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DesQrés de la reunió convocada a Girona
pel conseller d'Obres públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya, tota la Premsa ha par-
Mt de la Costa Brava, del seu esdevenidor,
de la seva organització turística i d'un pla
urbanístic de conjunt». IEl G.A.T.C.P.A.C.

(grup d'arquitectes i tècnics catalans per al
progrés de l'arquitectura contemporània) va
presentar uná breu memòria a la Conselle-
ria d'Obres públiques, donant, en línies ge-

i petits pobles blancs de pescadors, tat in-
tacte i a un pas de la frontera francesa...

Al mateix temps, el turisme nacional co-
mençava a posar en marxa la seva feixuga
màquina burocràtica... S'organitzen alguns
viatges, perd encara no hi ha hotels ni bons
mitjans de comunicació. La gent continua
venint pel seu compte ; lloga cases de pes-
cadors, ve a fer vida primitiva, la vida que
s'ha posat de moda en aquests moments

Les petites cales de la Costa Brava s'hauran de fer fàcilment accessibles per
carreteres secundàries. Petits hotels vora mar i unes construccions senzilles

perpetuaran l'aspecte llp.tl dels pobles de pescadors. Aquestes cales poden ésser
nuclis de turisme menys important, principalment de turistes locals

nerals, el seu punt de vista sobre aquest
ihteressant problema. A l'assemblea, per
mitjà d'un seu representant, va fer ús de la
paraula, ampliant i áclarint els conceptes
exposats en la memòria, els quals varen
merèixer l'aprovació de la majoria dels re-
units. El G.A.T.C.P.A.C., •en aquesta ma-
teixa assemblea, protestà contra la proposi_
ció presentada a l'objecte de donar a les
cales de la Costa Brava noms de persones
illustres, canviant llur denominació tradicio-
nal. A la protesta 'iniciada pel G.A.T.C.
P.A.C. es varen adherir la nsajoria dels pre-

Gràfic I. — Situació de la Costa Brava res-
pecte a- les principals capitals de l'Europa

Occidental

sents a l'acte de Girona, i posteriorment la

quasi totatitat de la Premsa.
Com que les memòries presentades no

s'han publicat i els diaris han donat una

ressenya incompleta del tractat en la reunió
de Girona, creiem convenient exposar nova-
ment el 'rostre parer sobre aquest problema.

2) COMUNICACIONS 1 SANEJAMENT	 proporcionen l'espectacle amabltiSS1m de
les noies lliurades al tambor de brodar o

L'establiment d'un nou pla de comunica- el gaudi benèfic de procurar-se refrescament

cions amb França, ja que les actuals són amb un ventall de palma i unes tallades
molt defectuoses, és una de les primeres de síndria sangonosa, i no és rar veure, ert

mesures que s'imposa per a augmentar 1'a- més d'uná entrada sense pretensions, l'à-

fluéncia de turistes estrangers. Aquest pla	 via preparant l'amanida.
hauria d'obeir a les següents orientacions :	 Gràcia, però, perdrà part del seu encís

a) Ferrocarrils. — S'haurà d'evitar, per	 el dia que, com tantes viles i ex-viles han
tots els mitjans, el traçat de linieo de fer-	 fet, converteixi totes les entrades de les ca-

roearrils immediates a la costa.	 ses en salons de rebre, pujant quatre pams

b) Autocars. — Les línies d'autocars, de- el pedrís i deixant per ,a l'entrada una

gudament organitzades, podran enllaçar els llenca estreta, obstruïda per un reixat de

nuclis de població amb els grans expressos, ferro que s'obri solament al so imperiós

fent completament innecessària la línia de del timbre elèctric. Tothom tancat a dintre,

ferrocarril vora mar,	 qui es recordarà de fer cadeneta, ni rosesd 3..?
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Coses del Eemps passat

Com a con9etjüencia natural de l'èxit
assolit per la Taverna dels Tenors, cada
dia més concorreguda, neixen i es multipli-
quen a_ la nostra ciutat els caus artístics.

Els actors castellans de doblatge de pelli-
cules, els recitadors de corbata de nus grui-
xut i atuells de camafeu i els tenors i barí-
tons de tercera categoria, hi han trobat
camp llarg per a córrer, i tot va ple de
tizonas que desfan males passades i d'Es-
clavo soy.

Un d'aquests «caus», titulat La Cova de
les Bruixes, ha estat regentat fins ara per
un català rodamon la vida del qual ha estat
una contínua aventura.

Es diu Ubald Carrera. Tan aviat 1'hau-
ríeu pogut trobar a Londres fent de dibui-
xant, com treballant a les cinc de la mati-
nada a les Halles de París, com actuant de
gerent de la companyia d'En Vilches al
Perú, com portant una vida de príncep a
Barcelona.

Ubald Carrera fou l'editor, fa ben bé una
vintena d'anys, de la revista Arte & Sport,
on collaboraren, en castellà, gran nombre
d'escriptors catalans.

----! -------ice=3I;

1

0 //

1 ooeuoo EAISTENT

2 CCnrii ivaiST^C i'TEPn ACiOnAL

3 DE T.T^ nu[uJ TUa,5,E .00AS
A AEa,0.0aT

*,—* F C

.----CARPErERA DC O5Ah T0.Ai,C

.— - — CAQPETERA SECUHDAPIA

Gràfic 2. .4) Ferrocarril, nuclis de població i carretera a les eones del tipus de

la Costa Blava fr4ucesa. S'hi veu el desordre i la barreja d'elements. - B) Traçat

proposat en l'article, afunyernt de h costa les vies de gran circulació i lá via fèrri
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en què el món està en crisi i el luxe en
decadència. La Costa Brava catalana obre
al turista un món nou primitiu i patriarcal
Montecarlo i la seva ruleta el fan pensar
massa en temps passats de prosperitat capi:
talista. La Costa Brava catalana és avui
coneguda pels turistes de tat !Europa. La
Costa. Brava travessa un moment decisiu
per al seu esdevenidor,'' la vida moderna ho
absorbeix tot, res no queda estacionari; la
Costa Brava està a punt de fer un gram
canvi ; pot esdevenir quelcom magnífic i
únic, o pot perdre per sempre els seus en-
cants si no s'imposa un pla de conjunt, un
control intelligent i unes directives ben orien-
tades. El moment present és oportú i deci-
siu per a l'esdevenidor de la Costa Brava.

A més a més del turista estranger, del
qual acabem de parlar, augmentaran de dia
en dia els turistes catalans quan estiguin
degudament organitzades les xarxes de co-
municacions i hotels. La curta distància que
separa la Costa Brava de Barcelona (ciutat
de. primera importància dintre la Mediter-
rània) és per si sola una garantia de l'esde-
venidor turístic d'aquesta'. costa.

I) SITUACIÓ ESTRATÉGICA DE LA COSTA BRAVA

I OPORTUNITAT DEL MOMENT ACTUAL

La gran afluència de turistes cap als paï-
sos meridionals durant aquests darrers anys,
a la recerca del sol i del clima del mar
Ilatf, ha convertit les poblacions de la Costa
Blava francesa i les d'Itàlia més pròximes
a aquell país, considerades únicament abans
com a llocs de sojorn d'hivern i de prima-
vera, en llocs d'estiueig. Els turistes han

cercat fer en aquells llocs una vida de platja

d'estiu, tal com l'entenem avui, de cara a

la naturalesa, perd molts d'ells els han tro-

bat inservibles per a adaptar-los a aquest

mou concepte. Si prescindim d'aquesta zona
de les costes francesa i italiana, la sortida

natural i més próxima a la Mediterrània per

als països de l'Europa occidental és la Costa
Brava catalana. Ara bé; considerant que les

platges de les costes francesa i italiana, llin-
dants al Golf de Lió, no reuneixen les de-

gudes condicions, queda com a únic lloc ben
comunicat amb els països occidentals i el més

apte per a establir tota una sèrie de platges

que es poden organitzar d'acord amb les

exigències de la vida actual, aquest tros de

costa comprès entre Barcelona I la frontera

francesa (vegi's gràfic i)• Qui e estat estàpresenta aquesta costa. En quin
actualment? La Costa Brava catalana s'ha

salvat afortunadamen t fins ara d'ésser un

centre de turisme; fa tres o quatre anys va
començar l'afluència d'estrangers, que sense

que cap agència de turisme els recomanés
aquests llocs d'estiueig, els varen descobrir

amb gran sorpresa. D'un amic a l'altre va-

ren córrer les veus que existia un tros de

costa verge amb magnífiques platges, grans
pinedes, cel blau, aigua transparent I pura

L' ENTRADA
Fins rto fa gaire, l'entrada, a l'estiu, era

el lloc més solemne i atraient de les cases
vilatanes. De dia, amb les grans portes
mig closes, hi passava una fresca espavi-
lada que facilitava la lectura del diari i
d'un llibre poc feixuc, al ritme del balancí.
Cap allà les deus sentieu el crit esmolat
d'eEl viu, noies!» i les peixateres empe-
nyien un batent i plantaven al pedrís el
paner, bo i reclamant la mestressa

— Apa, a trenta la terçá i
— Voleu dir que és fresca?
— Ai, santa cristiana ! Per ventura u,

venut mai res pudent? Quedi's la sípia per
a l'arròs.

— IEs que faig escudella.
— Faci-la ofegada i se'n lleparan els dits.

Noia, porté el plátl
— Seanpre s'ha: de complir la vostra vo-

l untat; però feu-me bona pesada!
Després passaven • les verdulaires i oferien

ensiams, escaroles, tomàquets i f esoletes
tendres.

—Si fa dos mesos que per sopar mengem
el mateix! El meu home no em calla mai:
sempre fesoletes!'

— Fregeixi-les amb pernil, i variarà.
-,Però em sembla que són d'aquelles que

tenen fils...
— Ni un ; tendríssimes, com d'aigua.

Miri com es trenquen.
La senyora de les puntes es presentava

a l'entrada en havent dinat. Amb la man-
tellina posada i carregant dues grosses cap-
ses de cartó, destapava l'equipatge tot in-
teressant-se per la família:

—I doncs, ja estan bé de salut? La Ve-
ritat, amb aquesta calor no es pot anar
enlloc, però és allò: gangues de l'ofici. Si
no hagués sabut que casen la nena no hau-
ria baixat fins a les darreries de setembre,
però he pensat: té, encara els faràs favor;
perquè porto uns jocs de llit que són una
preciositat i me'ls prenen de les mans, tant
pel treball, que no té una falla, com pel
preu, que és regalat. El gust i la paciència
de les puntaires de l'Arboç no es troba a
cap altra banda. Ah, també els ensenyaré
unes aplicacions per a macassars que srm
una fili rana i uns entredós per a tovalloles
fines d un dibuix" àompletament nou.

A hora foscant, el pagès acudia a donar
comte de les batudes i feia càbales per a
la data d'encetar la verema, però les por-
tes de l'entrada ja eren obertes de bat 'a
bat i s'asseia al dintell en una cadira baixa,
per mor dels ronyons. L'entrada esdevenia
el temple de la cordialitat i de l'anivella

-ment de classes i, si es parlava dels pro-
blemes del camp, es feia en un to idíUic,

fins que el parcer acabava preguntant:
— No han pas de posar aixeta al mas-

catell; ara que sóc aquí?
Gràcia conserva encara bon nombre d'en-

trades que la festa major avalora. A dues
passes de lu porta, el menjador engalanat
sembla que invita a entrar els vianants en-
curiosits, mentre la mestressa fa córrer, amb
un gest fraternal, la capsa de galetes als
que es troben al llindar. D'altres entrades

La tràgica mort del príncep ^Alexis Mdi-
vani ha tingut una derivació escandalosa
que han explotat i exploten encara fins al
més petit detall tots els ingenus i tóts els
cultivadors de sensacionalisme

Ens referim a l'afer de les joies de la
baronessa Thyssen, que resultà greument
ferida en l'accident que costà la vida al
príncep.

