzat
reclamar	 anguniosament	 que	 els	 polítics professionalment. I l'únic català reeixit d'a-
esdevinguin	 professionals	 t	 que	 cada	 ciu- quest segle,	 Prat de la Riba,	 no va ésser
talà de Catalunya incorporat a una obra sinó	 polític.
transcendent es plantegi a fons i d'una ve- E1	 polítiz d'aquesta	 condició,	 el	 que s'hi
gada el problema vital de la seva especia- • consagra,	 té	 una noció pràctica i	 ideal	 al-
lització	 respectiva. hora;	 porta quelcom a realitzar, bo o do-

Els primers que seriem beneficiats d'una lent. S'enquadra de seguida en un partit
tal delimitació	 fórem	 els polítics constants. el	 que	 representa	 les	 seves	 idees.	 Si	 no
De retop també en fóra disminuïda la nos- existeix,	 i	és	 prou	 original	 per	 portar	 a
tra	 secular	 ineptitud	 política,	 que	 ens	 ha dins una nova concepció, el crea. La figura
fet comparar més d'una vegada als polo- del	 apolític	 eminent»—altramknt	 respecta-
nesos i	 ens	 ha produït	 enveja	 envers	 els ble—que no està enquadrat enlloc, ni funda
becs, per exemple.	 En efecte, tanta és la cap	 força nova que no sigui	 una simple
nostra poca atenció per a la política activa, escissió personalista, és també ineficaç a la
que abunda com enlloc a Catalunya el tipus llarga.	 Subsisteix igualment a casa nostra
de polític	 inconstant—no	precisament ver- per no haver-se establert sòlidament la pro-
sàtil, sinó intermitent—. No és rar de tro- fessió de la política.	 Només poden trobar-
bar ací figures polítiques importants i pres- se	 excepcions	 en	 figures	 realment	 excep-
tigioses	 que	 són	 capaces de passar	 tran- cionals, o en aquelles que només s'han de-
quillament vint	 o vint-i-cinc anys	 apartats dicat	 a	 la	 política	 internacional,	 la	 qual
totalment d'aquesta activitat. 	 L'anomenada manté una major continuïtat perquè sem-
avella guàrdia» republicana de l'anterior ge- pre és més objectiva.
neració nacional era quasi tota així. Aquells Naturalment	 que	 l'estabilització	 d'una
hemes actuaven en política per patriotisme, casta	 política professional	 vol	 dir	 resoldre
per gust—no gaire—, per deport, però era el problema econòmic per a tots els que la
al marge de l'activitat per a ells essencial. formin. El problema es presenta amb ma-
Vistos	 avui,	 fa	 l'efecte	 que el dia mateix jor	 agudesa	 per	 als	 partits	 obrers	 i	 po-
de llançar-se a la política ja pensaven quan pulars,	 la majoria dels militants dels quals
podrien retirar-se'n.	 Potser era llevat anar- no disposen	 de reserves	 personals.	 Hi	 ha
quistá, potser altres causes, perú aquell des- dues maneres de palliar, si no de resoldre,
menjament frívol perdura. Per això els po- aquesta dificultat practica essencial:	 la pri-
litics catalans són grans literats, o famosos mera, retribuir honestament els càrrecs pú-
juristes, o illustres enginyers, o prestigiosos blics.	 La	 segona,	 retribuir	 els	 càrrecs	 de
amateurs d'art, o audaços capitans d'indús- partit.	 No hi fa res que simulin escàndol
tria,	 i es consagren	 més i excelleixen	 mi- certes	 organitzacions	 vetustes.	 La	 cosa	 és
flor en	 allò	 que	 els	 ha	 d'ésser	 accessori. justa, i molt més moral que la solució in-
El	 violí	 d'Ingres	 dels	 nostres	 polítics	 els sinuada per Joan Sacs i aplicada pels po-
absorbeix desorbitadament; per això la po- lítics	 castellans:	 viure del pressupost sense
lítica catalana adquireix de vegades un co- treballar.
bor irreal,	 com	 de somni. A part aquesta qüestió material—no pas

No parlem de les condicions que ha de negligible,	 perd menor al capdavall per al
tenir el	 polític,	 ni	 tan	 sols	 de	 la	 bàsica : polític	 autèntic—,	totes	 les	 incursions	 són
la vocació,	 perquè	 això	 és	 una	 altra	 his- permeses.	 No hem	 pas de	 condemnar	 el
tòria.	 Ni	 de	 les	 relacions	 imprescindibles professional	 polític	 que	 escrigui	 un	 llibre
amb	 altres	 activitats :	l'oratòria,	 la	 litera- de versos,	 o estreni	 un drama,	 o ensenyi
tura	 especialment.	 La	 política,	 en	 efecte, geografia. Sobretot no podem fer-ho encara
no és un art pur. Com el teatre, és híbrid, en	 aquest país, on és difícil de viure com
i	hi	 intervenen	 molts	 elements ;	totes	 les cal amb els ingressos d'una sola professió
qualitats de la cultura i del caràcter hi són de	 les	 anomenades	 liberals.	 Millor,	 però,
posades', a	 contribució.	 L'oratòria	 i	 d'ex- que no ocorri ; sense exclusivismes ni limi-
pressió	 escrita	 són,	 per	 a	 l'hpme	 polític, tacions absurdes en nom d'una falsa espe-
formes de ]'acció.	 (Els homes d'acció peo- cialització,	 els	 polítics	 molestem els	 ]iterats
sen	 i	 parlen i escriuen,	 però no accionen quan	 volem	 fer literatura, i els geòmetres
gaire, almenys ells mateixos. El tipus d'ho- o bé els humoristes	 que de tant en tant
me d'acció eixut i violent és un mite. Basta ea fiquen en política ens embullen la troca
llegir, qualsevol	 història	 de	 la	 Revolució a nosaltres,	 quan	 no es limiten	 a opinar.
francesa o qualsevol extracte d'un congrés 1,	 sobretot,	 res	 de	 duplicitat	 d'activitats
soviètic del bon temps per mesurar la quan- igualment absorbents	 per a	 l'home :	 cada
titat enorme de paraules que usen els po- cosa ben feta ha d'ésser única,	 i	 la resta
lítics	 d'acció	 més	 reconeguts.)	 Però,	 amb ha de venir de més a més.
totes les	 qualitats	 extrapolítiques, 	 amb	 to-
tes les curiositats	 i interferències	 que vul- GRAN IER-BARRER
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Amb simultaneïtat de data, i des de dife-
fents punts de partida, Joan Sacs a La
Publicitat i Duch i Agulló en aquest set-
manari plantejaven un problema ben se-
riós : el de la política com a professió.
Llurs articles, apareguts el 8 de març d'en

-guany a les tribunes respeétives, tractaven
el primer, de l'oratòria, considerada en tant
que problema de la cultura moderna—des-
lligada, per tant, de l'eloqüència pròpia-
ment dita, i més de la retòrica c)àssiea o
de la declamació—; l'altre, de les rauxes

gueu, si el polític---de tots els sectors —no
cristalfitza en un grup professional, si valeu
en una «oligarquia», creiem que no hi hau-
rà can política a Catalunya susceptible de
reeixir.

Lenin, que era polític i sabia bé on anava
—qualitat de polític autèntic—, en propo-
sar-se de fer una revolució, havia propug-
nat i creat una selecció de «revolucionaris
professionals», i la justificava en defenses
ardoroses. Tot allò que es feia a la Rússia
tsarista per a la Revolució era obra d'a-

Miran
a ora

Un autógraf de.Clemenceau
A primers de mes, en una subhasta Qa-

risenca, ha estat pagat en gro francs un
autògraf de Clemenccau datat de tj, del
qual anotem aquestes ratlles :

«Els Estats europeus es lliuren a fines
despeses militars formidables, el dinen de
les quals es pren de les butxaques dels ciu-
tadans. Però la ruïna d'aquests pot dur a
la guerra. El poble alemany ho accepta
amb entusiasme ; però, pot sobrearmar-se
indefinidament ?... Tard o d'hora, a un po-
ble de potent organització militar li suc-
ceeix r que vbl realitzar les seves existèn-
cies...>,

La genealogia de John Simon

Sir John Simon, com és de compendre,
no va tornar gaire satisfet del seu viatge
a Berlin. Però el ministre anglès té el sen-
tit de l'humor i no ha volgut deixar de culti-
var-lo, encarregant al seu serretari que col-
leccionés escrupolosament, amb destí als
«arxius familiars», tots els retalls de dia-
ris alemanys referents a la seva genealogia.

En efecte, la premsa alemanya, abans de
la visita de Simon a Berlín, va fer esforços
desesperats per afer oblidar tot el que
havia escrit temps evnrera sobre l'origen
jueu de John Simon. Les invencions i fan-
tasies d'aquests maniàtics racistes només
admeten comparació amb aquelles genea-
logies que els reis d'armes espanyols fabri-
caven conscienciosament per als ennoblits
¢els darrers monarques.

Eden a Moscú

El captain Anthony Eden—a Anglaterra,
el lord del Segell privat segueix essent el
capità Eden —, l'home més elegant de la
Gran Bretanya, pot estar content del seu
viatge a Moscú. El va rebre el propi Stalin,
cosa que encara no havia .succeït a cap viat-
ger d'arribada a la U. R. S. S. Al final
d'un banquet oficial, es tocà el God save
the King... i La Internacional, és ciar.
I més encara : en honor d'Eden, Stalin, que
sempre tothom ha vist amb les seves botes
i la seva brusa, es posà americana!

Que sembla lluny el temps en què pels
carrers de Moscú es cremava l'efígie d'Aus

-ten Chamberlain, d'aquest mateix Cham-
berlain que ara ha escrit : «L'amistat anglo-
russa és indispensable per a l'estabilització
europea»!

Literatura nazi

Els editors alemanys farien mal fet de
plànyer-se. lli ha llibres que han assolit
xifres astronòmiques, llore assegurú que de
Mein Kampf, el llibre del propi Hitler que
ha vingut a ésser una mena de Biblia per
als alemanys, s'han venut a la ratlla de dos
milions d'exemplars. El mite del segle xx,
de Rosenberg, ha aconseguit 250,000 exem-
plars ; Amb Hitler al poder, del cap de
premsa del partit nacional-socialista, 200,000
exemplars ; el llibre de Goebbels, De la
cort imperial a la cancelleria del Reich,
¡¢0,000 exeinplars ; el Manual de les qües-
tions jueves, obra mestra d'acusacions i
mentides contra els jueus, 155,000 exem-
Qlars. En canvi, les novelles nacional-socia-
listes ni els drames del anateix tarannà no
troben gaire acceptació. Quant als clàssics,
són completament negligits, a excepció pot

-ser de Heinrich von Kleist.

Una resposta de Chateaubriand

II. de Jouvenel, que recentment ha estat
elegit pr?sident de l'Associació de Periodis-
tes Parisencs, cita sovint un mot de Cha-
teaubriand. Es la paraula pronunciada (el
romàntic vescomte una vegada que hagué
de comparèixer a declarar davant un tri-
bunal. Preguntat per la seva professió, Cha-
teaubriand, en comptes de dir que havia
estat ministre, ambaixador i par de França,
respongué senzillament

—Periodista.

Economia política

—Què és un pressupost?
—Una manera de tenir mals de cap abans

de despendre els diners, i na després.

La rectiscació desgra ciada

Una vegada, un crític, volent remarcar els
mèrits d'una actriu en ocasió de procedir-se
al nomenament de sociétaires de la Comédie
Française, va escriure

«Espero que seran recompensats els infi-
nits serveis de Mlle. X.»

L'endemà va veure, amb el consegüent
estupor, quz una errada tipogràfica li feia
dir ueIs ínfims serveis de Mlle X...»

Va enviar de seguida una rectificació al
diari, i l'endemà s'hi podia llegir

«No vaig escriure els ínfims serveis de
,Mlle. R., sinó els infames serveis de Mlle.
X...»

Naturalment, tornà a rectificar, i vetaqui
què sortí imprès :

«Decididament, la desgracia s'acarnissa
sobre Mlle. X... Jo havia demanat que fos-
sin recompensats, no els seus ínfims, ni els
seus infames serveis, sinó ets sens íntims
serveis...»

Aquesta vegada, cansat ja i tement alguna
errada encara pitjor, si és possible, el crític
va deixar córrer tota altra rectificació.

Sobre el llac Major, que entre els llacs
italians, després del de Garda—on trans-
corre, quasi presoner voluntari, la tardana
edat de Gabrielle D'Annunzio—, és el més
freqüentat pels que desitgen allunyar-se del
traüt del món o per raons idílliques o per
a repòs de l'esperit, avui—dijous—s'inicia
una conferència internacional de la qual
podria dependre la sort d'Europa.

John Simon, Pierre Laval i Benito Mus-
solini—representants de tres nacions subs-
tancialment diferents, com diverses són

furs conviccions personals—, en aquells sa-
lons meravellosos de la villa que els Bor

-.romeo edificaren sobre aquell gran escull,
avui ric de vegetació, que és la Isola Bella,
per a passar-hi dies agradables en no menys
agradable companyia, es reuneixen a fi d'e-
xaminar i decidir en vista dels esdeveni-
ments d'aquests darrers dies, i sobretot de
la ruptura del tractat de Versailles per part
d'Alemanya.

Aquesta conferència ha anat precedida de
dubtes i d'incerteses, i no menys incertes
són les previsions sobre les seves conclu-

sions. Sarcàstica planarà per les sales de
la villa Borromeo l'ombra de Napoleó-
que hi passà la nit anterior a la batalla de
Marengo—, ]'home que no conegué mai les
perilloses vacillacions que avui caracteritzen
la política de molts governs.

Aquesta conferència arriba—en la nostra
opinió—amb retard, puix que, pels fins que
es proposa d'evitar un daltabaix europeu,
ja hauria d'haver estat convocada temps
ha, per a impedir que es reas el rear-
mament alemany i . també proáar de repri-
mir les conseqüències del Tet consumat.
Fácil comesa, la primera ; diícil i perillosa
la segona.

