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ELS TEMES DEBAIUTS

Pot dir-se que tot el Congrés girà a

]'entorn de dos temes principals: la lluita
 à

per la defensa de la lliberat, -qu
 de creagairebé dues sessions,

i
el projecte

ció d'una revista internacional del Pen, que
fou presentat, amb un estudi acurat, pel

centre flamenc, i que suscità moltes dis-

cussions i àdhuc votacions en l'aspecte de

les llengües que hi serien acollides I el pro-

blema de les traduccions.	
posat damunt

EI primer problema ja fou 
posat ial de

de la taula pel discurs 
prr si sense ve

Mr. Wells. Un anglès gut
bració ni èmfasi, posava una sordina a les

seves paraules una mica inconnex

e

s . L'au-

tor de The Outline of the History consta-

tava en el seu discurs com la llibertat de

l'escriptor perd, com més va, més terreny

en el món actual, i que la lluita del Pen

Club contra les constants intromissions dels

Estats en l'exercici d'aquesta llibertat ideal,

que ja havia provocat, en el Congrés de

Dubrovnik (Ragusa), l'expulsió de la dele-

gació alemanya hitleriana, absorbia totes les

activitats de l'associació i 
mev Esmentà,

vertir-la en una entitat política.

Desavinences

Sembla que les coses de ]'Acción Popular
Catalana no van amb l'optimisme que vol-
drien els seus dirigents, i encara menys com
voldrien els de la central madrilenya.

Ho diem perquè alguns prohoms de Gil
Robles habitants a la capital de la República
han tret un nom bastant divertit a la su-
cursal catalana de la C. E. D. A.

Li diuen : la Ceda artificial.

Previsió i organització

A la penya de les japs es comentava que
el dia del Jubileu Reial, el servei medical
organitzat a Londres per a socórrer, en cas

necessari, les persones premsades per les
multituds, es componia de Izq ambulàncies,
4.000 infermers i Infermeres t 250 metges,
els quals hagueren d'atendre 7. 200 indivi-
dus. L'amatent Carlota apuntà, tot se-
guit:

—Habrá que ver el servicio que tendre
-mos que organizar para la llegada del f rf e'.
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UNA REUNIO INTERNACIONAL A BARCELONA 	 Els D ijous ... MIRADOR INDISCRET
El XIII Congrés dels

Pen Clubs
com a un exemple d'aquestes coercions
constants a la llibertat de l'intellectual, el
cas del professor Kapitzka, retingut arbi-
tràriament a Rússia pel govern soviètic, des-
prés d'unes vacances de la seva càtedra an-
glesa, i acabà amb uns mots de descorat-
jament, i plantejant la necessitat de la seva
substitució com a president. «Potser cal re-
plegar-nos per a saltar més lluny, aban-
donar aquesta lluita infructuosa i abasse-
gadora. Això, ho ha de decidir el Congrés »,
venia a dir Wells.

MAIE
Al pis de la gentry de l'Eixampla el fus-

ter de la casa acaba de anuntar al voltant
del saló uns amples estan ts i, tot seguit, la

coixineres, tovalles i tovallons brodats, to-
valloles russes i de fil, caanises imperi i amb
cua, pijames, quimonçs, salts de llit, mati-
ners i, amb una mica de rubor, cela les peces
més íntimes. Al departament del costat, hi
colloca els presents : la vaixella de la ger-
mana, els coberts d'argent dels oncles, el
joc de te dels cosins," el servei de gelats de
les comQanyes de tenis, les porcellanes de les
condeixebles, els vidrès bufats dels veïns i el
joc de tocador i les joies del promès.

Un gran pom de gardènies damunt la
taula central posa una nota poètica a l'amun-
tegament de tant d'utilitarisme, i la noia
cuita a explicar-ne la jvrocedència

—Es un obsequi delicat del meu profes-
sor d'anglès.

Les coneixences van acudint, entre dues
llums, a visitar l'exposició i; precedides d'un
concert de petons, penetren a d'ampliat gf-
neceu

—Oh, quina espléndidèsa!
—Aquests jocs són de pur cambrai. Et

plauen?
—Encara com te n'has fet tants de blancs.
—La mamà, saps, és previsora i, a més,

sent aversió per la roba de color interior
encara que el joc de núvia, veus, és de cree
setí blau amb puntes de Brusselles.

—Com el faràs patir!
—fa convé, perquè avui dia, de dones

tristes no en vol ningti, i jo crec que l'ideal
de la casada és que ei marit la tingui tant
per esposa com fer amiga,

—Vols dir que no deu costar de mantenir
aquest equilibri?

—Ah, reconec. que és un art com qualsevol
altre, però cal exercitar-s'hi,

—I no es corre perill de — què et diré
jo — d'agafar massa afició en el paper
d'amiga?

—.Ximpleta!
—Vés amb compie. • .eh! T'ho pveàinc,

perquè d'un quant... "has a apuesta banda.,
a les note' µynojiegoer^ , r ,rts ha Pena ,una un.a
t^^r^a que	 ^ 	

j 1 	 ,r ,
de no poder canviar de sexe.

—Què t'empatolles?
—Sí, ves; fins el consiliari ens n'ha par-

lat en el mes de Maria. Aquella bondat im-
manent de la dona—deia—avui resideix més
aviat en l'home. Hi ha cada xicot de més
bona fe!

—El vostre consiliari ha descobert, doncs,
el Mediterrani. Al cap i a la fi, fou Eva

que...
—Sí, però amb les lleis noves, l'Eva 193$

també es troba, en un obrir i tancar d'ulls,

fora del paradís. I, girant full, quin viatge
de noces feu?

—Oh, serà una delicia! Primerament,
anirem a París. Qui no hi va? I després,
empendrem un creuer en l'Empress of Aus-
tralia : Cherbourg, Southampton ; Oslo, el
país dels Vikings; Dantzig amb els seus
carrers estrets i les cases sumptuosament
decorades ; Zoppot, la platja anomenada
Monte-Cario del Nord ; Stockholm i el seu
parc Skansen, on es celebren exhibicions de
danses i costums nacionals ; Leningrad i la
seva enorme incògnita; Helsingfors, la de
les gerdes avingudes; Copenhague, el dar-
rer port del Bàltic, barreja de vell i nou;
Hamburg amb la seva acròpolis i el barri
dels cabarets i dels dancings,..

—Ai, vigila, vigila!
- .Tonta ; si seré més feliç ! Et creus que

me'l pendran?

de Buenos Aires, és un camí per a resoldre	 —Et deus pensar que vinc de l'hort! Ja Aelarimení
aquest problema tan difícil. 	 em sé de memòria Le Rouge et le Noir i

Le Cercle de Famille !	 El mestre Francesc de P. Bové ens ha

RAFAEL TASIS I MARCA	 demanat d'aclarir que, com dèiem la set-

(Segueix a la pàgina 8)	 S. mana passada, és gestor de l'Ajuntament de

..... Blancs
H. G. Wells vol llagos4ins V-an:a, però, contra el que també dèiem,

no és cedista, sinó que no ha militat mai
Ja ha acabat el Congrés dels Pen Clubs!
Els congressistes catalans respiren. Han

passat uns dies calamitosos.
Primer, la pluja. L'aigua, ací, està vist

que cau sempre en perjudici de la literatura.
Després, Wells.
Quin home ! Quin mal geni !
La desautorització que féu públicament de

l'extracte del seu discurs, no representà res
comparada amb les impertinències de geni
— d'enfant grité, deien, en francès, els an-
glesos—que sofriren els seus acompanyants.

A can Solé de la Barceloneta, va moure
una gran bronca.

—Vull llagostins!
—Però, senyor Wells ; no n'hi ha!
—Doncs jo vull llagostins!
En Mi11às-Raurell exclamà
—.Si fos fill meu li pegava una planto-

fada.

en cap partit polític i ha estat designat per
al càrrec per tots els caps de grups polítics,
pels seus provats sentiments de vtlafran-
quisme i catalanisme.

En descàrrec nostre, direm a l'autor de
la sardana-vals (sic) que diumenge passat
pogueren escoltar els radioients, que el te-
níem per cedista d'ençà que va concórrer, el
setembre passat, a la isidrada de Madrid,
perd ara comprenem que hi va anar, també,
per vilafranquisme i catalanisme.

El Pen Club, agrupació de poetes, assa-
gistes i novellistes, va ésser fundat, en els
anys il•lusionats de la postguerra, per una
coratjosa dama anglesa, morta fa poc,
Mrs. Datvson Scott, Havia de tenir sec

-cions a tots els països, o millor encara, a
totes les literatures nacionals, i assolí rà-
pidament una extraordinària prosperitat. El
primer president del Comitè Executiu In-
ternacional fou, fins a la seva mort, el
gran novellista anglès John Galsworthy, al
qual substituí H. G. Wells, escriptor no

m

menys illustre, el nom del qual és avui un
dels màxims prestigis d'aquesta fraternitat
mundial d'intellcctuals.

Enguany ha recaigut en • el I'en Club ca-
talà l'honor d'organitzar el Congrés de 1935,
que és el XIII. e que ha celebrat l'asso-
ciació, i per tant ha estat a Barcelona on
s'han celebrat les sessions d'aquest Con-
grés. Dilluns, dia ao, arribaven gairebé tots
els delegats dels diversos centres nacionals,
i a la nit ja eren obsequiats amb una re-
cepció i un concert al Cercle Artístic, petita
festa que permeté d'admirar els smokings
més extraordinaris i els fracs més curiosos
que mai hagin estat vistos a Barcelona.
L'endemà, dimarts, a les deu del matí, a
la sala de festes del Casal del Metge, tenia
lloc la sessió inaugural del Congrés.

Presidia Pompeu Fabra, en nom del Peo
Club català, i li feien costat H. G. Wells,
H. Ould, secretari del Comitè Executiu In-
ternacional, Benjamin Crémieux, delegat
francés, i un extraordinari traductor, em-

pleat de la Societat de Nacions, que féu
exhibicions enlluernadores de ràpida com

-prensió, de traducció fidel, de traça a ex-
tractar amb precisió i exactitud els discur-
sos més divagadors, i d'una memòria enve-

jable. Del francés a l'anglès i viceversa, o
de l'alemany als dos idiomes oficials de
l'assemblea, les traduccions foren fetes amb
un virtuosisme magnífic, que havia de me-
rèixer, en acabar les sessions del Congrés,
l'aplaudiment de tots els delegats.

LES PERSONALITATS ASSISTENTS

Cali confessarque, a la reunió de Bar-
celona, no hi assistiren unes personalitats
massa destacades. Fora dé Wells i Cré-
mieux (i el desnivell de categoria de l'un

a l'altre la és característic), només podíeu
anotar algun nom illustre o conegut. Ernst
Toller, conegut i apreciat aquí d'ençà de

la seva conferència, no pogué assistir per

estrenar-li aquells dies una obra teatral a
Londres, segons van dir. L'italià Marinetti,

acadèmic i únic delegat oficial del seu país,

presentava el seu futurisme estantís dintre

uns vestits correctíssims i una oratòria enèr-

gica i plena de sofismes. El francès Luc

Durtain fou un congressista silenciós, i els

°ove•listes anglesos Louis Golding, hoste de

Ea-rana de fa unes setmanes, i Miss

E. M. Delafield tingueren només unes pe-
tites intervencions. La resta dels delegats,

alguns ben pintorescos i d'altres ben intel-

ligents, no desvetllaven un ressò mínim en

la memòria amb llur nom.

El debat que precedí l'aprovació unànime
de la proposició de les delegacions anglesa
i nordamericana demostra que la voluntat
de protesta ecntra la cu suf. r c' , a
coaccions a l'esperit era ben viva entre els
congressistes. Era curiós, tanmateix, de
sentir els arguments amb els quals el fei-
xista Marinetti s'adheria a la proposició, i
les salvetats que feia al concepte d'escrip-
tor i als drets de l'Estat. Igualment d'al-
tres delegats de països de dictadura s'ad-
herien, amb relativa sinceritat, a ]a pro-
posició,

El grup d'emigrats alemanys residents a
Londres, capitanejats per Klaus Mann, féu
aprovar després altres proposicions de pro-
testa, més radicals de concepte, però d'una
orientació similar. Tanmateix, malgrat els
nombrosos discursos, el fons del discurs de
Wells, i la concreció que féu del problema
Crémieux, restava intacte : Si el Pen Club
expulsa del seu si tots els escriptors dels
països de dictadura, com més va menys se-
rem, i la nostra tasca serà d'una eficàcia
molt relativa. Si, per contra, conservem
tothom, les protestes seran d'un verbalisme
tan innocu, que ningú no en farà cas.

Quina és la tasca, l'objectiu, en definitiva,
del Peo Club internacional, I quins proce-
diments ha d'utilitzar per a posar-los en
pràctica? La moció que defensà amb una
eloqüent concisió, en la sessió de clausura,
el delegat americà Canby, una mena de
Lewis Stone una mica més baix, en dema-
nar a tots els Pen Clubs nacionals una
informació sobre la finalitat de l'associació,

ha ría d'é' »r debatuda en el Congrés

noia núbil hi

p

ila

d

ota:nes de llençols i

que u	 —Ho deia per tu.

EI colleccionista de dibuixos Partagàs
trobà en una carpeta de dibuixos de Nonell,
posada a la venda, una caricatura de l'Apa
que el pintor de les gitanes havia volgut
posseir en temps de la seva collaboració al
setmanari Papitu. Aquesta caricatura repre-
senta un frarot tan extremadament lleig que
llinda en el monstruós. El Pare X., caputxíDelegada que no po4 oblidar	
del convent 'de Sarrià, apassionat pels di-
buixos, visita sovint la collecció Partagàs.Siguem sincers. Les dones—estrangeres- 
En descobrir (tal dia farà un any) la cari-que assistiren al Congrés dels Pen Clubs,	
catura del frare, el cor li féu un salt : aque-no eren pas el que se'n diu boniques. 	
lla caricatura era la vera efígie del Pare Y.,Hi havia una excepció, naturalment. Era	
caputxí de l'esmentat convent. Li mancàl'excepció de la regla.

L'excepció era una delegada búlgara.	 temps per a comunicar-ho al seu superior.
La jovenalla del Congrés—els pàrvuls, se-	—Impossible !—respon aquest—. No pot

gons En Bertrana—es disputaven per acom- existir caricatura del Pare Y., perquè la
panyar-la.	 seva lletjor no pot ésser superada.
Ara li tocava el torn a En Riquer, ara a
	

El P. X. sentí l'amor propi ferit per aques-
l'Ignasi Agustí, ara a En Joan Teixidor...	 ta resposta ; demanà la caricatura al col-

La conversació, però, no resultà mai mas-	 leccionista, i la féu circular pel refetor el
sa agradable.	 dijous següent, l'únic dia de la setmana que

Aqueixa delegada feia poc que s'havia di- és permesa la conversa als fills de Sant
vorciat, i cada cinc minuts només feia que Francesc. La caricatura passa gaiament de
parlar del seu ex-marit,	 barbassa a barbassa, fins a parar sota la

—He vingut a Barcelona per oblidar, sa- més esponerosa del P. Y. Aquest s'hi reco-
beu?—confiava als seus admiradors. 	 neix, potser reté una exclamació non santa,

Però en llac d'oblidar, recordava.	 i es sent desgraciat fins que entri al Pa-
Es va arribar a fer pesada.	 radís.

Els homes són dolents àdhuc al llindar
Mussolini i els regionalistes	 del Cel.

La gent de la Lliga adopta sempre un
to, en el seu diari, que qualsevol afirmaria,
en llegir-lo, que sense els regionalistes no
sortiria el sols
ueO t .fia Veu diu una cosa. cal nuiar-hi

La Veu és la veritat, toca la ':veritat i res
més que la veritat.

Això no és obstacle perquè, dissabte pas-
sat, La Veu, a dues columnes, donés la
nova que Mussolini havia refusat d'acceptar
la fórmula de solució del conflicte italo-abts-
sini.

El mateix dia, gairebé tots els diaris de
Barcelona, millor informats, deien el con-
trari.
Ah! Però La Veu no es considera vençuda.

—.Ja veureu com Mussolini—comentava un
redactor—ens farà quedar bé, a la llarga.

—Qui sap ! — respongué un tranquil —.
Com que ara maneu!

Era una al4ra"Isla"
Francesc Madrid ha escrit un llibre.
Sobre el 6 d'octubre?
No. En Madrid va endarrerit. El llibre

que ha escrit tracta del 14 d'abril.
En aquest llibre, es parla de La Marse- 

Gase+illa originalllesa i del seu autor.
En Madrid diu : Villiers de l'Isle Adam.	

Li agradava explicar xafarderies dels com-Volia dir Rouget de l'Isle.
Aclarim, fent honor a la veritat, que el panys. D'un d'ells, gairebé contemporani seu,

propi Madrid fou el primer d'adonar-se de repetia sovint la següent anècdota:
Van encarregar-li una gasetilla d'un actel'errada.

Ell mateix ens l'ha confessada	 polític que s'anunciava sota els millors aus-
—Tenia l'Isle al cap i m'hi vaig perdre... picis. L'orador era eloqüent, el tema polític

a tractar candent, el partit era nombrós...
I escriví el següent

uEl ilustre político don Fulano de Tal dará
pasado mañana conferencia en el Círculo
Tal bajo el tema Cual.»

I a sota, a manera de colofó:
«Se teme un lleno.)>

EI respecte abans que res

Aquesta era d'En Riera. Sánchez Ortiz se
li va queixar un dia que, quan feia algun
article, tractava els polítics amb poc res-
pecte.

—Usted escribe — li va dir — «da política
de Sagasta, Ios presupuestos de Villaverde...
Hay que decir : ida política del señor Sa-
gasta, los presupuestos del señor Villaver-

de...»
L'endemà, En Riera li va lliurar un ar-

ticle. Parlava de Dant i, atenent la reco-
-	 manació, començava dient

«La inmortal obra del señor Dante Ali-
ghieri...»

Fraferni4a4

El fracàs d'un crí4íc

S'ha mort l'August Riera. Era un dels
perigdisae més ells. Kedáctgr_ @»_cap de^
rigit per Sánchez Ortiz, s'apuntà un èxit
definitiu quan, en esclatar la guerra ruso-
japonesa i encarregat de fer-ne la crònica,

augurà, contra l'opinió més estesa, la vic-
tòria per als japonesos.