Aquestes joies, valorades en prop de tres
milions de francs, no sap ningú on són.
Es a dir: ho deu saber la baronessa, però
no pot parlar.

Tot decanta a creure que, a París, abans
de sortir de viatge cap a Palamós, la ba-
ronessa deixà guardades les joies en algun
Banc, on hauria llogat, si no l'hi tenia ja,
una caixa.

El joier — una maleta especial, petita, de
pell de cocodril — ningú no el va veure,
arran de l'accident.

En passar la fro-itera, tampoc no va de-
clarar la baronessa que portés les joies. Es
de supossar que si les hagués portat les
hauria declarat, a fi de no topar amb in-
convenients en retornar a França.

Tot s'aclarirà, evidentment.
Mentrestant, però, el baró Thyssen, en

constatar la desaparició de les joies, ha em-
bolcallat — volem creure que .involuntària

-ment — el nom prestigiós de la família Sert
en l'e •càndol•

A Girona, hem trobat qui sosté que la
baronessa es va jugar les Joies al set-i -mig,
al Mas Juny,

IEn Carles Sentís, des de L'Instant, tot
volent sortir a la defensa del pintor Sert,
li ha dit pobre home.

Un d'ells era Lluís Capdevila...
'Data precisament d'aquella època l'anèc-

dota famosa dels dos ous ferrats.
No la coneixeu?
Per cada article que li feia En Capdevila,

Ubald Carrera deixava pagats, al Bar del
Centre, dos ous ferrats.

Un dia, Manuel Fontdevila, l'actual di-
rector de l'IHeraldo de Madrid, arribà preci-
pitadament al Bar.

— Amic Lluís, estàs perdut!
— I això?
— En Carrera ha trobat un periodista

que li fa els articles per un ou.

Daladier a la vista

Aquests dies ha estat ancorat en el nostre
port un magnífic yacht que arborava la
bandera francesa : el. Velella II.

Pertany a l'opulent fabricant lionès d'a-
peritius, M. Vermorel.

En aquest yacht havia sortit de Maree-
lla, per a fer un creuer pel Mediterrani,
l'ex-president del Consell de Ministres fran-
cs M. Daladier, amic íntim de M. Ver-
morel.

Un periodista barceloní es presentà al
yacht per a veure si el senyor Daladier havia
continuat fins ací el seu creuer.

No trobà ningú a coberta.
Seguí endavant i es ficà a un saló. Allí

hi havia una xicota magnífica ; anava molt
lleugera de roba.

El periodista indicà l'objecte de la seva
visita

— M. Daladier? — respongué, rient, la
xicota — C'est moi !

El periodista no s'immutà.
— Sempre havia tingut entès — digué 

que les esquerres a França estaven ben
orientades. Ara me n'he acabat de convèn-
cer. Senyor Daladier, els meus compli-
ments !

Qui els empeny que

tanfrodolen?

Tot just s'han elevat, discrepant del mol-
tonisme, unes quantes. veus defensant que
no s'alteri la toponimia tradicional de la
Costa Brava, La Veu ha cuitat a donar a

la qüestió l'aire de maniobra política.
Ben entès, oposar-se á1 projecte de La

Vers. és, per aquest diari, una maniobra
política; no ho és, en canvi, donar el nom
d'una cala que no hi té cap culpa, al gran
electorer de la Lliga.

Qui vol convertir aquest assumpte en
polïtic no és ningú més que l'òrgan de la
Lliga, fent-lo tot. seguit qüestió de dretes i
esquerres.

Presentada així la qüestió pel llanternaire
de La Veu, el resultat és fàcil de preveure.
Si canviar el nom d'uns quants punts de
la Costa Brava és programa de dretes, La
Veu , té la victòria oficialment assegurada.
Però tingui la certesa que la denominació
popular no canviarà pas per això.

Un bon esmerç del nom d'En Pol
Un empordanès que està convençut que

donar el nom d'En Pol a una cala de la
Costa Brava és gairebé tan greu com ha-
ver donat el d'Améric Vespuccto al conti

-nent descobert per Cristòfol Colom, ha tro-
bat um imdicadíssim esmerç al pseudònim
periodístic del gran malabarista de números
electorals

— Que posin el nom d'En Pol a un
collegi electoral, i no hi trobarà res a dir
ningú!

Bon punt sorgí la illuminosa idea de re-
batejar les cales de la Costa Brava, uns
quants lliguers sitgetans, per tal d'ésser
grats a IEn Vallès i Pujals, pensaren en-
ganxar també alguns noms destacats a certs
indrets populars ; per exemple : Vidal i
Guardiola a aLa Torreta» i Josep M. Ca-
sabó al ((Passeig dels Anglesos». Un estiue-
jant «à la page» els advertí, però

—Quin disbarat! Si a En Va41és i Pujals
aquests noms Ji fan tanta gràcia com el
d'En Valls i Taberner!

—I doncs, Perramon : què hi ha d'allò
que respecte a vós reportava MIRADOR en el

seu número anterior?
—Ah, us referiu al furt de cinc-centes

pessetes de què vaig ésser víctima? Inexacte,
naturalment. No penso pas, però, trametre
cap nota a la premsa per tal de desmentir-
ho; tinc la convicció que el lector intel-l i-
gent ja comprengué que no podia tractar-se
més que d'una fantasia. Us sembla si és
de suposar, lògicament, que un poeta cobri
cinc-centes pessetes, tot d'un cop? No hi
ha cap cartell de jocs florals que faci possi-

ble aquest miracle!

Coneixence s

La setmana passada, i com un número
més de la festa major de Gràcia, es cele-
braren en aquesta barriada els Jocs Floras
que hi organitza la societat L'Artesà.

Moments abans de començar la festa, es
canviaren diverses presentacions entre les
persones que havien d'ocupar l'estrada pre-
sidencial.

Un dels membres de la comissió organit-
zadora es disposava a presentar el president
del jurat qualificador, senyor Josep Maria
López-Picó, al delegat de ]'autorita t muni-

cipal. Aquest darrer, però, s'anticipà, mig
somrient

—Sí, ja el conec.
I, allargant-li la mà, afegí
—Corn està, sen yor Pérez-Picó?

La cambrera i la verifa4

El baró "l'hyssen ha fonamentat, segons
la premsa, la seva sospita que les Joies
hagin pogut desaparèixer, en el testimoni
de la cambrera, a París, de la baronessa.
Aquesta cambrera hauria manifestat que la
baronessa va endur-se'n les joies en aban-
donar l'hotel.

Vol dir això que se les endugué en el
viatge? De l'hotel, la baronessa pogué molt
bé passar a una casa de Banca, abans d'a-
n ar 'a l'estació.

Sembia també, pel que es rumoreja, que
la baronessa Thyssen havia manifestat a
la cambrera que marxava cap a San Se-
bastián.

I, en canvi, resulta després que era a
Palamós.

La pregunta hauria esfat

inconvenien4

La premsa ha- bolcat, naturalment, el
sac de les indiscrecions, en tractar de la
mort del príncep Alexis Mdivani.

Així ens ha fet saber, per exemple, que
el baró Thyssen havia romput tota re-
lació amb la família Sert.

Sobre aquest punt, algú va interrogar,
segons hem sentit contar, el gran decorador.

— Com compondreu — hauria respost
aquest — no havia d'anar ningú a dir-li a
la baronessa : «Escolti : ja ho sap el seu
marit que vostè es ací ?»

L'encís eslau i el
cel de Cafalunya

El nostre estimat company Fermí Ver-
gés, en parlar en aquestes columnes, fa'
dues setmanes, de la família Mdivani ma-
nifestà que els germans eren sis: tres do- Imitadors!
mes i tres homes.

En això va incórrer en un error. 'Les ger-
manes són només dues : Roussie, o sia la
senyora Sert, i Nina.
Aquesta darrera, no és molt coneguda.

Perd està casada amb un dels advocats

més famosos d'Europa ; amb l'advocat vie-
nès H•uberich.

Nina Mdivani, si hem de creure els Qo-
tins que arriben de l'estranger, fou qui a
La Haia, i amb la intervenció de Huberlch,
va arranjar el divorci del príncep Alexis i

L r	 an Aliena sel va primera esposa, ou se v	 .
Més tard, el príncep va conèixer a Pala-

mós, al Mas Juny, la seva segona esposa, Fanfasies
Barbara Hutton. Molts periòdics han asse-
gurat que la coneixença s'escaigué a la

India, però altres han escrit que la rica
americana es va deixar conquistar gràcies
a la unió de l'encís eslau i el cel de Cata-
1unya.



CONTRA TOT t CONTRA TOTS amb els agents electorals de molts polítics, ment. 'I'ot plegat, eleccions, escrutinis i ses-
grams i petits, d'aquell gran país. sions senatorials, no havia estat altra cosa

Els	 seus amics se'n varen	 riure.	 Quina Nio té res d'estrany, doncs, que el derro- que una maniobra de Huey per tal d'asse-
confiança! Quin optimisme! Qui era? Un tat de	 1924,	 l'obscur	 advocadet	 provincià, gurar-se legalment (?) el càrrec de gover-
advocadet de	 Shreveport.	 Un	 poblet	 del Huey Pierce Long, fos elegit representant nador...	 El	 Senat ho havia sancionat lliu-
Nord. Un recé de món. Era un desconegut. al	 Senat	 Federal	 de	 1''Estat	 de	 Luisiana rement	 (?).	 No hi havia més remei que
Un ningú. Tenia una preparació professin- (78,000 km. 2 i 2.000,000 d'habitants). acceptar-ho com un fet consumat. Malgrat

rm

—Com ea començar la disputa?
—Ara ho diré. Em va tirar el got de cer-

vesa a la cara. Llavors Ii vaig tirar les
eines al cap. I ell que m'obre el cap d'un
cop d'ampolla. I aleshores vam començar a
disputar-anos.

(The Passting Show)

—Són enginyosos aquests vestits.
—Sí, es tracta de veritables «descobertes».

(1 1 Trdváso delle Idee, Roma.
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Huey Long havia guanyat la primera
etapa de la seva carrera política. Tot era
començar. De governador en seria quan
voldria. El càrrec obtúngut seria la palanca
mitjançant la qual conquistaria el cobejat
lloc:..

La premsa no se n'ocupa 7a gaire. Això
el tenia preocupat. Com a bon americà,

LA PROCRcIA es c0MFLEIY

tanta legalitat», el nou governador no es
veia gaire segur. Temia un cop de força...
Per això es decidí a actuar.

Començà per dictar vint-i-set lleis ano-
menades de «purificació». L'objectiu princi-
pal d'aquesta copiosa legislació era reduir
l'oposició al silenci i crear mous impostos.
Després, es féu concedir el dret de disposar
lliurement, sense restriccions de cap mena,
de la guàrdia nacional. També féu aprovar
per les Cambres de Luisiana, una llei

Huey Long sabia que, al seu país, ila pro-
paganda és la base de l'èxit. El bluf ben
administrat fa miracles. Els Estats Units,
país jove poc experimentat, molt infantil,
no pensa gaire — ino té temps — i admira
l'audàcia i la voluntat dels aventurers.

Els diaris es reien de Long. No obstant,
reconeixien que el senador de Luisiana era
un hrf y boy. Era un xicot molt divertit.
Quan el representant luisianés parlava, els
(pares de la pàtria)), barbes, calbes i ab-

creant un nombre illimitat de guàrdies elcc-
torals. Aquest cos estatal tenia per objecte
assegurar-li una majoria permanent d'elec-
tors. Els dits agents tenen els mateixos
drets que els habitants de l'Estat i cobren
cinc dòlars diaris, pagats, cosa natural, .per
l'erari públic. -	 - -

Aquesta sèrie de reformes legislatives
augmentà el nombre dels descontents. Les
oposicions organitzarein una violenta cam-
panya contra el flamant governador. L'acu-

saren «d'imitador de Hitler». «La Cambra
que vota—deien----les lleis de Long, es una
banda que sdlament obeeix el fuet d'un amo
autoritari i menyspreable... ))

Els diaris també es sumaren a la cam-
panva contra Kingfish. Perú aquest els
amenaçà—cas de continuar semblant cam-
panya—amb un impost especial, proporcio-
nat ai tiratge de cada rotatiu.