Francesco Saverio Nitti, ex èap del govern
italià, en el seu llibre L'Euró'pa sense pau,
publicat immediatament després de la guer-
ra, sostenia la tesi que Alemanya hauria
hagut de rependre el seu lloc normal al
costat de totes les altres grans nacions
altrament no pot haver-hi una pau segura.

Com Nitti, altres polítics, i en primer llac
Lloyd George, han cregut en la possibilitat

d'una collaboractó` alemanya i han afavorit
certes illusions que no podien deixar d'in-
fluir en els esdeveniments. No és del cas
desenrotllar ací aquest tema, però assenya-
lem de passada la responsabilitat de Mus-
solini, per haver estat un dels puntals i
consellers de Hitler, en l'actitud presa pel
Reich.

Führer ha respost categòricament que no.
Pacte oriental? Assistència mútua i pacte
danubià? No i no! I per a completar la
sorpresa de Simon, aquest va saber per
boca del mateix Hitler que l'aviació ale-
manya era superior a la britànica!

Com es veu, hi havia raons de sabres
per a no somriure. I també n'hi havia
moltes per a demostrar als anglesos que
la política per ells seguida fins ara ha estat
plena d'errors.

Per les notícies més o menys exactes que

es tenen en aquest moment, la conferència
de Stresa es trobaria, malgrat el bescanvi
de notes que l'ha precedida, amb una con-
siderable diferència de punts de vista. Sem-
bla que Mussolini ha elaborat una cosa com
una segona edició del famós pacte dels
quatre ; Laval, que té una visió més ampla,
és partidari d'un pacte general de mútua
assistència, amb participació d'Alemanya o
sense, i que seria naturalment relligat al
pacte oriental ; Simon, malgrat tot, voldria
descabdellar encara una obra conciliadora,
proposant que s'examini la darrera propo-
sició de Hitler consistent en la institució
de pactes bilaterals de no agressió del tipus
del germano-polonès, i que França ja ha
fet saber que no vol examinar de cap
manera.

Ens sembla que aquestes qüestions hau-
rien d'ésser examinades després de resolta
la primordial, o sigui la concernent a la
violació alemanya del tractat de Versailles.
Només si s'aprovés la tesi de legalitzar el
fet consumat, es podrien examinar els
plans d'estabilització de la pau europea.

Pel que fa a una acció contra Alema-
aya, França i Itàlia estan d'acord en prin-
cipi, per bé que les decisions definitives
han d'ésser preses pel Consell de la S. de
les N., que es reunirà a Ginebra el dia c5.
En canvi, no es coneixen les intencions
angleses, especialment sobre les sancions
que França demana, i sense les quals, en
realitat, no es farà altra cosa, de bon o de
mal grat, que pendre acta del fet con-
sumat.

Ara que nosaltres veiem un perill en la
possible reacció alemanya en cas de san-
cions, sobretot si es decideix que aquestes
siguin l'ocupació de la riba esquerra del
Rin, la qual, aquesta vegada, seria realit-
zada per tropes franceses, italianes, angleses
i belgues.

Vetaqui per què ens sembla que sense
haver desembarassat el terreny de la qües-
tió que es refereix a la violació del trac-
tat de Versailles, és prematur de pensar
a estipular qualsevulla pacte, ja que podria
verificar-se automàticament una unió de les
forces que obstaculitzen l'hegemonia ger-
mànica, sense que calgués esperar la firma
de cap protocol.

*+s•

Donades les actuals circumstàncies i la
manca d'una orientació precisa, no és fàcil
de fer, almenys avui, dia en què els tres
ministres inicien llurs tasques, previsió dé
cap mena.

La impressió general és pessimista, àdhuc
sense tenir en compte l'article publicat per
Mussolini en II Pof olo d'Italia i els comu-
nicats del Palau Chigi i escampats per la
Stefani amb la intenció d'influir sobre l'o-
pinió pública internacional.
Però aquest pessimisme podria resultar

injustificat si els tres, a més a més del
sentit de la responsabilitat que els pertoca,
tenen clar i precís el sentit de la realitat.

França ha demostrat, amb la seva polí-
tica de precedència de la seguretat a qual-
sevulla reducció eventual d'armaments, que
va adonar-se a temps del perill que es co-
mençava a delinear sobre Europa. Si no
va ésser comprès a temps el punt de vista
francés, tant de bo ho sigui avui, que el
perill ja no és una vaga amenaça, sinó una
realitat concreta.

Els pobles viuen unes hores d'angoixa i
volen que la pau sigui assegurada. Ho
aconseguirà la conferència de Stresa?

TIGGIS

P. S. — A darrera hora l'escena ha sofert
un canvi en els personatges que hi han de
gendre part.

John Simon anirà acompanyat de Mac
Donald, i Laval tindrà al seu costat el cap
del govern francès, Flandin. Això dóna una
major importància encara a la conferència
de Stresa.

Es paria també d'un nou pla Mac Do-
nald, però no se sap si concorda o no amb
el que s'atribueix a Mussolini.

Malgrat aquestes modificacions en els par-
ticipants a la conferència, el pessimisme no
ha mimat, i no és pas la presència de Mac
Donald — el passat ho ensenya — que pot
substituir-lo per l'optimisme: — T.

Aquest número ha
passat per la censura
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De la política professional

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

La Conferència de Stresa

GUTENBERG, S. A.

Fàbrica de maquinària
per a les Arts Gràfiques

NApols, 215 • Telèfon 65729
BARCELONA

La conferència de Stresa, com és sabut,
ha estat decidida després del gest alemany
del t6 de març, que més que un gest nou,
car tothom sabia que Alemanya es rear-
mava, ha estat una confessió oficial. Els
límits de la conferència s'han allargat, ja
que la seva ordre del dia comprèn un bon
nombre de punts, referents a gairebé tots
els problemes europeus. Aquest fet justifica
encara més el pessimisme que acompanya
les tasques dels tres ministres

Però indubtablement el punt central de
la discussió és el que es refereix a Alema-
nya, i no podria ésser d'altra manera si no
es volia que aquesta reunió del llac Major
fos poca cosa més que una excursió de

plaer. Avui el problema alemany s'imposa
seriosament.

En efecte, l'Alemanya imperialista ha
tornat a presentar-se en l'escena del món
amb un exèrcit més fort que mai i amb
una flota aèria que ràpidament pot assolir
proporcions enormes. Quant a la marina de
guerra, els anglesos no dubten gens que

el Reich és capaç de disposar de flotilles
de submarins que poden amenaçar Angla-
terra. A hores d'ara no hi ha qui no sàpiga

que el programa alemany mira de crear un
imperi continental estenent-se al sud i al
sud-oest d'Europa. La realització d'aquest

programa tindria com inevitable conseqüèn-
cia, na sals l'estabilització hegemònica d'A-
lemanya a Europa, sinó una veritable
«guerra púnica» contra l'Imperi Britànic.

Hitler vol fer creure, amb l'esperança
d'esverar els temorecs, que la desfeta ale-
manya significaria irremeiablement la re-
volució europea.

Ara que és estrany, donat aquest estat
de coses, que hi hagi a Londres algú que

sigui partidari d'una política anglesa d'aï-
Ilament, sense adonat-se dels terribles pe-
rills que això ocasioñaria, no sols a tot
Europa, sinó a la mateixa Gran Bretanya.
Per això no sabem explicar-nos la prosse-
cució per part del Foreign Office d'una po-
lítica de persuasió envers Hitler, ja que
seria ben bé perdre el temps. Havent-ho
demostrat amb pjou evidència la recent
entrevista de Berlín, no s'han esvaït en
conseqüència les darreres illusions?

Un cliari anglès escrivia que després de
l'entrevista de Simon amb Hitler, el mi-
nistre anglès havia «perdut el seu somriure
habitual». Què era el que havia fet perdre
el somriure a John Simon? Ell havia pro-
posat a Hitler de colaborar estretament
amb els altres paisos, i consolidar la se-
guretat d'Alemanya i dels altres Estats. El



QÜESTIÓ D'INTEL'LIGÈNCIA

EIsprogrames,les estrenes

 altres coses

La	 santa	 indignació	 i	 l'abrandament i determinat. El Maryland, amb films sense
apostòlic	 del	 meu	 amic	 Sebastià	 Gasch séx-app'eai; el Catalunya,	 amb Producción'
s'esmercen	 molt	 sovint,. amb	 un	 perfecte nacional,	 s'han	 creat un	 sector de	 públic
desinterès,	 a assenyalar :coses que els em- fidel ï entusiasta. D'altres locals, en canvi,
presaris	 dels	 cinemes • ,'°els distribuïdors de afanyosos	 de	 desorientar	 l'espeçtádor,	 bar- ^.
les productores hauién d'ésser els primers regen	 amb	 una	 incoherència	 absoluta les'.
a recollir i	agrair..	 Santa;"Innocència!	 Els operetes alemanyes amb els films de tesi t
mateixos errors denunciats' 'pérsisteixen,	 la artístics,	 el gènere terrorífic amb els vode-
intelligència i el sentit comú,	 deesses prin- vils	 descarats,	 el	 melodrama francès	 amb
cipals	 de	 tot	 negoci	 amb	 cara	 i	 ulls,	se- les	 revistes	 americanes.	 L'espectador	 que'

vol orientar-se per la tradició
del	 local,	 s'enduu	 considera.
bles	 desillusions.	 Per	 evitara
les, i de passada estalviar di- .

^. ^• ners, és de bon tros preferible;.
esperar	 la	 reestrena,	 arnb	 la''
garantia	 de la crítica	 escrita
de	 la premsa i de la crítica
verbal de la gent ben infor.
macla.

No hi hauria manera d'evi. 1
tar aquestes coses,	 en profit
de la bona marxa de 1'espec.
tacte cinematogràfic?	 Sembla
que ]'obstacle principal prové .^
de	 les	 distribuïdores,	 encara
que la poca intelligència dels?
empresaris deu acabar de fer
la balançada.	 Hom produeix
massa films, entre els quals,
com és natural, hi ha de tot,
i amb preferencia de dolent.
I de la mateixa manera que
els	 directors de les producto-
res de tant en tant ens ésca-
motegen un film de categoria,
amb el pretext que no és co-
mercial— com han fet amb
Pluja,	 de	 Lewis	 Milestone,
amb	 Joan	 Crawford ;	 amb
Estrany Interludi, amb Nor-
ma Shearer, obres que duien
la	 garantia	 d'ésser	 extretes
d'obres	 teatrals de	 Somerset
Maugham	 i	 d'0'Neill ;	 com
van estar a punt de fer amb
Berkeley	 Square,	 si	 no	 ha-
gués	 estat	 la	 vigilància	 de
MIRADOR; com potser encara
faran amb El Nostre Pa de

Joan Crawford en «Pluja» cada dia, de King Vidor —,
exigeixen,	 en canvi,	 l'estrena

gueixen	 absents de l'explotació de l'espec- en	 locals de categoria, de tots els raves i
tecle	 cinematogràfic, 	 i	 les	 sales dels	 cine- sub-raves	 que	 els trameten les editores o
mes, amb una igualtat absoluta i nivella- I que han comprat, amb altres lots globals,
dora, segueixen desertes. els agents en començar la temporada.

Parlo,	 és	 clar,	 dels	 cinemes	 d'estrena. Es clar que d'aquesta minva de públic
Enguany, fora d'un parell d'èxits, un d'ells d'estrenes ells hi	 perden,	 que	 el negoci
esclatant, del Maryland—un cinema que tat ! se'n ressent, però les cases ja troben la ma-
i	 ésser petit i	 inconfortable,	 pot	 ésser	 un nera de compensar -ho reduint els anuncis
bon negoci, gràcies precisament a la intel- : de la premsa. Tota la inventiva de les pro-
ligéncia que demostren els seus empresa- ductores no pasa d'aquí. Prou tenen Cam-
ris—, els locals d'estrena, salvant una altra bres,	 i	 Mútues,	 i	 entitats	 superiors,	 però
excepció, que ja remarcaré, s'han vist sub- no se'ls acut mai d'esbrinar per què el pá-
mergits en la més desoladora de les soli-^ blic no va als cinemes d'estrena, ni es pre-
tuds.	 Causes?	 Les dues	 més importants, ocupen	 d'estudiar	 si	 sacrificant,	 en	 profit
sense dubte—perquè jo no crec que la gent de la qualitat, una bona part de la produc-
hagi perdut el gúst pel cinema—, són la ció, que podria ésser estrenada com a com-
poca	 intelligència	 en la	 confecció	 i	 en	 la	 I plement	 de	 programes	 en	 locals de	 rees-
distribució	 dels	 programes d'estrena,	 i els trena ;	 distribuint segons	 el	 gènere	 en	 el
preus elevats, que Impossibiliten tota com - I qual s'han especialitzat els locals, el mate-
petència amb els locals de reestrena, la ma- rial selecte que creuen digne d'oferir amb
noria molt	 més confortables,	 i que per la totes garanties al públic que ha de pagar
meitat del preu d'entrada donen, al cap de ' preus d'estrena, i garantint que la reestre-
vuit	 o	 quinze	 dies,	 dos	 o	 tres	 dels	 films na	 d'aquests	 films	 de	 categoria,	 seleccio-
que han estat passats, com a base de pro- ' nats amb intelligéncia—que al capdavall és
grama, als cinemes d'estrena. el millor criteri comercial—, tardarà un mí-
Per una pesseta us donen,	 a una pila nimum de temps, els espectadors tornarien

Pb	 om	 -Ide	 bons	 salons,	 tan	 conforta les	 c a omplir les sales de primera cate aorla. Ta-categoria.
Fémina o l'Urquinaona, tres films de base, ) tes aquestes	 garanties,	 en	 general,	 les do-
sotmesos encara a una selecció que no és nen ara els cinemes de reestrena, i es can-
corrent en les estrenes, amb garantia d'un sen de guanyar diners. Potser l'únic incon-
èxit de públic i de crítica i amb	 comple- venient	 que	 presenta	 per	 al	 públic intelli-
ments	 seleccionats,	 encara :	 quatre	 hores gent la programació d'aquest locals—na de
llargues de bon cinema. Fa poques setma- ¡ tots —,	és	 el doblatge	 deis	 films.	 Perquè
nes,	 a 1'Intim,	 tothom podia passar-se de això no fos un obstacle, un avantatge per
les quatre de la tarda a la una de la ma- als	 cinemes	 d'estrena,	 les	 empreses	 i	 les
tinada, pe] preu d'entrada, veient cinc films distribuïdores,	 amb	 una	 admirable perspi-
importants,	 tots	 ells	 d'espectacle	 (El	 car- càcia, ens donen, així que poden, infames
rey qz,	 Vampiresses I 933, Desfile de Can- versions	 doblades en	 els locals de catego-
dilej•rs, Bolero i Volando hacia Río Janeiro) ria—vegi's Cançó de Bressol,	 Viva Villa!,
i	 amb	 la	 garantia	 d'ésser,	 tots	 cinc,	 bon i d'altres. El cas és demostrar que la ]bgi-
cinema. Era qüestió de dur-se un paquetet ca,	 la inteiligència i el sentit comercial	 no,
amb el sopar, però, quin àpat monumental, tenen res a veure amb el negoci cinemato-
per als aficionats a aquesta mena de plats gràfic.	 Però ens temem que, al capdavall,
a l'americana ! Com voleu, doncs, que 1'es- ens haurem exclamat en va.
pectador de cinema, 	 amant de la	 qualitat -	 RAFAEL TASIS I MARCA
de l'espectacle, es deixi ensarronar per un
saló d'estrena, de preus molt més cars, que
posa al seu programa dos films que amb
el títol ja paguen, sense cap garantia d'un
nom,	 d'intèrpret	 o	 de	 director,	 d'un	 èxit

c
^l fflo DUBTEU; Ett millors llibres de

de crítica estrangera, o d'una solvència in- cuina eetllena edn oh d'IGNACI DOMENECH
discutible del local i de l'empresa,	 quant a APATS, róstict d pter., lela 10 pies.
programació?