Era l'home més excellent del món, encara
que tingués fama de cascarràbies. Li plaïa

explicar el seu fracàs com a crític teatral.
Sánchez Ortiz li va encarregar, una nit, la
crítica d'una estrena, que no va plaure a
En Riera. A dos quarts de dues del matí
comparegué a La V anguardia amb una quar-
tilla que deia així

«Anoche se estrenó en el teatro Tal la obra
Cual. La comedia es mala; los actores, pé-
simos. El público estuvo ala altura de una

y otros.»
Sánchez Ortiz, astorat, llegí aquella «dar-

rera hora».
—Pero, ¡ hombre de Dios ! — li digué —.

Esto no es una crítica ! ¡ Esto es un suceso !
I ací s'acabà En Riera com a crític.



Trinxera conquistaria als bolivians

Indis davant llur cabanya
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"Mona parfuriens"
En Paco Condomines era una de les grans

esperances de les japs, però a desgrat d'ha-
ver citat, ei una causerie seva, Lleó XIII i
Angel Herrera, causà una gran desillusió,
perquè es mostrà enemic d'una excessiva
Intervenció social i política de la dona, es-
sent així que les sòcies d'Acció Popular mal-
den per obtenir sempre la major preponde-
rància en juntes i juntetes.

—La verdad, me ha parecido muy anti-
cuado !—exclamava la senyora Mònica Ibar-
rola de Batista.

—Yo no me atrevo a opinar, porque se
trata de un debut. A medida que vaya co-
nociéndonos, ya variará de criterio !—con-
testà la bellíssima senyora de Coll.

La reversió de la línia 1
Allò de convertir en autobusos els tram-

vies que van de la Rambla a Sans, no ha
reeixit. De moment, es fa la reversió a
l'Ajuntament i s'autoritza la Companyia per
a continuar l'explotació de la línia durant
un any, en condicions a determinar, luen-
tre no s'estableix un nou pla de conjunt de
comunicacions.

Fet i fet, aquesta mena de statu quo ens
sembla, de moment, la més práctica. Quan-
tes desgràcies, quantes topades, no haurien
tingut els autobusos passant per carrers tan
estrets com aquells?

Ha vingut, doncs, a confirmar-se aquella
frase que, els primers dies del projecte, pro-
nuncià un periodista a l'Ajuntament : «Pri-
mer passarà un camell pel forat d'una agu-
lla, que un autobús pel carrer del Carme».

Els que van a peu
En Costa i Déu, que amb això de la indu-

mentària sempre va a tres quarts de quinze,
s'admirava de ]'elegància impecable del seu
collega en el servei de premsa de la Gene-
ralitat, senyor Lluís Ferrer; el qual no des-
empara mai el barret fort i l'americana
creuada, però arribà al paroxisme en veure
que el Brummel dels periodistes guiava un
magnífic quatre places

—No ho entenc, perquè també és de la
Lliga, com jo!

—Sí, però no el paguen a La Veu—sub-
ratllà En Modest Sabaté.

El príncep s'enyora
The New York Herald publica unes de-

claracions de l'ex-príncep d'Astúries en les
quals confessa: «The five months that we
Nave been separated seem like five years».

—El pobre, cinco meses separado de su
mujer ; no es un chico afortunado !—excla-
mé la comtessa de Lacambra.

—Más le vale, al punto que han llegado
las cosas!—sospirà la senyoreta Maria Fle-
quer.

`Tu quoque"
La gran illusió de l'ex-príncep, que se-

gons The New York Herald sembla més
fort que quan s'embarcà la comtessa de
Covadonga, la seva muller, és pujar al cap-

__xi...--.....4 -,.--- d...=.i-.-.-,_ _.o.ra...1..^wiob,--_.wni,..a
un bon partit de futbol i anar a Hollywood,
encara que—diu—no s'ha traçat definitiva-
ment un pla d'aquesta mena.

—No me lo digas, que sería el colmo de
la humillación !—somicava En Pepín Ber-
tràn i Güell.

—No te dé pena; que no llegará a subs-
tituto de Maurice Chevalier! —li digué, con-
hortador, En López Manduley.

Ganes de rondinar
El F. C. Barcelona ha contractat un fut-

bolista argentí per a la seva davantera. Es
tracta d'un extrem -esquerra i es diu Fer

-nàndez.
Aquells socis eternament rondinaires no

han sabut estar-se de censurar aquesta ad-
quisició d'una manera tan pintoresca com
absurda :

—Fernàndez, precisament? Tants diners
que ens costa i amb aquest cognom tothom
es pensarà que l'hem anat a buscar a Ma-
drid.

Cinema amateur
En el sopar d'homenatge als delegats es-

trangers que han vingut a la nostra ciutat
amb motiu del Concurs Internacional de Ci-
nema Amateur que acaba de celebrar-se, els
cineistes catalans es mostraren uns virtuo-
sos en matèria d'atencions i delicadeses en-
vers els illustres — cineísticament parlant 

—visitants.
El delegat l'Holanda no sabé estar-se d'ex-

clamar amb una gran admiració
—Em fa l'efecte que m'heu pres pel rei

d'Holanda 1

Discurs a dues veus
Durant aquest sopar l'afable representant

d'Holanda s'aixecà a pronunciar un discurs
en francès. Com que les gncallades sovinte-
javen, el delegat de França, el popular Pierre
Boyer, cada vegada que això s'esdevenia, li
oferia l'adjectiu i li 'facilitava la paraula
introbable.

L'holandès se'n mostrává encisat, però en
certa ocasió, convençut que el seu espontani
collaborador no l'havia interpretat gaire fi-
delment, volgué fer constar:

—Bé, senyors ;, de moment deixem-ho així.
Però que consti que jo volia dir una altra
cosa.

Quilòmetre 48 del caml
de Villa Montes

La sisena companyia del regiment d'in-
fanteria Rubio Nu, la meva companyia, és
a l'acantonament de repòs, després de cinc
mesos seguits de primera línia. Però no tan
lluny de la línia de foc, car seguim rebent
de tant en tant alguns obusos bolivians es-
garriats, sense comptar la visita regular dels
avions de bombardeig ; però no es pot ésser

exigent al Gran Chaco. Ja és prou bonic
que puguem caminar normalment sense
veure'ns obligats a ajeure'ns a terra cada
cinc metres. En la trinxera, al capdamunt
de l'alegria, el meu ordenança José Paniaga
m'havia confiat :

—Quina sort anar a descansar! Per fi ens
podrem rentar, escriure cartes, dormir de
nits, dormir de dies!...

Els homes es renten, i fins escriuen car-
tes, però no per això dormen més. Potser
encara no hi estan avesats, i sobretot els
agrada massa la guitarra. Mai, mai no hau-
ré sentit tantes guaranías com en aquest
acantonament ; comença el matí i sovint
dura tardíssim de la nit, a la claror dels
focs del bivac. Llàstima només que no hi
hagi dones ! Cap Madelon pels voltants im-
mediats, i el campament indi més pròxim
és a seixanta quilòmetres ; és una mica
Iluny per anar-hi a canviar galetes. Els sol-
dats se n'aconsolen cantant llurs amors.

Raquelita la meva estimada és*més bella que
bla nit.

^Ls 5eza s ü ssos riegrés ém rt ástórnen el cor
i les seves besades m'encenen, m'encenen la

[sang.

Aquella nit, a dues passes del ranchito on
m'estatjo amb dos oficials de 1a companyia,
el segon sargent Bogado, poeta autèntic,
autor d'unes quantes cançons de guerra, cè-
lebres en tot el front, voltat d'un cercle
d'admiradors, glorifica amb la guitarra l'he-
roisme de la señorita Ramona, Ramona la
intrèpida, l'orgull de les noies del Para-
guai.

La cançó és bellíssima ; ja us la diré una
altra vegada ; però voleu saber ara la his-
tòria de la bruna Ramona? Comença a la
batalla de Nanawà en juliol de 1933•

L'noan H

En la línia paraguaiana dos soldats espe-
ren l'hora H, ajaguts costat per costat.

—No hi vagis—implora el primer — ; no
saps combatre. Et mataran ; fuig, ara que
encara tens temps ; vés-te'n a les colònies
mennonites ; t'hi recolliran...

—No—respon l'altre—; et seguiré pertot;
els bolivians no em fan por...

—Si et quedes, vaig a trobar el capità i li
explico tota la veritat!

—Si fas això, m'alço de seguida i corro
cap a les línies bolivianes !

—Per darrera vegada, vés-te'n ; el teu lloc
no és ací!

—Qué importa, Miguel! Ja no tenim fa-
mília... Cal venjar Juan i Pedro...

L'hora H... Adelante!, crida el capità.
Adelante bor el Paraguay !... Els dos sol-
dats es llancen amb llurs camarades, arri-
ben junts tots dos a la. trinxera boliviana.
El rrés jove a penes sap manejar el fusell,
però a grans cops de matxet el seu company
abat els adversaris més perillosos. Una bala
l'estén a terra ; mig s'alça

—Vés-te'n. Fuig, Ramonita —• crida a
]'altre.

Però Ramona, la seva germana, no de-
serta pas del combat. Llença el fusell, recull
el matxet del seu germà, s'abraona com una
fúria contra els bolivians, pega a tort i a
dret... El seu exemple inflamà els homes
de la companyia ; la posició boliviana és
conquistada.

Esgotada pel seu esforç, Ramona s'esva-
neix sobre el cadàver de la seva darrera víc-
tima. Hom s'adona a la companyia que
aquest quinto arribat el dia abans i amb
qui s'ha fet una mica de broma per la seva
petita estatura és una frèvola noia i que
ara, presa de pietat, sanglota a la vista de
la mortaldat...

—Volia defensar la meva pàtria—diu als
oficials que la interroguen—. Els bolivians
han mort dos germans meus a Boquerón
potser també han mort l'últim que em que-
da. Jo volia venjar-los.

Per sort, el seu germà Miguel només està
lleugerament ferit. En pocs dies està bo. Li
concedeixen un llarg permís. Ramona l'a-
companyarà...

Tothom sap que les oficines militars con-
cedeixen una gran importància al formu-
lisme del paperam. El salconduit del Quar-
ter General lliurat a Ramona es conforma
a la tradició. Està redactat així

«Ordre d'evacuació. El soldat Ramona X.
està autoritzat per l'Estat major del Chaco
a tornar al Paraguai. Serà exclòs de les
llistes de marxa cap a la zona de les ope-
racions per un temps indeterminat. Motiu
canvi de sexe.»

Avui Ramona és infermera' en un hospi-

tal militar de Concepción i consagra la seva
vida als ferits.

Els homes de l'hospital li diuen la San-
tita.

La nit següent (la meva darrera a l'acan-
tonament ; demà canvio de sector) estic invi-
tat per un grup d'oficials d'artilleria de la
divisió, alegres i simpàtics xicots. Un d'ells
ha dut del seu darrer permís un aparell de
ràdio. Havent sopat, l'insta•la davant de
llur ranchito edificat en una petita clariana,

i escoltem un concert de música de dansa
de Buenos Aires: unes alegres rancheras
succeeixen a uns tangos nostàlgics i unes
trepidants marineras peruanes. Som uns
quinze. En el grup hi ha dos comandants.
russos, ex-oficials de l'exèrcit Wrangel i

Tipus d'índia

allistats voluntaris per la durada de les ope-
racions.

L'exèrcit paraguaià compta una trentena
d'aquests oficials russos ; el de graduació
més elevada és coronel i mana un regiment
d'infanteria al front de Ballivian. Formen
la gran majoria dels oficials estrangers vo-

luntaris. En els primers mesos de la guerra,
seixanta oficials argentins havien ofert llurs
serveis. Van fer sensació pels uniformes
gorres amb viseres daurades, xarreteres, bal-
drics, esperons, botes de cuiro ros, binocles
de preu, cantines luxoses, res no els faltava.
El clima del Gran Chaco i la pols els degue-
ren desplaure, o bé l'alimentació, no se sap
exactament què. Fos el que fos, el fet és
que en menys de tres mesos tots foren recla-
mats per llur cònsol i desaparegueren.

Un tinent del grup proposa:
—Digues doncs, viejo. esperant «d'hora

del Chaco», si busquessis l'estació de La
Paz? Què deuen explicar aquests maleïts
bolis?

L'estació de la capital boliviana és trobada
tot seguit. Tenim sort, el speaker parla de
nosaltres i del Chaco.

—Bolivians, alegreu-vos ! El nostre inven-
cible exèrcit al servei del dret i de la justí-
cia, acaba d'endur-se'n una victòria al camí
de Villa Montes. El front dels guaranís ha
estat romput en una profunditat de tres qui-

lòmetres. Les nostres valentes tropes han
capturat centenars de presoners. Bolivians !,
la victòria final és pròxima. Viva Salaman-
èa! Viva Peñaranda! (I).

Una dolça hilaritat sacsejà la nostra assis-
tència.

—En tres quilòmetres !—diuen—. Ja hau-
ríem d'ésser presoners !

—No tan estúpids, d'altra banda, amigos.
En temps de guerra, la ràdio és una gran
cosa. Nosaltres guanyem batalles, però el
món exterior ho ignora.

—Falten deu minuts per a les nou—diu
algú—. Vaig a avisar els homes.

En alguns minuts ]'efectiu de l'acantona-
ment, quatre companyies, s'ha aplegat dar-
rera nosaltres. Tres-cents homes potser...
S'han acabat les guitarres i les cançons;
el silenci és tal que hom distingeix en la
llunyania ]'espetec de metralladores.

«ARTURO QUERIDO!»

Les nou en punt.
«Ací, l'estació de la capital Asunción—

anuncia una veu en el difusor—. Aneu a
sentir l'Hora del Chaco, organitzada cada
setmana per la Creu Roja. Durant aquesta
hora, els pares, promeses, o els amics dels
combatents els dirigiran algunes paraules.»

D'un sol gest, oficials i soldats es desco-
breixen i resten en posició de ferms.

EI speaker reprèn
— Atenció! Homes del Chaco, escolteu bé.

Modesta Henríquez va a parlar al seu fill
Roberto.

Una veu tremolosa s'eleva.
—Ja he perdut tres fills al front ; ara

parlo amb l'únic que em queda. Demano
a Déu nit i dia que el protegeixi ! Roberto,
Roberto ! Sóc jo, la teva mare. Em sents?
Estàs bé? No pateixes massa? Em sents?
Ets viu? Ets viu, no?

Un silenci. L'angoixa ens estreny el cor
a tots, ens imaginem aquesta mare dolo-
rosa, les mans juntes en un prec fervent,
aguantant-se amb prou feines els sanglots...
Però supera la seva defallença. Amb una
veu més ferma, reprèn...

—Mi pequeño, vius? N'estic segura. No
t'amoïnis per mi. Estic bé. Tingues ànim.
Fins aviat.

Altre cop la veu del speaker
—Josefina Ibarra parlarà amb el seu ma-

rit Arturo,
Una sorollosa exclamació s'escapa en al-

gun recó de les files. Ibarra ! Però s'imposa
silenci a l'interruptor.

Joveníssima, tendríssima, una veu de dona
s'adreça a nosaltres

—Arturo querido... Aquest matí t'he en-
viat un paquet, tabac, cigarrets, una mica
de canya, i la fotografia del menut de casa.

Es un homenet de debò ; ja sap dir el teu
nom... No ens falta res... Escriu-me sovint
i para atenció. El nen està amb mi. Vols

:,h-;u?... —tale—xiuxiueja una veu lo-
fantil—. Papá querido. —Veus, Arturo, com
parla bé. 1 pesa, saps? A reveure. Escriu

-me aviat.
Allà baix segueix la desfilada.
D'altres mares parlen a Ilurs infants, mu-

Ilers, germanes, promeses, padrines de guer-
ra, pares, amics... Un gran alè d'esperança
i d'amor travessa la nit del Chaco.

Una germana :
—La casa és ben trista sense tu... Torna

aviat bo i sà... Cada dia vaig a seure a la
teva habitació i pensa en tu.

Un pare:
—M'anuncies en la teva última carta que

t'han nomenat segon tinent. Estic orgullós
de tu...

Una promesa :
—M'han dit aquí que les meves paraules

volen molt alt en l'aire; així Déu les sen-
tirà.

Algunes cares s'illuminen bruscament de
felicitat en els grups de soldats. Han sentit
llur nom, i tat seguit després els éssers que
els són cars els han parlat, els han dit que
els estimaven, que pregaven per ells.

L'Hora del Chaco s'ha acabat. L'ordre
i el silenci queden romputs. Els homes es
donen grans cops a l'esquena, fan riallades
interminables, feliciten els afortunats als
quals hom ha parlat.

—Un moment, soldats—mana el capità
de la nostra companyia—. Qui ha cridat ara
fa un moment?
Un soldat s'avança.
—Jo, mi capitán! -
—Així tu ets Arturo Ibarra. Et felicito

per la dona i pel nen, sortós... però no po-
sis aquesta cara. Què et passa?

—Arturo Ibarra, mi capitán, era paisà
meu ; ha estat mort fa tres dies...

JEAN ALLOUCHERIE

(Seguirà)
(Copyright Opera Mundi)

(*) Vegi's MIRADOR, núms. 316, 357, 318,
3 1 9, 3 21 , 322 , 3 23, 326 i 327.
(r) President de la República i genera-

líssim, respectivament.

Pen Club. — He tingut el gust d'assistir
a les sessions del Congrés dels Peo Clubs
celebrat la setmana passada al Casal del
Metge. Mai no havia pres part en aquesta
mena de reunions i he de confessar que els
escriptors som, de totes les persones que es
reuneixen en congressos o festivitats per l'es-
tíl, les més desguitarrádes, les més plenes
de vaguetat, de fum i d'incoherència que
existeixen. Els debats del nostre congrés es
produïen damunt d'uns temes acordeònics,
d'aquells que es poden arronçar i estirar
fins a l'infinit i sobre els quals és difícil de
concretar res i d'arribar a acords positiús.
Un dels temes que vàrem tractar amb més
passió i més entusiasme, fou el referent a la
llibertat de l'escriptor davant de la situació
política d'un país. Es parlà dels països de
règim dictatorial i de la vida cohibida i as-
fixiant que en aquests països menen les plo-
mes dels escriptors, controlats, perseguits i
marcats per la policia i pels governants.