Buey •Long ha aconseguit fer-se l'amo de
Luisiana. Això li ha reportat, com és natu-
ral, crear-se molts enemics. Les amenaces
són contínues. Es anònims li anuncien una
guerra a mort. Però ell se'm riu. Compta
amb una guàrdia' personal pagada per l'Es-
tat, que vetlla nit I dia.

No cal dir que també té els seus partida-
ris. Nombrosos i segurs. La majoria d''ells
són estómacs agraïts. Per tal d'assegurar

-se el càrrec, Huey Long ha procedit come
un autèntic ((mongol)) barceloní : ha creat
una abundosa i ben retribuïda burocràcia
estatal, formada per gent addicta i incon-
dicional. A més,disposa d'una xarxa de 3.000
clubs—entitats de barriada, gloriosos i pro-
ductius centres radicals—que propaguen el
programa social de Kingfish. La base del
moviment de Huey Long és ((el repartiment
de riqueses... )) (La propiedad es un robo).

Huey té solucions per a tots els problemes
derivats de la crisi. Soiucions còmodes, na-
turalment. Solucions que han fracassat
arreu on s'han implantat. Adhue a Luisia-
na. IEl ((paradís)) de Long també pateix la
crisi i també té—prohlema insoluble—un
gran nombre de sense feina. Per tant, mi-
seria.

SoLucIÓ STANDARD

Gràcia 1935

Els graciemcs han celebrat la Festa Ma-
jor. La comissió organitzadora edità un lu-
xós programa — els anuncis ho paguen —
que ha causat «general satisfacció». «Rique-
sa», «fastuositat)), ((color,), etc. Al comen-
çament, hi figura un «Preàmbul, — re-
cords de joventut, ai las! — que mereix
ésser divulgat. L'autor ens ho ag airà.
N'estem segurs. Copiem i comentem. Co-
mença així : «Repassant un dia la biblioteca
de casa seva, En Jordi (nom nostrat i pai-
ral) li ve a parar a la mà un llibre. L'aga-
fa per curiositat; s'asseu damunt una bu-
taca, recolzat en son despatx, on hi té
installat un illumet d'aquests que són ara
molts corrents... (els moblistes i decoradors
que no estiguin ià la page» en poden pen-
dre nota). Després, 'En Jordi, aencen e9
llum a l'ensems (el temps és or) que pren
foc (aprender fuego))) a un deliciós cigar
havana. Agafa un retrat i rememora temps
passats. L'home s'entendreix «contemplant
la foto d'una formosa pubillan (més paira-
Qisme)'. A continuació, l'autor ens invita a
observar .el retrat que representa, «es d'uns
disset anys ; el seu cabe'11 es negre intens,
i li descansa damunt les espatlles en gra

-cioses ondulacions, els ulls tambémolt ne-
gres somriuen al mirar-los amb un caire
deliciós de coqueteria, la seva boca petiteta
deixa entreveure dues rengleres de dents
que semblen de nacar i el seu conjunt amb
un posat de_ candor, sembla que vulgui dir
— (atenció, que ara ué un pinyol amorós!)
— T'agrado? doncs... besa'm !»

Adéu, poesia!
Pel que acabem de transcriure, el divertit

autor del oPreàmbuln gracienc començava
a extralimitar-se. Volia fer una escena
amorosa. Però algú li devia recordar —
sempre hi ha amics que toquen de peus a
terra —, que s'equivocava de camí. La co-
missió necessitava un «iPreàmbub de cara
a Il'anunciant. I, aleshores, l'abrandat autor
no té- més remei que enfrontar-se amb la
realitat, la dura realitat. Però, per dissimu-
lar, fa sortir d'una habitació l'esposa de
Jordi — la del retrat — la qual li recorda
que és «varen conèixer en una Festa Ma-
jar, de Gràcia», naturalment. «...Anaves amb
un vestit de quadres groc i amb botins.»
«Em recordo — diu ell — qu'em varen pe-
gar un cop de peu tat ballant un pas-doble
qu'em va sortir sang. (Ella, coqueta i lleu-
gera se'n va burlar.» Arribat ací, l'home,
poc acostumat a fer literatura a tant la
pàgina, vol acabar aviat, i «es dona vida
a la industria, circulació a la moneda que
vol dir crisis», etc.

Finalment, per boça d'En Jordi ens assa-
lenta que tindrà .11oc el «tradicional repar-
timent de bons als pobres de la barriada»
i acaba donant les gràcies als ))Srs. anun-
ciants...» citant els Bancs V. i H., la casa
Tal, la casa Tal Altra, el comerciant S...,
tot anuncis d'una pàgina. Com que creiem
en la bona fe i en la modèstia de l'autor,
ens abstenim de publicar •el seu nom. D'al-
tra banda, ens entretenim així perquè està
vedada la caça imajor•

Lí>terafura es4íval

Del programa de ila Festa Major d'una
barriada propera a Horta, ens han dit, en
copiem el que segueix

«Un bell estol de festes, organitzades amb
la màxima esplendorositat, ofrenem nova-
ment amb motiu de la Festa Major de 1935
i per la Diada de Sant Jaume, al amic o
vei que illiurement s'agermana al nostre
redós.

»De tradició en tradició, aquest Casal del
Cooperativisme, unia en la Barriada, vol
sentir enguany també, el bell gaudir, cel

-lebrant com ens es costum i com em fet
esment, la tradició anyal de la Festa Ma-
jor.

»L'esplendidesa del nostre programa, l'e-
xornareu vosaltres, amics o veins amb el
magic perfum de ila vostra presencia, ramell
de galania que ens ofrenareu per alenar

-nos en altres jorns i en altres Diades com
aquesta, a una organització de Festes pot-
ser encara més ufainoses, però no més cor

-dials.
»Es complau per aquest motiu, Saludar-

vos afectuosament, La Comissió.»

.

nal moilt deficient... Pobret, quantes illu-
sions..• !

.EI xicot es va enfadar. No s'ho volien
creure?• No...? Doncs.•• qui sap ... La his-
tòria donava molts exemples. Seria gover-
nador!... D'una revolada va agafar el bar-
ret i es va encaminar cap a la porta. Al
moment de marxar, es girà i repetí, a tall
de repte: «Seré governador! Seré governa-
dor!...»

Ho va dir amb tanta fe, hi posà tanta con-
vicció, que algun dels contertulis del club
es va quedar un xic pensatiu...

Fou el tema preferent de les converses
d'aquella tarda. A poc a poc l'ambient s'a-
nimà. Van sorgir els indispensables bàndols.
Uns deien que era inte1•ligent. Els altres ho
negaven. c Es actiu...» , intervingué X. «Però
si no es mou del club !», insistí Y... Les
discussions pujaren de to. Els comentaris
eren apassionats. Tots coincidiren en una
cosa : que l'aspirant a governador era ex-
cessivament ambiciós.

Vingueren unes eleccions senatorials. El
^(governador)) s'hi presentà. IEls contrincants
se'l varen pendre en broma. La premsa sa

-tírica el ridiculitzava. «En lloc de parlar,
crida.» «Gesticula massa.» Els diaris locals
publicaven caricatures representant un molí
de vent. Les aspes eren els braços del can-
didat.

Fou derrotat. IEl fracàs fou sorollós. No
obstant, l'aprenent de polític no es donà per
vençut nies desanimà.

1928. La darrera legislatura acabava el
seu mandat. Calia renovar la representació

senatorial. El vençut de 1924 nn dubtà ni
un moment. El fracàs no l'havia intimidat
gens ni mica. A costa de molts sacrificis
econòmics, aconseguí anar en candidatura.
Durant aquests quatre anys, l'ambiciós ad-
vocadet havia arribat a corregir certs defec-
tes oratoris. S'explicava arnb més claredat.
IEIs moviments dels braços eren més acom-
passats. Havia perdut la nerviosïtat dels
primers temps. Sabia adular els electors i
emprar, sovint amb eficàcia, la sàtira i el
sarcasme.

El candidat volia assegurar -se el triomf.
Prèviament, estudià amb detenció el passat
i el present de la història política deis !Es-
tats Units.

Les nostres tupinades electorals són mo-
del de netedat, comparades amb els procedi-
ments dels electorers nordamericans. Els
components de rodes i els vots falsos d'ací
són d'una innocència d'albat en comparació

un home tan optimista, tan «patriota», tan
providencial, que no pagava ningú. Si les
empreses constructores reclamaven l'abona

-ment de les obres, el ministre de Foment
els contestava amb discursets espanyoiís-
sims. Durant la dictadura es treballava
molt !»...

Els dictadorets locals copiaven les so'u-
cions ministerials. Feien moltes obres, do-
naven molta feina, organitzaven magnifi-
ques exposicions... i endeutaven considerable-
ment les corporacions públiques. Barcelo-
na encara paga. I un gran nombre de
modestos industrials esperan, fa sis anys,
que els siguin pagats els ròssecs pendents...
foil )curant la dicta+la-a es trebaliava
molt!»...

El Duce embelleix Roma. No obstant, no
troba qui vulgui deixar-Jli diners. Fa més.
Eixuga maresmes, les transforma en explo-
tacions agrícoles, i després els pagesos ita-
lians es desesperen perquè no poden co1-
loear les collites. Crisi i obrers parats. Mi-
sèria. Fam.

El nazisme també té idees genials. Dóna
treball a tothom. Per força. Fa construir
autopistes. «Els cotxes hi poden desenrot-
lla grans velocitats...». Alemanya dejuna-
rà, però tindrà unes carreteres admirables.

Huey Long, l'illustre governador de Lui-
signa, també pertany a aquesta brillant es-
cola. Les obres públiques són l'obsessió de

tots els «salvadors ». El popular senador ho
va anunciar als quatre vents. «El seu pla,
producte de llargs i laboriosos estudis, re-
soldria el paorós problema dels sense feina.»

Luisiana s'ha modernitzat. S'han cons-
truït 2.500 ,quilòmetres de noves i boníssi-
mes carreteres. L'edificació s'ha intensifi-
cat. E1 nombre d'escoles ha augmentat...
Però el deute públic ha pujat de ir a ioo
milions de dòlars. La indústria abandona
el país perquè no pot suportar els •crescuts
impostos estatals...

'ELS IMITADORS DG HuEY LONG

DEL NEW DEAL ALS REDISTRIBUIDORS DE RIQUESES

Vida i miracles de Kingíisli, personatge nacional

dòmems, perdien llur habitual serietat. No
podien fer-hi res. «Tenia tanta gracia... !
Sabia tantes historietes... !n

Les 'Constituents de la segona República
espanvola també tingueren el seu Huey
Long. Tots sabem, perú, com i on ha aca-
bat 1''inquiet i «divertit» jabalí Pérez Ma-
drigal...

L'advocat de Shreveport, políticament,
s'assembla molt a 1'ex-diputat radicad-socia-
lista i a l'actual diputat radical per Ciudad
Real...

Com hom dit, els designis del nou sena-
dor anaven molt més enllà. La fita era la
suprema magistrataura de l'Estat. L'home
procurava fer-se popular. Crear-se un nucli
d'opinió. IEIs poderosos, les persones in-
fluents, la intelleetualitat del país, el menys

-preaven. «Huey és un mall educat.» «Pro-
voca tothom. Quan s'enfada tira tinters i
copes. Moltes vegades els passadissos ddl
Senat es transformen en rings de boxa.»
«Es un •clolwn.n Li deien inculte, petulant,
orgullós, pedant... Li varen treure un mo-
tiu Kingfish (rei del peix).