Sembla que la lógica exigiria a tot em- LA TECA, rústica 3 ptee.;tela S ptas.
Demanco•tos als milloro Illbretanpresari de crear-se un públic addicte i, per obtarsutor, Deiltn,122, pral, 2°- Barcelona

tant, d'anar a l'especialització en un genere
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La història del cinema haurà estat, com-
parada a la història de les arts anteriors,
una història accelerada. Efectivament, en
quaranta anys s'ha incorporat iots els gè-
neres explotant -los amb més o menys for-
tuna. L'epopeia el mateix que la comedia
de costums, la tragedia el mateix que el
vodevil. Val a dir que aquesta circumstàn-
cia singular s'explica a bastamept pel fet
que la més jove de les arts ha aprofitat
l'experiència anterior, experiència que s'ha
traduït per ella en una pedrera tota prepa-
rada dels materials més diyeysos.

L'epopeia haurà estat ací—com en la li-
teratura — un dels motius més primordiaTs.
De bona hora el cinema engrapa aquest or-
dre de temes que semblen precisament ha-
ver-se retirat de les altres arts de narració.
De bona hora hem dit, i això haurà estat
per a conrear a l'interior d'aquesta branca
cinematogràfica èxits rotunds que hauran
esperonat els productors a persistir en ;:na
ruta tan engrescadora i de tant rendiment
emocional. I avui podem dir que l'epopeia
d'envergadura s'ha reclòs en el cinema, on
troba un llenguatge capaç de tot l'èmfasi,
de tota l'empenta, de tota la grandesa ma-
terial que l'esperit del gènere sembla recla-
mar.

La força dinamogénica del seu ritme, l'es-
plendor sense rival dels seus escenaris na-
turals, la seva victòria damunt del temps
i de l'espai fan del cinema el rapsoda de
la gesta d'avui, de les explosions d'entu-
siasme i d'heroisme i de l'obediència als
grans imperatius de raça i de la història.

Així pensàvem tot veient Els tres llancers
de Bengala, aquest film tot ell a la glòria
de I'exércit colonial de la Gran Bretanya,
que una casa americana, la Paramount, ha
produït diríeu com un testimoni eloqüent
d'admiració per la grandesa d'una raça i
les virtuts d'un país que els deu haver-se
posat, en l'època moderna, com l'imperi
més gran del món.
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Servitud i grandesa rnililars, heus ací el
títol que també co nvindria al film. Vigny,
Kipling, Psichari, sense volo, sór, les remi-
niscències literàries que la visió de la pel

-lícula no pot deixar de suscitar. No podeu
evitar-ho. I?'aquest darrer escriptor sobre-
tot recordeu aquella exaltació de la disci-
plina militar com una terapèutica moral,
com un mitjà d'emancipar-se dels jocs de
l'amor confiscats en una egolatria, per a
lliurar-se noblement a una existència de
camaraderia, de sacrifici i d'abnegació,
cultivant la virtut en el sentit romà de força.

Heus ací en el film quatre homes a milers
de quilòmetres de la pàtria. Distància ma-
terial i, amb tot, intimitat espiritual. Diríeu
que un cordó umbilical invisible els relliga
amb el terrer, puix que Anglaterra és el
mòbil de tots llurs pensaments, emulacions
i actes. Els quatre es troben dominats per
una força que no es discuteix, per una rea-
litat, la pàtria, que transcendeix el temps
i l'espai. Des del punt de vista individual,
les prerrogatives d'aquesta norma de vida
semblen absurdes i cruels, i en els esperits
en els quals aquells imperatius estan en
franca depressió, aquesta conducta feta de
contenció sentimental i de duresa amb si
mateix sembla irracional. Però a l'interior
d'aquesta vivència, tal com és experimen-
tada en el film pel coronel, les coses es pre-
senten sobre una altra perspectiva que anúl-
la els motius individuals davant dels inte-
ressos del país. Com diu un personatge del
film, és amb homes aixf que Anglaterra
ha aconseguit la grandesa que és la seva,
homes cada dia més rars davant la inflació
característica de l'individualisme contem

-porani.
Quatre homes amb tota l'elasticitat de

l'humà, amb tota llur diversitat tempera-
mental. D'ací que cada un d'ells, immergit
en una mateixa realitat, reaccioni de ma-
nera molt diversa. Inflexibilit^t del coro-
nel, entusiasme jovenívol que és el primer
a transmutar-se en deserció del jove Stone,
humor impertorbable que es contagia a l'es-
til mateix de l'obra, de Forsythe, I condició
agresta, barroera a estones, generosa sem-
pre, de ]'impulsiu Mac Gregor

Quatre individus finament cisellats ,en
tant que tipus psicològics immergits dins
una gran . realitat col-lectiva. La guerra. Ca-
valcades magnífiques de colonials i d'indí-
genes. Camaraderia quotidiana amb la
mort. Experiència constant del perill i de
l'aventura, Damunt d'aquesta inestabilitat
social, afirmació de les forces més, nobles
del cor i de l'esperit.

EI film és obra de Henry Hathaway. Res
no hem de dir de la factura del film, que
ens ha semblat impecable ; de l'equilibri
amb què ha sabut dosificar els conflictes
personals i els moviments collectius. Vol-
dríem referir-nos solament a l'estil amb què
aquesta pellícula ha estat concebuda i rea-
litzada.

Hi ha la presència tothora d'un humor
que revela una inte•ligéncia afinada. Es
aquell humor que resulta de l'actitud espi-
ritual de distància, que adopta l'home que
es fa càrrec de tot i amb això es reserva
un marge d'ironia, des d'on dominar els
tripijocs dels esdeveniments guardant-se bé
d'ésser víctima d'aquests. Es un humor que
atenua tota virulència, tot esclat excessiu,
que lleva als fets quelcom de llur gravidesa,
que treu serietat i comunica serenitat.

Josxe PALAU
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Gregory La Cava, un director que amb
el sew .film Tota una dona! ens va obligar
a apuntar el seu nom a la nostra llista de
directors recomanables, ens ofereix ara la
més descordada de les fantasies pseudo-his-
tòriques amb el seu film sobre Benvenuto
Cellini que avui projecten a l'Urquinaona
sota el títol d'El amante florentino.

Els americans no coneixen cap mesura
en ]'arbitrari amb què s'ocupen dels temes
biogràfics i històrics. Després de la Madame
Dubarry que va tenir la virtut d'indignar
aquells que encara no han escarmentat i
van al cinema amb la mania de la docu-
mentació històrica, semblava que els límits
del que en podríem dir barra havien estat
ja fixats. Perd vegeu ara — perqué val la
pena — el Benvenuto Cellini que interpreta
Fredric March i quedareu ben servits. Us
assegurem que és un film divertit, de bon
humor, còmic si voleu, però — sigui com
sigui — un bon film.

Fay Wray i Constance Bennet fan cor
amb Fredric March, i Charles Morgan fa
un duc que val totes les pessetes del món.
El món amoral, disbauxat, intrèpid de la
Itàlia renaixentista és vist des de Holly-
wood des d'un punt de vista, si més no,
originalíssim.

L'amant florentí és un excellent vodevil
de capa i espasa.

D'ací í d'allà
L'ÚLTIM CRIT DE LA MODA. — La darrera

troballa dels metges de Hoyllwood és pro-
bable que es, generalitzi. Segons aquells, .la
malaltia d'Ann Harding no és sinó una
deshidratació consecutiva a la calor dels
estudis. La malaltia s'ha posat de moda i
ara tothom es queixa dels sunl ghts.

Es veu que el règim humit no basta per
a combatre la deshidratació.

CINEMANIA. — Kay Francis té una reivin-
dicació social a fer : que tothom de Holly-
wood tingui dret a pasar un mes cada any
lluny dels estudis.

—Es l'única manera — diu--de pendre
consciència de la realitat. A Hollywood no-
més es parla de cinema i es viu per al cine-
ma. Tothom acaba per tenir el cinema a
les sangs i no pensar, somiar i_ menjar sinó
cinema d'un cap de dia a l'altre.

Reaparició de Von Stroheim?
Sembla que després de dos anys d'atur

forçós, Erich von Stroheim ha trobat feina.
L'home que havia consumit quilòmetres de
film per a fer una pellícula de la qual en-
cara no acabava de quedar satisfet, era mal
t'isl a Hollywood, car els seus films sortien
cars i resultaven massa negres en un país
que els vol de color de rosa. Aquest home
que ha estat un dels més grans postors en
escena, no ha rebut l'encàrrec de realitzar
un film, però s'hi acosta. David Selznick li
ha encarregat d'escriure un scenario i, d'al-
tra banda, coopera a la realització de l'Anna
Karenin que, sota la direcció de Clarence
Brown, rodará Greta Garbo.

D'altra banda, s'anuncia que el fill de
von Stroheim ja ha fet, ell també, els seus
debuts cinematogràfics.

Nofícies curtes
Wiley Past, el famós aviador que ha in-

tentat el vol estratosfèric en aeroplà, debu-
tarà al cinema en Air Tury.

—Jacques Deval, després del seu Tovarich,
rodarà La Carrossa del Sant Sagrament,
segons Merimée.

—En la nova Anna Karenin, treballaran
amb Greta Garbo : Basil Rathbone, Fredric
March, Reginald Demny i Freddie Bartholo-
mew. Un ex-oficial de l'artilleria tsarista,
Alexis Davidoff, serà el conseller tècnic d'a-
quest film.

— Robert Siodmak prepara La Vida Pa-
risenca, d'Offenbach ; però serà rodada amb
indumentària moderna.

—She, la coneguda novella de H. Rider
Haggard (hi ha una traducció catalana de
Mi11às,Raure1l), serà interpretada per Helen
Gahagan, Randolph Scott i Nigel Bruce.

—S'anuncia un film sota el títol de Gau-
cho lover, amb Ketti Gallian i Werner Bax-
ter.

—Mary Pickford prepara un llibre en el
qual exposa les seves idees sobre la religió,
la filosofia i la vida!

--+Frank Borzage roda A Lady with a
Badge, amb Kay Francis i George Brent.
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«Els tres llancers bengalís"	
Un film sobre Cellini 1
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EL. TEATRE
«El jutge es	 » Ma rin àa1Barc 10	 víCtor Daura»ta malalt	 e na_ 	 g y

^^"

	

	 Comèdia de J. Navarro Costabella
(Teatre Poliorama)Comèdia de C. Fages de .Climent (Principal Palace)

Si les coses no canvien per obra d'un
tomb que ens és imposs i ble d'imaginar i a
desgrat de totes les predicaciens actualistes,
cerebralistes i antisentimentals que ens són
fetes cada dos per tres, no és probable que,
repudiem, ara per ara, ésser com som, i que
deixem de sentir tots plegats una invencible
inclinació per a l'embadaliment romàntic,
amb tots els seus serrells i farbalans de llà-
grimes tendres, gemecs del cor, passions
ben declamades i altres additaments.

Si tot això hom ho presenta guarnit amb
casaques, perruques, rulls, es-
pases, capes, faldilles amples,
calces curtes i mobles Lluís
NV, i ham ho fa servir per
a posar a la nostra conside-
ració l'adulteri de la dona
jove, bonica i simpàtica d'un
marit vell, xacrós i mal avi-
nent, amb un xicot ben plan-
tat, agradable, valent i lleial,
i d'aquest adulteri gairebé fa-
tal, s'anuncia un fruit que el
matrimoni no donava, és evi-
dent que d'aquest conjunt se
n'ha de despendre prou inte-
rés per atraure bona quantitat
de públic que s'hi complagui
i que l'aplaudeixi, com passa
amb aquesta comèdia El jut-
ge està malalt, de Fages de
Climent, que, després de fer
parlar tant i d'intrigar tants
comentaristes, ha estat estre-
nada, per fi, la passada set-
mana al Principal Palace per
la Companyia Vila-Daví.