Es tractà d'enviar un manifest del Fen
Club als governs opressors i dictatorials;
naturalment que els governs es riuen i es
riaran i s'han rigut sempre dels manifestos
dels intellectuals. Aquesta qüestió és vellís-
sima al món, i per part dels pobres escrip-
tors no crec jo que tingui resolució ni pedaç
de cap mena. Sòcrates va plantejar la qüestió
a Atenes i se'n va fer la cicuta. Tota la
història d'Europa està plena d'escriptors em-
presonats, exiliats, penjats, cremats i esquar-
terats perquè en certs moments llurs escr ts
no han acabat de fer el pes als poders cons-
tituïts. Avui dia a Itàlia — encara que Ma

-rinetti en el nostre congrés volgués pintar-
nos la cigonya —, a Alemanya, a Rússia, a
Iugoslàvia, hem pogut veure una corrua de
casos concrets, que demostren fins a quin
punt arriba la feblesa dels Pen Clubs i de
totes les societats similars que vulguin de-
fensar la llibertat i els drets de l'escriptor.

Jo, que sóc liberal — em penso ésser un
d'aquella mitja dotzena de liberals que res-
ten —, no cal que digui que sóc partidari
acèrrim de la llibertat de l'escriptor ; però
no ens fem illusions, tal com les coses es
presenten al món, ni siguem tan càndids de

creure que a un home de lletres, pel sol fet
de produir literatura, se li hagi ple considerar
una pell diferent de la dels altres mortals.

Si una situació, si un règim, estan en pe-
rill o creuen necessària una duana rigoro-
síssima que afecti les persones, els fets i
les idees, per injust que sigui el procediment
de la situació o del règim, si té una torça
i una policia a la mà, no estalviarà cap
escriptor per molt bé que escrigui i per molt
meravelloses que siguin les seves obres.

Naturalment que això és injust, des del
nostre punt de vista liberal, però no es pot
negar que és humà, que és biològic i ells us
diran que és polític. Nosaltres els escriptors
catalans, com els d'arreu del món, hem pas-
sat temporades en les quals s'ha confós la
simple literatura amb la política, en el en-
ten dels censors governatius, i en aquest
sentit n'hem passat de totes. No hem arri-
bat, naturalment, pl fet que als escriptors
se'ns analitzi la sang i se'ns expulsi per
qüestions de caràcter ètnic. Es possible que
el dia que manin uns homes extremistes i
estúpidament dogmàtics, tant si tiren cap a
la dreta com cap a l'esquerra, ens passin
coses per l'estil, si és que un dia els nostres
governants es dediquen a fer de mones d'i-
mitació d'altres governants antropoides allu-
cinats i furiosos que estan de moda en al-
guns llocs d'Europa.

Desgraciadament, el liberalisme cada ve-
gada va més coix i fa més ensopegades i
aviat ja na se'n cantarà gall ni gallina. Es
per aixa que em semblen puerils i inútils
aquestes nobilíssimes aspiracions manifes-
tades en el	 rer congrés del Pan.

Jo trobo que per posar-nos a to amb el
gest autoritari i rígid que es va pintant a
dreta i a esquerra, els escriptors hauríem
de manifestar-nos en una forma que potser
tindria més eficàcia que aquesta tendra lli-
bertat que demanem. Hauríem de proposar
un règim de censura rígida per als escrip-
tors, però no una censura que tingués rela-
ció amb la política o amb la policia d'un
país, ni que tingués res a veure tampoc
amb l'ordre moral ni amb l'ordre religiós,
sinó una censura netament de caràcter Ii-
terari.

La literatura del món passa una etapa
de confusió ; dintre d'aquesta confusió lite-
rària tot és possible, tothom té dret a pro-
duir-se, a escriure i a publicar. Jo trobo que
els Pen Clubs s'haurien de preocupar de
demanar tota mena de duanes i tota mena
de censures contra la falsa literatura. Com
que això ja veig que seria dificilíssim de
controlar, per falla dels burots i dels censors,
s'hauria, si més no, d'exigir als escriptors
un mínimum de gramàtica, un mínimum de
sentit comú, un mínimum de coherència,
de claredat i d'honestedat literària.

Els Pan Clubs podrien fer en aquest sentit
un gran servei a tots els països. Especial-
ment en el nostre una tasca d'aquesta mena
seria molt productiva per enlàirar el to lite-
rari del país.

Aquella teoria que el paper s'ho deixa es-
criure tot, hauria de tenir un límit. En el
periodisme, en la novella, en la poesia i en
el teatre serien meravelloses unes lleis pro-
hibitives amb un fi i una intenció purament
literaris.
Jo estic segur que els governs no faran

mai cas dels acords d'un Pan Club sobre la

llibertat de l'escriptor ; en canvi és possible
que fessin cas de les suggestions d'un Pan

Club per a desidiotitzar la producció lite-
rària d'un país, i si les coses s'orientessin
en aquest darrer sentit, potser tots plegats
sortiríem guanyant alguna cosa.

Josel' M.R1.A De SAGARRA

EI Dr. Josep Alomar Estadas
MEDICINA GENERAL

i
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EL REI D'ARABIA SENSE CORONA	 •	 L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

u	 M
Lawrence

II•an
los d'abandonar les rivalitats entre tribus	 ^•^
i unir-se en guerra santa contra l'enemic
comú.

L'estudiant d'Oxford, l'arqueòleg desin-
teressat de les coses d'aquest món, havia
arribat a ésser el secret animador d'unes
tropes temibles i un volador de trens. L'al-
mirall Wemyss i el general Allenby no te-
nien altre conseller que ell, i ell, aquell xe-
rif ros quasi albí, de baixa estatura, feia
el que volia, sense tenir per res en compte
I Alt Comandament. L'Intelligence Servlce

Prodigi de règim

Pilsudski, que admirava tant Napoleó, ha
mort de la mateixa malaltia que aquest : un
càncer de l'estómac. Ja feia terQs que no
es feia illusions sobre la seva sort.

—A veure, doctor—digué a l'especialista
vienès W'enskebach, cradat urgentanent a
Varsòvia —, encara he de guanyar dues o
tres petites batalles. Digueu-m'ho clar : tin-
dré temps?

—Un mes potser, o tres, o un any...
—Un mes és poc i un any és nwssa. Po-

sem-hi tres mesos—digué el mariscal.
I es posà a treballar en el seu testaanent

polític i a enllestir la Constitució recentment
aprovada. A fi de no minvar el temps de
vida que li quedava, feia «prodigis de rè-
gimn, segons ell: de cent cinquanta cigar-
rets diaris fue fumava (récord . batut per
Kemal Ataturk), aconseguí fumar-ne només
cent vint .

La segona quinzena d'aquest mes ha es-
tat rica en esdeveniments internacionals de
remarcable importància. Els treballs diplo-
màtics, d'altra banda, fa algun temps que
es descabdellen ininterrompudament a fi de
resoldre problemes que sembla que cada
vegada es compliquin més. Si es tracta de
mala fe o insuficiència dels homes, o bé
d'inexorabilitat del destí, és cosa que ja
dirà la posteritat, encara que a nosaltres
ens fa l'efecte que aquelles dues primeres
coses anomenades són les causes pri ncipals.

De Stresa a Addis Abeba

El fet és que tothom vol que es consolidi
la pau i tothom creu que per a això cal
una entesa general entre tots els països,
cosa que per ara r,o s'assoleix. Quan s'ar-
riba al moment de passar, cíe les paraules
als fets, surten obstacles insuperables.

Els esdeveniments d'aquests dies darrers
van d'un discurs d'Hitler i un altre de
Baldwin a una sessió molt agitada del Con-
sell de la S. de les N. i un discurs de Mus-
solini. Parlem-ne breument.

e*#

saya així, però aleshores a Berlín seguien
unes normes de maquiavelisme diferents de
les que ara segueix el Tercer Reich.

Baldwin no ha perdut temps, i l'endemà
mateix, a la Cambra dels Comuns, ha res-
post a les veus de Berlín amb un discurs
que no diu en el fons res d'especial — si
s'exceptua una violenta cíerega a fons con-

tra la prostitució de la intelligència dels
científics esmerçada a trobar nous mitjans
de destrucció —, però que és una mica cu-

rióe perquè, mentre sembla voler demostrar
confiança en el pacifisme hit-
leriá, demana als diputats 1'a-
provacio de la llei que triplica

<-'	 l'aviació militar britànica.
Es veu doncs que els angle-

sos presten fe als alemanys
només verbalment ; però quan

•	 es tracta de fets, ja és una
.L	 altra cosa.

No ha passat per alt tot el
.	 qué ha dit el canceller del

Reich respecte a Itàlia, amb
la qual creu no tenir cap di-
vergència. I Austria, doncs?
Es aquest un interrogant que

sempre resta suspès com una
amenaça, ja que Hitler ha de-
clarat prou que no renuncia a
l'Anschluss.

Perú mentre la premsa de
tot el món comenta variada-
ment el discurs de Hitler, el
Consell de la S. de les N. —
presidit per primera vegada
per Litvinoff — ha hagut d'o-
cupar-se de la greu divergèn-
cia italo-dtiàpica.

dres una conferenoi	 ,:.re L wrence. En

rebia incomptables proposicions de matri-

moni, i fugia de Londres per a amagar-se,

quinze dies, el reti d'Aràbia sense corona

sobretot d'una incansable comtessa italiana

que duia un rellotge al turmell.

Lawrence com a estratega. Quan els dos d'abans de la guerra, ni tampoco no se'n po-

Tants a tants	 demna que li infligí Ginebra, i menys encara

homes - es trobaren a la Conferència :le la 
dia esperarsoviets,u 	

actitudm
n ys vio lentaen-

Pau, el mariscal digué

guerra a Siria amb els àrabs. Sereu vós que
ls dirigireu? 	

ci El 
1 nt ad

e	
u	 'aquells que ens sembla més in-

f
ranceses, sl—respongué Lawrence —. Ales- c oons amb ^ r mostren lsfa le males i finseel

ficaré la meva reputació 
adquirida al front això no pot haver-hi pau 

a Europa. Aquesta
hores ho f

a

ria amb gust.	 P

occidental per anar a combatre-us en el vos- afirmació 
ela

exacta, 
però només f lleial d At

tre terren

y

, aneu errat.	 1 „,nva an,h Franca en el concert europeu

El mariscal Foch tenia molta estima per ten l'exèrieat alemany a la mateixa situació

—Sembla que avaat França tindrà una una de les etiquetes de la mercaderia na-

—Si vós maneu personalment les trotes teressant, és el que es refereix a les negocia-

—Si us creieu—objectà Foch—que sacri- tesa entre Berlín i París, perquè, diuen, sense

.y'y,	 -1, ,	 ......_ .	 ,.	
un menys que els famosos de Wilson--la po-
lítica exterior del Reich, i no ha fet sinó re-
petir coses dites ja moltes vegades; pel que

sió---que hauria estat un suïcidi—a la con-

sants.
fa a les coses noves, són ben poc interes-

una reforma d'aquelles lleis militars que por_

Ningú no podia esperar d'ell una submis-

p
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L'any 1898, Guillem II havia cregut ho-

menatjar Saladí amb una corona de llorer

en bronze amb aquesta inscripció digna del
personatge : «Un gran emperador a un al-
treo, que ja havia irritat l'arqueòleg que

era Luwrence abans de la guerra. Quan,

després que les ciutats d'Aràbia queien l'una
darrera l'altra en poder de les tropes dels
fills de Hussein, Faiçal entrà a Damasc,
el primer que féu Lawrence fou retirar aque-
lla corona, que ara adorna el despatx del

director del Museu de l'Exèrcit Britànic.
Després de la pr'esa de Damasc, Law-

rence es tragué la daga recortada i amb
beina d'or dels prínceps de la Meca, el ves-
tit blanc, i marxà a lliurar una altra batalla

la de la Conferència de la Pau. Els aliats
havien promès la independència d'Aràbia,
però França no volia deixar anar Síria, i

Lawrence es convertí en enemic de França,

contra la qual fomentà la insurrecció, de

Palmira a I)amasc.
Després, cansat, es retira a Anglaterra,

en una caseta aïllada d'un poblet, a llegir
els clàssics grecs en l'original. Hom l'asse-
nyala a l'Afganistan, al Nord d'Africa, a
tot arreu on després hl haurà disturbis. Però
aneu a saber mai què hi ha de cert en tot

això .
Pres de la nostàlgia del desert, aquest

home que fuig del mód i de la notorietat,

refusa honors i condecoracions, i malgrat

el seu grau de coronel, s'inscriu amb el

nom de Shaw com a simple soldat d'avia-

ció. Es com un tal Shaw que anant en

moto ha topat amb uns ciclistes i s'ha frac-

turat l'espinada, que ingressa a l'hospital

i hi mor.
Des d'ara, Lawrence pertany a la histò-

ria, en la qual entrara com a gran aventu-
rer, d'aquests aventurers com Clive i Gor-

don, per exemple, als quals deu Anglaterra,
respectivament, ]'India t el Sudan.	 W

El caporal de la Premsa

Al III Reich, com ja han dut tots els aa-

ris, s'ha publicat un decret gràcies al qual,
pràcticam, ent, només podran subsistir els pe-

riòdics nazis.
Qui és, s'hauran preguntat molts, aquest

Amann que firma el decret? Es simplement

un company d'aranes de Hitler, que ja era

caporal quan el Führer només era soldat

ras. En aquells temps, en les trinxeres,
Aman» ja es distingia per la seva aversió
als periòdics i ats periodistes, i l'expressava
començant amb la frase de ritual: «Si em

deixesan fer a mi...»
Anys rnés tard, Amann fou dels primers

a sumar-se al movimeaat de Hitler. Aquest

li conservava encara el respecte d'un 
soldat

ras envers un caporal. I quan, dotze anys

més tard, ha volgut una f èrula per a la
premsa, Hitler ha pensat en Amann.

Un caporal dictador de la premsa alema-
nya. El mateix Frederic el Gran no hauria

trobat res millor.

La coFleccib completa de
MIRADOR pof eonsulfar• 	 Hitler ha fet, en l'alludit discurs seu, u

aran elogi dels anglesos i reconegut llur s

sea 1 Arsiu Hisfóríc de a '-^m^^:^ maYtr;ma. Vori Tirpitz no ha pen-

Ciufa4 (Casa de l'Ardiaca)

Thomas Edward
La notícia de la mort d'aquest personatge

llegendari no ha deixat d'anar acompanyada
d'una mica d'escepticisme. Qui sap si no-
més ha mort oficialment i ressuscitarà, sota
un altre nom, en qualsevol recó de món on
calgui defensar els interessos permanents
d'Anglaterra en una forma al marge de les
cancelleries, sense escrúpols i tirant al dret?
Qui sap si realment ha mort, però d'una
mort d'agent secret quan ha deixat d'ésser
útil i àdhuc s'ha convertit en perillós? No
és la primera vegada que es parla de la
mort de Lawrence, però ara
sembla que va de veres. Amb
tot, és tal la llegenda que au-
reolava el personatge, que to-
tes les fantasies són permeses.

Thomas Edward Lawrence
es revelà gràcies a la guerra,
sense la qual no hauria pas-	 ' ... -'•
sat de simple scholar d'Ox--- -
ford, amic de llegir els clàs-
sics i dedicat a l'arqueologia,	 t
en comptes d'haver estat el
més formidable enemic de
l'Imperi Otomà -- i, natural-	 '	 é
ment, de l'Alemany — i falli-
berador de dues "l'erres San-
tes, la Palestina, que ho és
dels cristians i dels jueus, i	 rv µ

l'Aràbia, que ho és dels mu-
sulmans.

jF iF iF / .

Per bé que nascut al País
de Galles, al comtat de Car-
narvon, Lawrence era origi-
nari del comtat de Galway,
a la costa occidental d'Irlan-
da, i en la seva família hi ha
sang escocesa, gallesa, angle-
sa i espanyola. Més de set se-
gles enrera, un ascendent seu,
Robert Lawrence, seguí Ricard Cor de Lleó li
a Terra Santa, i d'altres de més recents, a
Henry i John Lawrence, es feren cèlebres p
quan la revolta hindú. Hom diria que la h
família Lawrence ha sentit sempre l'atrac-
ció de l'Orient.	 p

Després de passar per Escòcia i França,
la família Lawrence — terratinents arruï-. 1
nats, com tots els irlandesos, en temps de v
Gladstone — s'establí a Oxford i el jove
Thomas Edward es preparà, a la High p
School, per a entrar a la Universitat. Coin-
cidint amb el gran Robert Louis Stevenson,
que aels plaers són més proñtosos que el
compliment del deure, perquè, a la manera s
de la gràcia, vénen sense esforços i són
dues vegades beneïts», Lawrence era un mal
estudiant que no sentia la menor inclinació
al treball metòdic i regular. Adhuc en ets
seus costums hi ha alguna cosa de la irre-
gularitat de la vida de les tribus amb les
quals s'havia de fer tan amic, més tard.
Passava llargues temporades dormint de
•dies i treballant de nits, estudiant literatura
medieval i obres militars, des de les guerres

les na ol^an,-de Ramsès i Juli César, a 	 p
•ques i la franco-prussiana.

Com a tema de la seva tesi d'Oxford,
Lawrence trià l'arquitectura militar del temps
de les Croades, i aconseguí convèncer els
-seus pares d'anar a Orient. Sa mare li
concedí dues-centes lliures i l'enrolà en una
expedició Cook ; però, tot just arribat a Bey-
routh, Lawrence es vestí com un indígena
i es passà dos anys recorrent el país. En
tornar a Oxford a presentar la tesi de llicen-
ciatura, encara li quedaven cent lliures.

Uns quants anys abans de la guerra, l'ar-
queòleg David George Hogarth, d'Oxford,
que havia començat a explorar la vall de
I'Eufrates a la recerca de restes de la civi-
lització hittita, se'n dugué Lawrence, pet

raó de la seva comprensió de la psicologia
indígena i el seu coneixement dels dialectes.

Quan volgué, declarada la guerra, ingres-
sar a l'exèrcit de lord Kitchener, Lawrence
fou declarat inútil per al servei i adscrit

a la secció cartogràfica del Caire, d'on passà
després al servei d'informacions. Mentre
Lawrence es morfonia, començà la itlsur-
recció del Hedjaz contra els turcs, i ell

s'adonà de quina carta es podia jugar con-
tra aquells aliats dels Imperis Centrals. De-

manà un permís de quinze dies i se n'anà
a veure Fatçal. Expira el permís, i Law-
rence no torna al Caire : es dedicava a po-

sar en pràctica tot el que havia après en
Cèsar i Xenofont. La guerra al desert d'unes
tribus de beduïns contra unes tropes orga-

nitzaes com , les. turques, havia de fer-se

segons una tàctica diferent de la que s'en-
senya a les escales militarse Un cos d'infan-

teria turc al mig del desert era impotent

contra aquells esparracats dalt d'un camell,
capaços de seguir dies i dies, sense haver
de tornar a la base de proveïment, el seu

enemic i tirar-se-li al damunt quan bada.