Veient-se atacat i avorrit pels de dalt,
Huey no tingué més remei que erigir-se en
defensor (?) dels de baix, dels humils, dels
explotats, dels necessitats, dels pobres... 1,
aparegué el demagog...
Mentrestant, King6sh preparava minu-

ciosament la gran batalla. ,uRmrà bé qui
riurà el darrer.» Efectivament, l'agost de
l'any passat, després del fracàs experimen-

tat en il'eleecló de l'alcalde de New Orieans,
inicià l'ofensiva. Gran electorer, aprofità
unes eleccions per actuar.

EI dia assenyalat per a elegir el ou go-
vernador, els habitants de la capital que-
daren desagradablement sorpresos. La Guòr-
dia 'Naeional! (milícia de l'Estat), conve-
nientment armada, ocupà la ciutat. IEn els
collegis electorals els homes de Huey col-
locaren metralladores.

¡No cal .pas dir quin fou el resultat .de les
accidentades eleccions. L'advocadet de Shre-

veport, el derrotat de 1924, veia realitzades
les seves aspiracians : sortia elegit gover-
nador de 1 "Estat de 'Luisiana.

(('Seré governador ! !...»

GOVERNADOR 0 DICTADOR?

L'elecció fou protestada. L'elegit, «fer-
vent demòcrata, admirador de Robespierre
i de Danton», gran hipòcrita, maquiavel

americà, demanà que la protesta «fos por-
tada al Senat de Luislanan. 'Els debats van
durar quatre dies. Les oposicions foren der-
rotades. La tupinada quedà legalitzada. Els
vençuts declararen que tot havia estat una

farsa. Havien estat enganyats miserable-

ENTRE FAQi1RS

—M'agrada estar tou; .posa'm dos coi-
xins.

(Ric et Rae, París)

La situació dels Estats Units s'estabilit-
za. Na millora. Les impressions són pessi-
mistes. El N qwi Deal avança lentament.
L'obrer viu peniblement. IEi modest comer-
ciant treballa sense marge. El rendista està
arruïnat. El petit agricultor només viu per
al fisc. Pertot arreu la mateixa desconfian-
ça, 'la mateixa indecisió, el- mateix pessi-
misme.

L'ambient no pot ésser més favorable. !Els
demagogs i els utopistes, sincers o hipb-
en tes, obtenen èxits Indiscutibles.

Kingfish ha aconseguit, tat i la persis-
tent campanya dels slmdioats ohrers, una
gran popularitat entre les classe, n.'rtjanes
de 'Nova York. Gràcies a la ràdio, Long
guanya molt de terreny en les ciutat de
l'Est americà.

A més d'aquest, hi ha ol P. Coughlim de
Detroit i el Dr. Townsend, els quals de-
fensen idees i .programes tan irrealitzables
com els del governador de Luisiaina.

Per a difondre les seves idees, el P. Cou -

ghlin utilitza les emissores de ràdio. Les
solucions que proposa són mirífiques. Tan
mirifiques que no tenen cap consistència.
La gent, però, se'l oreu. L'emissora de Fi-
ladèlfia va proposar als radioients qué s'es-
timaven més : sentir la Filharmònica de
Nova York o un discurs del capellà de De-
troit. La resposta fou ben clara I categòrica.
187.000 respostes favorables a Couhglin i
Iz•000 per a l'audició musical. Des de fa
Pocs mesos Couhglin i Huey Long actuen
conjuntament.

La base principal de les doctrines refor-
mistes del Dr. Townsend consisteix en la
concessió d'una pensió de zoo dòlars men-
suals a tots els treballadors que tinguin més
de seixanta anys: Pràeticament, s'ha demos-
trat, amb xifres, que les solucions propo-
sades per aquest nou salvador són tan u-

-lògiques i tan fantàstiques com les de Long
i Coughlin. No obstant, Tonwnsend recull
del petit estalvi, molts donatius per a la
seva obra.

A propòsit d'aquesta ona demagògica,
un diari de Nova York, tan poc suspecte
de dretisme com és Nation, escrivia
«.•.Coughlin i Long, dls dos superdemagogs,

Es indiscutible que el problema més (han estat ajudats .per la incapacitat de

apremiant, dl que reclama una major aten- Washington que no coneix l'estat d'esperit

ció i una solució definitiva, sense inútils	 del poble. .• Uns quants liberals obtusos

palliatius, és el dels obrers en atur forçós.	 s'entesten a no voler veure la corba aseen-

Tothom dóna consells. Tothom proposa dent del feixisme. Es d1 mateix cas d'Ità-

solucions.	 dia i d'Alemanya. Aquests f ellowmen s'han

La més «popular» és la d'empendre grans don aconsiderar, 
no co deido 

agitadors,
 n

ca
descontent popu-

obres públiques : salts d'aigua, canals, et	 u Longports,	
lar. Hem de convenir 	e	 m-

carreteres, edificacions urbanes, etc. Cal	 q	 g ha esdev

convenir que semblants solucions són de fà- gut un 
personatge nacional.))

cid realització en el paper.	 The Masses, publicació d'extrema esquer-

Tot dictador o pseudo-dictador que s'es- ra, ha dit : «Huey Long és el «noi mimat»

timi una mica adopta aquesta fórmula. AI del capitalisme ianqui. Fa el joc d'aquest.

començament tot són flors i violes. «La vi- Socialment, és més extremista que Roose-

talitat de la nostra economia...» oEl país velt• Va més enilà. Si l'animador de la

prospera...». Perd després, a l'hora de tro- N. R. A. fracassa, Long pot esdevenir un

bar-ne els resultats, vénen les dificultats.	 dels amics del país. La classe mitjana el se-

Oui ho pagarà?	 gueix...n

L'ex-comte de Guadalhorce, aquell mimis -	FRANCESC M ARGARIT

tre que feia construir preses d'aigua on no
hi havia aigua, i carreteres en llocs desha-
bitats on no hi havia pobles ni ciutats, era

Illustren aquest article quinze expressions
fisonòmiques de Huey Long.
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E1 11'meraves
dels jueus a

No fa gaires dies, els habituals lectors
de Manuel Brunet--entre els quals em
compto—restaven una mica perplexos en
llegir un seu comentari sobre el neopaga-
nisme alemany en el qual l'illustre autor
del Meravellós Desembarc dels grecs a Em-
púries atribuïa la persecució jueva a Ale-
manya a les doctrines d'un descendent de
jueu del Bàltic—Alfred Rosenberg—, direc-
tor espiritual del Tercer Reich.

Com a boutade vàrem trobar que el se-

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

Des d'un quant temps ençà, s'ha format
la convicció que la pau és indivisible, o si-
gui que cap conflicte concernent Europa no
pot ésser citcumscrit. Però això, que sem-
blava ]imitat a 'Europa, potser caldrà en-
tendre-ho, degut al conflicte italo-etíop, en
una forma més vasta.

En altre temps, els projectes de Mussoli-
ni sobre Etiopia haurien interessat molt
relativament l'opinió pública i preocupat
només alguns governs. Avui, en canvi, pot
dir-se que tot el món s'ha alarmat, i go-
verns importants com els de Londres i Pa-
rís descabdellen, per bé que amb tàctica

de la pau
notori que les relacions franco-italianes han

estat fredes — quan no tivants — prop de
deu anys, fins que, a costa de molts treballs
diplomàtics i amb l'ajut de diverses circums-
tàncies, han estat represes les relacions amis-
toses entre París i Roma. Però els angle-
sos, als quals avui la qüestió italo-etíop treu
hores de son, no deixen pas d'haver contri-

buït a afavorir el feixisme, Austen Cham-
berlaim, en I925, anà oficialment a Itàiia,
i a Livorno rebé Mussolini, a bord del seu
yacht diverses vegades, ostentant la insígnia

feixista al trau. Aleshores el feixisme tra-
vessava un moment perillós, i la visita del

La inilivisibilitat

' NERVIOSOS!
Prou de patir ini tilment, gràcies a les acreditades

6Ra6EES PDTENCIAIS DEL DR, SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neura	
mstèr^1 

i Ipo(encis(entotealeaeeveamedferfadonal,
mal de cap, ceneamenf menfal, pardea de

memdrie, verfieeua, fadiga corporal, tremolor., diepipeía nervio•
SS, 

patpifecione, biferiame i fraaforne nervioso. en generai de lee
dones 1 fets ela fraefone orgànics que Hneuin per causa o oil to eapta.
ment nervibe.

Le. Gragees potencials del Dr. Solvré,

mb que un medicament eón un element ..andel del cervell, medalla i tot el aiatoma nerviós, raona•

rent el vigor Sanin propi de Pede'• conservant le ,elut 1 prolongenf la vide; Indicadas eapedalment ela sego.

teto en le reas )evenfut per tota mena d'erceuor, ale que vedBquen treballa erceaeiva, fent $sita com moral.

o intotlecfuele, eapertlatu, hornea de dlndee, financiere. arnat«• comerdania, induetrld•, pensador.• etc,

ecanae¡uint.empro, amb lea Gra`e•e pofenciab del Dr. Soierí, tofa els •afogoa o ceerddr tldlment
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descobriment M ¡ • nl
Catalunya	 4 f.• i.a

^Ha aparegut a Madrid la setmana pas-
sada, l'han reproduït la majoria dels dia-
ris i diu

((NO podríem comentar com és degut la
sentència, absolutòria en realitat, pronun-
ciada en la causa per l'assassinat del perio-
dista Luis de Sirval, ni menys podríem
comentar el seu procés ni la vista pública
d'aquest.

iEsperem encara que en última instància
el Tribunal Suprem, sortint pels furs de la
consciència, restableixi les normes de la jus-
tícia i no deixi sense sanció urna mort tan
vil, exemple insuperable de ]'anarquia des
de dalt i de la desmoralització pública que
arruïnaren el règim monàrquic, i són els
obstacles més grans que impedeixen acon-
seguir tota mena de vida civil entre es-
panyols.

D'avant la sentència recaiguda en la cau-
sa per l'assassinat de Sirval, molts, segu-
'rament, hem contret espontàniament un
compromís, que per a donar-li forma nos-
altres voldríem fer públic, declarant que
ens comprometem en el seu dia a dema-
nar la revisió del procés si preval la sen-
tència dictada. — MIGUEL vE UNAMUNO,
AZORIN, JULIÁN BESTEIRO, ANTONIO MACHA-
D0, JUAN RAMÓN JIMINEZ, JOSÉ F. MONTE-
SINOS, Jos BERGAMfN, CORPUS BARGA.n

MIRADCR, que no ha reeixit a poder par-
lar de Luis de Sirval, s'adhereix al propòsit
revisionista que el document abans transcrit
formula.

fien a insultar els jueus, un jueu, de nom
i de fets, el banquer Goldschmidt—un dels
grans responsables de l'enfonsada bancària
de I9gl—s'embarcava en el vaixell Bremen
per traslladar-se als 'Estats Units. Gold-
schmidt hi anava com a representant oficial
de la Reichsbank per tal de negociar un
emprèstit amb els banquers juevo-americans
de Nova York. Aquests, després d'examinar
la situació, varen dir al germà Goldsohmidt
que 'llur diner se'l volien per collocar-lo

nyor Brunet no estava mala-	 y
ment del tat. Però tanmateix
ningú com nosaltres no sap
la influència que tenen els seus
comentaris entre els socis de
la Lliga, sempre atrafegats de
feina i que no poden .pas com-
provar la veracitat de les afir-
macions de Manuel Brunet.
lEstem segurs que aquest
atrafegament motiva que al-
guns lectors tinguin—sobre el
país i sabre lapolítica en gene-
ral—idees més o menys fantàs-
tiques igual que el pacient ad-
mirador que escoltava els dis-
cursos de don Francesc Cam-
abans del z de gener, és a dir
en aquella temporada en què
Informaciones parlava del se-
paratisme de Cambó i aquest
de la ineptitud de Gil Robles.