La seducció que exerceixen
damunt la psicologia de la
nostra gent aquests elements
que hem citat ha estat expe-
rimentada prou vegades en la
nostra escena — per bé que
a través d'una condimentació
bon xic diferent — perquè pu-
guem meravellar-nas m a s s a
de la constatació que acabem
de fer, ni tampoc esbalair-nos
davant una suposada novetat
que ens oferís Fages de Cli-
ment en aquesta seva primera
producció teatral. Un exemple
se'ns imposa de seguida. El
de Josep Maria de Sagarra. Més d'una i més
de dues vegades us ha de venir a la memòria
el record d'aquest poeta durant la represen-
tació de la comèdia amb què Fages de Cli-
ment ha debutat.

Més d'una i més de dues vegades. Això
no vol dir, però, que l'autor s'hagi proposat
Sagarra com a model. Aquestes semblances
que podrem trobar naixeran més de la coin-
cidència dels elements que hi intervenen i
de la forma poemática en què són treballats
els caràcters i el descabdellament de l'aven-
tura, que no d'una influència de ]èxit o esti-
lística ni d'una similitud de concepció. La
inspiració de l'un i l'altre van, en veritat,
per camins molt diferents.

Si Sagarra ha pres peu alguna vegada en
m Motiu popular, ha estat apartant-se de
tal manera d'allò que era el seu punt de
partida, que no en quedà sinó el -títol ; tan
allunyat era tot del tema original, que no
hi tenia ja res a veure. En canvi, en El jutge
està malvlt és glossat, és escenificat l'as-
sumpte d'una cançó popular, amb tots els
perills i totes les dificultats que el cas com

-porta.
Perills i dificultats que Fages ha sabut

vèncer amb gran encert. La glossa d'una
cançó com aquesta — condensació breu i
aguda d'una història picant i maliciosa —
és ben difícil que no risqui de resultar allar-
gassada i deixatada més d'un moment dins
el marc d'una comèdia de tres actes, ja per
insistència en els mateixos motius, la per
excés de gradació en llur exposició, si el
glossador vol treure'n més partit que el que
bonament pot donar de si el tema que li és

.,ofert. Per altra banda, si per tal de donar-li
consistència hi afegeix incidències i perso-
natges que el dilatin i el nodreixin amb al-
tres causes d'interès que l'estric'ta d'allò que
és motiu de la seva glossa, és ben probable
que se n'esbravarà i es perdrà tota la gràcia
i tot l'encís originals.

Fages de Climent, amb un bon tacte que
el qualifica, ha sabut dosificar a la seva
mida justa el diluïment de la peripècia, per
un costat, i per l'altre, la incorporació de
nous motius — cap d'ells extemporani ni
impertinent al tema central — per allargar
fins als tres actes en una glossa d'una deli-
cada virtut d'evocació i, de tant en tant,
d'una força dramàtica no exagerada però sí
atractívoía i entrenadora.

El primer acte és més aviat llangorós i
ensopit; sembla com si l'autor no acabés de
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decidir-se a moure i a fer obrar els seus
personatges i, també, com si no sabés en-
cara ell mateix el caràcter que pendrà la
seva obra ; el segon — el millor —, trepi-
dant, animat i viu ; ja de ple dins la ma-
tèria, decididament decantat cap al cantó
sentimental, abandonada la sàtira que al pri-
mer acte apuntava, Fages hi encerta molt
bones escenes, apassionades i vehements ; en
el tercer continua aquesta tònica, una mica
enterbolida per alguna désharmonia, com el
llarg parlament del canonge, per acabar l'o-

Carles Fages de Climent

bra amb un desenllaç optimista i reconfor-
tant, d'autor que té en compte els ressorts
de ]'emoció i que sap aconduir les coses pel
camí on se'n pot treure més bon rendiment.

Tot amb tot, no és pas per aquest cantó,
per a nosaltres, que brilla més el talent de
Fages. Ben portada l'acció, ben establert el
seu ambient, ben vistos els seus personatges
dins el convencionalisme en què han de mou-
re's, ben pensats els seus episodis, ben lli

-gada la seva successió, l'autor ens demostra
que sap molt bé on va, que és el que vol i
els mitjans més adequats per aconseguir-ho,
perd el contingut dramàtic, la força expres-
siva de la paraula damunt l'escena, és ab-
sent molt sovint dels seus versos, el llen-
guatge, les imatges, les frases, l'accent dels
quals són mancats massa vegades d'aquella
empenta, d'aquella vividesa — condició de
segon ordre, si es vol — que els donaria la
puixança dramàtica que els falta.

Són aquests versos de Fages de Climent,
adés una mica durs i feixucs, adés afinats i
gràcils, i amb prou guspires d'emoció lírica
d'ací i d'allà perquè siguin estimables, molt
més propis per a la lectura que per a l'es-
cena. Val a dir, però, que no contribueixen
pas massa regularment al seu lluïment
aquells als quals és encarregada la tasca de
fer-nos-els sentir.

Si el vers aconsonantat és comunament
víctima del saboteig més despietat per part
d'actors i actrius de tota mena que el des-
trocen i esbotzen en la seva recitació, mal-
grat les múltiples i repetides apellacions dels
pobres consonants que treuen el nas a cada
moment en l'angúnia de la seva immersió
dins una mar de prosa desballestada i d'in-
sensibilitat on es senten ofegats, què no li
passarà al desgraciat vers blanc — que és
aquell en què està escrit El jutge està ma-
lalt --^, en el qual ni la crida constant de la
rima existeix! No parlem d'accents ni 9e
síldabes, perquè aquestes coses fa ja molt
de temps que no existeixen per la més gran
part de la gent de teatre, tan dificil els és,
quan diuen uns versos, adonar-se que no són
prosa i recitar-los com caldria.

Deixant de banda aquests mals tractes
que són infligits als versos, amb els quals
potser el que menys es rabeja és Davf, l'obra
és executada amb una seriosa comprensió,
amb encert en els seus matisos ; cada un
dels intèrprets é's ben encaixat en el seu
paper. Voler citar-ne cap en particular seria
injust. La presentació, molt acurada, salvat
algun detall, com l'abillament dels agutzils,
de bastants anys més endarrera del temps
en què es descabdella ]'acció, i el de Mateu,
el galan, un xic massa llampant i florit per
ésser el d'un estudiant, com tampoc des-
prés, acabada la carrera, havia de portar el
mateix ni anar tan mudat pel que havia
d'ésser un metge, llavors i a Montpeller.

Jaume Pahissa ha escrit la tonada de la
Canó d'Estudiant que canta la senyoreta
Gay entre bastidors en el primer acte. Pro-
fans com som en la matèria, no podem dir
sinó que ens fou molt agradable de sentir.

JOAN CORTES

Per a publicar aviat: Serge de Diaghilew,
per Serge LIFAR, i La Dansa és la vida, per
ARGENTINA.

«BABOONA»
Una epopeia aèria sobre I'A(rica

FOX

Durant molt de temps, la dansa femenina
exercí un poder absolut en el teatre, tot i
oprimint la dansa masculina fins a ]'extrem
de confiar-li rols completament esborrats.
Els russos han tornat a donar a aquesta
clarrera la seva antiga esplendor. I, entre
nosaltres, Joan Magrinyà la dota d'un es-
clat extraordinari. Els que no ]'havien vist
d'ençà de la seva actuació a l'Urquinaona,
en 1932, hauran pogut constatar ara els
enormes progressos que ha fet. Els ressorts
de la seva tècnica, completíssima, han es-
devingut invisibles, i l'emoció, vençut l'es-
forç, brilla en la perfecció de la forma.

E1 concert de dansa que Magrinyà donà
divendres passat al teatre Barcelona s'inau-
gurà amb Mercuri de Scarlatti. Mercuri és
el títol d'una estàtua de Jean Boulogne,
l'escultor de Douai que es fixà a Florència,
on treballà a la cort- dels Mèdicis. La posa
coreogràfica anomenada actitud és copiada
d'aquesta escultura, i és el leit-mottiv de la
dansa Mercuri, composta i executada per
Magrinyà : quatre variacions, cadascuna de
les quals s'acaba amb una actitud. Aquesta
dansa, profundament clàssica, verge d'im-
pureses t deformacions, és rica d'un virtuo-
sisme que recorda l'estil de Marius Petipa,
el gran mestre de ballet francès, que am-
plificà la tradició renovada pel romanticis-
me, i el vint-i-cinquè aniversari de la mort
del qual s'escaurà aviat. Magrinyà, admi-
rable virtuós, l'ha interpretada amb tanta
seguretat com noble harmonia. Per a aques-
ta dansa, Aulina de Mata ha pintat un fi-
gurí de gran originalitat : un mallot terra

-cuita damunt el qual ha dibuixat les línies
d'una túnica.

En Trepak, sobre música de Rimski Kor-
sakoff i amb un figurí ple de caràcter de
B. Llongueres, Magrinyà es converteix en
un mugic obès i atrafegat. La composició
d'aquesta dansa és d'una gran simplicitat.
Un esbós de prissiadka, dansa baixa que
el hallan executa gairebé a terra, mig as-
segut, tot i estirant endavant l'una i l'altra
cama, i alguns escaQats sobre els talons.
Magrinyà no ha volgut enfarfegar aquest
ball amb altres passos populars russos com
el polzunok—arrossegar-se àgilment i ràpi-
dament sobre els genolls—, piruetes, dobles
i triples voltes en l'aire, etc, Ha preferit
sacrificar aquest virtuosisme, tan afeccionat
pels eslaus, al caràcter. I la bonhomia i
la simplicitat de maneres, la bondat del cor
i la dolçor d'aquell mugit ridícul, senzill i
sense malícia han estat traduïts pel nostre
dansari arnb trets caricaturescos, plens de
finor, de justesa i de comicitat.

Polca de l'equilibrista de Blancafort, fi-
gurí de Grau Sala, és una paròdia evoca-
dora, finament literària, d'un acròbata de
circ. Un mallot d'un blau cel inefable, una
perruca rinxolada i un bigoti recargolat sug-
gereixen tot el món ingenu i acolorit del
circ ambulant. Esbossen un ambient que la
nostra imaginació s'encarrega d'acabar.
Magrinyà, que ha sabut aliar en aquesta
Polca la tècnica i la poesia, l'ha dansada
sabre les puntes—l'home només pot emprar
les puntes, eminentment femenines, en un
gènere grotesc com aquest—, i amb uns
grans escapats, que accentuen el caràcter
acrobàtic d'aquesta dansa, combinats amb
entrechats-six.

La segona part de l'espectacle ha estat
dedicada a la dansa clàssica espanyola. Els
mestres de ballet madrilenys del segle pas-
sat aprofitaren l'experiència dels altres paï-
sos llatins i donaren un matís espanyol a
l'escola franco-italiana. Es pot afirmar que
aquest gènere ha desaparegut. Es massa
difícil t cal, per a cultivar-lo, una prepa-
ració que les ballarines actuals, improvisa-
ció pura, no tenen. Potser només l'Argen-
tina, la Teresina i Magrinyà el cultiven
actualment.

El Bolero fou ballat durant la segoda
meitat del xvm i la primera del xlx. El
Bolero 1830, que interpreta Magrinyà amb
una ciència remarcable t un perfum de tea-
tre d'òpera vuitcentista que enamora, està
compost de tres cobles, la darrera de les
quals—petits canvis, quarta, sisena, i doble
volta en l'aire—és la més brillant de totes.
El nostre artista l'ha treta amb un cres-
cendo enlluernador de debò. Panaderos, per
als quals D'Ivori ha dibuixat un figurí ple
d'aspror, és una altra dansa de 1830 : za-
1ateado i uns braços que es mouen d'acord
amb el clàssic espanyol més ortodox. Ma-
grinyà s'ha fet aplaudir la pura virtuositat
de la bateria dels seus peus.

La dansa de La Vida breve de Falla és
la que ens ha plagut més de totes les es-
panyoles que Magrinyà ha executat. Dis-
curs portat del començament a la fi amb
una fluïdesa, una suavitat i una con tinuïtat
impressionants, aquesta dansa és, de cap
a peus, aquella melodia contínua que tant
afeccionava de citar Levinson. Més que fia-
menca—Magrinyà no ignora que, per raons
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de raça, no pot envair terrenys que només
estan autoritzats als gitanos—la coreografia
d'aquesta Vida breve—un zapateado lliscat
en comptes de no moure's del lloc com fan
els flamencs purs—s'ha de considerar com
a dansa espanyola de teatre i té les carac-
terístiques de l'escola del malaguanyat Ote-
ro. Unes Danses de Vilanova, amb un
vestit deliciós de Ricart, senyorials i dis-
tingides, fines i elegants ; i una Jota ara-
gonesa, estilització del ball popular, treta
amb l'alegria i el dinamisme adequats, han
clos la segona part del programa.

La tercera ha començat amb ,4rlequí de
Schumann. Magrinyà ha dibuixat amb trets
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Magrinyà (apunt de Maria Freser)

molt fins, lleugerament tenyits de precio-
sisme, un personatge entremaliat i lleuger,
lliurat a un marivaudage incansable. La
coreografia és inspirada en la de Fokin per
a Carnaval, però amb certes modificacions
fetes pensant en l'esperit del figurí de Joan
Miró. Un figurí impressionant de debò!
Submergit dins una llum blavissa i esblai-
mada de lluna, salpicat de constel•acions
singulars, de símbols màgics i de signes
esotèrïcs, aquest vestit sembla destinat a
un arlequí d'un planeta desconegut o d'un
món irreal i misteriós de somni. Abstracció
d'Erik Satie i figurí de Serrano—seqüència
de moviments de classe de dansa, equilibris
d'exercicis d'adagi--^; Masurca de Chopin,
dansa popular polonesa de mig caràcter; i
Poliritmes amb figurí de Mora, l'expressió
més elemental de l'instint rítmic, el tam-
tam del salvatge o la disbauxa del ritme
brut, són danses que mereixen un comen-
tari més extens que aquest d'avui.

L'excellent professor Màrius Montserrat,
compenetrat absolutament amb el dansarí,
ha acompanyat les seves danses amb un
sincronisme que ens ha fet oblidar els acom-
panyaments massa personals que havia
tingut anteriorment Magrinyà. L'admira-
ble Alexandre Vilalta ha actuat com a so-
lista durant els intermedis amb la seva
competència habitual.