Sota la seva tenda, rosegat per la febre,

Lawrence comptava que els turcs, per a

dominar els insurrectes en un país de quatre-

cents mil quilòmetres quadrats, necessita-
ven ben bé mig milió d'homes, t només en

tenien cent mil.
Lawrence comença a recórrer campaments

nòmades i, malgrat ésser estranger i cristià,

sabia fer-se amic dels beduïns 1 convèncer-
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S'ha parlat molt de les de-
cisions preses en la Conferèn-
cia del Tres a Stresa. Però
encara més s'ha tingut ama-
gat. Hi ha temes que en una
entrevista com aquella no po-
den no haver-se tractat, i ; tot
fa creure, que un d'ells fou el
conflicte 'entre Itàlia i Abis-
sínia.

França, per raons de deli-
cadesa i d'amistat amb Itàlia,
ha adoptat una actitud neu-

tral. Però, quina ha estat l'actitud d'Angla-
terra ? Sobre aquesta qüestió, què han dit
Mac Donald i John Simon a Mussolini? No
se sap, però per alguna paraula pronunciada

pel Duce es té la sensació que sobre aquest

punt la política anglesa ha canviat. En efec-
te, qui ha pres a Ginebra una actitud ober-

tament hostil a Itàlia, ha estat Anglaterra.
No haurà estat per sentiments humanitaris,

j a que la nació colonitzadora més gran del
món no es pot deturar en aquests senti-
mentalismes, sinó per evidents raons d'in-
terès.

Coneixem un precedent que val la pena
tre els governs de Londres i de Roma es
convingué, després d'un bescanvi de notes,
un acord entre els dos països . El govern
italià es comprometia a ajudar 1 anglès en
el manteniment del statu quo en el règim
de les aigües del Nil Blau, i l'anglès dei-
xava a l'italià — si no de nom de fet — les
mans lliures en qualsevulla acció militar per
a l'expansió de les colònies.
Quan el negus d'Abissínia s'assabentà 

del

que Itàlia i Anglaterra havien ordit a espat-
lles seves; recorregué a França, la qual li

aconsellà d'acudir a la S. de les N. Bastà
aquesta amenaça perquè Mussolini i Aus

-ten Chamberlain es decidissin a anullar l'a-
cord. Si existeix aquest precedent, l'actitud
anglesa deu obeir a raons d'interès o bé és

una maniobra diplomàtica de cara a l'opi-

nió pública.
A Ginebra es temia molt que Itàlia aban-

donés la S. de les N., i ha calgut un gran
esforç che Laval perquè s'aconseguís 

un

acord momentani que salvés 1'orgamtzació
ginebrina del perill d'una nova baixa 

i con-

ciliés els punts de vista de Londres i de
Roma.

Examinada segons la lletra, la decisió de
Ginebra és una veritable capitulació de Mus-
solini davant les imposicions de la S. de
les N., o, si es vol, d'Anglaterra.

L'endemà, a l'anomenada Cambra italia-
na Mussolini ha fet un discurs que deixa

perplex, ja que en 
ell es deixa entendre que

a Stresa Mac Donald havia fet alguna con-
cessió als italians en l'Africa Oriental. Però
Mussolini ha anat encara més enllà : ha fet

una mena d'advertiment a Anglaterra i a
França i una insinuació amistosa a Alema-
nya, refermant la seva decisió de dur enda-

vant, malgrat tot, l'acció militar africana.
Entre aixa i el que diuen els diaris italians,
sembla deduir-se que Itàlia amenaça d'en

-tendre's amb Alemanya si troba obstacles

en la seva política militar a Africa.
Qué vol dir això? Quina sorpresa ens

s reserva l'esdevenidor? Potser un dia no llu -

nyà esclatarà un con flicte entre Anglaterra

i Itàlia per raons que avui no es 
veuen prou

1	 clares.
Aquesta qüestió africana és la més greu

de totes perquè podria tenir repercussions

europees.
n	 Com més es vol i es desitja el bon temps,

u- més s'ennuvola.	 TIGGIS

De socialista a dictador

Laval sempre s'ha sentit atret pel desti
d'aquest socialista — un socialista que con-

f
essava no haver llegit Karl Marx—arribat

a mariscal i dictador. Quan en 1926 va assa-
bentar-se del cop d'Estat de Pilsudski, va
dir

—Aquest home no és un qualsevol. Co-
mençar en un congrés socialista i arribar
a cap de l'Estat, és alguna cosa. Es clar que
hi ha precedents, com Briand, per exemple.
Però no crec que arribi mati a dictador.

Algú ho contà a Briand, que respongué:
—Laval té raó. Però és que jo no he tin-

gut la pensada de fer-me nomenar mariscal,
com Pilsudski...

Ubicuí'tat

Lawrence es divertia amb les estranyes
històries que corrien sobre ell. Un dia que
un conegut el trobà, li digué que, segons
els rumors, en aquells móments era als Bal-
cans en missió secreta.

Lawrence se'l mirà i li digué
—I com ho sabeu que no hi sóc?

Public itat gratuita

Un dia, a SouthamPton, Lawrence fou
invitat a pilotar el capot Miss England i
batre el rècord mundial de velocitat.

—Gràcies, moltes gràcies—respongué de-
clinant l'oferta—; ja tinc més publicitat de
la que em cal per tota la vida.

Misogínia

Lawrence, per A. John

donava tants diners com volia, perquè en
ixò la misteriosa organització que és el
untal més ferm de l'Imperi Britànic no
a regatejat mai.
Gràcies a Lawrence, aquetles tribus dis-

erses de bandits del desert, proveïdes per
Anglaterra, eren l'ala dreta de l'exèrcit d'Al-
enby, i la revolta del Hedjaz, simple re-
olta regional, s'havia convertit en una
gran guerra apuntada al cor mateix de l'Im-
eri Otomà.
Els turcs i els seus mentors els alemanys

LO trigaren a adonar-se que una potència
oculta dirigia i animava les tribus del de-
ert. Aviat oferiren cinquanta mil lliures a
qui els lliurés aquell liome, mort o viu. Però
no hi havia cap beduí capaç de trair-lo.

Demés de la direcció de la guerra, Law-
rence s'ocupava de fer saltar trens, perquè
no volia ensenyar l'ús de la dinamita als
beduïns, que s'haurien entretingut practi-
cant àdhuc en temps de pau aquest uesport
nacional d'Aràbia». Hauria pogut tallar mil
vegades la línia de Medina a la Meca, perd
preferia	 -poder dinamitar-os i apoderar-se
de ho pro+,:o:^.,^ ; mnnirinnc Ta pi-a ta
sabut que les bombes esclataven sota els
primers vagons, que els lloes als vagons de

cua es pagaven cine o sis vegades més que
els altres.

^*x



«Els de catorze anys»

Parada de l'Exèrcit Roig
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EL. CINEMA
L'ACTUALITAT CINEMATOGRAFICA	 UN DOCUMENTAL DE RUSSIA

«Els de catorze anys»	 Menudències "El Grau Experiment"
Tot veient el film txec Els de catorze

anys, que la Secció de Cinema del C. E.
de C. presentarà molt aviat al Fantásio,
no he pogut menys de considerar el trist
paper que fan totes aquelles nullitats de
casa nostra dedicades a la producció cine-
matogràfica i que reclamen a grans veus
protecció material per al seu treball, pre-
textant que per a fer bons films el que cal
són subvencions. Aquestes, és veritat, no
vénen mai malament, és clar, perd si abans
no hi ha una base d'intelligència, com més

facilitats pel treball, més dibarats i més
descrèdit. Tot aixa per dir que no podria
trobar un exemple més peremptori d'una
pellícula excellent, realitzada amb mitjans
rnés restringits, com el que ens ofereix el
film que avui m'ocupa. Els de catorze anys
avui, com ahir Noies d'uniforme, demostra
la possibilitat de fer en el cinema grans
coses amb pocs elements materials.

Davant d'aquest exemple, diríeu que
aquesta limitació dels mitjans, utillatge tèc-
nic reduït, absència de vedettes, absència
de grans escenaris artificials, sembla operar
nirecta, la suusi'dñciá tr'iumana auténticá
despullada de tot elegant artifici que en
dissimuli la carència ; a la recerca doncs
de l'espectacl pur i simple, d'una franja
de vida sorpresa en l'espontaneïtat d'uns
intèrprets, inexperts en l'art de fer comèdia.

I encara hi ha més. Els de catorze anys
és un film destinat a un gran èxit de pú-
blic, digna manera d'aliar el negoci i la
dignitat, puix que film independent per ex-
cellència i fruit d'una collaboració d'ama-
teurs, Els de catorze anys és una obra que
sap respectar les prerrogatives d'un públic
addicte a unes normes de l'espectacle que
semblen inexorables. Vull dir que la pel

-lícula fa patir, però • per acabar tanmateix
feliçment.

El títol—un títol ben evocador—respon al
contingut: Estigueu tranquils sobre el par-
ticular. Per aquesta vegada no es tracta

MARYLAND

EL VIAJERO
SOLITARIO

per LIONEL BARRYMORE

Un triomf def nitiu de la més destacada
de les seves produccions

A més a més: May Robson, Dorotliy
Jordans Joel Me. Crea, Franees Dee

Es un film RADIO... Naturalment
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d'aquella tàctica de timador que consisteix
a prometre amb el títol coses de les quals
el film no diu res. Considereu aleshores,
doncs, l'interès de la pellícula. Res no ens
abelleix més com llançar -nos, gràcies a la
conducció artística, a la recerca dels temps
oblidats. Remembrar el món de l'adoles-
cència. Massa estem disposats sempre a
considerar l'edat que actualment vivim com
una etapa definitiva i els catorze anys com
una etapa provisòria. Miratge del qual no
guarirem mai. En el filin aquest, els de

catorze anys viuen una vida ben totalitària
i força intensa. Quant a aquest darrer ca-
ràcter, res més fora de tota discussió. Les
passions tenen aleshores una constància i
una força que moltes vegades no. retroba-
rem mai més.

E1 film, després d'un preàmbul en el qual
el director sembla fer una composició de
lloc, una delimitació d'atmosfera moral per
mitjà d'una sèrie d'evocacions incisives re-
liigades amb punts suspensius, concentra
l'acció i destaca les figures centrals. El xicot
é> una mena «de gandul fascinat pel bosc»,
él^seu^pare el caracteritza. Penjat als ác-
bres, furtant pomes, darrera els grills i els
llargandaixos, mai no se li fa tard per anar
a l'escola., Per comprar unes sabates a la
noia que estima, serà capaç d'arriscar la
vida, de viure una aventura sensacional,
sense sospitar la repercussió que aquesta
gesta té en el món dels grans. Dins la seva
vivència infantil, ell i ella edifiquen una
realitat que els grans no endevinen.

Manca espai per parlar com cal d'un
film que per totes les seves característiques
tant s'aparta de la producció corrent. Podeu
creure, és una pellícula senzilla, amb una
certa gaucherie a estones, però amb una
concentració de realitat i amb una intelli-
gència d'exposició remarcables.

La intelligència sap fer-se visible enmig
de la penúria més gran. Detalls saborosos
més emotius que les grans postes en es-
cena. Així, per exemple, l'escena en què
els dos adolescents, asseguts damunt l'her-
ba, parlen de llurs coses. El noi fa remar-
car a la noia la convèniència de cordar-se
la brusa que porta mig oberta. La noia
tracta de fer-ho, però ha de renunciar en
constatar que s'ha fet petita i no hi ha
manera ja de cordar-la. Difícil trobar una
manera més delicada d'indicar, de suggerir
la gran transformació que s'opera en ella,
1a metamorfosi que d'avui a demà conver-
tirà la nena en la dona.

Es un film txec. Però un film presentat
per la Secció de Cinema del Çentre Excur-
sionista de Catalunya, la qual cosa vol dir
que és un film sé, apte per a tothom, llevat
d'aquelles persones que s'avorreixen davant
les bones pellícules.

JosEP PALAU
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Un programa extraordinari

= 7 Aventures

__ d'un cameraman

._ seleccionades entre les millors d'aquesta
famosa sèrie	 —

Setanta minuts d'emocions

A més a més: Resum d'actualitats del

Noticiari Fox Mundial
._ El campionat motociclista d'Espanya

Un Pont gegantí a Dinamarca

La primera autopista alemanya, etc.
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La sejaració Laurel-Hardy.—Corren ru
-mors que la famosa parella constituïda per

Stan Laurel i Oliver Hardy es «divorcia-
rà». La causa és una desavinença entre el
primer i el productor Hal Roach. Aquest no
ha volgut lenovar el contracte de Laurel i
prepara la presentació, sota el nom de Tris
Hardy, de Hardy, Patsy Kelly i Spanky Mac
Farlane.

A darrera hora, però, sembla que Hal
Roach i Laurel s'han entès.

Un fanàtic.—Ho és de Mae West, i és
americà, naturalment L'home ha desco-
bert ]'existència de quatre poblacions : Mae
a Washington, West a Iowa, Hollywood
(un altre!) a Illinois i Star a Texas. I em-
pipant a una banda i altra, ha pogut tenir
un sobre els segells del qual estan «matats>
a Correus, en aquest ordre «Mae West Hol-
lywood Star». La qüestió és passar ]'estona.

Preferències. — L'explorador Byrd, tor-
nant de la Petita Amèrica, ha declarat que
els seus homes aguantaren moralment de-
gut en bona part als films que projectaven.
Els favorits de la tripulació eren Carole
Lombard, Mae West i George Raft. Es
clar que no es pot ésser massa difícil de
gust sobre els gels antàrtics.

René Clair a Anglaterra
Després d'El Darrer Milionari, René Clair

acceptà unes proposicions de travessar el
Canal i, estimant que des d'A nous la ti-
berté! havia perdut el temps, vol renovar-se.
Segons sembla, entre ell i Korda volen fer
Sir Tristram goes West, adaptació d'una
novella apareguda al Punch fa dos anys.

Argument : Un americà compra un cas
-tell escocès i decideix de transportar-lo tot

sencer (pedres, calabossos, pont llevadís,
mobles) al seu país natal. Com tot bon
castell anglès que s'estimi, hi ha un fan-
tasma, el qual es desvetlla tot sorprès de
trobar-se en un paquebot.

La dificultat material és el fantasma.
Sembla que aquest paper serà encarnat 

—si es pot dir això d'un fantasma — per
Charles Laughton.

Danys i perjudicis

Tristan Bernard es planyia davant alguns
cineastes que les seves obres sovint havien
estat maltractades pel cinema.

—En aquestes condicions — deia —, com
-pendreu que el cinema no m'interessa.

—Però bé us ha reportat alguns xecs
.ahora— liVéirouservar un interlo-

cutor.
—Pse ! —sortí d'entremig de les barbes—.

Danys i perjudicis, tot al més !...

Annabella

Annabella, que fa poc resultà ferida per
un ós tot filmant, ha reprès el seu treball...
però l'ós de la foto és un home amb la pell
de la bèstia.

Competència

Ramon Novarro ha decidit llançar-se a
la producció i està escrivint uns diàlegs
d'un film que pensa realitzar.

—Sobre quin tema? — li preguntaren.
—Grandesa i decadència dels galants jo-

ves.
—No és nou, perd és interessant. En de-

veu haver trobat models en la vostra vida.
—Ja ho crec! — respongué Novarro —.

Es una autobiografia.
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Ignorem per quins motius un documen-
tal relatiu a la Rússia d'avui ve fet per un
realitzador francés, Jean Sascha. Als Soviets
els sobren cineistes experts... Es de creure,
doncs, que en patronar un film obrat per
mans estrangeres, s'han atès a raons de
major propaganda.

Naturalment que ni cal dir que Jean Sas-
cha, l'autor d'EI Gran Experiment, és un
home del tot ortodox als ulls dels dirigents
russes. D'altra manera no és de creure que

li haguessin permès portar a terme el seu
documental.

De totes maneres cal fe constar que des
del punt de vista de la propaganda, El Gran
Experiment ha estat realitzat molt hàbil-
ment. Hom s'ha limitat a presentar uns
quants aspectes de la vida a la U.R.S.S. i
ha defugit aquelles exhibicions d'un regust
massa catequístic, que en suscitar la natu-
ral reacció en un públic desprevingut, hau-
rien perjudicat la finalitat del film.

La consigna a la qual ha obeït l'autor
d'El Gran Experiment sembla més aviat és-
ser la d'oferir una visió senzilla i agradable
de la vida social al país dels Soviets. A cada
escena del film, uns espectadors, al darrera
nostre, hi posaven aquest comentani:

Això • iiZual que aquí'
Sospitem que és precisament aquest l'e-

fecte que cercaven els inspiradors del docu-
mental que ens ocupa. Que el públic inter-
nacional s'adonés que la vida a Rússia
transcorre si fa no fa amb el mateix ritme
que als països capitalistes. Els ciutadans
soviètics poden llegir el diari tot prenent
el cafè amb llet del matí ; poden divertir-se
en uns cavallets a la fira ; poden escollir
una corbata i fins i tot, si els plau, arribat
el capvespre, poden festejar als bancs d'al-
gun parc acollidor, tal com ho fan els ena

-morats dels més decadents països de l'Occi-
dent.

Comprenem perfectament que als Soviets
els interessi fer circular aquesta versió de
Rússia. Molt més, en moments com aquests
en què la U.R.S.S. concerta amb. les altres
nacions uns pactes defensius que recorden
a més no poder els vigents en els temps dels
tsars. Es natural, doncs, que a Rússia en
aquests moments li interessi presentar-se
davant del món com un país qualsevol, mo-
gut per les mateixes reaccions que mouen
els altres.

En aquest aspecte de la vida social, El
Gran Experiment conté moments molt bons.
Per exemple, la sessió matinal de gimnàs-
tica sueca, homes i dones de totes les edats
i de tots els medis obeint unànimement als
comandaments de l'altaveu.

També són molt reeixides totes les esce-
nes de la toaleta i dels jocs als jardins pú-
blics, en les quals els infants posen llur nota
entendridora, sempre d'un gran efecte da-
munt de tots els públics, per «reaccionaris»
que aquests siguin.