Fa molts dies que teníem la
intenció de ,parlar de la situa-
ció religiosa a Alemanya. Es
un tema que no ]'hem de dei-
xar de banda, sobretot d'ençà
que en el nostre país certes
idees fetes han penetrat en el
vocabulari periodístic i lite-
rari. D'ençà que Carles Cardó
va parlar de t'ami-Catalunya,
el senyor Manuel de Monto-
liu—generós protector del ja
no sistemàtic 'Esclasans—n''u-
sa i n'abusa. Segons el senyor
Montoliu tots els que ano pen-
sen cam ell i no collaboren a
La Veu són anti-Catalunya.
Pompeu Fabra i Nicolau d'Ol-
wer són doncs anti-Catalunya.
Aquest desastre només és pos-
sible quan no es llegeix d'una manera
intelligent i les finalitats de propaganda o
de partit es barregen en qüestions que
n'haurien d'estar al marge.

Manuel Brunet aplica, en la seva feina
de comentarista diari, les doctrines habituals
de l'extrema dreta francesa. El problema

j ueu—del qual L'Aetion Franpaise abusa
tant—no existia ací i sembla que ha calgut
inventar-lo. L'inefable Angulo ha descobert
uns jueus que es dedicaven a 1 obscenitat,
prop de Mataró, i n'ha tingut prou per
barrejar-hi l'Esquerra i el bienni. Dintre poc
tindrem qüestió jueva i El Debate farà cam-
pany"a per una pròxima expulsió. La qüestió
jueva servirà per a fer molta demagògia,
com ha servit a París. Hem vist atacar el
general Denain, per jueu, i després resulta
«Croix de Fewi. Mandel és jueu quan és
parlamentari. Daniel Halévy—quan escriu
una divertidíssima història del partit radical
—no és jueu. Són jueus Léon Blum, Berl,
Frossard, etc., etc. No vull dir—ben entès

—que no existeixi una qüestió jueva. Fa més
de sis anys que em preocupo d'aquesta
qüestió. Quan tenia vint anys i molt d'op-
timisme em vaig proposar d''apendre l'ale-
many. Vaig anar amb un professar, un ca-
tòlic de Manheim, que al cap de mig any
m'havia interessat enormement amb la qües-
tió jueva, sense haver-me ensenyat l'abece-
dari alemany. Aquell home aconseguí fer

-me simpàtics els jueus i després he pogut
comprovar que no anava errat del tot. Des
dels llibres de Drumont fins als pamflets
hitlerians, s'han dit dels jueus tantes enor-
mitats que recollides donarien lloc a una obra
bufa.

Els reaccignaris francesos, sobretot els afi-
ffiats al positivisme monàrquic de Maurras,
els acusen principalment d'ésser els intro-
ductors del romanticisme i de l'idealisme
alemanys a França. Els alemanys els acusen
d'ésser els agents de l'internacionalisme i
del marxisme, d'ésser els agents de Moscú.
Segons els alemanys, el cosmopolitisme im-
moral era obra dels jueus i calia, per tant,
fqragitar lá .jueveria per tal que el poble
alemany tornés a la puresa. Afirmar que
urn jueu—Alfred Rosenbérg—és el causant
de la persecució dels jueus, és una afirma-
ció gratuita, que pot 'servir per a la propa-
ganda antisemita. En realitat la qüestió
jueva és molt delicada i no pot parlar-se'n
amb la despreocupació amb què es fa. Nos-
altres no negarem la infiuèncla de l'educa

-cié talmúdica en la ideologia de la majoria
dels jueus. No negarem la influència de la
raça ni de la història. 'El que ens indigna
és el lloc comú. De jueus n'hi ha que són
sionistes i antisionistes. N'hi ha que són
furiosament antiisraelites ! Mentre a Kur-
fürstendamm els milicians nazis s'entrete-

Wile j Post

Wiley Post, el cèlebre aviador que acaba
de morir a Alaska junt amb l'actor de ci-
nema WiII Rogers, només teniq ui ull:
havia perdut el dret en un accident d'auto,
i, malgrat això, l'acuitat de la seva visió
amb l'ull esquerre sol era famosa en tota
l'aviació americana.

Post era íntim amic d'un altre as, Floyd
Bennett. Els dos comJanys s'havien fet
aquesta Qrometen¢a

—Si un de nosaltres mor, el sobrevivent
anirà cada any a ciar flors a la seva tomba.

Poc tems després, Bennett desapareixia
tràgicament i Wiley Post complia amb tot
escrúpol les darreres voluntats del seu amic.

Aquell Marinetti

Aquell Marinetti, que inventà el futuris-
me, de tan ràhidá creixença que morí al ca¢
de poc d'haver nascut, i que l'tt de març
de 1928 escrivia a L'impero : «Glorifiquem
la guerra, única higiene del món», no deu
cabre a la pell de content ti vol organitzar
una legió d'escriptors i artistes que vagi a
l'Afriea Oriental.

Per començar, liricament, ha publicat una
Invitació a la guerra africana, on diu tex-
tualnient

«Aquesta guerra africana és
I. La possibilitat més sintètica que ens

dóna la vida per a servir la nova Itàlia de
Mussolini,

2. La revelació més originail dels nostres
valors espirituals.

g. La nostra dinàmica humana més bella.
4. L'expressió més perfecta de l'entu-

siasme líric arxiafricà de la nostra penín-
sula.

5. L'elevació més refinada de totes les
nostres fruïcions.

6. L'esport més perfecte.
7. L'única veritable aventura sentimen-

tal coronada per una passió d'amar pa-
triòtie.

8. La font d'inspiració més potent per
a totes tes belles arts.»

Per a la història de l'art

Hitler, com és sabut, havia estat pintor,
i d'aquella primera i més sana activitat li
ha quedat allò que se'n diu un «molí d'In-
gres». El Führer pinta aquarelles. Sembla
i tot que un apotecari té la casa decorada
a,nb cinc aquarelles signades A. Hitler, en-
carregades i pintades quan el futur home
d'Estat no tenia gaire més d'una vintena
d'anys.

Segons sembla, l'obra. pictòrica — parlant
d'aquareiles, no de paret's campides-- de
Hitler s'eleva a setanta quadros, en posses-
sió de diversos particulars.

Cap dels quals no se'ls vol vendre... o no
gosa..

Historieta judeo - alemanya

L'antisemitisme dels alemanys no els ha
impedit mai de distingir entre jueus pobres
i jueus rics. Fins es conta que Hitler és
autor de k següent frase:

«Un advocat jueu és un jueu. Un metge
jueu és un jueu. Un banquer jueu és un
banquer.»

Que, al capdavall, és utta còpia d'una de
arnosa

ucUn idiota f obre és úñ idiota. Un idiota
ric és un ric.»

El coronel Beck a Finlàndia

Tant la premsa polonesa com la finlan-
desa volen convèncer que el viatge de Beck,

ministre d'Afers estrangers de Polònia, no
és més que una excursió de plaer. Beck ha
anat a Finlàndia amb la seva dona i la
seva filla, el cap de lq cancelleria, Lubiens-
ki, i el seu secretari particular, Frydryck,
a reposar i a admirar els boscos i els llacs
del país de Kalevala.
Segurament Beck ha pensat que els seus

co l.laboradors, si seguien a Varsòvia, no re-
paserien i continuarien treballant, mentre
que així, amb ell, fftn veritables vacances.
Però ningú no s'ho creu.

Saludeu Goebbelsl

ET general von Blomberg, ministre de la
Guerra del Reich, ha signat un decret 'que
f i is pot fer-lo passar per un home espiri-
tual. Tothom sap que el partit nazi és al
poder perquè la Reichsurehr vol, i que al cap
i a la fi els nazis només són l'agent execu-

tiu de certes forces, la Reichswehr i la gran
indústria, potències que volen restar a l'om-
bra: Però, a fi que el thoble cregui que són

realment els nazis els que manen, cal donar-
los un prestigi. I per aquesta raó von Blom-
berg ha decretat que els oficials i soldats
de l'exèrcit saludin els caps del partit nazi.

A la sortida de lq Conferència, Laval parla a un periodista ; a la seva es-
querra, Eden ; al fons, a l'esquerra, Robert Vansittart

diferent, una acció intensa encaminada a
evitar que el conflicte arribi al seu desenllaç
bèl•ic. ministre britànic el refermà. Més tard, la

incerta política internacional de Mussolini
deixà Roma isolada aGinebra i lï llevà, si
11 0 el prestigi, la confiança dels altres go-!Evidentment, s'ha anat creant una nova

moral en les relacions internacionals, la verns. Però Mac Donald anà a Roma i féu
qual, si no trobés obstacles en la seva apli- seu aquell Pacte dels Quatre que preocupà
cació, certament donaria fruits considera- tot Europa durant un temps. Calgué tota

l'habilitat del Quai d'Orsay, refent-lo debles en favor de la pau.

Caldria que un pafs agredit, fos per qui cap i de nou, perquè aquell pacte no arribés
	fos, no es trobés sol a defensar-se. Però	 a tenir per resultat una edició empitjorada

avui, mancant la unitat moral, i també la de la Santa Aliança. Però, malgrat el fracàs
unitat d'interessos, tota complicació que po- del pacte, Mussolini consolidà la seva po-
gués derivar-se d'un conflicte entre dos IEs- sició.

	

tats, no podria sinó transformar-se en con-	Els anglesos recullen, doncs, els fruits que
sembraren en el camp feixista, com demàflagració general.

Aquestes consideracions són especialment
	

els recolliran en el camp nazi. IEIs acords
oportunes després del fracàs de la Confe-

 
navals anglo-alemanys són prou recents per-

	

rència tripartita de París, la qual ha acabat	 què calgui insistir.

	

d'una manera que ha estat un rude cop per
	

Reconeixem de bona gana que la política

	

als que hi havien posat alguna esperança.
	

anglesa, equivocada i tot, era inspirada per

	

Per més esforços que ha fet Laval, per tal	 la bona fe i en sincers desigs de pau, però

de conciliar la tesi de Londres amb la de ha sofert equivocacions enormes.
Roma, i hagi reeixit a convèncer Angla-

	

terra de consentir concessions de caràcter	
Què .passarà a Ginebra, si el dia 4 de

	polític, tot ha estat en va : Mussolini ha	
setembre s'hi reuneix el Canse'll de la S. de

	

rebutjat les proposicions franceses, sense ni
	

Les N.? Cal tenir en compte que la Petita

	

tan sols presentar contraproposicions. Això	
Entesa, preocupadlssima .pel curs dels es-

	

fa aparèixer clara la tàctica mussoliniana	
deveniments, fa amigable pressió sobre Pa-

deixar passar el temps necessari per a com- 
rís perquè sigui mantingut intacte el front

	

pletar els preparatius a Eritrea i Somàlia	
franco-italo-rus, que és ]'únic que pot fre-

en vistes a ]'acció contra Etiopia.	
nar qualsevol acció alemanya a l'EuropaDonada aquesta inexorable realitat, el que	
Central i Oriental, de la sort de la qual

	

preocupa és saber si el conflicte serà aïllat 	 Anglaterra gairebé s'ha desinteressat, accep-

	

o si adquirirà majors proporcions, iEs prou	
tant només des del punt de vista moral el	sabut que els anglesos estan interessats en	
compromís de signar el document garantintla qüestió, i que si es decideixen a interve- 
la independència d'Austria. França no pot

nir militarment, això significaria l'extensió	
desinteressar-se de la sort de les nacions

	

del conflicte al Mediterrani, és a dir en plena	
amigues i aliades, ni deixar de tenir en

Europa.	
compte el desenrotllament creixent de fes

No es tracta pas d'hipòtesis més o menys	
forces militars alemanyes. A Ginebra, Laval

fantasioses, sinó de perills efectius que s'a-
	potser es veuria obligat a no votar amb

boquen a l'horitzó.	
Anglaterra, i en aquest cas no es podriaset*	
aplicar cap sanció. Fins es diu que, davant

La indivisibilitat de la pau com conse- semblant eventualitat, Haare i Eden prefe-

qüèneia immediata de la nova moral inter- neixen que no es reuneixi el Consell per a

nacional, perquè pugui tenir un valor efec-	 tractar del conflicte itailo-etíop.

tiu en el sentit d'eliminar les possibilitats
de guerra, ha de basar-se en una ''Europa 	 Si es vol seriosament que la pau no sigui
normal, sense governs que no siguin expres-

	

que	
i	 sofrir la dolorosa experièn-

sib genuïna de la voluntat poppopular,i que P ,ertorbada no
cia de la seva indivisibilitat, no hi ha altre

ce prosperitat	 les nacions no sigui 
con-

cebuda aexpen
s
es de la d'altri.	 mitjà que l'aïllament dels Estats belicosos.