SrnnSTiñ GASCH

En el teatre català actual ressalten esen-
cialment dues falles. La primera és la man-
ca de claredat en el pensament dels autors.
Les línies de l'acció són sovint confuses.
L'espectador no acaba de compendre què
és el que l'autor ha volgut explicar. Sembla
que l'autor hagi començat amb una idea
t que després les idees secundàries l'hagin
desviat. E1 resultat sovint és un mons-
tre, una obra sense proporcions, de la qual
no sabeu on és el cap ni on és la cua.
Navarro Costabella, amb Víctor Daura, ha
sabut superar aquesta falla. Ell s'ha pro-
posat de narrar dramàticament una anèc-
dota i ha realitzat perfectament el seu pro-
pòsit. L'exposició, el nus, el desenllaç de
1'acçió, són perfectament clars, coherents i
proporcionats. Ell ha dominat sempre l'ac-
ció, l'ha organitzada i l'ha guiada per on
ha volgut sense deixar-se entrebancar per
cap fallàcia de la inspiració del moment.
Qualsevol espectador, en sortir del teatre,
pot contar, si vol, als seus amics, l'argu-
ment de la comèdia, sense fer-se'n cap em-
bull. Això vol dir que l'autor ha tingut les
idees clares sobre el tema i sobre els caràc-
ters principals. I aixa sí, on hi ha tants
creadors de monstres, tants d'autors que
escriuen sense tenir ells mateixos les idees
clares, és certament molt important. Al
teatre cal entendre's amb el públic, i, per
entendre's amb el públic, cal començar per
entendre's amb un mateix.

La segona falla important del teatre ca-
talà més jovenívol és el poc partit que els
autors treuen del tema que es proposen.
Ho hem dit ja en un altre llac. Cada dia
els actes de les comèdies s'escurçen i els
entreactes s'allarguen. , El públic que surt
satisfet sovint de les revistes on se li ha fet
un plat molt abundant, surt habitualment
defraudat dels teatres de comèdia. L'es-
pectador que no ha trobat un bon amic per
passar els entreactes, haurà passat una vet-
llada d'un ensopiment mortal. L'esforç dels
autors per captivar el públic gairebé sem-
pre és mínim. Troben situacions i no les
exploten : no les exploten ni en extensió ni
en profunditat. Sembla que es complaguin
a malversar-se un tresor. I aquesta falla
al teatre català és nova. Les obres de reper-
tori són més aviat abundants, de vegades
excessives. N'hi ha moltes que no es poden
representar si no és amb supressions, per
massa llargues. En canvi no trobeu mai
res d'excessiu en les produccions dels autors
joves de teatre català. Sempre penseu que
caldria afegir-hi alguna cosa. Si algun crí-
tic, després de l'estrena, retreu la necessitat
de fer córrer les tisores, és o per rutina
o per dir, amb una fórmula amable, que
l'obra és d'un ensopiment mortal. A què
és degut aquest fenomen repetit amb tanta
insistència? Es penúria mental, manca de
fertilitat, o, simplement, mandra? De tot
hi deu haver. Però és segur que en molts
casos, si els autors s'avesessin a meditar
més sobre els temes que es plantegen, en
treurien més partit.

Navarro Costabella, que ha superat amb
escreix la primera falla, no ha evitat aques-
ta. La seva obra resta seca, esquemàtica.
L'esquelet hi és. Es fins sòlidament tra-
vat. Però . li manquen volums, li manquen
vestidures. Li manca, sobretot; la flor al
trau. Per culpa d'aquesta manera de fer,
fins alguns caràcters li resten explicats d'una
manera insuficient.

Però que Navarro Costabella ens pot ofe-
rir una mesura més completa, ho prova
no sols la creació del protagonista, ans el
joc d'algunes escenes, com la penúltima
de l'obra, on la situació es decideix.

D. G.
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Castelar, I #

gui imaginar de l'estil emfàtic tan abundós
en el seu temps, i que encara conserva
algun cultivador entre els polítics castellans
contemporanis. Benjamín Jarnés, en la bio-
grafia esmentada, en dóna els fragments
necessaris per a fer-se'n càrrec.

Al costat de l'orador, de l'escriptor i del
polític, cal posar-hi l'home. La figura és
enormement pintoresca. Castelar escriu 'una
autobiografia, atribuint-la a un amic seu. •'
Ens trobem en ple narcissisme. Castelar
està convençut que és un geni i l'orador
per excelléncia. Parla d'ell amb la mateixa
eufòria ï despreocupació amb què parla de
la llibertat, de Polònia o de la divinitat.
S'embala contínuament. No estranya gens
que els seus contemporanis fossin emportats
també per l'allau de les paraules. De totes
maneres, hi hagué algú, i a Espanya ma-
teix, que ja copsà irònicament la part del
ridícul que hi havia en Castelar : Juan Va-
lera. Declaro con sinceridad—diu—que en
España 'no creo que haya en el día más
que un hombre... que acierte a decir algo
que supere a Víctor Hugo y a Emerson,
en epinicios agigantados y en hipérboles so-
noras. Claro está que este hombre es don
Emilio Castelar.

R.%MON ESQUERRA

EI gest instintiu del peató en ]'exposició
d'autos.

(Lile, Nova York)
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LEJ L.LETRE/
Narcís 011er i els seus contemporanis AL MARGE D'UNA BIOGRAFIA

(Treball llegit en la sessió dedicada a Narcís
011er, — Ateneu Barcelonès, 28 de març de
'935)

Quan la posteritat, exigent, però desinte-
ressada, confirma les opinions favorables
dels contemporanis sobre un autor, gairebé
podem estar segurs de la vàlua d'aquest
darrer. Narcís 011er, que no va tenir de-
tractors en vida o almenys no en va tenir
que fessin trontollar la seva obra, tampoc
no n'ha tingut després de mort. Al contra-

ni un éloge que je fais là, c'est une consta-
totion,» 1 després de remarcar ,d'originalité
très réelle de Narcís 011er», Zola acaba la

lletra amb les paraules següents : «L'est ce
que j'ai senti en lisant le «Pct ilion» et c'est
pourquoi j'envoie à Narcís 011er, non l'en

-couragement d'un précurseur, mais la poi-
gnée de main d'un frère».

Demano perdó per haver repetit ací aquest
elogi de Zola, tan conegut; però si aques-
ta noble pàgina de companyonia ens ha
pogut portar el regust d'allò que és cone-

posés a escriure en espanyol. Diu així la
carta de Menéndez y Pelayo

«Señor Don Narciso 011er y Moragas.
Madrid, L° de febrero de r886. Mi querido
amigo : De enhorabuena están las letras
catalanas : ayer «Canigó», hoy «Vilaniue.
Bien venidos sean ambos frutos de tan dis-
tinto sabor y que por lo mismo muestran
cuán poderosa y varia en manifestaciones
es ya la literatura que los ha producido.
IIe devorado «Vilaniu», admirando la ma-
durez cada día creciente del talento de us-
ted. El germen encerrado en «Isabel de
Galcerán» era ya germen de novela, pero
nunca imaginé que aquella crisálida pu-
diera convertirse en esta marij osa. I Qué
estudio tan verdadero y profundo de carac-
teres y de costumbres de las villas peque-
ñas! Trozos hay que me han recordado los
mejores de P'laubert en su obra maestra y
aun otros de Balzac en «Las Escenas de
la vida de Qrovincian. Por otra parte, 1 qué
armonía de proporciones en el libro, qué
proceso artístico tan natural y bien gra

-duado! Advierto en «Vilaniu» una singular
delicadeza de pensamiento y de expresión,
y cierta sobriedad elegante que contrasta
con el modo de proceder habitual en los
naturalistas. Los caracteres secundarios me
parecen todos trazados de mano maestra,
especialmente los del padre y la madre de
Alberto. Este entra más en lo convencional
y en lo romántico, y quizá no está expuesta
con bastante detalle la génesis de su pesi-
mismo, por lo cual resulta el tipo algo bo-
rroso. Pero en cambio, la figura de Doña
Isabel es una creación gentilísima, noble y
acabada, llena de dignidad y al mismo
tiempo de gracia. Del paisaje no hay que
hablar, ni de la lengua tampoco, puesto
que uno y otra (en lo poco que puedo yo
ser juez) me parecen perfectísimos y llenos
de frescura. He notado una porción de ex-
sesiones tan pintorescas, tan nuevas y tan

exactas y penetrantes, que me hacen desear
(al revés que a otros amigos) que siga usted
escribiendo en catalán, porque sólo quien
escribe en su propia lengua puede alcanzar
esta potencia gráfica y esta armonía pro-
funda entre el pensamiento y la frase. Es
verdad que lo poco difundido de la lengua
hará que el libro no corra tanto como sin
duda correría en francés, y aun en caste-
llano, pero yo sé que tarde o temprano
todo lo que merece ser conocido, lo es, y
llega a romper todas las barreras de pueblos
y lenguas. Felicita a usted bor su obra
maestra su siempre affmo, amigo y adnai-
rador que b. s. m., Marcelino Menéndez y
Pelayo .»

Després d'adduir aquests eloqüentíssims
testimonie, podria fer punt. Però abans d'a-
cabar recordaré les paraules d'un escriptor
rus, encara que hom les hagi repetit una
mica. Es tracta d'una frase de TiRhomi-
koff, e] qual deia, segons refereix Pau

-lowsky : ((No comprenc com algú s'ha atre-
vit a dir que Narcís 011er és un deixeble
de Zola, quan, per a mi, són ]'anvers i el
revers de la medalla. Doneu un home a
Zola i aquest no pararà fins a trobar-hi la
bèstia ; doneu una bèstia a 011er, i aquest
no pararà fins a trobar-li l'ànima.»

I vagi aquest últim elogi com una nova
ofrena al nostre novel-lista, ja que el propi
011er confessava que aquest era el judici
de les seves obres que més l'havia com-
plagut.

L'oratòria és una de les coses que ha
mantingut a Espanya un prestigi més sblid,
fins al punt que en la ment simplista de
molts dels seus habitants, oratòria i política
són termes sinònims. N'hi ha prou amb
considerar que la immensa majoria de la
gent que tira per polític ha sortit del gremi
dels advocats, que són de fet l'única gent
que necessita professionalment de ]'oratòria.
Per això també hi ha tanta de gent que
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Castelar (caricatura de «La Fl

creu que fatalment tot advocat ha de fe
política, i per reflexió, que gairebé tots el
advocats es creguin moralment obligats •
dedicar-s'hi. Val a dir que ordinàriamen
s'afegeix a això el desig, per altra band
molt respectable, de fer-se un bon bufet
esquenes d'un partit polític.

Deixant de banda aquestes interferèncie
de l'advocacia i la política, l'experiènci
històrica i els fets actuals demostren que
a Espanya, l'oratòria ha estat la gran quá
litat—sovint l'única—de molts polítics im
portants. No cal sinó mirar-se un xic 1
història moderna per a capir la importànci
decisiva que ha tingut, per a la qualificaci
d'un polític, la seva eloqüència. La faci
litat de paraula—les idees no interessaven
massa, i les seves possibilitats pràctiques en
cara menys—ha estat el camí més direct
cap als primers llocs del govern de l'Estat
'Potes les grans figures del segle passat
amb comptadíssimes excepcions, han fet 1
seva reputació política a base de torrent
de paraules, de frases històriques i de gran
diloqüents melodies bucals degudament ad
mimstrats. L'oratòria ha servit per a crea
una de les figures polítiques més pintores
ques del segle passat.

Don Emilio Castelar, Orfeo decimonó
pico, corn 1'anomeóa Benjamín Jarnés, e
seu darrer biògraf (Castelar, hombre de
Sinaí. — Madrid, Espasa-Calpe, x9 	 é
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del segle passat. 1 cosa més curiosa coca-	 'f
ra : Castelar, per obra i gràcia de la seva
eloqüència, no sols esdevé una de les pri_
meres figures—indiscutida en el seu temps
--de la política éspanyola, cosa ben expli-
cable, sinó que esdevé un personatge euro-
peu, amic de totes les grans notabilitats
llatines del temps, i personatge inevitable
en tota cosa que ele prop o de lluny es

relacioni amb els vaguíssims
i inefables conceptes de ]liber-
tat i democràcia. (Remar-
quem que en el segle passat
aquests dos mots tenen un
valor màgic. Ningú no es pre-
ocupa massa d'escatir-ne el
contingut.)

El fet ens resulta extraor-
dinàriament curiós vist a cin-
quanta anys de distància. Cas-
telar és l'home de Íes frases
(España ha cansado a la His-
toria), de l'eloqüència torren-
cial, barroca i apocalíptica,
poètica, sentimental, fulgu.
rant d'imatges, sonora com la
música i absolutament buida
de contingut. 1 malgrat això.
Castelar és l'orador per ex-
cellència, una de les dues o
tres grans figures de ]'Espa -
nya de la Primera Reptiblica
i de la Restauració ; una
participació important en la
tornada dels Borbong i és,
com ja havem dit, l'home
d'Espanya més copsiderat a
l'estranger. Per qué? Perquè
representa perfectament l'es-
perit del seu temps.

oca») Ara comença a sentir-se
una mica de çuriositat per la
història d'Europa en el dar-

rer quart de la centúria passada. E1 dia
s	 que l'estudi d'aquests temps es faci pro-
a fundament, hom trobarà explicades un sens
t fi de coses que ara semblen incomprensi-
u bles. Una d'aquestes, el perquè de l'èxit
L europeu de Castelar, que els seus contem

poranis; consideren com quelcom d'excep-
s	 cronai.
L	 El segle passat, i especialment la dar-

1

	 t
rera centúria, viu en una constant idolatria
de les paraules importants. L'home, la hu-

-	 manitat, la ílíbertat, Déu, la democràcia,
a , la ciència, totes les paraules que s'escriuen
a amb majúscula provoquen una gran deli-
ó	 qüescèneia en l'esperit de la gent del temps.
- Hi ha una mena de clixés que passen de
1 mà en mà, intangibles i d'efectes segurs.
- Ben poques persones es preocupen de con-

trolar-ne el contingut i les majories s'acon-
. tenten amb fruir quan senten parlar-ne.
, L'orador no deu fer altra cosa que dosificar
a convenientment aquestes grans paraules,
s embolcallar-les en una frase sonora i abo-
- car-les amb una veu oratòria. L'èxit és in-
- evitable. Si excelleix en la presentació del
r conjunt, ja és un gran polític.
-	 I Castelar posseeix aquestes qualitats en

grau extremat. Naturalment que en uns
- moments en què existeix una política a
1 base de grans paraules (els fets seguien ac-
1 tuant al marge de tot això ; el moviment
s obrerista tot i el seu embolcall verbal té

rr, després de la publicació de
les seves obres completes, que r,,
ell tingué la sort de poder vi-

H	 fiR	 ^i	
..

gilar en els seus darrers anys
,...