La part més específicament soviètica d'El
Gran Experiment és la dedicada a les rea-
litzacions industrials i agrícoles previstes en
el Pla Quinquennal. Les obres del Canal del
Bàltic i especialment el famós Dnieprostroi
arriben a impressionar. Preferiríem potser
no tanta mobilitat en la càmera, per a fer-

NOTICIES CURTES

S'anuncia una altra versió d'El Roig i
el Negre ; Pierre Richard-Willm rependria
el paper que jugà Ivan Mosjukin.

—El Corb d'Edgar Poe ha inspirat un
film a Louis Friedlander. Intèrprets : Boris
Karloff, Bela Lugosi i Irene Ware.

—Paul Muni i Edward G. Robinson ani-
ran acoestrellatsu (?) en Dr. Sócrates, la
història d'un metge que posa la cirurgia plàs-
tica al servei dels gàngsters que volen es-
capa:- de la policia.

•--aMay Robson acaba de complir setanta
anys, ((La vida comença per a mi», ha de-
clarat en el te que li ha ofert la M. G. M.

—La Fox prepara uns Misteris de Paris
trets de la passada de moda obra d'Eugène
Sue.

—A. Korda ha decidit que Charles Laugh-
ton tingui el paper de Cyrano en un film
que es prepara a Elstree.

—George Arliss ha fet un Richelieu. Es
diu que no hi està tan bé com en Disraeli
i en Rothschild•
—R. C. Berkeley, adaptador a la pantalla

de Marie Galante, Cavalcade, etc., ha mort
a consegiiéncia d'una operació.
—Katharine Hepburn rodarà Syivia Scar-

lett.
—Augusto Genina farà un film de La Ma-

done des Sleepings, de Dekobra.

nos una idea més exacta d'aquelles installa-
cions formidables. Ara, a través de l'inces-
sant vaivé del documental, el Dnieprostroi
ens fa l'efecte d'una d'aquelles colossals es-
cenografies que els films alemanys prodiga_
ven quan es tractava de temes i fantasies
industrials.

Unes altres escenes típicament soviètiques
són també les desfilades esportives, militars
i populars per la Plaça Roja de Moscú.
Aquestes desfilades que engresquen fins al

paroxisme els nostres estrenus comunistes,
poden ésser admirades sense cap mena de
partit pres per totes aquelles persones a les
quals els plauen la grandesa i l'ordre.

Nosaltres, que som d'aquests, declarem
que aquesta part d'El Gran Experiment fou
la que més ens va plaure. Es per això que
desitjaríem que un dia no gaire llunyà fos
projectat a casa nostra el documental del
Congrés Nacional-socialista que es celebrà
el mes de setembre de l'any passat a Nurem-
berg.

Aquesta cinta ha estat estrenada ara a
Dwein en coincidència amb el Congrés In-
ternacional del Cinema. Tots els que l'han
vist, fins els més enemics del règim hitle-
rià, han hagut de rendir-se a ]'emoció pro-
duïda pe] documental i han lloat Leni Rie-
fenstahl, la seva realitzadora.

Catalunya és un poble que només excel-
leix en les manifestacions gregàries. Reei-
xim sempre en els actes imponents, però
desorganitzats. En canvi, faltem lamenta-
blement quan es tracta d'afirmar jerarquies
i d'introduir l'estètica en les manifestacions
collectives. Aquest defecte és greu per un
país que té pretensions d'esdevenidor.

Si els documentals cinematogràfics rea-
litzen una obra educadora, celebrem l'apa-
rició d'aquest Gran Experiment i ratifiquem
el desig de veure aquell altre, nacional-so-
cialista, que porta el títol d'El Triomf de
la Voluntat.

A veure si la visió de pellícules d'aquest
gènere ens encomana una mica, només que
una mica, el gust de l'organització i de la
disciplina, qualitats que és lícit d'envejar
als pobles que les posseeixen.

ANDREU A. ARTIS

Un extraordinari

doble programa

FOX

MUJERES
PELIGROSAS

un gran film dramàtic

amb

WARNER BAXTER

i

un film d'apassionant

intriga
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—Per què Rodolf s'ha casat amb Lluïsa?
—Per a divorciar-se. Es l'única manera

que ha trobat de desfer-se'n.
(Der SimQi, Praga)

Gertrudis ]dius en «Abans de so^arn d'O'Neill
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EL. TEATRE
VARIETATS AL TIVOLI

Ramper i altres
atraccions

Dues menes d'amateurs

En un dels seus admirables Aperitius, pe-
tites obres mestres d'una inspiració i d'una
frescor que no decauen, Josep Maria de Sa-
garra expressava les emocions que li ha pro-
curat Laura de Santelmo amb el lèxic viu
i saborós de sempre. No us sabrà greu, esti-
mat amic, que un modest crític, que, no
havent nascut poeta, s'ha de limitar a es-
criure una prosa àrida i mal girbada, hi
digui també la seva? No us en sabrà, es-
pero. Com també estic segur que us fareu
càrrec que és difícil que els crítics eixarreïts
i podrits de prejudicis estètics
i tècnics, coincideixin amb els
poetes en judicar alguna cosa.
1, sobretot, us prego de no
considerar el meu pobre arti-
rle com una rèplica. Ja el
tenia fet quan vaig llegir el
vostre magnífic Aperitiu, r el
comentari sobre les darreres
actuacions dels Ballets Russos
em va privar de lliurar-lo
abans.

Al meu modest entendre,
Laura de Santelmo no té ni
la tècnica de la Teresina Bo-
ronat, gran científica de la
dansa, ni el temperament de
la fogosa Soledad Miralles..
No té tampoc la gràcia divina
de la gran Argentina, l'única
a la qual podríem aplicar el
que deia Théophile Gautier
de la meravellosa Maria Ta-
glioni : Marie pleine de grace.
Laura de Santelmo és gitana.
Però no ho sembla, car té
una contenció, un poc nervi,
que no són pas freqüents en-
tre la gent que parta romaní.
Laura de Santelmo, doncs, és
incapaç d'anar més enllà d'un
terme mitjà poc convincent.

Aquesta artista és més es-
cultòrica i expressiva que ba-
llarina. Les dimensions reduï-
des de l'escenari que ella s'ha
construït, la seva estretor; ja
ens descobreixen, arx! que s'ai-
xeca el teló, que no veurem
una dansarina veritable, que
llisca, salta, volta, circula i
corre, i els moviments de la
qual demanen espai, sinó una artista de les
dites pedestres, sense parcours, ni elevació,
que s'ha de refiar de les poses plàstiques i
estàtiques. I, en aquest aspecte, la San-
telmo és digna d'elogi.

Laura pertany a un tipus de dansarina,
plena de majestat i esculpida en plena pas-
ta, del qual hi ha molts exemplars en el
ball espanyol: la mediocre Argentinita, la
magnífica Custodia Romero, la genial Pas-
tora Imperio, l'esplèndida Amaya la Fa-
raona, i algunes altres. Estàtues vivents
que, en comptes de saltar i circular com
la lleugera, la fràgil, l'aèria, l'espiritual
Argentina, es limiten a fer cantar l'opulèn-
cia del seu modelat, el prestigi sensual del
relleu de les seves formes escultòriques. Dan-
sarina eminentment plàstica, doncs, Laura
de Santelmo es fa aplaudir sobretot l'har-
monia majestuosa de les seves corbes ple-
nes en moviment.

Artista eminentment expressiva, també,
aquesta esplèndida dona atorga una gran
importància als braços en detriment de les
cames i dels peus. Com dèiem l'altre dia,
la gesticulació dels braços agafa fàcilment
una significació expressiva. Es degut a això

que la dansa clàssica, profundament anti-

DIVINA
El film dels quatre "estels"

L'argument més meravellós

c izo ül^f SiÑEQ sal^;,,f
La revelació suprema

d'ANN HARDING

Es un film RADIO... naturalment

VEGEU-l0 AVUI AL

C U0L IS EM

Laura de Santelmo

nat de mans i. dits, que ja practicaven els
grecs amb el nom de quironomia.

Laura de Santelmo, per contra, menys-
prea obertament els peus. Millor dit, no sap
servir-se'n. De la mateixa manera que hi
ha còmics aue tno saben què fer de les
mans, ella no sap què ter deis peus. a* n-

pre els té mal collocats, constantment en-

dins, i el poc que fa amb ells ho fa medio-
crement. El seu zapateado és pobre, ele-
mental i monòton, gens florit, Quina dife-
rència d'aquells talons inimitables de l'An
tonia Mercé, dels quals l'extraordinària
artista extreu amb una subtilesa i una virtu
sitat inigualades veritables variacions sim-

fòniques, i que feren escriure a un críti
que «l'Argentina matisa amb els peus une
alegrías con! Wanda Landowska desgran
un passatge viu de Mozart lo.

Quan ens ha plagut més Laura de San
telmo és naturalment en allò seu, en le
danses populars, alegrías, tango i soleares
sobretot les soleares, ben acompanyades pe
la guitarra de Pepe Hurtado, virtuós d

talent. Es ací on Laura dóna la mida d
les seves possibilitats. Aquelles soleares
Això si que és bo de debò. Si no direre
com l'amic Tomàs, que les recordarem me
tre visquem, sí que afirmarem que no 1
oblidarem fàcilment.

En canvi, no podem elogiar tan absol
tament la interpretació de les que podríe
anomenar danses de teatre o danses alte

tan diferents, com dèiem temps enrera, d
flamenc de calmado i de juerga. En aque
aspecte, l'Argentina ha fet més mal incon
cientment que una pedregada seca. Els se
grans èxits assolits en el conreu d'aques
especialitat de la qual ella és reina indi
cutible, han impulsat totes les mediocrit
a imitar-la. I no cal dir que, com totes 1
imitacions, aquestes còpies servils han es
francament desastroses. Aquella Dansa

foc de l'Amor brujo 1 Si n'ha arribat a
de mal ! Si n'hem vist de pastitxos des
trosos! L'Argentinita, la Miralles, fins i
aquella Emma Maleres s'hi han atrev
I per bé que la Dansa del foc de la S

telmo ens sembla millor que la de les d

sarines esmentades, és, no obstant, ben in

rior a l'original.
En resum, Laura de Santelmo és m

bona artista. Però, dins el flamenc, pr

rim la Soledad Miralles. 1 dins la dansa
teatre, l'Argentina.

Al Teatre Barcelona, la musicalitat i

sensibilitat, el talent d'Alexandre Vila
concertista i acompanyant, s'han fet apl

dir justament.	
SEBASTIÀ GAS

Dels actors aficionats se n'ha dit molt
mal, però qui sap si amb prou raó. Potser
s'ha exagerat una mica. Ara, doncs, que

Raquel Meller se n'ha anat del Tívoli, i	 se'ns presenta una ocasió per dir-ne bé,

amb ella han marxat gairebé tots els números no la deixarem pas escapar.

de varietats que l'acompanyaven al pro-	 I el mateix diríem d'altres activitats ar-
grama.tístiques. En el ram de la pintura ara re-

Han restat només les vuit Billy Jackson	 cordo un cas que ve com l'anell al dit.
girls i els músics que dirigeix el vienès senyor	 Fa uns quants anys, en un poble dels
Trinscher.	 voltants de Barcelona es !elebrà una ex-

Ramper ocupa ara la capçalera del cartell,	 posició de quadros. I com que hi havia
Evidentment, de Raquel Meller a Ramper molts premis a repartir i molta expectació,

hi ha una diferència considerable. Raquel 	 van creure convenient nomenar un jurat
Meller, amb tots els seus defectes, és una	 format per tres crítics de Barcelona, un
gran vedette internacional. Ramper, amb tots
els seus encerts, no passa d'ésser un bon
artista de casa; a darrera hora ja deixa que
l'anunciïn com el caricato de las familias (?).

Ramper fou, i podria ésser-ho encara, un
excedent artista de music-hall. Va crear un
tipus força original—de maquillatge i de ves-
tit — que després han estrafet i madrilenyit-
zat una llarga sèrie de desgraciats. Es un
acròbata remarcable. Sap tant de ballar, que
balla el que se li presenta. Es agut en el
parlar. Té extraordinàriament desenvolupat
el sentit de la paròdia i del grotesc.

Abans, Ramper presentava un número cò-
mic d'acrobàcia. El públic reia les situa

-cions. Enfilat dalt d'un castell de cadires,
Ramper exclamava :

—Qualsevol dia, em trencaré el cap.
El públic s'esclafia.
Ramper havia reeïxit a . fondre—en una

barreja que estava al punt—el seu treball
d'acròbata amb el seu temperament de
clown. Havia dut a l'escenari l'esperit i les
virtuts del circ, com la majoria dels núme-
ros d'excèntrics anglesos de music-hall.

Més endavant, però, començà a allargar
els parlaments i a abusar dels acudits.

El seu número està avui desconegut, des-
naturalitzat.

Ramper no és ja un clown, no és ja un
excèntric. Ramper no és ja un acròbata. Ha
descendit. Es, en el fons, un intermediari.
Molt personal, això sí. El millor de tots. 1
molt divertit, molt.

Val a dir que de divertit ho és també l'A-
lady, campió, segons confessió pròpia, de la
poca-solta.

Ramper té qualitat. Alady, no. Però Ram
-per s'exposa a que el seu numero esdevingui

cada vegada mes casolà i adquireixi aquell
regust de cafè amb llet que vaig descobrir fa
temps en el d'Alady.

Jo sento admiració per Ramper. Sé el que
val, i per aquest motiu lamento les seves
equivocacions.

Trobo Ramper deliciós quan, per exemple,
imita els sotracs que experimenten els viat-
gers al tren, a 1'autobús i al metro. Per què

Jo admiro Ramper°`de la mateixa manera
que, al circ, admiro Béby.

Al circ, Teddy no em plau.
Ramper, actualment, segueix a l'escena el

camí que Teddy ha emprès a la pista. 0
a	 sigui : produir els efectes còmics pel mitjà

del llenguatge. El muñozsequisme no en te
nia prou amb haver-se apoderat del teatre

c Envaeix també el circ i el music-hall.
s	 A l'ombra de Ramper ha reaparegut Ma
a	 nia Antinea i, com a cupletista, l'ex-tiple cò

mica Flora Pereira.
Mare de Déu ! Surt Flora Pereira amb u

s pentinat que no sé si ha volgut imitar Ka
tharine Hepburn o Mercè Nicolau en Neces

Y sitem senyoreta. Temo que el segon.
1 aquells vestits? 1 els cuplets?

e	 Flora Pereira s'ha proposat, pel que e
veu, transportar a les varietats—no m atr

m	 veixo a dir music-

h

all—la insubstancialitat

n.
 de tipus, llenguatge i psicologia—dels pers

es natges femenins de la majona de sarsuel
espanyoles modernes. Em sembla que el p'
blic no li ho agrairà pas. Quan deserta de

u- teatres lírics per no avorrir-se més amb
m tonta del lugar, no crec que li produei
s,	 alegria topar-se-la a un altre lloc.
el Maria Antinea, que l'any passat, al Poli
st rama, va fer-me gran impressió, m'ha dec
s- but una mica. En el ball espanyol, em s
us tisfà solament el vestit — negre clapat
ta blanc i amb cintes' vermelles. La cucarac
rs-	 tampoc li escau.
ats	 Una cosa és el temperament i l'altra
es	 simpatia.
tat Està molt bé, Maria Antinea, en el c
del plet de Pijo. Això es el seu gènere. Ma
fer Antinea és dona per a aquestpapers de fa
as- tasia. Arnb un smoking blanc, perfecta.
tat canvi, jo no podria mat arribar a imagin
it • me, amb un smoking blanc, ni Solad
in- Miralles, ballarina arrossegada sempre
an- la força de la raça, ni aqueixa rumbista b
fe- na, de faccions anguloses, anomenada L

Zar, que des de l'Oest mexicà ha vingut
olt caure al nostre cabaret Holl}4wood.
efe-	 Fent companyia a Ramper hi ha enea
de al Tívoli, els ombrímans Joannys, que

lectors de MIRADOR es den de memòr
la una xicota més o menys tropical i mé

lta, menys dansarina que és fa dir Anacao
au- l'estel de poca magnitud Ría de Castri

dues parelles de balls de saló : la del carn
CH Díaz-Cabrejas, que es pren el tango i

passos-dobles a la valenta, amb uns e
_— de peu desconcertants i unes violències

aparatoses que justificades, i Simone i
dona, que interpreten el Bolero de Rav
una marxa de cursa de braus amb tots
detalls tauròfils que l'espectador foraster
exigent pot demanar...

EI conjunt, més aviat ensopit.
L'orquestra del senyor Trinscher, dóna

aquest programa, la sensació que li cal
reconstituent. No està tan compenet
amb les atraccions com en el programa
sat. D'altra banda, abunden en aquest
composicions espanyoles, les quals, ul tr
ésser el fort dels músics vienesos, ac
mon a ésser tan pobres d'instrument
que -fan pena d'escoltar.

JOAN TO l

instint, perquè "si pretenen imitar la tècnica

dels professionals, s'exposen a la carica-
tura i, el que és pitjor, a fer-se massa
illusions.

L'obstacle principal que ha de vèncer

l'actor amateur em sembla que consisteix
en la dificultat humana d'esborrar la seva
pròpia personalitat. Aquell renunciament de
l'individu que els bons professionals han
assolit per tal de poder passar a integrar
la nova personalitat de dalt de l'escenari;

no es veu gaire sovint en el

clan dels amateurs. Per això,
quan han d'interpretar certs
personatges que no són del

seu món habitual, es veuen
obligats a treballar en les pit-
jors condicions.

En aquestes condicions di fi-
cultoses van haver d'actuar
les senyoretes Maria Planes i
Gertrudis Millàs de Riquer,
en la sessió del Lyceum Club.
En el Sopar d'adéu de

Schnitzler, Maria Planes re-
presentava el paper d'una ba-
harina de music-hall que so-
pava amb el seu amic. Tots
coneixeu les falsedats i adul-

teracions que s'acostuma a fer
amb aquest personatge genè-
ric ; aquell tipus de dona des-
abusada i poca-vergonya tal
com se la imaginen a les con-

fraries.
Doncs bé ; la senyoreta Pla-

nes, malgrat el desconeixement
absolut del medi en qué sol
viure el personatge i obeint
tan sols al seu instint, ens
donà una ballarina que — pels
entesos en la matèria — era
molt més versemblant que al-
tres interpretacions estendar-
ditzades i acceptades com a
bones.