Hi ha dos països a 'Europa — com n'hi ha Perú perquè això pugui realitzar -se és in-

	

que no han dissimu-	 dispensable la solidaritat de totes les na-
un a Asia, el Japó —, q	 ions. I 'a és rou evident que aquesta soli-

s imperialistes. om daritat no existeix. Limitem-nos a consta-re gens llurs ambicions
c

Muss ixen, en efecte, que tant bre ar com	
tar-ho, .ot deixant a la història la comesa

Mussolini han parlat sempre, 'sobre aquest de judicar ]es responsabilitats.
punt, d'una manera molt clara. Tothom sap	 és doncs d'	 gravetat exElistes del ce

	 l i
moment

poden venir 
huna
ores r les mésquines són les ambicions expansion	

ciona	
-

1'ercer Reich. Quant a Mussolini, ha parlat 
ce l ses up ha viscut h humanitat.

sovint de l'Imperi Feixista, però sense con-	
Igel poble italià? acut l í un

human
enigma que

cretar ben bé en què consistiria. En els pri-	
o1 el es resoldrà més aviat del que m creu.

mers temps de llur ascensió al poder, els P	
TICcGIS

feixistes parlaven de la reconstitució de l'Im-

peri Romà ; pecó això no podia pas pendre's 
A

seriosament.

	

El programa mínim — darrera edició — de	 CAMISER
l'imperialisme feixista comprèn l'anexió del	 ESPECIALISTA
Ticf, 'la d'Austria (si no política i material, 	 '	 EXIT EN LA MIDA
almenys espiritual), i la conquista d'Etiopia.
Tot això per a començar, ben entès.
	

JAUME 1, it
	Aquestes intencions, ma] que fossin en	

Telèfon 11655
línies generals, eren conegudes a les esferes
governamentals de Londres i de París. Es
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Manuel Brunet

m països més segurs.
No sé si Manuel Brunet continuarà fent

campanya antisemita. De totes maneres—
amb to molt amistós i amb gran deferèn-
cia—em permetrà que li doni uns consells.
Sé, Manuel Brunet, que sou pare de fa-
mília. No sé si, físicament, el vostre fill
us retira. 'En cas afirmatiu tingueu present
que, quan sigui gran, gràcies a El Debate
I a vós, hi haurà en el nostre pafs qüestió
jueva. 'Escamots amb l'arma al braç aniran
al Colon, per exemple, per foragitar els
jueus agents de no se qui ni de que. Si el
vostre fi!11, en el cas de retirar-se a son pare,
s'hi troba, qué passarà? Perquè, amic Bru

-net, encara que us proclameu ari, els que
us coneixen eh dubten. A Catalunya, qui
pat parlar d'ariamiame? I si no en parlés

-sim, Manuel Brunet?
FERMÍ VERGES

Un document

N.R.A.
Nava versió d'una anècdota sobre la IV".

R..4.
Tres senadors demòcrates i un de re^u-

blicà discuteixen quin lloc ha d'ocupar el
retrat de F. D. Roosevelt a la Galeria de
G rans Homes, de Washington.

Primer demòcrata. — El seu lloc és al cos-
tat de George Washington : l'un fundà la
nació, l'altre la salvà.
Segon demócrata. — Per què no al costat

de L+ncoln? L'un emancipà els esclaus, l'al-
tre enwncipà el poble.

Tercer demòcrata. — Jo el posaria al cos
-tat de Jefferson, el pare del partit dernò-

creta, del qual Roosevelt és el representant
més il.lustre.

EI senador republicà. — Em penso que el
lloc del retrat de Roosevelt és al costat del
de Cristòfol Colom. Com eU, s'embarcà en
una aventura sense saber on anava, ha ar-

ribat sense saber on era, i ha tor,uit igno-

rant d'on venia...



Una mit xafogosa del mes passat ens fi-
càrem al Principal Palace.

Anunciaven un film alemany i un fi de
festa compost d'unes quantes atraccions me-
diocres, que havien de desfilar davant la
tela de fons estrident d'una orquestrina de
cinquè ordre.

El programa no era gens temptador. Però,
on voleu anar en aquesta època de penú-
ria de bons espectacles? Com que la pellícu-
la alemanya, vella de tres o quatre anys,
no ens interessava gens, donàrem un man-

garrifosa.
I ]'escena del judici, amb tot de cadà-

vers com a jurat, que acaba amb una es-
tossinada general de traïdors? No veiem
aquest carnatge venjador. Només veiem
els homes que disparen i sentim el soroll
dels trets. No obstant, quina força de sug-
gestió té aquesta patètica escena!

El mateix cal dir de 9'execució del ge-
neral Pascal. Després d'assistir al crescendo
dramàtic del seu esverament quan s'assa-
benta que serà devorat per les formigues,

De le sèrie «Intervius impossibles» de Covarrubias
Will Rogers «versus» Noel Covaard
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EL CINEMA
E	 ^cinema en colors pg4Sigucu breus,_si us plau

Films de la pròxima temporada : ((Contra l'imperi del crims

Ens ve al damunt el color. El fet que
un director molt intelligent com Rouben
Mamoulian s'hagi arriscat a produir un
film de llarg metratge en colors és simp-
tomàtic. Però hi ha quelcom més impor-
tant, i això és que Rouben Mamoulian ha
justificat la seva temptativa. (Enteneu?
Això vol dir que ens trobem davant d'una
realització pensada. Bé o malament — això
ja ho veurem —, però pensada amb preo-
cupacions estètiques. El color entra> com
una nava arma d'expressió que el cinema
no ha de tenir cap motiu per
refusar, i Rouben Mamoulian
s'ha expressat molt bé respei ic
al valor d''intel]igència i de
sensibilitat que el color pot
significar.

La cosa més òbv+.a respecte
al color és que hom pot uti-
litzar-lo segons dues temdèn-
cies. Una tendència realista,
o hé una'teridència estricta-
ment estètica:. Inútil dir que
la primera no: és incompatible
amb la segona.

De la segona tendència en
trobem un brillant exemple en
els films de dibuixos animats.
Hom no cerca aquí la realitat,
puix que essencialment es trac-
ta de fugir d'aquesta, per a
bastir un món de llibertat to-
tal. 'Els resultats als quals
s'ha, arribat en;aquesta direc-
ció els bsisixernr:tofs +els que
hem vist Els Pingüins, de
Walt Disney, o La Casa del
Moliner, de Max Fleischer.
Resultats engrescadors. Na-
turalment, els problemes tèc-
nics no són ací tan complexos
com en el cas del film corrent
que pretén a la veritat dels
colors, aquest és el motiu 

—afegint-hi naturalment l'en-
giny excepcional dels realitza-
dors — que en aquest capítol s'hagi arribat
a resultats úndiscutibles, 'mentre l'altre gè-
nere avui encara ens deixa tan insatisfets.

1 a propòsit d'aquest gènere, cal subrat-
llar el sentit específicament cinematogràfic
del color. Cinema és moviment, cinema és
canvi i el color, sempre que sigui avinent
de fer-ho, cal que participi d'aquesta llei
del canvi. Res no fa tan bonic com veure
a la pantalla la metamorfosi dels colors
-encara que a voltes no passi d'ésser un
canvi en la intensitat del to. Canvis brus-
cos, canvis lents, el cinema pot treure un
partit molt gran d'aquesta possibilitat de
canvi que indica d'una manera contundent
com els problemes de l'estètica del color,
emn el cinema, són del tot distints dels pro-
blemes de l'estètica pictòrica.

Quant als problemes del cinema de llarg
metratge amb pretensions a la fidelitat rea-
lista, aquests sí que són complexos ! ;En el
fons, són els mateixos que els que posa la
imatge o el so. Es tracta en tots tres casos
de trobar un compromís entre la veritat i
la ficció, a fi d'aconseguir un resultat capaç
d'expressió artística. No n'hi ha prou amb
resoldre el problema estrictament mate-
rial de trobar el to fidel. Aconseguit això,
caldrà que el color no es resolgui a ésser un
pes mort en els films, sinó un enriquiment
indiscutible. iQue pes mort fou en un prin-
cipi el so i 1a paraula. Calgué, vençuda la
primera curiositat pueril, anar a la selecció
1 valoració dels sons i paraules amb coe-
ficiemt dramàtic.

Amb el color, caldrà també resoldre's a
no utilitzar-lo solament com a signe de
realitat, sinó, i abans que res, com a signe
d'emoció. Caldrà que el to colorístic de

LEONCE PERRET

Léomce Perret, que ha mort recentment
a cinquanta-cinc anys, havia estat un dels
f ioneers del cinema. Les seves «obres com

-pletes» abasten, segons havia declarat ell
mateix, la respectable quantitat de dos-
cents noranta-vuit films.

Cap d'aquests no és, certament, una obra
genial, però tots són fets amb elevada cons

-oiéncia professional i profund coneixement
de l'ofici.

DI'entre ells, recordem com a més fa-
mosos els que féu amb Suzanne Grandais,
de les millors produccions còmiques de
l'època ; L'Atlàntida i Koenigsmarh, segons
les novelles dels mateixos títols de Pierre
Benoit, dues obres considerables del cinema
mut ; Madame Sans-Gene, amb Gloria
Swanson de vedette ; Sapho, que assenyala
el debut de Mary Marquet a la pantalla,
etc., etc.
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Quan haurem vist La Fira de Vanitats,
de Tackeray, segons Rouben Mamoulian, i
els altres films en colors que sens falta es
produiran, després d'aquest, podrem repen-
dre aquest tema amb més coneixement de
causa.

JOSEP PALAU

WOLL
Sempre que viatjava, ho feia, en el pos-

sible, en avió. Ara ha trobat la mort, com
el seu pilot, un dels més famosos asos de
l'aviació americana, Wiley Post.

Sembla que en realitat es deia William
Penn Adair Rogers — nom evidentment
massa llarg per al d'una star de cinema,
que ha de córrer de boca en boca —, i
havia nascut en 1879 en un ranxo d'Oolagh
(Oklahoma) encara que ell
deia que era de Claremore,
prop d'Oolagh. Però també
deia que havia esmerçat deu
anys a apendre l'alfabet, quan
algú s'admirava del seu en-
giny.

Es diu que per les seves ve-
nes circulava sang índia. Al-
menys, Will Rogers decla-
rava

— Els meus avantpassats no
es trobaven pas a bord del
Mayflower, sinó entre els que
sortiren a rebre els explora-
dors que venien en el vaixell.

Debutà en 1a vida com a
cowboy. Quan deixà el ranxo
i començà la carrera escénica,
Wi^l] Rogers feia servir el Qlaç
com un dels accessoris del seu
número. Xerrant amb els es-
pectadors dels primers ren

-g1es, tot mastegant chewing
gum, amb el llaç a la mà, un
dia, segons canten, va reco-
nèixer el príncep de Galles en
un dels espectadors, i li tirà
el llaç, feta que li valgué les
felicitacions de l'illustre aga-
fat i un augment de popula-
ritat.

Durant un temps, en efec-
te, Will Rogers fou potser l'ac-
tor de cinema més popular
als Estats Units, que els presidents ano-
menaven simplement Wiill i era amic de
totes les notabilitats del país.

Gran xerraire, improvisador de good jo-
kes,. havia d'esperar l'adveniment del sonor
per a fer-se un nom com a actor cinema-
togràfic.

De totes les pellícules en què ha pres
part, la .més coneguda a Europa és segu-
rament Un ianqui a la cort del rei Artur,
d'humorisme americà cent per cent.

Deixa tres films enllestits, per a ésser es-
trenats la temporada vinent.