.
el seu prestigi de novellista no b
ha fet sinó augmentar, Avui
podem	 considerar	l'obra	 de ti
Narcís 011er com els carreus•^,..
fonamentals de la novellística
catalana del vuit-cents i com 4

un patró a tenir sempre pre-
sent dins la tradició espiritual
inaugurada pel nostre Renai-
xement literari.

L'obra de Narcís 011er dóna
ben bé la tònica del seu temps,	 s
no solament perquè el nostre
escriptor	 era	 un	 observador
formidable,	 sinó	 perquè	 les
tendències	de	 la	 novellística
mundial eren aleshores la fidel
reproducció	 dels	 tipus	 i	dels
costums. Però novella vol dir
ficció, i l'única línia divisòria
que hom pot establir entre la
novellística i la biografia és la
mateixa	 línia	 que	 separa	 la
faula de la veritat. Moltes ve- J'"
gales,	 misteriosament, 	 en el
subsòl de la concepció artís-
tica,	 la faula i la realitat, la
novellística	 i	 la	 història,	 es
confonen.	Per això els histo-
riadors	 futurs	 del	 segle	 xix
català no podran prescindir de
llegir, almenys per saturar-se
de	 l'ambient	de	 l'època,	 les
novelles de Narcís 011er,	 car
tot	 i	ésser	 ficció	 no	 deixen
d'ésser història, història o rea-
litat vista per un observador
alerta i penetrant.

Però	 no puc seguir per
aquest camí, i el meu objecte,
en parlar avui de Narcís 011er,
no és altre que remarcar la
consideració que els seus con-
temporanis tingueren per a la Narcís 011er
seva	 obra.	 • 1	 en	 parlar	 dels
seus contemporanis faré omis-
sió dels catalans, puix que sabem . que el nos- gut,	 ací van	 tres	 notes	 estrictament inèdi-
tre novellista triomfà fàcilment a Catalunya. I tes,	 espigolades	 entre	 els	 manuscrits	 del
No repetiré doncs els judicis elogiosos sobre mestre, que l'amabilitat d'un dels seus fills,
la seva obra, de crítics tan aguts i cultivats el meu car amic Joan 011er, m'ha permès
com Josep Yxart, Joan Sardà i Teodor Llo- d'examinar, i que consisteixen en dos frag-
rente,	 ni	 altres testimonis del prestigi	 que ments d'unes cartes de la Pardo Bazán i
assoliren a casa nostra les obres de Narcís de Juan Valera i en una carta sencera de
011er.	 Només vull presentar ací, com una • Menéndez y Pelayo. 	 Referint -se	 a L'Esca-
toia honorífica oferta a la memòria del no- nya-25obres, obra premiada als Jocs Florals
vellista illustre, el judici d'alguns escriptors del	 1884, donya Emília diu :	 «Es un estu-
eminents,	 no catalans, però contemporanis dio	 maravilloso,	 sobrio,	 enérgico,	 dramáti-
seus. co del modo que pueden ser hoy los dra-

Abans, però, recordaré que l'obra de Nar- I 
mas; una cosa muy buena. Es demasiado

cís 011er va ultrapassar molt aviat les fron- bueno para la mayoría del público...» 1 afe-

teres lingüístiques de Catalunya; que mol- geix:	 «Conste..,	 que su novelita breve me-

ta part de la seva producció ha estat tra- rece, ade ALFONS
rales, el de la opinión.»15

MASERES + el prototipus d'aquesta mena de pers 'nat- unes arrels pràctiques en la necessitat) Cas-
duïd'a al caste llà ; que algunes de les seves
novelles poden llegir-se en francés i en ita- El	 fragment de Valera pertany	 a una telar ha d'ésser un gran polític i un gran

home.	 De més a més, u p	escriptor,	 igran
lià,	 i	 que diversos	 contes	 seus	 han	 estat carta que el gran estilista castellà va adre- tot i que ara les seves	 grans obres (Cas -
traduïts a líen ües més llun ares	 com 1'a-g	 Y
lemany, el txec, el rus. Els seus traductors

çar	 des	 de	 Brusselles	 al	 nostre	 novel-lista
pel	 març	 del	 1887.	 Escriu	 Juan	 Valera : Sobre Victor telar, a més i	polític i novel-lista,q	 fou his-

toriador)	 sigui
n
	aixín	 illegibles	 ait	 s'ha es•

castellans	 foren,	 entre	altres,	 el	 seu	 gran «Hallo que en el buen sentido y como yo que
vaït	 l'efecte	 irresistiblement	 còmic	 de	 ]es

amic Pereda	 que li traduí un conte • Felipeq	 P guste del naturalismo, es usted naturalista. primeres	 pàgines.	 Una	 antologia	 castela-
nina supera totes les paròdies q

c	
ue hom pu-

serables és precisament aquí. Quan el le-
tor tendrfssim comença a no ésser-ho tant
i descobreix Bauclelaire i Beyle, Hugo inicia
una desfilada cap als prestatges no diré
eterna però si de durada. Als divuit anys
comenceu a cridar sense vergonya que Vic-
tor Hugo és una llauna. I és ben inútil
que en un retó escondit de la vostra sen-
sibilitat conserveu el record d'algun frag-
ment de prosa o vers que adés us impres-
sionà. Condemneu, per reacció, in toturn.

No ens equivoquem de massa si diem
que a França les coses han anat així tam-
bé. Aquests anys darrers les paraules que
més rimaven amb Hugo eren raseur i barbe.
No hi feia res que la gent—d'acord que
hi havia porteres, però no tot eren porteres
—continués llegint-lo. El nom caducara i
qui ]'elogiava era qualificat de vulgar.an-
ta glòria carregada sobre ]'home havia aca-
bat per embafar i la reacció normal era
violenta. Aquesta tendència venia de lluny.
Anatole France ja hi havia fet broma i
Sainte-Beuve ja hi havia exercit la seva
ironia de carnet privat.

L'enquesta que comentem sembla haver
canviat els termes de la qüestió. Certes
obres com Torquemada en surten defini-
tivament condemnades i hom gairebé s'es-
tranya de no ésser l'únic que ha pogut
aguantar-les fins a la fi, tan poca-soltes
són, de veres. Surten en ]'enquesta benei-
teries d'aquelles que trobeu en qualsevol
autor de producció abundant. J. Delteil ens
diu, per exemple, que en l'obra de Victor
Hugo el dolent abunda com en la creació.
I cita aquest vers que—almenys aïlladament
—cal confessar que és tota una troballa

L'air est pur, le riel admirable.

I gràcies encara que no recordem aquella

cita que encapçala un capítol de no sé quina
novella de Hugo. Diu

Buenas noches.

CALDERÓN DE LA BARCA

No costa gaire de trobar perles com
aquesta. Es el costat fluix, irredimible, del
Patriarca. La conclusió de l'enquesta és
però evidentment favorable. Confirmat tot

allò de genial, extraordinari, gegantí.' Vic
-tor Hugo restaurat. Diríem que massa

prest. Corre perill de tornar a caure.
R.



X. Nogués — Plaça de toros a Olot

El sector sobre el qual Nogués fixa la
seva atenció per a ésser transcrita a 'la
tela, és generalment de l'ordre dels dibui-
xos esmentats. L'anècdota origina la crea-
ci ó de l'obra i és a l'entorn d'ella que es
basteix l'emoció i s'assoleix una finalitat
que hasant-se en l'àgil comentari d'un sen-
tit popular, passa 'molt a la vora de la gran
pintura i es para en un moment ideal en
el qual participen el decorativisme, l'hu-
mor, el bon gust, 'a poesia i la sensibilitat
a la corda més alta. Totes aquestes arrels
de l'art formen amb Nogués inseparable-
ment. Segons el quadro que duu a la llum
del mercat, alguna d'aquelles pren avan-
tatge a les restants, però mai no li manca
l'auxili de les companyes.

L'exposició d'aquests dies ho posa en
clar. Els mercats i les fires pertanyen a
l'estadi de les composicions anecdàtiques
on Nogués aboca pel broc gros la collabo-
ració del decorativisme i l'humor. Aquests
temes són d'una brillantesa extraordinària,
plens de la ufana d'aquell comerç caòtic
que porten a cap uns Mercuris virolats i
cridaners de poble. La presència de la bona
pintura arriba just al límit que té destinat
un assumpte així. Nogués atura el pinzell
en l'instant en què la tela ha adquirit la
gràcia. Les natures mortes evidentment que
són de les coses excepcionals des de tots
els punts de vista imaginables. Tot i que
el seu fonament no té res a veure amb la
natura que podríem dir-ne de «pretensions»,
són compendis airosos de la matèria. Per
entendre'ns més bé, classifiquem-les com si
fossin fetes per Chardin un dia que s'ha

-gués sentit tocat per la musa d'una sensi-
bilitat japonesa. Xavier Nogués ha pintat
una tela, la núm. "8, que ens posa en co-
neixement de fins on pot arribar l'elasticitát
artística d'aquest personatge tan variat i
tan complet. Podria fer el paper de mos-
trari de la seva obra, ja que figurant-hi
les diverses facetes del que constitueix la
personalitat clàssica, hi participa esplèndi-
dament l'ajut del gran pintor en la genuïna
representació del mat. Es ací on l'admi-
rable Nogués ha excellit a presentar un
aspecte urbà d'aquells que no en corren
gaires. La seva finor integral i la puresa
deliciosa que transcriu ens han fet pensar
en un Nogués dedicat exclusivament a fer
transsumptes d'aquesta mena. Segurament
tot el que en aquest caire realitzés acon-
seguiria un mateix efecte i Catalunya po-
dria comptar amb un altre astre.

Però qui faria de Nogués? I qui donaria
el to decisiu al corrent decorativista i apli-
cat que sosté la nostra terra?

El millor és, doncs, que no cessi en la
seva tasca immillorable i que puguem comp-
tar amb ell, pel que es refereix a la pintura
pura, com a un valor en reserva, i que es
mostri esporàdicament, com el Sant Pare,
amb la solemnitat pròpia del cas.

Josep M. Prím

EI sentit ascendent de la pintura de Josep
Prim que contínuament s'ha vingut remar-
cant en les- successives ocasions que s'ha
demostrat públicament, ateny des de l'ex-
posició que inaugurà a les Syra un llocnotabilissim. El pintor empordanès, creiem
haver-ho dit altres vegades, és un proto-
tipus de la joventut de l'art que amb més
consciència s'ha llançat a la professió. Prim

Importants rebai-
xes per ampliació
SECCIO A MIDA

JAUME I, ti
Telèfon 11655

general de l'obra. La segona es veu reflec-
tida en aquesta seva desbordant virtut pcl
color.

Sap alguna cosa de la indiferència que
reporta la pintura a l'abast de tots i s'es-
mena a corregir la trajectòria que un dia
es devia fixar a l'alba de la seva afició.

Josep M. Prim — Els guants vermells

Si és que les coses s'encarrilessin cap al
retorn als procediments que prevalien tres
segles enrera, ens trobaríem Prim fent
quadros' d'història amb la fèrria bona fe
amb qué avui executa fiigurés isolades o
paisatges i bodegons.

Cada dia haurem de concedir major im-
portància als que duen dintre seu aquest
germen que ja algú assenyala amb les trom-
petes renaixentistes. Aquesta és una qües-
tió que ens inclina a considerar, de la seva
exposició, amb més profusió d'impressions,
les teles que ensenyen l'orella del compo-
sitor que no pas les que es sotmeten a la
relativa disciplina dels temes rebregats.
Mentre aquests darrers obtenen únicament
els allicients—molt grans, això sí—dels
aliatges de la seva paleta, els altres són,
demés, conglomerats d'esperança i reals que
vénen a fortificar-nos enmig el' dolce far-
niente del quadret de l'amateur furtiu.

Per exemple, Terrassa de cafè és un dels
esforços més notables que s'han fet d'uns
anys ençà i que ha de reportar-li beneficis
(le tota mena. El verí que Camille Mauclair
llançà contra l'impressionisme basant -se en
la despersonalització del model i situant
axiomàticament el moviment com a fals
en teoria i resultat, s'esclafa terriblement
contra el sentit ampuNós i objectiu d'a-
questa obra, ja que en valors sumats i
àdhuc fragmentàriament, posa en relleu la
magnificència teòrica i pràctica del fill glo-
riós de Claude Monet, al mateix temps que
s'entreveu que els precs messiànics tindran
una magnífica taula de salvament en Prim.

Unes altres pintures a remarcar : Noia
al piano, Els guants vermells, L'arbreda.
Amb aquestes n'hi hauria ben bé prou per
aplicar a Prim la deducció d'allò que se'n
diu el poder anar sol. Si amb un gran
sentit de l'exigència convinguéssim que la
resta sbn una sèrie d'epigrames pictòrics,
no perjudicaríem en res la seva classe. Amb
I'anteriorment expressat queda ben entès
que Prim ja dóna després d'haver promès.
1 torna a prometre novament des d'una
Terrassa de café que és una enorme plata-
forma dialèctica.