En l'Abans de sopar d'O'-
Neill, Gertrudis Millàs hagué
d'encarar-se amb un monòleg

, dramàtic de la dona que passa
una vida miserable al costat
del seu home, gandul i bor-

Ixo. 1 em sembla que també podem assegu-
i que la senyoreta Millàs de Riquer no és
as l'experiència pròpia que li hagi pogut
r conèixer ]a realitat d'aquest paper d
alaurança.
Tots coneixem, també, els trucs de què

anà'úaR' né"PL^^3PaS ^?C7d ^tr̂ ^^^^ ^^^^^^
anta de gana, .que ja no ens commou.
n canvi, per quin misteri la senyoreta

Millàs, fresca com una rosa i sense cap
]liçonament (què en sap ella del pa sec!),
ns féu saltar de la butaca i ens comunicà

ota la dramàtica emotivitat del personat-
e? Sols trobaríem la resposta en la força
el seu instint.
Aquesta és la gràcia de l'actor amateur

ayer de refiar-se, tan sols, del seu instint.
Però, quan no hi ha temperament, és tam-
é la seva desgràcia.

Encara que l'elogi d'aquestes dues 
m
inter-

pretacions pogués contradir el que he	 dit
abans, serà millor que el teatre amateur
procuri eliminar possibles obstacles, i que
cada estament jugui en el seu estadi 

ha-

bitual. Una companyia d'un centre obrer,
evidentment, pot ésser tan bona o més que

a del Lyceum Club, però segons la mena

d'obra que representin, haurà d jugar 
amb

handicap. I viceversa.
Per això la tria de l'obra és un factor

tan important pel teatre amateur. La manca
d'ofici s'ha de suplir per ]es afinitats que
pugui haver-hi entre l'actor i el personatge.
I no sols de temperament, sinó també de
condició social. Quan es verifica aquesta
coincidència, és quan trobem el gust del

teatre amateur.
Aleshores és quan veiem els actors ves-

tits amb la major naturalitat. No van «ves-
tits d'etiqueta ni van «vestits d'obrer»,
com alguns comediants del nostre teatre
professional.

I no diem res més... no fos cas que

aquests amateurs agafessin massa preten-

sions. Si no es molestessin, diria que en-
cara han de menjar molts plats de sopa.

MÀRIUS GIFREDA
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—Tinc dret a passar, senyor agent: sóc

peató.
(The New YQrker)

—La nostra darrera creació : paper d'em•
paperar per a aficionats a novelles policía-

ques.
(The New Yorker)

LA DANSA

Laura de Sanfelmo
expressiva,  fa jugar un rol preponderant a
les cames, tot i relegant els braços a una
categoria estrictament accessòria, gairebé
decorativa. En la dansa expressiva ocorre
tot el contrari. Els braços ho són tot.

I les danses de la Santelmo són sobretot
uns braços que parlen amb una eloqüència
inestroncable, unes munyeques que execu-
ten torsions inversemblants i uns dits que
dibuixen les figures més complicades. Dac-
tilogia sàvia de totes les danses orientals,
ciència exacta deis dits, llenguatge discipli-
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	dels quals era l'autor d'aquestes ratlles. 	 ra
Carregats de bones intencions, anàrem a ra

complir 1a nostra tasca. Abans de posar- p
nosa la feina, vam ensumar que del nostre fe

	judici en depenia ]a tranquillitat de moltes	 m
famílies. I recordo que abans de canviar

« ó.om n
cada u de nosáltrés éscoliirià^ pé'r separàt,
els seus autors preferits. I resultà que, des-

	

prés d'una conscient anàlisi, tots tres ha-	 E
víem seleccionat els mateixos noms i gai -
rebé en el mateix ordre de mèrits. Admi- a

a	 iots d	 ---

	

tal coincidència cosa no gaire cor-	 e

	

rent entre crítics—,, escrivírem el veredicte	 t
i sortírem satisfets i convençuts del nostre á

esperit de justícia.
-	Però quan els expositors s'assabentaren
- del nostre veredicte es produí una indigna- h

ció general. Ningú no s'esperava un resul-
n	 tat tan inesperat. Si no hagués estat per	 b

una elemental educació, probablement ens
haurien dit quatre fàstics. Algú fins va in-
sinuar que els havíem gastat una facècia
intolerable. «Mira que anar a buscar tres

s	 crítics de Barcelona perquè tingui el pri-

e	 mer premi aquell pobre infeliç que no sap el

que s'empesca... Això és pondre'ns el pèl.»

es- No ho acabàvem d'entendre. Que un 1

1-
	 equivocat, bé ; però, tots tres?

ls	 I aguantant el temporal de la millor ma-

la nora, tornàrem a ciutat amb la cua entre

x ¡	 cames.
Quò havia passat? Una cosa molt fre-

o-	 qüent en les exposicions d'aficionats. 
En

e_ aquella sala hi havia dues menes de pin-

a- tors : els que treballaven d'una manera di-

de	 recta, obeint tan sols al seu instint, i els

ha	 seduïts pels mirallets del professionalisme.
En cap dels dos grups no sobresortia cap

la tela remarcable. Però en els pintors «inno-

cents» hi havia molta més sensibilitat i

u- més qualitat pictòrica que en els pseudo-

ria professionals. I els entesos d'aquell poble
n- no acabaven de compendre com havent-hi
En quadros a la manera de Rossinyol, Urgell,
ir-	 Mir, Colom, etc., n'haguéssim preferit uns
ad altres de tan estrambòtics.
per	 I en el teatre passa una cosa semblant.
ru-	 Cal, també, destriar dues menes d'aficio-

op- nats. N'hi ha d'una mena—molt abundant
t a en els nostres centres recreatius de barria-

da—que la seva màxima aspiració és la

ra, de representar el personatge a la manera

els d'un gran actor. En comptes d'interpretar

La ,	 el paper, procuren imitar el treball del pro-

s o	 fessional ; en lloc de fer de Manche, fan
na ;	d'Enric Borràs. I la poca o molta perso-

D.!
 r	 nalitat que puguin tenir es va 

esgotant de

pió mica en mica fins a esdevenir autòmates

e5de l'escena. D'aquí deu venir la tendència

més	
dels aficionats a representar obres consa-

Car- grades. Les prefereixen no pel contingut,

eI i	 sinó perquè en elles hi ha possibilitats de

eis	 «revelar-se)). Aquesta mena de teatre és in-

més	
suportable. N'hem patit molt... i el que

en patirem !
Però sortosament s'ha desvetllat entre

en nosaltres una altra mena de teatre ama-
un teur que procura seguir unes directrius més

rada ben orientades ; com les que—per exemple

pas- —Artur Carbonell ha fixat a les sessions
les del Lyceum Club. Aquests aficionats són

a no uns esportius de 
n'escena, a la manera an-

ostu-	 glera. Per això, en cas de voler precisar

aciá, i1 a 
nateur e questsuleelements

entr
del 

aficionat

b1AS Club els anomenaríem: amateurs. Fan tea-
tre pel goig de fer-lo, sense 

preocupar-se

-	 dels motlles consagrats. Allò que tant per-

judica els actors professionals ineptes, aquell
R seguit de receptes per riure, plorar i ge-

megar, no s'acaba de contagiar a l'ama-

teur mtelligent.
sEre	En dir això, no voldria malparlar de la

veritable tècnica. L'ofici sempre tindrà un

19 aspecte professional. En això, els aficionats

no hi tenen gran cosa a fer. Potser seria

millor que només es valguessin del seu
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LE/ LILETRE/
EL XIII CONGRÉS DE PEN CLUBS	 LECI—URES

Un interviu amb vells i un altre amb rémiC	 eux Una antol ola modelica9

	

' tir a la sessió de clausura del Congrés dels	 europeos actuals poso en primer llac, al ma-

	

Pen Clubs. Tinc molta feina — acaba Wells.	 teix nivell, la francesa i l'anglesa.

	

I descobriu sota les seves paraules com	 —De les clues quina preferiu?

	

una indiferència pel curs i resultat de les	 —Us contestaré amb una anècdota. En
sessions del Congrés que s'està celebrant.	 certa ocasió, a Londres, en una festa, a un

Conversa amb Crémieux
sobre literatura

Una de les figures més destacades en el
Congrés internacional de Pen Clubs, ha

pronunciant el discurs presidencial

estat el crític francès Benjamin Crémieux.
Ens plau de donar publicitat a unes interes-
sants declaracions que, amb destinació als

cial de França.

L'OBRA DELS PEN CLUBS I LA MISSIÓ
L'ESCRIPTOR

—Creieu en l'eficàcia i utilitat de l • obra
dels Pen Clubs? Estimeu que aquesta orga-
nització internacional d'escriptors ha de dis-
soldre's o, pel contrari, subsistir? — Ii de-
manem.

Crémieux afirma
—Els Pen Clubs no han de desaparèixer!

En aquest punt, coincideixo amb Wells. El
pensament del nostre president parteix del
fet que, encara que nosaltres som forts da-
vant els governs clels petits països, en canvi,
som febles enfront dels governs dels grans
Estats. Donades aquestes dificultats i des-
igualtat, cal pendre noves orientacions ; re-
nunciem, doncs, a la lluita per la llibertat,
deixem la política i convertim-nos en una
associació de fraternitat literària. L'any prò-
xim fixarem les nostres posicions.

—Per tant, ]'escriptor no pot intervenir en
política?

—No. Hom no pot ésser escriptor i polftic
a la vegada. Chateaubriand fou un polític
dolent. Disraeli deixà d'escriure quan féu
política. Existeix una barrera infranquejable
entre la política activa i l'obra literària. En
política activa hi ha molts problemes i temes
que no es poden tractar. El literat, per
contra, no troba cap obstacle a la lliure ex-
pressió del seu pensament

—Wells acceptarà la presidència del Co-
mité Executiu dels Peo Clubs que novament
se li ha ofert?

--Acceptarà ! En un canvi d'impressions
que vaig tenir amb ell em va prometre de
continuar un altre any ocupant la presi-
dència.

—Quina ha d'ésser la missió social de
l'escriptor?

—L'escriptor hauria d'esforçar-se a captar
l'atenció del poble. Hi ha un divorci entre
la literatura i la totalitat del públic. La gent
no llegeix; la massa es desentén de la lite-
ratura. De vegades em demano si els escrip-
tors acabaran per escriure només per als in-
tellectuals. Un fenomen igual al que s'ad-
vertia a ]'Edat mitjana, on els clergues
escrivien per a ells sols. En l'Edat mitjana,
la massa desconeixia ]'existència 'de la lite-
ratura.

—I autors com .Malraux no desvetllen la
curiositat del poble?

—Ca ! Un revolucionari com Malraux sols
és llegit per una élite de burgesos intellec-
tuals.

LES LITERATURES D'EUROPA

—A criteri vostre, actualment, quina és la
millor literatura d'Europa?

. —En general, entenc que totes les litera-
tures estan en decadència, àdhuc la fran-
cesa i l'anglesa. No us negaré que en el
moment present hi hagi excellents autors
però constitueixen i es tracta de casos indi

-viduals. No existeixen, o almenys no els sé
veure, en la literatura contemporània movi-
ments collectius. Ara bé: entre les literatures

LA LITERATURA FRANCESA ACTUAL

—Com a crític literari, quina opinió teniu
de la literatura francesa actual?

—Insisteixo en els judicis que us acabo
d'exposar. En el moment present, a França.
com en altres països, no hi ha literatura;
sinó literats. Són casos individuals i no es
tracta d'un corrent general. Crec que l'es-
criptor ha d'ésser totalista, és a dir, abraçar
el punt de vista individual, el social i àdhuc,
si pot ésser, el còsmic. L'home ha d'ésser
estudiat per la seva reunió amb els altres
semblants, referit a la societat, vist en re-
lació amb el món. No podem admetre, per
exemple en novella, la visió de l'univers
social limitat i centrat en els protagonistes
de la narració.

—Per això — afegim nosaltres — en la
novella de Jules Romains, els principals per-
sonatges, més que els individus, són l'època,
la ciutat, la societat. Romains recull, en la
seva producció, la vida coI•lectiva de les mas-
ses, dels grups, dels conjunts humans. Els
individus són presentats com a peces d'a-
quests conjunts.

Crémieux aclareix
—Així, compendreu per què admiro sense

cap reserva Jules Romains, escriptor tota-
lista. La millor novella de la literatura mo-
derna francesa la constitueixen- els volums
de Les Ilommes de Bonne Volonté. Ro-
mains ha escrit l'obra de la nostra època.

—I els altres novellistes francesos?
—Els altres escriptors, per raó de no ésser

totalistes, queden endarrerits i en segon ter-
me. Alguns, com Marcel Proust, Georges
Duhamel, André Gide, signifiquen valors cor-
responents a la generació anterior. Altres,
com Mauriac i Maurois, són escriptors in-
complets.

—Com jutgeu la poesia francesa?
—La Doesir± nora 1 3UuLi._V!1 y = I= a^

Claudel representen ua 'rase de la nostra
literatura que també ha estat depassada.
Ara, Jules Supervielle és el poeta més in-
fluent en la joventut. Supervielle és el que
era Francis Jammes en començar el segle.

—I el teatre?

Benjamin Crémieux

—Cada dia va imposant-se més el teatre
de Jean Giraudoux, Amphitryon 38, Inter-
mezzo, etc. El seu teatre, d'aquí anys, en-
cara guanyarà més valor. Un increment
semblant al registrat pel teatre de Musset
a l'hora present.

—Creieu exacte avui l'opinió de Duhamel
«La literatura francesa és, en el conjunt, una
literatura de moralistes»?

—Tenim una tradició : Montaigne, La
Bruyére, La Rochefoucauld. En els nostres
dies, els moralistes francesos escriuen novel-
les, com Duhamel, Maurois, Mauriac, o bas-
teixen sistemes filosòfics, com Bergson. En
fi, es fa difícil passar en revista els autors
en el curs d'una breu conversa. De totes
maneres, amb el que us acabo de dir, pot
quedar ben puntualitzat el meu criteri.

I el crític Benjamin Crémieux s'acomiada
dedicant unes paraules afectuoses al públic
de MIRADOR.

Vaig conèixer Federlco de Onís aquest
estiu, a Nova York, amb motiu del nostre
memorable creuer universitari. Seguint un
programa fixat vaig pronunciar una confe-
rència a l'Institut de les Espanyes de la
Columbia University, que va ésser — en rea-
litat — un homenatge constant a la seva
eficiència. L'Institut de les Espanyes el diri-
geix personalíssimament Federico de Onís,
que ha centrat en ell totes les simpaties i
tot l'interès que el món hispànic desperta
avui en la consciència intellectual nordame-

Federico de Onís

ricana. Cursos, conferències, biblioteca, in-
tercanvi, publicacions, flueixen abundant-
ment sota la seva direcció intelligent. Una
Secció d'Estudis Catalans ha estat també
posada en marxa, a cura de l'entusiasta i
erudit professor Pere Bach i Rita.

Federico de Onís és un home eixut i de
poques paraules; un home de cordialitat in-
terior, púdica. Ha publicat relativament poc,
comparant-lo amb altres escriptors de la seva
promoció ; la seva obra, pero, és plena de
densitat conscienciosa. I hom diria que la
seva tasca veritable és aquesta, magnífica,
de l'intercanvi de les dues grans cultures
hispànica i saxona, que ell porta a terme
amb un entusiasme extraordinari.

Amb tot, la feina de l'assagista i del crí-
tic continua. L'any passat ens donava un
recull d'Ensayos sobre la cultura española,
molt interessant per a fixar la seva tesi da-
vant el problema etern de la posició de la
cultura espanyola enfront d'Europa. Aquest
any ens reclama atenció un altre llibre
Antología de la poesía española e hispano-
americana (1882-1932), que ha editat, en un
volum de mil dues-centes pàgines, la Revista
de Filología Española.

Arriba aquesta antologia després d'una
sèrie de llibres que han temptat el mateix
tema. I cal afanyar-se a dir, d'antuvi, que
és, per una banda, el més extens ; per altra
banda, el més objectiu de tots els que han
aparegut darrerament.

Car les dificultats inherents a tot recull
antològic s'accentuen quan cal donar una
visió panoràmica d'una literatura immediata
a nosaltres i per tant en terreny polèmic
encara. Les crítiques dures han sovintejat
en intents anteriors. Ningú no gosaria, en
canvi, fer retrets de partidisme a aquesta
antologia de Federico de Onís.

I la tasca era extraordinàriament difícil
en tant que s'intentava, per primera ve-
gada — és a dir, sense una visió teòrica
anterior —, l'estructuració de la poesia his-
pànica contemporània, és a dir una de les
èpoques més riques i més denses que mai
hagi pogut tenir la lírica mundial.

Fins ara, una escola — i sobretot una
figura — quedava en certa manera delimi-
tada : el que s'anomena modernisme amb
Rubén Darío com a poeta màxim. Onís de-
dica al gran poeta de Nicaragua .més de
cinquanta pàgines i un capítol a part, pre-
cedit d'una nota crítica magistral com totes
les del volum. Una altra gran figura té re-
servada idèntica atenció : la de Juan Ra-
món Jiménez. Però queden en una zona
menys vista els poetes que constitueixen,
d'una banda, la transició del romanticisme
al modernisme (1882-1896), i de ]'altra, la
liquidació d'aquest moviment, per una sèrie
de tendències que Onís emmarca entre 1905
i 1914. L'estructuració i explicació d'aques-

tes tendències és segurament el més sòlid,
original i valuós d'aquesta antologia. Heus
ací un resum d'aquesta distribució d'esco-
les : I, reacció cap a la senzillesa lírica
(Díez-Canedo, Magallanes Moure, Rafael
Alberto Arrieta, Carlos Préndez Saldías,
Agustín Acosta, etc.—copio els noms més
coneguts) ; z, reacció vers la tradició clàs-
sica (Enrique de Mesa, Enrique Banchs,
Arturo Marasso, Alfonso Reyes, Salvador
de Madariaga) ; 3, reacció de tipus romàntic
(Miguel Angel Ossorio, Ricardo Rojas, Ro-
berto Brenes Mesén, Arturo Capdevila, Rey
Soto, Ardavín, etc., etc.) ; q, tendència al
prosaisme sentimental (poetes del mar i dels
viatges—T. Morales, J. del Río Sainz—,
de la ciutat—Carriego, Carrére—, de la na-
tura—José Eustasio Rivera, Ernesto Mario
Barreda...) ; 6, reaccïó cap a la ironia sen-
timental (Fernández Moreno, Alonso Que-
sada, José Z. Tallet, etc.), i 6, poesia fe-
menina (María Enriqueta, Agustini, Mis-
tral, Storni, etc.).