Els americans, tan amics de classificar
les persones, havien donat a Will Rogers
el títol d'humorista número i.

A l'estranger, Will Rogers només és co-
negut com actor de cinema, però al seu
país tenia fama com a conferenciant i pe-
riodista; activitats que no abandonà ma-

I K urcrra.

E1 cinema i els boigs
((E1 treball del psiquiatre essent el de fer

tornar a entrar el malalt en el món real—
ha declarat un alienista—, el cinema li és
un poderós auxiliar. El cinema, en efecte,
interessa la quasi totalitat dels boigs.»

grat els seus èxits a la pantalla. Als Estats
Units, centenars de diaris reproduïen •els
seus breus articles.

Heus .ací, per exemple, com contava Will
Rogers el seu darrer viatge a Anglaterra

«He pres el te amb lord X..., que encara
no ha descobert ]'América. Naturalment,
hem parlat de golf i d'economia política,
i això que feia un sol resplendent. Els car-

rers de Londres són més bruts que els de
Nova York, però les dames no hi badallen
tan fort. Fins aviat, estimats lectors.»

A un europeu li costarà d'imaginar-s'ho,
però el cert és que es parlà seriosament, en
'931, de presentar Will Rogers candidat a
la presidència.

L'humorista, però, devia ésser un home
de molt bon sentit, per tal com és fama
que respongué

— Ni parlar-ne ! Un còmic que es pren
seriosament ell mateix, deixa d'ésser di-
vertit...

Des del setembre, comrreu el a5 de cada mes

CINE.ART.E
magazine cinematogràfic

drós tomb per la Rambla abans de ficar-nos
a la sala de la Plaça del Teatre.

1, a la pantalla, en entrar-hi, una parella
extasiada oferia a la distingida i escassa
concurrència 1'espectade arxivist de dues
ànimes transportades fora del cos pel bes
arravatat que precedeix invariablement la
paraula Fi.

—Estem de sort, ens diguérem. Això s'a-
caba!

Sí, eh? Creu-t'ho! L'esperat Ende no
tan sols no aparegué, sinó que ens veiérem
obligats encara a empassar -nos en desfilada
inacabable un pia de l'església vista de
llwny ; i un altre de l'entrada del temple
obstruïda per una multitud sotraguejada per
un entusiasme delirant ; i un altre dels nuvis
que malden desesperadament per a obrir-se
pas, tot i aconseguint-ho amb dificultat ; i
un altre de la reconciliació entre el sogre i
el gendre ; i un altre del cotxe que condueix
la parella feliç vers la cobejada lluna de
mel ; i un altre, em fi, d'un paisatge prima-
veral, símbol de l'amor etern...

Això, tot això, eis americans ho haurien
resolt amb un sol pla : l'indispensable bes,
que preludia el casament, i el sogre que s'ho
contempla amb ulls de xai degollat i un
somriure beatífic.

Els alemanys, per contra, prototipus de fa
insistència, de la lentitud i de la feixuguesa,
i .que encara no han après a dir moltes co-
ses amb poques paraules, els alemanys
n'han necessitat mitja dotzena...

El cinema és primer que tot suggestió.
Ja ho hem dit alguna vegada. Més que en-
senyar, un film ha de suggerir. Més que
descriure, ha d'indicar. En un film, és més
important allò que l'espectador endevina
que allò que veu. El director, amb quatre
pinzellades evocadores, ha d'esbossar una
pintura que la imaginació de l'espectador
s'encarregarà d'acabar.

Vegeu el que dio el crític Lucien Dubech
de Jacques Copeau, el creador del Vieux-
Colombier

oEl seo no era un art realista. Tot el
contrari. En llac de limitar l'esperit al de-
tall precís, el secret de Jacques Copeau era
aquell dels creadors i dels poetes : obrir el
camp a la imaginació, tot i colpint al punt
just. En lloc de dispersar l'atenció sobre uns
accessoris, concentrar-la sobre un tret es-
•ollit, perquè evocador. IEn La Folle tour-
née, per a pintar tot un paisatge de suburbi,
res més que un arbust amb una gàbia de
canari i una bola de vidre. En Le Carrosse
du Saint-Sacrernent, per a fer veure la Ilu-
nyania, res més que una llarga vista que
s'estira. En La Mort de S¢arte, per a ma-
nifestar n'angoixa de la ciutat que espera
el retorn del seu cap, aquest arribava, tot
sol, a dalt d'un pòrtic. 'En Rosalinde, per a
evocar la vida misteriosa de la selva dels
Ardennes, res més que el cap d'una cérvola

que desapareix ràpidament...»
Aquest és ]'únic camí. Aquest i cap més.
Els americans, malgrat els seus nombro-

sos defectes, malgrat el convencionalisme
de les seves intrigues puerils, i la inversem-
blança dels sentiments dels personatges que
posen en escena, els americans són mes-
tres en l'art difícil del raccourci. Saben re-
sumir. Saben abreujar. Resumir fets, cs-
devenime its, incidents remarcables, tot el
que passa en ila vida. Resumir amb una
escena deu o quinze pàgines de la novella
que adapten. I, enemics de l'acumulació,
i amics de la intensitat dins la brevetat,
saben abreujar per tal de no malgastar
inútilment metres i metres de cel•iuloide
amb superflu i fullaraca. Saben suggerir,
en un mot.

L'inoblidable Viva Villa ens oferia di-
versos exemples de la ciència del raccourci.
El seu director ha sabut conferir a les
imatges una força de suggestió considera-
ble, t convertir el més petit detall en un
poderós element d'evocació.

Recordeu l'escena en la qual el pare de
Villa és bàrbarament fuetejat fins a domar-
li la mort? No veiem res de tot això. Un
home que Va- comptant ales fuetades per
mitjà d'unes pedretes que va treient d'una
cassola, i el soroll sec del fuet, ens ho sug-
gereixen amb una intensitat dramática es-

el general és arrossegat violentament fora
del camp de i'objetiiu• I els seus xiscles des-
esperats ans evoquen amb més cruesa que
mil imatges realistes la intensitat del seu
turment.

El film Aixi estima la dona, interpretat
per Joan Crawford, Franchot Tone i Gene
Raymond, estrenat a primers d'aquest any
al Coliseum, ens forneix també diversos
exemples d'aquesta mema.

Recordeu ales primeres escenes? Sadie i
Tommy asseguts em un vagó de tren. Arri-
ats a Nova York, baden davant la parada

d'un confiter ambulant. Dinen en un res-
taurant miserable. S'imstallen en un hotel
sòrdid. Tommy coneix una artista de music-
hall.

Total res. Quatre pinzellades. Simples,
sense feixugueses ni insistències. Però qua-
tre pinzellades que ens defineixen amb una
claredat sorprenent el caràcter dels per-
sonatges. L'-egoisme i la blanesa moral de
Tommy. La intelligència i el sentit de la
responsabilitat de Sadie. No ens ho han
dit. No ens ho han explicat detalladament.
Però ho hem endevinat de seguida, perquè
ens ho han suggerit amb traça. I aquella
successió ràpida d'imatges de la cambra de
l'hotel, del bar, del tren elevat, del cabaret?
Quatre plans i uns quants minuts de pro-
jecció. Però ens per assabentat d'una pila
de coses, i la narració ha avançat consi-
derablement sense mirar enrera ni aturar-se.

Podríem arrenglerar exemples indefini-
dament. Però amb els que hem citat, ells
primers que ens han vingut a la memòria,
n'hi ha ben bé prou.

Sigueu breus, si us plau, directors eu-
ropeus ! I preneu per model aquests dos
films de Jack Conway i de Clarenae Brown,
més alliçonadors que totes les teories. Men-
tre na ens demostrin el contrari, la simpli-
citat ens ve d'Amèrica.

SEBASTIÀ GASCH

La participació francesa a Venècia

El ministre de l'Educació nacional ha
comunicat que la reptesentació del cinema
francès al festival internacional de Venècia
estarà integrada per:

Grans films : Crim i càstig, Le Bonheur,
La Dama de les Camèlies, El Viatge im-

1'vonne Priritemps en «La Dama de las
Camèlies»

jrevist, Itto, Maria Chapdelaine, Tovaritch,
Marie des Angoisses, La Mascota.

Documentals i curts metratges : Mont
Saint-Michel, El Vell Castell, L'Hipocamp,
EI Vidrier Marinot, Terra sotmesà i alguns
films de la sèrie dels Tres Minuts.

Robert Lehmann troba a faltar en la se-
gona part d'aquesta llista : Versailles, Ma-
rina nacional, La Gran Caravana ; rebutja
la designació de Le Bonheur, Tovaritch i
Marie des Angoisses ; i troba a faltar, entre
els grans films, Maternitat, Golgotha, Ven-
sion Mimosas, etc.

Miri.



ARGENTINA

(Copyright Opera Mundi.)

—No t'amoïnis per aquest; l'han des-
patxat!

(Everybody's Weekly, Londres)

CANIBALISME I CIVILITZACIO

--Qui mengem per començar?
--Per a no ferir susceptibilitats, procetli-

rem per ordre alfabètic.
(1935, París)
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EL TEATRE
ELS APOSTATES:' EL!LCAS FELIU 1 CODINA Lar	 i•	 1	 iI_Í	 -	 ðIi.III1IalIIuIIl%I,

rems • vaIna a awiunr°I La dansa ho és tot per a mi. Sovint s'ha
dit que jo havia nascut ballant. Es veritat,
al capdavall, perquè la meva mare era balla-
' a. Per això ningtí no s'ha de sorpendre

l'amor profund que tinc per aquest art
e és tota la meva vida, l'essència més
ima del meu ésser.
Per a mi, tot comença amb la dansa i tot
acaba. No puc imaginar-me una existèn-
que n'estigués privada. Es impossible.

tan volen obligar-me a reposar, a no ballar,
resultats són énterament negatius. Em

gro, m'aflaqueixo, estic trista i nerviosa.
an vaig tornar d'Amèrica, vaig perdre

op de dos quilos després d'un repòs d'al-

dansa és la oída
Hi ha en ella tant de misteri... A Es-

panya, sap expressar-ho tot: certes danses
religioses són una oració, un crit de clarí
tals altres inspirades en les guerres o en
les lluites intestines. Hi ha un ba11 per a
festejar una bona collita, i això és compren-
sible per tothom ; però n'hi ha d'altres, al
contrari, que brollen quan la collita és do-
lenta.

Hi ha balls de noces, balls de festa. Hi
ha també danses de mort...

Art primitiu com cap més, malgrat les
seves fineses extremes, la dansa exterioritza
totes les grans emocions, tots els sentiments
i, des de David que dansà davant l'Arca i

ben abans d'ell, la dansa els
ha expressat sempre.

He constatat amb tristesa,
en les meves darreres estades
a Espanya, que la dansa es-

tava en regressió. No sé pas
exactament quina explicació
cal donar d'aquest fenomen
lamentable. La gent jove la
cultiven cada vegada menys.
Algunes danses es perden . Jo
n'he ressuscitades algunes.
però sé prou bé que n'hi la
que no seran trobades mai
més, i això és molt trist.

Un dia, a Salamanca, em
van parlar d'una dansa que ja
només la sabia un home en
tota la provincia . Vaig anar
a veure'l: tenia seixanta anys
i alié era un record de la seva
j oventut. No volia ballar. Vaig
pregar-li i suplicar-li tant, que
a l'últim consentí a enseyar-
me-la. Confesso que pocs jo-
ves haurien pogut rivalit-
zar victoriosament amb aquell
dansarí extraordinari...

Va ensenyar-me aquella dan-
sa, que ara . forma part del
meu repertori i que és una
meravella. Però al costat d'a-
questa que he tingut la sort
de salvar, quantes d'altres es-

. tan a punt de desaparèixer i
ningú no s'hi amoïna... !

Per què els que poden i
deurien ocupar-se'n no fan
res? L'únic país al món en
què es .fa alguna cosa per
aquest art popular és potser
la U. R. S. S.