EvRtc F. GUAL

Xavier Nogués	 sap molt ben sabuda la lliçó que parla
de les possibilitats amb què comptem en

A part d'altres avantatges que més tard
enunciarem, té de bo l'exposició que dis-
sabte passat inaugurà a La Pinacoteca En
Xavier Nogués, una gran qualitat : que no
fa caure d'esquena, que es paeix amb una
delícia espiritual formidable i que no subs-
tancia la seva agradositat amb les sugges-
tions idònies de les grans coses. Nogués és
penetrant des dels seus ninots, que en apa-
rença no són més que ninots, però que te-
nen darrera seu un tal contingut d'humor
i psicologia, que esdevenen peces cabdals
en el gènere. Si la limitada vida artística
del dibuix Ii permet d'aconseguir un re-
sultat d'aquesta mena, és naturalíssim que
amb la paleta a la mà les seves operacions
multipliquin enormement la intenció i la
resultant.

aquests instants, i és d'aquesta coneixença
d'on prové la intensitat de la seva pro-
ducció.

Amb aquests mots volem significar que
el pintor no treballa amb el descans de la
inèrcia dels tòpics moderns, ni únicament
amb un feix de disposicions innates. Prim
és sobretot un home preocupat que beslluma
les contrarietats i els punts neuràlgics de
la pintura. Com a conseqüència immediata
en surt l'interès gens vulgar del seu art.

Les teles que exposa són documents acre-
ditatius del que esmentàvem parlant de la
no participació d'elements ingènits. Amb
l'esforç perseverant. Prim tant demostra el
pas de la dificultat com la marca de la na-
turalitat tan puixant en ell. La primera
qualitat es fa oaloable amb la concepció

CINISME

—Boñ sènyor, tinc tres criatures i una
altra a punt de néixer...
—L'enhorabona!

jDer Simpl, Praga)

TROPICS

EI coronel X. posa solemnement la pri-
mera bomba de la pròxima revolució.

(Ric et Ruc, París)

—Us la canviaria amb una aritmètica nova
de trinca...

(Le Rire, París)
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VOT FEMENI

—Cal tenir quaranta anys per a ésser ele-
git senador. Cap de nosaltres, senvores, té
una edat tan avançada!

(La Dés@che, Toulouse)

rz

EXPOSICIO CANINA

El membre del jurat, al seu coilega.—El
cap és a l'altra banda, senyor Pemberton...

(The New Yorker)
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Gustau Gili i La C bibliòfils és possible de citar exem-
=^...	 meta, o també : l'ho- pies i establir una llista de bells llibres rea--

me i l'obra, podia ha- litzats a casa nostra. Però és aquesta la pri-
E	 ver escrit, sinó que mera empresa d'implantar la bibliofilia de

aquest altre títol és gran luxe d'una manera seriada, perquè fins
_	 =^	massa hmitatiu, per- ara tots els assaigs tenien un caràcter es-

què Gustau Gili és poràdic.
home de moltes més
obres q

u
e l'anomena-

Només aquell que sàpiga les innombra-
bles minúcies le què depèn la bellesa d'una

a	 da. Ara que aquesta obra tipogràfica és capaç d'apreciar tot el
Gr	 de La Cometa és, sen- que requereix de sol-licitudi d'ofici l'elabo-

se cap mena de dubte,.o,72ß ració d'un	 llibre de bibliòfil.
la que ha emprès més Cal,	 per començar,	 no ungir amb una
de gust, amb més pas- presentació luxosa un	 text mediocre,	 sinó
sió, amb un aire d'a- reservar aquesta a obres de vàlua ; després

postolat pel que té de risc heroic—de follia, ve la tria del format, del caràcter de lletra,
no deuen vacillar a dir molts editors com -	 I de la compaginació, del paper, de les illus-
panys seus—voler crear i mantenir una col- tracions.	 I	 l'execució de cada una de les
lecció d'obres de gran luxe en un idioma par- fases d'un bell ]libre és una feina delicada,
lat per no sé quants milions d'éssers, dels exposada a infinitat de petites dificultats a
quals però només alguns mi-
lers	 llegeixen,	 ben	 pocs	 esti-
raen	 els	 llibres,	 i	 moltíssims
menys encara són capaços de
gustar la bibliofília,	 de saber
apreciar	 totes	 les	 subtileses	 -
d'un	 llibre	 ben	 fet	 i	d'expe-
rimentar aquell goig gairebé 	 S	 E	 ( jr 	 LY	 N	 1)	 r
físic que una bella edició pro-
cura	 als	 iniciats.

Els lectors	 més	 informats -
prou deuen conèixer el nom a
de Gustau Gili com a signa- t
tura	 editorial	 d'un	 vastíssim	 í `.`
catàleg	 d'obres	 de	 tècnica,	 ]
d'història,	 d'art,	 de	 literatu-
ra.	 Alguns fins deuen saber vtambé que Gustau Gili editó á	 r

.^
fa més de vint anys les obres	 J	 t ^	 °"	 ,^	 '^
completes de Maragall i 	 no	 1
en	 fa	 tants	 les	 de	 Narcís	 ti
011er,	 i	llibres d'Alcover,	 de
Carner,	 en impressions pul-
cres,	 model	 del	 llibre	 trons-
cienciós	 normal,	 a	 remarcar
en un temps en què la per-
fecció	 dels	 mitjans	 tècnics	 i Jr
la rapidesa i facilitat dels pro-	 "(
cediments de reproducció	 no1
semblen sinó haver fomentat,
en tants i tants impressors i
editors, la barroeria més des-
enfrenada.

Potser alguns altres lectors
saben que, a més a més d'edi-	 j- (	 ^y7	 p	 q^

iV	 tT	 i!tor,	 Gustau Gili és un gran
colleccionista	 de	 llibres,	 un
bibliòfil que posa en la seva
afició aquella passió intelligent áa
sense	 la	 qual	 tota	 activitat p	 i
humana no passa del mer dt
ietantisme.	 D'aquest	 aspecte	 "
de Gustau Gili, gran senyor
dels llibres, ja vaig tenir oca-	 Roix de Ricart de «La Vida es Sueño	 -
sió	 de	 parlar-ne	des	 de	 les
l.àgines	 del	 D'Acf	 i	 D'AAà.

El	 bibliòfil	 de	 gran estil,	 que	 en	 prin-	 ' vèncer, de petits .problemes que potser fan
cipi	 ha d'anar	 a	 la	 percaça dels	 bells	 lli- somriure el desconeixedor, però de la bona
bres,	 exulta	 quan a la	 bellesa de	 1'exem- i solució dels quals depèn que un llibre bell
piar s'afegeix la raresa	 (la bellesa i	 la ra- sigui una obra d'art, amb els mateixos drets
resa no són nocions que hagin d'anar ne- a aquesta consideració que qualsevol obra
cessàriament	 unides),	 i	 si	 pot	 entrar	 en de les arts plàstiques.
possessió	 d'un	 bell exemplar únic, 	 o con- En la realització de	 llibres de luxe mo-
vertir-lo	 en	 tal,	 dóna	 per	 ben	 esmerçats derns, França va avui a la davantera, grà-
els sacrificis i esforços que 1i ha costat ob- ties a una plèiade d'editors, illustradors, im-
tenir-lo, pressors	 i	 relligadors	 especialitzats.	 Llur

Quan un exemplar no és únic originà- producte són aquestes arquitectures perfec-
riament, el bibliòfil té cura de convertir-l'hi• tes, aquests llibres que no s'improvisen, per-
Com? Senzillament trufant-lo, com es diu I què no sols necessiten una preparació acu-
en	 l'argot	 bibliofílic—•farcint-lo,	 es	 podria 1 rada i una execució impecable, sinó també
dir—,	 amb	 autògrafs de	 l'autor,	 originals I trobar una sèrie d'elements fills d'una llarga
de	 l'illustrador,	 etc.	 El	 principi	 d'aquesta tradició, de segles de civilització.
operació l'ha justificat i definit el gran bi- I vetaquí que Gustau Gili, sabent que no
bliòfil que fou Lòuis Barthou en aquestes pot comptar sinó amb pocs collaboradors,
frases	 d'Impressions	 et	 Esquisses: amb una escassa tradició i amb un públic

«L'exemplar rar, si és adquirit en l'estat rarificat,	 s'emprèn les	 edicions de La	 Co-
en què ha sortit de les premses, no té per- rneta, de les quals han aparegut fins ara
sonalitat pròpia.	 Com es modifica la seva quatre volums : Semana Santa, de Gabriel
fesomia si porta una dedicatòria, si hi ha Miró, amb boixos de J.-G. Daragnès ; 	 El
afegida	 una	 carta	 de l'autor,	 o	 si	 unes Alcalde de Zalamea, de Calderón, amb lito-
pàgtnes autògrafes del 	 n anuscrit en real- grafies de J. de Togores; La Vida es Sueño,
cen el valor i l'esclat!	 Només concebo les de Calderón, amb boixos d'E.-C.	Ricart;
cartes afegides a una obra si tenen, directa El Sombrero de Tres Picos, de P. A. de
o	 indirecta,	 una	 relació	 amb	 el	 llibre,	 si Alarcón,	 amb	 aiguaforts	 de	 X.	 Nogués
permeten de copsar l'estat d'esperit de 1 es- quatre obres d'art de les quals caldrà parlar
criptor,	 les	 seves	 intencions,	 els	 seus	 te- en un segon article.
mors, les seves esperances,	 o si,	 emanant JUST CABOT
d'un altre que ell, tenen el valor d'una apre-
ciació, d'una crítica o d'un homenatge.»

Gustau Gili pertany a aquesta mena, la
de més jerarquia, de bibliòfils que corren
darrera ]'exemplar únic i s'enginyen a ad-
quirir-lo o a crear-lo. Però això, tot i ésser
meritori en si, no m'hauria fet escriure les
frases amb (què comença aquest article,
l'objecte del qual és cridar l'atenció sobre
la més elevada empresa d'art que en el
ram del llibre s'hagi intentat a casa nostra.
I aquesta empresa es la collecció posada
sota el graciós tutelatge de La Cometa i
la marca de la qual va al començament
d'aquestes ratlles.

Perquè Gustau Gili ha volgut sortir de
l'alta bibliofília passiva, diguem-ho així, per
a entrar en l'alta bibliofília activa, llançant
al vol aquesta Cometa que ja no és a hores
d'ara una bella esperança, sinó una magní-
fica realització.
Per a aquesta obra de conrear en un ter-

reny poc preparat la planta delicadíssima de
civilització refinada que és la bibliofília, no
ha calgut solament una voluntat entusiasta
i un gran amor al ¡libre, sinó alguna cosa
més rara i més difícil (le trobar : un gust
segur i un perfecte domini de l'ofici.

No és pas aquesta de La Cometa l'única
provatura bibliofílica realitzada a casa nos-
tra. Del mateix Gustau Gili i d'altres bene-

LES ARTS I ELS ARTISTES
Le e x p o ^s' u° c v o rei Gustau Gili i « La Cometa»
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lai	 'v da musical I a Barcelona
TRÍO BoCQUEr .	 En aquest cas,	 la impetuositat en-

Un nou conjunt de tres músics excellents,
tusiasta en la interpretació de l'Orfeó Gra-
cienc podrá fer-se valer molt més encara.Eduard Bocquet, Josep Julibert i Josep Trot-

ta, s'ha presentat amb un extens programa EL NOU ORGUE DE SANT JOSEP ORIOLde trios de corda, en el darrer concert de
l'Associació d'Estudiants de la Música a la
Sala Mozart. Aquests joves artistes, ben co-

En aquest conegut temple parroquial ha

neguts a Barcelona per llurs múltiples ac-
instal•atestat	 un nou orgue «monumental».

Aquells que hagin sentit només una vegadativltats,	 reuneixen	 qualitats	 extraordinàries un orgue de l'època del floreixement d'a-i poden aspirar a la més alta qualificació
artística en aquest gènere que cultiven. Per

quest instrument magistral, dels temps dels
'Buxtehude, dels Cabezón, dels Bach, ambl'hivern	 que ve, preparen un repertori far-

midable d'obres modernes i clàssiques, cosa
els seus fins jocs de registres, la seva sona
ritat cristallina, la seva expressivitat íntima,que ens donarà lloc a seguir el desenvolu- ¡ no sentiran cap predilecció per aquests granspament artístic d'aquest novell

agrupament en	 les seves di-
verses etapes	 i els	 seus pro-
gressos constants. Per aquesta
vegada ens ]imitarem a asse-
nyalar,	 al costat d'una inter-
pretació meravellosament equi-
librada de trios de	 Haydn ï
de Max Reger, la d'una sere-
nata força convencional de
Dohnanyi i d'una encisadora ^•_	 .
obra	 de	 joventut de	 Jaume y
Pahissa.

orgues monstres, que hom ha construït du-
rant els anys darrers, segons el model de
les grans orquestres simfòniques. Efectiva-
ment, des del punt de vista tècnic, el nou
orgue de Sant Josep Oriol és una veritable
meravella. Conté tres teclats manuals de
cinc octaves completes i un teclat de pedals
de 32 contres, qo jocs efectius i z de trans-
missió, amb un total de 3,092 tubs, i aco-
blaments i a[o registres. El fluid elèctric és
produït per una dinamo de baixa tensió aco-
blada a un potent electromotor, el qual fa
funcionar al mateix temps el ventilador que
produeix l'aire necessari.

Tot aquest potent aparell és imponent i
causarà ]'efecte volgut sobre els fidels de
l'església. Però nosaltres ens preguntem si
un augment tècnic significa necessàriament,
sempre, un enriquiment artístic. En aquest
cas segurament que no. Quant s'asseu da-
vant del teclat un artista molt equilibrat i
d'una musicalitat tan marcada com el Rvd.
Joan Artigas, tot va bé. Sobretot la bonica
Sonata de Mendelssohn feia un bon efecte
per la puresa de les harmonies i el classi-
cisme de la forma. Però quan Joan Suñé
Sintes, músic molt seriós i d'una excellent
reputació, comença a tocar una fuga de
Bach, amb una velocitat de dits prodigiosa
i sense el necessari control cerebral, totes
les línies polifòniques es confonen, les res-
sonàncies dels passatges són tan fortes que
es sobreposen i es barregen mútuament en
una terrible confusió sorollosa. La interpre-
tació de Bach en aquest nou orgue elèctric
es troba tan lluny del veritable caràcter de
la música, com s'hi troben, per exemple,
els arranjaments bàrbars de certes obres del
Kantor de Leipzig per Stokovsky o Arnold
SchSnberg per a gran orquestra d'una exe-
cució sobre un instrument autèntic de l'èpo-
ca com, per exemple, sobre un clavicordi del
constructor neerlandès Ruckers. (La nova
collecció històrica de discos 2,000 años de
Música presentarà una mostra preciosa de
l'autenticitat d'aquest estil : una sarabanda
i gavota executades sobre aquest instru-
ment.)