Aquest intent d'estructuració és extraor-
dinàriament interessant, perquè inclou una
primera classificació d'una multitud de poe-
tes que fins ara existien com a individua-
litats, però sense que quedessin fixats en
llurs actituds literàries collectives. Una Iteu-
gera crítica a la inclusió d'uns noms en
determinats grups quedaria desvirtuada per
l'advertència liminar de I'antdleg, notant
l'existència de poetes canviants adscrits a
diverses tendències.

F. de Onís parteix de l'any Igcq per a
establir una nova etapa de transició entre
el moclernisme i el que ell anomena ultrais-
me. En aquest període, que divideix sim-
plement en americans i espanyols, les ten-
dències hi són més barrejadés. Ací podria
haver continuat Onís la tasca benemèrita
del capítol anterior. No podria fer-se un
grup internacionalista-cosmopolita amb noms
com Julio J. Casal, Jorge Luis Borges,
J. Torres Bodet? Un altre podria ésser el
dels poetes de caient nacional, conreadors
del tipisme (Giiiraldes, Silva Valdés, Villa-
lón). Fins podria dedicar-se una secció a
l'interessantíssim grup de poetes «negros))

-(Palés Matos, Nicolás Guillén, Emilio Ba-
liagas). Finalment, un grup de poetes hu-
moristes, en aquest període, el donen Es-
pina, Vighi, etc. I així successivament.
Amb tot, hem de reconèixer que la com-
plexitat d'aquest període és molt gran, i di-
ficilíssima la tria.

EI darrer grup del llibre és anomenat
ultraisme, nom que sobta encapçalant els
de .Salinas, Alberti, García Lorca, etc. Onís
explica en el pròleg el veritable abast dcl
rètol, evidentment perillós, car és sabut que
per poesia ultraista s'entén ací el primer
producte de les invasions de la poesia d'a-
vantguarda- futurisme, dadaisme—en la im-
mediata postguerra. I no té res a veure
amb el neopopularisme de García Lorca,
ni amb el sobrerealisme d'Alberti. Cal,
clones, consignar el caràcter amplíssim del
mot ultra en el llibre d'Onís.

Amb aquesta ràpida revisió, el lector pot
adonar-se de la transcendència educativa
d'aquest llibre, cridat a ésser el baedecker
indispensable de tot lector de poesia his-
pànica. Cal afegir—com a mèrit capitalís-
sim—que cada autor i cada tema estan
dotats d'una bibliógrafia detallada fins a
l'últim extrem (i hom sap les dificultats
que això comparta, car era una feina total-
ment verge), que els capítols d'introducció
a cada autor són un prodigi de penetració
crítica i humana i que la tria acusa, en
general, una viva sensibilitat, sense oblidar
la posició de L'obra en el temps. I dient
això haurem donat tots els ingredients per
a poder veure en aquesta antologia—no res
menys—la recepta de la veritable i intelli-
gent manera actual de crear la història de
la literatura.

GUILLEM DIAZ-PLAJA
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com a »ell, de geneiactó en generact .

1 

D'una manera periodística podria vulga-

CAMISER	
ritzar-se una definició de la bellesa, en fun-

	CA
ESPEMISERTA	

ció de l'home, que digués : «La bellesa és
aquella qualitat dels objectes gràcies a

'	 E%IT EN LA MIDA la qual han estat trobats bells pels ho-

	

JAUME I, !í	
mes que posseeixen el do d'apreciar el que
és bello.

	

Telèfon !1655	 Evidentment, aquesta definició no fóra
t 1 d fi 'ció i només els disputadors des.a	 e nt	 ,
proveïts d'humor ens en podrien fer retret.
Ara que l'home no pot desaparèixer de
la definició de la bellesa ; que la seva pre-
sència dins d'ella s'ha d'entendre com va-
gament hem provat d'explicar, estem dis-
posats a seguir creient-ho, encara que tota
l'host dels disputadors de la bellesa ens

sigui enemiga.
Ntcoi nu M. RUBIO

Aquest número ha
passat per la censura
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LES ARTSIELSARTIŠTES
Les exposicions l^a disput

ellesa e Ia Modernisme i Tradiciób 
Joaquim Massoi

L'expositor de La Pinacoteca és un dels
artistes difícils de classificar. Va de la vul-
garitat a l'aparença de l'extraordinari amb
una celeritat pasmosa. En els nus que en-
ceten la diversitat de temes que conté el
catàleg, i'autor es mostra mansoi, apagat,
darrera la dèria de fer del quadro una cosa
volatilitzada, immaterial. Així mateix, els
paisatges, que són elaborats amb una gran
calma contemplativa, no tenen més que la

bona intenció i una poesia elemental que
fineix la seva gràcia amb la constatació del
premeditament, la intromissió del sistema i

amb la fredor del poliment d'ofici. Es en
les natures mortes on Massot assoleix una
discreció que pren la importància que allu-
díem en començar. Obres si es vol amb part
dels defectes esmentats en les altres teles,
tenen no obstant a favor seu que expliquen
detalladament la personalitat de l'artífex que
les executa i una concreció global i de mind-
cia absoluta. Miquel Massot, pel qual la
pintura en el seu sentit més ampli sembla
no tenir massa esperances, obté en aquesta
especialitat una perspectiva extensa. I si bé
aquella raó ens fa creure en la seva poca
transcendència, ]'altra ens obliga a haver-li
de reconèixer una multitud de virtuts prò-
pies dels artistes una mica més que modes-
tos, les principals de les quals són sens dubte
el bon gust i la franquesa amb què es ma-
nifesta.

Lluís Masriera
Lluís Masriera ha trobat prou material en

la multiplicitat de les seves tasques artís-
tiques per a portar a cap una exposició que
omplís la totalitat de les sales de can Bus-
quets. Teatre, cinema i pintura són els seus
temes. Dibjixos, maquetes i olis en són els
resultats.

El valor dels dos primers escapa una mica
a les nostres possibilitats. Tant en teatre
com en cinema, el senyor Masriera s'ha
prpnunciat com a innovador. Els ha atret a

la lseva òrbita i ja dintre ella els ha pastat
a la seva manera fent-ne una cosa tan ca-
racterística que honradament hem de de-
clarar que no podem judicar sense conèixer

-ne la idea. Advertint, però, que els elements
formals de què es val per a realitzar la

pensada són sempre dignes- de la seva fama

de bon dibuixant.
Pictòricament, en l'artista hi hem trobat

ell mateix, immutable, presenciant ]'eterna

baralla de l'art des de la posició que va fixar

-se anys enrera. Els terrenys d alluvió que
les inquietuds espirituals han fet sorgir i

que han anat encaixant les generacions d'ar-

tistes de casa, el senyor Masriera els ha

repellit amb la seva dialèctica incommovible.
Sincerament, aquest és un procedir que pel

que té de genial ens emociona i que volem

BUSQUETS
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EXPOSICIO
MASRIERA

PINTURA = TEATRE . CINEMA

fins al dia 8 de juny

Dissabte dia 1, Conferència del

$r. Masriera sobre el tema

Decadència de l'esforç

Passeig de Gràcia, 36

Hem tingut la satisfacció de dir que I'illus-
tre artista posseeix una autoseguretat que li
ha permès romandre immutable, mentre hó-
mes de més edat s'han prestat a les morfo-
logies artístiques. La manera de fer més
visible l'elogi que les anteriors paraules en-
cobréixen és dir, per exemple, que l'allau de
reverberació que constitueix l'exposició del
senyor Masriera és d'ineludible necessitat
pels que es plauen en les excellències del
retrospectiu, així, en abstracte.

Impressió general sobre els
Salons de Primavera

Si la impaciència obrés en nosaltres en el
sentit de cercar el definitiu respecte a la
successió dels Salons de Primavera, els d'a-
quest any ja gairebé podrien servir-nos de
motiu d'exclamació afirmativa pel que fa a
tots els conjunts a què es pot sotmetre la
seva vertebració.

La pan d'installació és molt superior a
l'anterior, que ja era bona. Coneguda la part
llastimosa dels recursos de la Junta, pot dir

-se — sense que la indulgència hi aporti la
collaboració — que s'ha arribat a un estat
plausible de presentació.

Artísticament s'ha aconseguit també força.
El Saló de Barcelona, passat per aquella
dràstica exigència selectiva que propugnàvem
l'any darrer, és un Saló normal que es vi-
sita amb complaença i sense que en cap
moment hom tingui la impressió de les coses
que rutilen soles al marge d'aquell control
tan necessari i la bondat del qual, repetim -
ho, s'ha deixat sentir en aquesta ocasió.

Els artistes que componen el Saló de Mont-

j uïc han efectuat obra collectiva. Han porta
a terme un saló valuós sense que, com
l'altre any succeí; brillessin destacadíssime
algunes obres. Tothom sembla haver obeï
una ordre d'esforç exacte, produint l'equilibri
i la sensació d'una exten.ea família que h
volgut fer quedar bé el país a base d'ex
cloure els pinyols que ensorren el veïnatg
de tres sales seguides.

En aquesta impressió general ens hem d
referir a l'escultura del Saló de Montjuïc
Es segurament on rendeix la millor apor
tació d'aquesta primavera. La natural limi
tació d'un setmanari farà que la recensi
dels nostres Salons s'emmarqui a les seve
possibilitats d'extensió, dedicant però u
apart a l'escultura, que, com dèiem, és u
exponent magnífic del pletorisme de l'art c
talà actual.

ENRIC F. GUA

Que tot el que ha tingut alguna impor-
Arrabassant-se a les preocupacions mate-	 tància en les arts, des de fa mig segle, s'ha

rials i espirituals del 1935, alguns pensadors fet a París, és incontestable. En altres ban
-o escriptors, greus, subtils, batalladors o des, els artistes s'acontenten de mantenir

faceciosos, han entrat en disputa sobre la llur bandera, mentre a París hi ha el gust
definició de la bellesa. I amb raó, car no del risc i l'audàcia necessària a tota crea-
hi ha accident que aboleixi el permanent,	 ció ; vetaquí per què tot el món artístic hi
ni full de calendari que minvi l'eternitat.	 va a parar.
No sé el nombre de lectors que una sem- En el moment en què vaig començar a
blant disputa pot tenir a Catalunya : en pintar no es deia ano» a son pare. Hom
sabia un, lector pur, jo mateix; però ara avançava a poc a poc i amb prudència.
passo, pel present article, a la categoria	 Els impressionistes tallaven el bacallà i els
d'opinant, i no sé pas si en quedarà cap
més. Però la qüestió del nombre dels lec-
tors no pot interessar a cap definidor de la
bellesa.

Així, davant d'un públic la petitesa del
qual no evaluo, o potser davant del buit,
diré el que em sembla que em cal dir sobre
la definició de la bellesa. I és que, a Ca-
talunya, som pocs o molts els que, sense
oposar-nos que les qualitats de l'objecte en-
trin en la fórmula de la definició, volem
que no s'oblidi que 1'hoane també ha d'en

-trar-hi ; oblit molt corrent, com s'observa
en la disputa en qüestió. Entenem-nos
no volem dir que els que opinen que la
bellesa és una qualitat de l'objecte no tin-
guin la seva raó, ni que no puguin pensar
que els. que dissentim d'ells anem errats,
o que estem, com diuen, superats, o altra
cosa així. No ; els donem tot el dret a
estar segurs d'ells mateixos. Però els que
creiem que l'home és, per dret propi, part
integrant de la definició de la bellesa d'un
objecte, volem que es sàpiga que, superats
o no, negligits o no, existim tanmateix.
Som la modestfssima puntá de la cua d'a-
quells homes que deien que l'home és la
mesura de totes les coses ; és a dir, que
l'home és un terme, coeficient, factor o
divisor, que ha d'entrar per força en totes
les equacions o fórmules de la vida no ex-
clusivament material..

Quan diem—amic lector natural i sense
malícia d'escola—, quan diem : «Aquest ar-
bre és bella i volem comprovar-ho mitjan-
çant la definició de la bellesa, comprenem
molt bé que l'arbre (l'objecte) és bo que
es troúi en relació amb la fórmula defini-
tòria. Si no hi ha coses, o entitats espiri-
tuals, que puguin ésser belles, la bellesa
no tindrà on existir. Pero els que sostenen
que la bellesa existeix per la simple relació
o harmonia (vivent o no, que això és lite-
ratura) entre objectes o parts d'objectes,
van més lluny : en realitat mantenen una
doctrina matemàtica de la bellesa. 2}2 -4
és, en efecte, una relació (una igualtat) in-
dependent de l'apreciació de l'home; a for-
ça, potser, d'esser pura essencra de l'es-
perit humà. Per nosaltres, la relació que
és fonamental en l'existència de la bellesa
és la relació amb ('home. Mateu l'home
i la bellesa mor, no és, desapareix de la
terra. L'home és essencial i indispensable
dins l'equació de la bellesa. La bellesa és
funció de l'home.

Fa molts segles que els meus pensen així
i que els altres pensen diferent. Que se'ns
perdoni la insistència. I ara observem això:
mentre els segles passen, la bellesa persis-
teix i es modifica; és a dir que, per es-
tranya paradoxa, la veiem variar amb els
estils i les modes, i la veiem romandre
inalterada a través dels gustos de les èpo-
ques. Per exemple, en el segle xvtit, a Fran-
ça, alguns bons esperits volien enderrocar,
per «bàrbares», les catedrals gòtiques; però
un profund respecte a la bellesa endevinada
per altres homes dins les formes «gòtiques»
de les catedrals, va fer que fossin respec-
tades.

El Greco, en certes èpoques de la pintura,
semblava que havia de merèixer el foc : la
bellesa havia mudat, però la bellesa conti-
nuava immutable, i els Grecos no foren
cremats. Deixem els exemples, sempre in-
exactes, i diguem : les modes de les be-
lleses no varien tan totalment que no con-
servin una zona de coincidència entre elles.
0 bé, introduint explícitament el factor
home : a través de les mudances del gust,
els homes van coincidint, de generació en
generació, en l'apreciació d'allò que és fo-
namental en la bellesa;

t	 La bellesa és funció de l'home. Els ho-
m	 mes són diferents de mena entre ells i
s varien amb el temps. De quins homes-es-
t pécie i de quins homes-temps és funció la
1	 bellesa? Sembla que, saltant tot el raona-
a	 ment, espot contestar: és funció dels ho-

mes de tots temps que s'han cultivat en
e	 el tracte del bell. Així 1 tot, el nombre u a-

quests homes és molt considerable i ]es
e	 diferències entre ells nombroses. Per con-

següent una fórmula o definició de la be-
ilesa, fonamentada en I'home, hauria de
pendre l'aspecte (no dic l'estructura mate-

ó màtica) d'una equació integral. Podríem
s	 anomenar diferencial de bellesa aquella par-

tícula d'idea fonamental de la bellesa que
cada un d'aquests homes aporta. La in-
tegració o suma de partícules seria allò
que els homes donats al cultiu del bell, en

L totes les èpoques, antigues i modernes, han
anat tenint per bell t s'han anat passant

'ó

minant és sostinguda per un contrast que
sempre li és sotmès. Per mi, la dominant
d'una tela i el seu contrast tenen un valor
semblant, o, per dir-ho millor, no hi ha
dominant, és el conjunt el que dóna la.
qualitat. El quadro està fet de superficies
diversament colorides la resultant de les
quals crea una «expressión. De la mateixa
manera que en un acord musical cada nota
forma el conjunt, vaig voler que cada color
comptés. Un quadro és un conjunt de forces
organitzades, i és així , com es pot passar

d'una aparença roig-verd-blau-
negre a una altra aparença
blanc-blau-roig-verd ; és el ma-
teix quadro, e] mateix senti

-ment combinat d'una manera
diferent, però les forces estan
canviades. Entre aquestes di-
ferents teles hi ha la mateixa
diferència que entre els diver-
sos aspectes d'un joc d'escacs
durant una partida. L'esca-
quer canvia contínuament
d'aspecte, però l'espe rit dels
jugadors que guia les peces és
continu.

Vaig trencar doncs, delibe-
radament, amb ]'aparença.
Copiar l'objecte no m'interes-
sa. Per què pintar pomes en
llur veritat exterior? Quin in-
terès pot haver-hi a copiar un
objecte escampat en la natura
en quantitat illimitada i que
sempre es pot somiar més
bell? El que compta, és la re-
lació de l'objecte amb un ma-
teix, amb la personalitat i el
poder que té l'artista d'orga:
nitzar les seves sensacions t
les seves emocions.

Tinc l'enyorança del cólor
fresc, límpid, pur, i sempre
em sorprèn que enterboleixin
sense necessitat uns colors bo

-nics. La gran adquisició mo-
derna és haver trobat l'expres-
sió pel color, a la qual ha vin-
gut a afegir-se, amb el que
s'ha anomenat el fauvisme i
els moviments que l'han se-
guit, l'expressió pel dibuix
l'arabesc, les línies i llur di-

recció. En resum, hom ha completat la tra-
dició amb nous mitjans d'expressió, i hom
l'ha augmentada en la mesura de les possi-
bilitats.

Seria un error creure que hi ha una so-
lució de continuïtat entre els pintors antics

tindria sinó una força efímera, i hom ja
no comptaria per res d'una temporada a
una altra.

Avui, sembla que estiguem en un període
de fermentació prometedora d'obres impor-
tants i duradores. Però que no s'hi enganyi
ningú : només hi ha el valor plàstic que
compta i sempre he cregut que una part
de la bellesa d'una obra moderna venia de

la lluita que l'artista havia d'empendre con-
tra un mitjà, sever i limitat.

Una paraula, per acabar, sobre el nom
d'aquesta escola anomenada fauve o fauvis-
me, mot que tant intrigà i que donà peu
a tot de facècies més o menys felices. Es
un mot del crític d'art Louis Vauxcelles,
que, entrant en una sala del Saló de Tar-
dor on hi havia exposada, enmig de les
teles dels pintorsd'aquesta generació, una
estàtua de l'escultor Marque, executada din-
tre la tradició del Renaixement italià, ex-
clamà : «Té, vetaquí Donatello entremig de
feres! (fauves)». Això vol dir que només

s s'ha d'atorgar una importància ben relativa
L
	 als qualificatius que designen tal o tal altra

s	 escola, i que, malgrat llur comoditat, li
-s muten la durada d'un moviment i compro-

meten el valor propi de l'individu.
HeNal MATISSE
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considerar, nosaltres que ens hem familia-
ritzat amb l'ombra de Proteu, com un valor
de gran importància.

Lluís Masriera ha evocat amb aquesta ex-
posició més quantitat d'idees que amb una
comedia o qmb un film. Els seus perso-
natges estàtics i els seus ambients inoculats
de bondats burgeses i bucòliques desvetllen
positivament un tropell de literatura roniàn-
tica que difícilment aconseguirà fer reviure
amb altres procediments que a primera vista
semblen més a propòsit per aquest fi.

neoimpressionistes els seguien. La cosa no
anava pas. Nosaltres, els pintors joves, ens
passejàvem davant les galeries de la rue
Laffite on eren exposats llurs quadros i
treballàvcm pensant en ells. Pel que fa a
mi, sortint de Belles Arts, passava el temps
a, tUUV,o,	 .Ai1CIlL, .	 s...,,.

ment la infiuència dels mestres indiscuti-
bles : Rafael, Poussin, Chardin i els ho-
landesos. M'adonava que els mètodes dels
impressionistes no feien per a mi. Calia
anar més lluny que llurs petits tons i aquell
papalloneig perpetu. En una paraula, em
olia «compendie».
Sortint del Louvre, passant pel pont de

les Arts, veia una altra cosa. «Bé, què
busqueu?», va dir-me un dia el meu mes-
tre, Gustave Moreau. «El que no hi ha al
Louvre; el que hi ha allà», vaig respondre-

li. assenyalant-li les ribes del Sena. oQue
us creieu que els mestres del Louvre no
ho han vist ?», em replicà Gustave Moreau.
Fet i fet, el que jo veia al Louvre no m'a-
fectava pas directament. M'hi sentia com
dintre una biblioteca que contingués les
obres del passat, i jo tenia necessitat de
represemar-me el que m'afectava. I em vaig
posar a treballar tot sol.

Es aleshores quan vaig trobar un xicot
magre que després ha adquirit una respec-
table corpulència : era André Derain. Tot
dos vàre.n viure junts una temporada
Colliure, treballant com a negres, empesos
per idèntiques preocupacions. Els mitjan
pictòrics emprats pels més vells que nosa)
tres no responien pa'> a la realitat de le.
nostres sensacions. Ens calien mitjans nous.
D'altra banda, no passa el mateix a totes
les generacions?

En aquell moment, és veritat, el terreny
era més nou que avui i la tradició estavs
una mica esmossada de tant haver esta
respectada. El divisionisme de Seurat er
la gran novetat del dia. Aquesta nova tèc

rica pictórica va fer-me una gran impressió
A l'últim la pintura havia trobat un mètod+
científic ; era la ruptura amb l'empirisme
de les èpoques precedents. Vaig estudiar e
neoimpressionisme, tan extraordinari en
semblava aquest mètode ; però en realita
m'adonava ben bé de tot el que hi havi
en ell de limitat per massa lógica i mass,
rigor d'aquest mètode. També se n'adona
ven al meu voltant, i un dia, davant un
tela que io havia tot just acabat : «No u
quedareu gaire amb nosaltres », va dir-m
Cros.

En el quadro neoimpressionista, la d^
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—Perdona que t'hagi fet esperar. Encara
no estava vestida.

(Ric et Rac, París)

—Es l'última vegada que t'ho aviso : si et
torno a veure rosegant-te les ungles, t'ama-
garé la dentadura postissa!

(Le Rire, París)

Han estat publicades les disposicions ofi-
cials sobre les noves condicions d'exempció	 J^_
per al pagament de la taxa radiofònica a	 ^^
Alemanya, que han entrat en vigor el dia I	 4 t^	 :	 í
d'aquest mes, anul-lant totes les exempcions 
precedentment concedides. . •	 .

Per a poder beneficiar de 1'exempció de 	 ^ -: =	 =
la taxa, cal ésser indigent, súbdit alemany	 ^i" ,	 ^r
o súbdit de la Ciutat lliure de Dantzig.	 --
L'exempció no pot concedir-se als no aris.	 El conegut cirurgià té invitats.
Per als diplomàtics estrangers es fixa una
reglamentació especial.	 (Ric et Rac, Parts)

ó	 Í^Çj!

 'd

EI famós quartet Kolisch ha pres part en
el festival Arnold Schónberg organitzat per

l'emissora de Praga i en el qual ha estat
executat el Segon quartet per a instruments

de corda ; també el mateix conjunt executà
el Tercer quartet del mateix autor i el Quar-
tet oQ. 3 d'Alban Berg a l'Associació de Mú-
sica de Cambra.
—A Praga I'esd&veniment teatral més im-

portant ha estat la nova posta en escena de
la magnífica òpera Jenufa de Janacek.

—La Filharmonia Txeca ha donat en pri-
mera audició a Praga els fragments simfò-
nics de l'òpera Lulu d'Alban Berg.

IMPRESOS COSTA
NOU DE LA RAMBLA 45

BARCELONA

L

ó

El caçador desgraciat i la llebre servicial
(Marc' Aurelio, Roma)
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UNA REUNIÓ INTERNACIONAL A BARCELONA

EI XIII Congrés dels
Pen Clubs
(Ve de la pàgina I)

MUSICA I RADIO

Durant la stagione d'òpera d'aquesta tem -
porada, es veurà al Caire una represen-
tació de 1'Aida amb els vestits i els quadros
escènics de la primera representació de
I'any 1871.

ESTATS UNITS

Lady Macbeth of Mtsensk, l'òpera del
compositor soviètic Dmitri Schostakovitx,
que fou presentada aquest hivern a Cleve-

land i a Nova York, serà presentada per

l'Orquestra de Filadèlfia.

FRANÇA

En els concerts del Triton a París, fou
donada en primera audició 1'Allegro per a
saxofon i petita orquestra de Jacques Ibert

NotudlÒ det©t& mori
ALEMAN YA	 interpretat brillantment pel saxofonista Si-

gurd Rascher. Dirigí el conjunt Hermann

L'estrena de La Dona silenciosa de Ri- Scherchen. En el mateix concert es dona-

chard Strauss inaugurarà, el dia 24 de juny ren a conèixer les obres següents : Magie

pròxim, el festival de quinze dies que anun- du Fer-Blanc, música per a un film docu-

cIa l'Opera de Dresde.	 mental, de Marcel Mihalovitxi ; la marxa
de L'Eventail de Jeanne de P. O. Ferroud,

EGIPTE	 per a orquestra reduïda, i Figures sonores,
de Marcel Delannoy, partitura escrita sota

'	 t:1.-.,	 d	 tl	 ,1,:,	 J

guntava el mestre Ch.-M. Widor a Pide-
ESPANYA	 rewski—. Encara seguiu renyits?

—Es un patriota — respongué el pianista
L'Orquestra Filharmònica de Mou 

' "
	 ex-president de la República Polonesa —.

donà en primera audició la Segona Su.. ;	 com voleu viure en harmonia amb un
Portuguesa de Freit la Branca.	 „. , - :e li agrada tan poc la música?

Amb motiu de la dimissió de Manuel
de Falla, l'Acadèmia de Belles Arts de Ma-	

TXECOSLOVAQUTA
drid elegí com a membre Joaquim Turma.

Els millors oradors del Congrés foren,
sens dubte, Marinetti i la delegada india
Mrs. Wadia. L'italià lluïa un francès per-
fecte, i era directe i enèrgic, com escau a
un bon mussolinià. L'índia, a càrrec dels
vestits de la qual, constantment renovats,
anava la nota de color del Congrés, féu
uns discursos brillants, en un anglès ex-
traordinari de claredat fonètica i de força
expressiva, que foren molt aplaudits, però
en definitiva no deien gran cosa. La Idea
d'un contacte entre les cultures europea i
asiàtica, els versos del poeta persa i les
estances de Lamartine, coronant les invo-
cacions a la fe de l'Orient i la fraternitat
universal, seguien una invitació a una de-
legació d'escriptors occidentals per tal que
visitessin l'India.

Un altre bon orador, i sobretot un pre-
sident enèrgic i atent, fou Benjamin Cré-
mieux, crític de solvència, francès mig ca-
talà de barbes tristes i faccions semites.
Mr. Entwistle, el delegat escocès, tingué
la gentilesa de parlar en català i demostrar
un gran coneixement de la nostra litera-
tura, amb elogis aciençats de l'obra de
Mestre Fabra. El nostre gran filòleg, com
a president, no actuà gens ni mica, i sem-
blava absent dels debats, però mai el seu
allunyament espiritual dels oradors no arri-
bava a les altures sublims de Mr. Wells,
que mentre criticaven el pessimisme del
seu discurs semblava submergit en una
agradable somnolència. Només s'animà un
moment, mentre parlava un delegat escan-
dinau en un francès, ple d'entrebancs fo-
nètics, i féu uns breus gargots en un paper,
potser una caricatura. La retocà amb cura,
s'hi féu un tip de riure i féu compartir la
seva joia als seus companys de presidència,
inclòs el traductor.

Si en uns moments tregué l'energia l'au
-tor de L'Flome invisible fou en la segona

sessió, quan qualificà amb una duresa sense
atenuants la ressenya del seu discurs inau-
gural, que havia estat repartida a la premsa
pel secretariat del Pen català. Després con-
tinuà absent, i s'escapolí dels caçadors d'au

-tògrafs i d'intervius posant una resistència
passiva a les temptatives. A les sis del
matí de dijous, abans de la darrera sessió,

ISa Fá 1V aei	 d. Ad ^Yco1H • n la t2rtln	 Rx'i2
á ésser a 1 oma, per unes escenes del seu
film. Marinetti també es féu escàpol el
dijous.

Catalunya havia de brillar en el Congrés
per l'organització, més que per la inter-
venció en les discussions. L'únic català que,
fora Pompeu Fabra, intervingué en els de-
bats, fou Josep Maria de Sagarra, que im-
provisà correctes discursos en francès i ha-
gué de contestar els mots amabilíssims d'e-
logi per la nostra terra del delegat argentí,
Achaval. Els exiliats alemanys, mancats de
Toller, no destacaren gaire i s'hagueren
de refiar de ]'ajut constant dels anglesos
i de la simpatia ambient.

Allò que feia bonic era el públic que, en
major o menor nombre, assistia, des del pis
de la sala, als debats del Congrés. Cal
donar les gràcies a aquests assistents des-
interessats, que ens feren quedar bé.

ELS ACTES D'oBSCQUI ALS CONGRGssISTCs

Difícilment cap visitant de Catalunya no
s'haurà pogut endur, com els membres dels
Peo Clubs estrangers que assistiren al Con-
grés, una visió tan poc assolellada de la
nostra terra. El clàssic programa d'excur-
sions : Sitges, Tarragona, Costa Brava,
Montserrat, etc., es realitzà, salvades pe-
tites clarianes de bon temps, sota dolls ge-
nerosos d'aigua del ceL Tota l'altra pari
del programa, potser un xic enfarfegador,
es realitzà normalment, sense ingerèncie
oficials, i els escriptors catalans pogueren
demostrar, una vegada a la vida, llur ap•
titud per al conreu de la bona societat
activitat que, com ja se sap, mai no ft
mal ni és de massa.

RAFAEL TASIS I MARCF

—Em sap molt greu, però com que no li
podem treure, s'haurà de comprar aquest
barret.

(The Humorist, Londres)

L'HOME RIC

—Quan dormo fora de casa, poso la car-
tera sota el coixí.

—Jo no puc fer-ho. No sé dormir amb el
cap tan alt.

(Ric et Rac, París)

Crònica de l'actualitat
Una ocasió perduda?

Fa quinze dies publicàvem en aquesta
mateixa pàgina i sota aquest mateix títol
una nota donant compte del fracàs de les
gestions iniciades per a l'organització de
la Festa Internacional de Música a Barce-
]ona l'any vinent. L'aparició d'aquesta nota
ha causat una certa sensació entre els mem-
bres de la Comissió organitzadora, la qual
ha cuitat a convocar una nova sessió on
per darrera vegada es discutiren les possi-
bilitats de salvar la festa. Això ha servit
per arribar, almenys, a un resultat positiu
s'ha desistit definitivament de voler combi-
nar la Festa amb el Congrés de Musico-
logia. I amb raó. La musicologia catalana
no es troba prou preparada per a convocar
i presidir un congrés Internacional.

Així doncs, els musicòlegs na es reuniran
en 1936, almenys oficialment. Hi haurà sols
una reunió més o menys particular d'al-
guns representants de diversos països a
Berna per tal de preparar el Congrés de
l'any 1939. Però sembla que tampoc s'a-
conseguirà tirar endavant la Festa Inter

-nacional de Música. El temps és massa
curt, les dificultats són enormes i encara
no s'ha començat cap preparatiu. No és
pas gaire fàcil que es pugui presentar amb
motiu d'aquesta festa L'Atlàntida de Falla,
cosa que hauria estat la justificació fona

-mental de la convocatòria d'aquesta festa
a Barcelona. L'ocasió, per tant, sembla del
tot perduda.

«Il Barbíere di Sivíglía»
El Junior F. C. ha presentat en una

funció de gala l'encisadora ópera de Pai-
siello que no havia estat representada a
Barcelona d'ençà de cent trenta-nou anys.
L'argument de l'obra és conegut. La mú-
sica de Paisiello és amarada d'ingenuïtat i
de frescor i conté en germen tot l'encís de
l'estil de l'òpera italiana que més tard ha
trobat amb Mozart la seva més alta dig-
nificació.

La representació de l'obra, sota la direc-
ció intelligent i ponderada del mestre Sa-
bater, no desdigué en res de la bellesa de
l'obra. Malgrat que l'execució escènica anés
a càrrec d'aficionats, s'aconseguí una atmos-
fera artística que ben rarament ens donen
els professionals.

Trio de 1'A. E. E. M. M.

Potpourri musical
Sfravínsky i el seu retra4

Era durant la guerra. Stravinsky anava
de Roma cap a Suïssa. A la frontera, a
Chiasso, revisen els seus bagatges. Hi tro-
ben un retrat seu que Picasso acabava de
dibuixar a Roma. Hom li demanà què re-
presentava. E11 respongué que era un retrat
dibuixat per un eminent artista. «Mai de
la vida- 'exclamaren—, això no és un re-
trat, és un plànol.» ((Sí, el plànol de la
meva cara», replicà Stravinsky. No volgue-
ren pas entendre res. Es veié obligat a res-
tar vint-i-quatre hores a Chiasso i enviar
el seu retrat a l'ambaixada britànica de
Roma, a nom del seu amic el compositor
Lord Bernes, el qual li féu arribar més
tard a París per via diplomàtica.

Benefícís de les diofadurea
Gioconda de V1to, la gran violinista ita-

liana, fou objecte de violents intrigues du-
rant alguns anys. Mussolini, que és violi-
nista a hores perdudes, volgué escoltar-la
i vint-i-quatre hores més tard, li féu lliurar
un diploma de professor de violí a l'Acadè-
mia Santa Cecília de Roma.

Ana es4rena amb re4ard
El Théátre Royal de la Monnaie de

Brusselles acaba de representar per primera
vegada Les Coèfores, la famosa tragèdia
d'Esquil, traduïda per Paul Claudel i amb
música de Milhaud. Al cap de vint anys
de la seva composició, hom ha pogut sentir
per primera vegada aquesta musica en el
seu veritable marc. L'acció interior, el dra-
ma que es desenvolupa a l'ànima dels per-
sonatges quasi immòbils, esdevenen apa-
rents per al públic, per mitjà d'un comen-
tari sonor, rítmic, infinitament variat. Des
del llenguatge parlat fins a la música, hi t:
ha tots els graus de transició, sense que
en cap moment hi hagi confusió entre els
gèneres.

L'C
«1

LA VIDA MUSICAL A BARCELONA

Or eó Català canta la
Missa en si menor»

la Impressto d un tutu 	 ocurren ae .
Painlevé.

POLONIA

—Qué? Qué fa el vostre Pilsudski — pre-

La qüestió de la revista del Pen fou més
fàcil de resoldre. En definitiva, hom acordà
crear una revista trimestral, editada a Ho-
landa, que publicaria, en anglès, francès o
alemany—i en la llengua original, també,
quan es tractés de poesia—, obres de pura
literatura que facilitarien els Pen Clubs na-
cionals. L'espanyol i l'italià seran també
admesos. La discussió sobre l'extensió del
poliglotisme i el problema de les traduc-
cions s'allargà, només, gràcies a Marinetti
i al pintoresc búlgar Balabanoff.

ELS ORADORS

Alguns dels socis més atrevits de l'As-
sociació d'Estudiants de l'Escola Municipal
de Música — heus ací el títol de l'associació
GuP c'nma a daries d'aquc,ta abrcviatura
-- s'han reunit per a formar un trio re-
gular. Tots tres són encara molt joves, i
es troben en ple període d'estudi i de for-
mació artística. Nó tenen pas ]'ambició de
presentar ja actualment quelcom de defi-
nitiu. E1 millor fons interior que aporten
a llur tasca ben remarcable, és un entu-
siasme sense límits i una voluntat insa-
ciable de perfeccionar-se. Es troben en el
millor camí, car volen allunyar-se de la
rutina. Estenen llurs programes cap als dos
costats històrics : el modern i el preclas-
sicisme. La Sonata-Polonesa de Telemann
—amb la collaboració d'un altre d'ells, tam-
bé estudiant, Manuel Rodés—és una troba-
lla i assegurarà sempre l'èxit d'un concert.
A més, tocaven Caldara, Brahms—encara
una mica massa sorollós, .massa poc ma-
tisat—; finalment, una interpretació més
equilibrada de Beethoven. El trio de l'As-
sociació té davant seu tot un estiu per tre-
ballar. Nosaltres seguirem llur desenvolupa-
ment amb el major interès, sobretot perquè
durant la temporada vinent prometen ter-
nos conèixer una sèrie d'altres compositors
preclàssics, completament desconeguts a
casa nostra, i moderns (Villa-Lobos). El
trio està format pels estudiants següents
Jaume Llobet (piano), Enric Ribó (violí) i
Sebastià Soler (violoncel).

0. M.

La taxa radioiòniea a Alemanya
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