_	 El problema de la interpretació adequada

ràdio?
—Carlssi m...

—4 què t'ha

la tranquillitat ! 	 article tornarem a examinar aquesta qüestió

costat el teu aparell de de Bach no es pot pas resoldre únicament

. des d'un altre punt de vista.

amb procediments tècnics. En un pròxim

(L'Illustré, Lausanna)	 Orco MAYER

L' actualitat radiofònica
Des de fa un temps hom observa entre

les dues emissores de la nostra ciutat un
afany de superar-se. L'una darrera l'altra
ofereixen davant ei respectiu micròfon totes
les activitats que l'actualitat porta pel nos-
tre món artístic i intellectual, I fins les prè-
diques quaresmals s'escampen per la ràdio.
El resultat de tot plegat ha estat un revis-
colament de la ràdio, cosa estimable que
fa pensar que potser per al seu desenvo-
lupament aquesta competició ha arribat a
ésser profitosa. Per bé que algun esperit
simplista ho pensi així, cal veure que si
algun avantatge podria portar la dualitat
d'emissió, la dèria de voler seguir el fet
del dia sigui com sigui porta a exagera-
cions ben evidents. Amb les retransmis-
sions de les conferències del P. Laburu
hom va poder comprovar fins on arribava
aquest desig de servir als radioients la nota
actual, car després de donar una emissora
durant setmanes senceres aquelles prèdiques
i voler servir l'altra també als seus oients
el mateix orador, ens trobàrem dies enrera
amb un concert de la • Banda Municipal que
no trobà el micròfon amatent, i així una
entitat cbm aquesta, que tantes facilitats
ha donat a les nostres emissores per a
retransmetre els seus concerts, no pogué
ésser escoltada pels seus nombrosos auditors
radiofònics.

Tot plegat, però, no és més que el resultat
d'una estúpida rivalitat, i menys mal que
ara la lluita es fa amb bones armes, és a
dir, rivalitzant per a donar bons programes,
per bé que a la fi ens trobem amb la repe-
tició d'activitats que dintre d'un pla de
conjunt ,podrien ésser ben distribuïdes.

Per totes dues emissores ha estat com
-memorat el 25oa aniversari de J. S. Bach i

assenyalem la circumstància que algu[u ele-
ments artístics han actuat a les dues emis-
sores. Ràdio Barcelona pogué presentar una
retransmissió esplèndidament realitzada des
da Leipzig ; l'audició va ésser perfecta, es-
pecialment la del concert d'orgue. Unica-
ment els repetidors telefònics molestaven
amb alguna insistència, perd cal considerar
la gran distància del lloc originari.

Es un fet simptomàtic el que s'esdevé
amb els concerts simfònics a la nostra ciu-
tat, en la qual, si no és a base de plats
forts, Nov:na Simfonia o actuació d'algun
solista de renom, es veuen en el buit més
desconhortador, i al mateix temps, gran
contrast, per ràdio ha estat possible escol-
tar tota una rauxa de música simfònica que
no suposa, per aquella circumstància que
anotàvem abans, que tingui un ambient pro-
pici. Retransmissió de l'Orquestra Pau Ca-
sals, concerts dirigits pel Mestre Kleiber i
els habituals de les Orquestres Simfònica i
Filharmònica des de Madrid, prodigats amb
una abundància a la qual no estàvem acos-
tumats, ens fan pensar que de no haver-hi
aquella competició, potser no fóra possible
escoltar-los. Però si és així, benvinguts si-
guin, tot lamentant que aquesta empenta,
organitzada, no pogués donar més bon ren-
diment.

Fa algun temps, prop d'un any, sense
arribar a una fusió que no és necessària ni
per als radioients ni per a les mateixes
emissores, va haver-hi un principi de con-
veni entre elles. Les circumstàncies políti-
ques segurament, en no haver-hi el suport
de la Generalitat, han fet que no s'hagi
continuat per aquest camí; però en l'estat
actual de là legislació espanyola i en la
situació de caducitat de concessions de les
dues estacions de la nostra ciutat, potser
els valdria més establir una collaboració que
no anar-se'n per aquests camins tan per-
dedors.. .

J. G.

Notes de ràdio
Avuí «Carmen»

A dos quarts de vuit del vespre d'avui,
al cèlebre teatre Scala de Milà té lloc la
representació de l'òpera Carmen, de Bizet.
En el repartiment figuren Granna Peder-
zini (Carmen), Francesco Merli (Don José),
Mafalda Favero, Ettore Nava, etc.

Aquesta representació, que segons el
Corriere della Sera és del més reeixit que
ofereix el famós teatre d'òpera, serà re-
transmesa per la xarxa d'emissores italia-
nes i per la d'emissores catalanes.

La col'lecció complefa de

MIRADOR po4 consultara

se a l'Arxiu Històric de la

Cíufa4 (Casa de l'Ardiaca)

CREIENT QUE SERA D'EXTRAORDINARI INTERÉS QUE EL PÚ-
BLIC CONEGUI EL DOCUMENT QUE L'ACADEMIA D'HIGIENE DE
CATALUNYA I ALTRES ENTITATS HAN ADREÇAT ALS DIPU-
TATS CATALANS CAPS DE MINORIA AL PARLAMENT ESPA-
NYOL, SOBRE LA QÜESTIÓ DE L'AUGMENT DE SALINITAT DE
LES AIGÜES DEL RIU LLOBREGAT, L'INSERIM A CONTINUACIÓ;

Als Senyors Diputats Catalans

Caps de M inoria al Parlament

Espanyol

Les entitats firmants, representants les darreres setmanes, superior a 300,
de múltiples aspectes de riquesa cata- límit considerat intolerable, no sols per
lana,	 industrials,	 agricultors,	 serveis la Comissió Espanyola, sinó per altres
públics, subministrament d'aigües, cor- reglamentacions estrangeres. (Alema-
poracions doctes, representacions de nya, p, e.)
propietaris, entenen que és inajorna- Les Empreses potàssiques, en gran
ble adreçar-se a llur representació al majoria empreses estrangeres, france-
Parlament d'Espanya per a sollicitar ses i belgues, i únicament una d'elles
d'ell el plantejament al Govern de la pròpiament espanyola, la «Unión Es-
República, mitjançant un debat par- pañola de Explosivos», han estat rei-
lamentan, del problema que les activi- teradament notificades per la Comissió,
tats industrials de les Sacietats produc- dels perjudicis que les seves activitats
tores de sals potàssiques de Catalunya ocasionen, sobre drets indiscutibles de
plantegen en salinificar les aigües dels ' les altres entitats, els interessos de les
rius Cardoner i Llobregat, amb greu quals es troben cada dia més perjudi-
perjudici dels interessos que represen- cats, i tot possiblement per extralimi-
ten els signants. racions en les Concessions de l'Estat

En l'ord •e industrial, són innombra- per part de les Empreses explotadores
bles els perjudicis causats ja, i si el fet de les sals potàssiques.
denunciat no es remeia urgentment, els El Parlament Català, davant de la
estralls ocasionats seran irreparables. realitat d'aquest problema, va dictar la
Les aigües dels esmentats rius, avui ex- Llei de l' 11 d'agost de 1933, que impo-
cessivament salinificades, dificulten i sa	 limitacions	 a la	 salinátat elle	 les
perjudiquen els aprestos, els tints, els aigües del riu Llobregat, segons nor-
rentatges, els blanqueigs, etc., etc., i mes dictades per la Comissió Oficial,
sobretot, són causa alarmant d'avaries la qual es limità a imposar multes, per
a les tuberies de conducció i turbines. la qual raó és totalment infructuosa.

En l'ordre agrícola, els estralls no Entretant,	 la salinitat dels	 rius va
són pas menys importants, ja que avui I creixent i s'acosta l'hora de greus per-
són moltes les extensions de terres com- ° judicis	 irreparables,	 i	 sobretot	 d'un
pletament improductives, i totes les re- conflicte sense precedents, tal com el
gables amb les aigües del Cardoner i de deixar sense subministrament d'ai -
Llobregat solament permeten determi- gua, o amb un subministrament defi-
nats cultius que tolerin un grau elevat cient, una població de 1.250,000 ha-
de salinitat, no essent llunyà el dia que
forçosament,	 l'augment de la	 -per	 sal

' bitants, sense altra explicació que la
inhibició de totes	 les autoritats	 que

nitat de les dites aigües, quedin com - I deuen vetllar pel compliment de la
pletament ermes terres de regadiu que Llei i pels legítims interessos generals
poden i deuen constituir grans fonts de del ,contribuent.
riquesa agrícola. És per aquestes raons que convindria

A la propietat urbana se li està plan- ¡ adoptar algunes mesures urgents, tals
tejant un problema tan greu que no com imposar el compliment de la Llei
tindrà possible solució. Pròxim està el del Parlament de Catalunya de 1' 11
dia que els llogaters hauran d'abando- d'agost de 1933 i la construcció d'un
nar les vivendes per manca d'un ele- canal collector, preconitzat per la Co-
rrent tan indispensable com és l'aigua, ! missió, i del pantà de Cabrianes, a fi
ja que no serà possible valer-se d'una I d'evitar les aportacions d'aigües sali -
aigua tan salinificada per a usos do- nes als rius, entre altres.
mèstics. L'execució de les obres esmentades,

Finalment, es plantejarà ràpidament per qui correspongui, és urgent, i el ca-
un	 problema	 d'incalculables	 conse- i nal •collector, per desenrotllar-se en una
qüències	 que afectarà una	 població longitud d'uns 119 quilòmetres, pot ée-
que com Barcelona ultrapassarà el mi- ser de ràpida execució i ocuparia milers
lió d'habitants. d'obrers, contribuint així a aminorar la

Serà aquesta ciutat la que pràctica- crisi de treball que tant preocupa el
ment es quedarà sense aigües. Govern, eliminant un problema que

En efecte, segons resulta d'estudis pot esdevenir conflicte de solució im-
fets per les Comissions Oficials que han possible.
estudiat aquest problema, i del dicta- Els firmante esperen que la impor-
men que acaba d'emetre el Director tància i la transcendència del proble-
del Laboratori Municipal de Barcelo- ma exposat mereixeran l'atenció dels
na, la salinitat de les aigües subàlveee representants a Corts de Catalunya.
del riu Llobregat, captades a Cornellà,
que constitueixen la major part del Barcelona, 26 de març de 1935.

subministrament de Barcelona, ve aug-
mentant des del començament de l'ex- Acadèmia d'Higiene de Catalunya.
plotació de les sals potàssiques i s'ha Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
accentuat darrerament, coincidint amb Acadèmia de Medicina de Barcelona.
la incrementació d'aquella producció Unió Catalana d'Estudis Polítics i Eco-
i l'entrada en joc de noves explota- nòmico-socials.
clon.	 Acadèmia i Laboratori de Ciències Mè-

El fet es produeix sia per l'aportació
	

diques de Catalunya.
al riu de les aigües procedents del trac- Federació Regional de Piscicultura i de
tament de minerals, sia per l'amunte- 	 Pescadors Esportius.
gament, vora dels rius, dels productes Sindicato de Banqueros de Barcelona.
procedents de l'obertura dels pous que Sociedad General de Aguas de Barce-
les avingudes torrencials o les pluges

	
lona.

precipiten als rius. Per aquestes causes, Empresa Concesionaria de Aguas Sub-
la salinitat expressada en milligrams	 terràneas del Río Llobregat.

de clor ha arribat a ésser a Pallejà, en
	

Etc., etc.

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

ANTONI MARTI
Màxlma rapidesa A Màxlma qualltat

AVINYÓ, 18, pral. t Telèfon 17047 o BARCELONA
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de la partitura. Sabem definitivament per
les investigacions folklòriques de Bartók i
del propi Kodály que un dels trets més ca-
racterístics de la cançó popular hongaresa
consisteix en les modificacions i transforma-
cions del ritme fonamental

ri encara

ritme amb el qual comencen una gran
quantitat de cançons hongareses i que mai
no es troba, per exemple, en les melodies
catalanes.

La versió catalana del poema no ha estat
feta, evidentment, sobre el text original de
l'obra, i encara a base d'una traducció ale-
manya defectuosa, a través de la qual tot
el vigor rítmic de la música original havia
estat transformat i corromput. Esperem,
doncs que en una nova audició d'aquesta
obra capital cie la jove generació hongaresa,
la integritat de la versió original sigui res-
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F. C. METROPOLITA DE BARCELONA, S. A.
(TRANSVERSAL)

Havent -se inaugurat el pont d'enllaç de les barriades COLLBLANC,
TORRASSA i SANTA EULALIA- COTXERES, els vens d'elles poden,	 cs

en pocs minuts, traslladar-se al centre de BARCELONA	 N5A	 –
_	 pia ESPANYA

¿=	 i ala barriada de SANT MARTÍ 	 cc ;RTS

	

Pw UNIVERSITAT	 =

E	 p^ CATALUNYA	 =

-	 ... 	 . ‚	 u	 NDAS'PERE

	

ARC TRIOMF	 =

	

MARINA	 =

®	 Tarifa única:

t	 15 cèntims
—	 Pdman sothtla da Usts s De Bordeta-

Cotxeres. 5"22

—	 1 De Marina . . •	 5"36	 —_

= V 	 Oatt9rt todlds tlb Irats 
De Bordeta-Cotxeres 22 l3

=	 ( De Marina . . . . 223O	 =

Utilitzeu el Metropolità Transversal i obtindreu

ECO!NO2 IA, RAPIDESA I CO21XODITAT
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