D'altra banda, en el terreny de la dansa,
Espanya i Rússia tenen força punts de con-
tacte i, pel que fa,a mi, no oblidaré mai que
són els russos els qui van acollir triomfal-
ment una Argentina debutant  desconeguda.

Els en conservo un agraïment sinceríssim.
Hi ha un cert parentiu de dansa entre els

dos països i a Rússia i a Espanya es troben

ritmes semblants . Però l'espanyol potser es
diverteix més que el rus, per bé que tots
dos coneixen la dansa lenta, dramàtica i
dolorosa, punyent d'emoció, d'una tristesa
tan aguda.

Aprofito l'ocasió per a remarcar de passada
aquell do meravellós que en general es tro-

ba tan rarament i que, quan apareix en els
dansarins clàssics, pertany als russos ; aquell
do absolutament indefinible, d'una qualitat
gairebé sobrehumana, que ha produït la
Pavlova, que fou veritablement el geni més
pur de la dansa ! Cap ballarina, per refinada
que n'hagi estat la tècnica, no ha arribat
mai al turmell de la divina dansarina. Car
la Pavlova, mestressa de la tècnica, havia
rebut el do d'una ànima i l'expressà més
enllà de tota expressió.

I el ballet rus frueix també d'aquest do
extraordinari, i donem-li'n les gràcies, ja
que contribueix d'una manera meravellosa
a mantenir la flama de la més pura de les

1	 arts, aquella de la qual no sabré mai parlar
tranquillament, la dansa...

La nostra literatura renaixent té els seus	 tija, diu Curet—, un públic que més que a
herois, els seus màrtirs i els seus déus. Els	 veure comèdia hi anava a menjar cacauets

	

que Ii deuen la glòria, dls que li han sacri- 	i	 fer tertúlia, era digne d'aquella misèria.
ficat el benestar i la fortuna, formen ja un 	 Feliu i Codina, al qual li agradava el tea-
estol magnífic. Ells ens reconforten, ens	 tre espectacular, seduït com era per les es-
donen, en els moments difícils, forces per	 piendors escenogràfiques del teatre de mà-
a perseverar. Però la literatura catalana té	 gia, havia de veure en el teatre català d'a-
també, naturalment, els seus apóstates. Els	 leshores, en la seva mesquinesa congènita,
que després de triomfar-hi, l'han abundo-	 perspectives ben poc afalagadores per fer-lo
nada per un altre ambient que han cregut	 desviar del que devia creure els seus destins.
més 'brillant, de més possibilitats per a llur Perb encara hi havia una altra qüestió de
glòria personal o llur fortuna. Entre aquests primer ordre que no havia de fer ni gaire
apostates el cas de Feliu i Co-
dina, apòstata inconscient, és,
si no dels més apassionants,
un dels més curiosos, un dels 
que conviden niés a medi-
tar-hi.

Tota la crítica assenyala
Feliu i Codina com un dels
autors teatrals 'més forts i	 ý
complets que ha tingut Cata-
lunya. La seva cultura, la seva
sensibilitat, són superiors à
les dels seus contemporanis,	 j^ r +
incloent-hi, naturalment, el Jú-	 + a.
piter tonant d'aleshores, Fre-
deric Soler. Amb el temps,
sobretot, el seu concepte del
teatre esdevindrà molt més +,r

ambiciós. Es per això que rin	 !
hom no pot deixar de preguin
tar-se: Si hagués perseverat
en la nostra escena, la seva
influència en el teatre català	 t
hauria estat decisiva? La seva
pròpia producció hauria pres

rla magnífica volada que em-
prengué a l'escena castella-
na? Hauria restat, contrària-
ment, empetitit, empresonat
pel medi?

Ens fa l'efecte que Feliu i
Codina no es deturà a medi-
tar-ho mai. La nostra escena Josep Feliu i Codina
devia semblar-li cosa de pas.
Madrid i'atregué, l'enlluernà
sempre. Ell ambicionava de fer-se un nom	 amable ni gaire fàcil el cultiu de la litera-
i una situació com a escriptor. Advocat, ano	 tura dramàtica per a un esperit d'una certa
exercí l'advocacia fins als darrers anys, quan 	 exigència : la qüestió de l'idioma. Retroce-

ja com a escriptor estava consagrat i situat.	 dim imig segle. Recordem quin era l'estat
Havia triat com a camins el periodisme i el del català que aleshores es parlava i s'escri-

	

teatre, dues vocacions entre les quals fluctuà	 via. Ni la sintaxi, ni l'ortografia, ni la mor-

	

sempre. I quines eren aleshores les possibi-	 fologia, ni les declinacions no cieu fixades.

litats teatrals i periodístiques a Catalunya?	 Hi ha obres d'aquells temps que són, lin-

Recordem que som al començament del güísticament, un veritable garbuix. Molts

darrer terç del segle xix. Es entre t875 i vicis de dicció que perduren a la nostra es-

	

1882 que Feliu i Codina (nascut en i847)	 cena, com els njo hi vingut: o els «tu hats

	

estrena la seva producció catalana. Ales-	 estat», provenen d'aqueills garbuixos. •Per

	hores hi havia a Barcelona, en realitat, un	 a un home que tingués un instint idiomàtic

sol teatre : el Romea ; un sol autor : Pi- genial, eI problema hauria estat superat.

	

tarea. Pitarra era d'amo i senyor i tots els	 Hauria pogut orear el llenguatge colloquial,

	altres li havien de retre vassallatge. Feliu	 tal com Verdaguer creà el llenguatge pob-

i Codina mateix fou un collabor.ador i de tic. Però aquest no era el cas de Feliu i

	vegades un servidor anònim de la glòria	 Codina. !Ell mai no pensà ni potser va creu-

	

i de la fortuna de Pitarra. Pitarra li deu	 re en la necessitat de millorar el llenguatge

	

més d'un gran èxit. La filla del Marxant,	 teatral, Acceptà bonament la divisa pitar-

	

signada en collaboració amb Pitarra, sembla	 resca del acatalà que ara es parla)), enlai-

fora de dubte que és obra absoluta de Fe- rada com a arma de combat contra el cata-

	

liu. Afer tèrbol el d'aquesta collaboració de	 là arcaïtzant i erudit dels Jocs Florals. Va

	Feliu i Codina amb Pitarra! Tèrbol com	 arribar a adonar-se Feliu i Codina de les

	

el de tots els altres collaboradors que Pi-	 limitacions que aquesta divisa imposava?

tarra tingué. Segons Juan Barco, en uns La va admetre per una inecessitat d'enten-

	

apunts biogràfics sobre Feliu . i Codina, llur	 dre's amb un públic sense cap exigència ni
collaboració era estipulada amb les bases gust intellectual? EI cert és que en les nar-

següents, que no diuen gaire a favor de la racions, com en ]'adaptació movellesca d
probitat de Pitarra. Pitarra pagava a Feliu La Dida, la seva prosa esdevenia a la ve-

i Codina cinquanta duros per acte. Les gada més fluida i més artística, i, cosa pa

obres en les quals el tema era de Pitarra radoxal, més acostada a les formes vives

	

i el text de Feliu i Codina, les signava so-	 més perennes de 1'ïdioma. Tot plegat, però

lament Pitarra. Si el tema i el text eren havia de fer que el castellà degués semoilar.

de Feliu i Codina i Pitarra no hi posava 11 una forma superior d'expressió, mé

sinó el placet per a ésser representades—i brillant, més poètica i de més possibilitats

potser algun consell de gat veli—, les sig- No costa d'endevinar que, nord i guia d

	

naven tots dos. Sens dubte Juan Barco,	 les seves aspiracions, devia haver posat

	

amic íntim de Feliu i Codina en els seus	 estudiar-lo una passió, un afany i, sobreto
	darrers anys, recollí aquestes precisions dels 	 un temps que mai no degué dedicar al ca

	llavis del propi Feliu i Codina. 1 el que es-	 talà.

	

devenia a Feliu i Codina esdevenia a tots	 Quant al periodisme, que també 1'apassio
	els altres autors que pretenien d'estrenar 	 nava, no era gaire més brillant que el tea

	

al Romea. El nom de Pitarra, en aquella	 tre. Els periòdics catalans tenien en llu

època, més que el pseudònim personal de majoria una vida efímera i sempre migrada

Frederic Soler, amb tants de mèrits pro- No donaven, sobretot, ni diners ni influèn
pis, cal considerar-lo com el d'una vasta cia. El periodisme a Madrid era, en canvi

raó social, no massa honorífica, per a l'ex- una plataforma per arribar a molts llocs

	

plotació del teatre català. El teatre Romea,	 per a aconseguir càrrecs polítics, ambici

entretant, esdevenia un cau de raons i de que també temptà Feliu i Codina i que e

baralles, del qual l'art s'allunyava.	 alguna ocasió veré realitzada.

	

Encara, per a un autor d'unes certes am-	 Naturalment en tot això hi ha, sobretot

	

bicions cal pensar en dls actors. Magnífics	 el que en un esperit vulgar invita a la f

	aquells actors d'aleshores ! Aquell Lleó Fon-	 gida. Hi ha tot el que pot enlluernar el

tova, sobretot, un dels més preparats que trànsfugues. Per a un patriota, per a u

	

ha tingut el nostre teatre, aquell Iscle So-	 esperit selecte tan sols, no és una justif

	

ler, aquell Hermenegild Goula 1 Magnífics,	 cació. Contra això hi havia d'haver la i

	sobretot, en la creació del pintoresc. Però	 lusió de refer el nostre idioma, de fer-lo ap

	sempre les possibilitats dels actors resten	 per a tots els gèneres. Ha estat la gran ji

	]imitades per les obres que es veuen obligats	 lusió dels precursors, des de Rubió, passa

a interpretar. Les obres acaben a la llarga per Verdaguer, fins a Josep Carner que e

	

per emmotllar sempre llur personalitat. La	 l'ofereix ja no sols pur, ans treballat i gr

	

lectura del teatre d'aleshores, gairebé cm-	 ciós com un joiell. Hi havia d'haver

	

cumscrit al pintoresc i a la facècia gratuita,	 temptació de fer un teatre de debò, un te

	ens indica quines eren llurs limitacions. A	 tre verament nacional. Feliu i Codina

desgrat de la màgia prestigiadora del pas- hauria pogut posar la primera pedra. Pe

sat, tothom pot endevinar -los al través dels deixant de banda que el seu temperame

	Aymerich, dels Galceran, dels Gimbernat.	 no ]'empenyia per aquest camí, que si ten

Són uns gestos, unes entonacions, unes ma- força ambicions personals no tenia am

teixes ambicions que persisteixen,	 tions collectives, cal tenir present com

	

Altrament cal tenir presents les condi-	 nascut i crescut el nostre teatre. Cap imp

cions materials del teatre d'aleshóres. Sem-	 ratiu patriòtic, cap amor a la llengua

pre, 'llevat de petits parèntesis, com el del presidí lla seva naixença. Si hi han bateg

Romea sota els deliris de grandeses del aquests amors, llevat de casos excepcion

gran empresari Salvador Mir, que morí i sense influència, ha estat d'una mane

arruïnat, hi ha hagut misèria al teatre ca-	 força inconscient. En els primers temps,

talà. La d'aleshores, si la poguéssim veure,	 teatre català serveix per predicar un li

ens semblaria imponent. Fer pintar un de- ralisme vague, d'essència popular i mess'

corat, costava sovint una tragèdia. Es re-	 nica. Més tard Pitarra posa el teatre, no

feia o adulterava una comèdia per tal d es- servei del catalanisme, arts se'n fa un

talviar-se el decorat del quadro. Val a dir	 versan. 'En les seves mans, el teatre cata

que el públic — + a un públic de fira i de sor-	 representa una reacció satírica contra
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intents de cultura catalana. Si el nostre tea-	 rm

tre ha estat tan baix de sostre, és precisa-	 de

ment per aquesta posició dels autors que	 qu
avui, per extensió, podem anomenar pitar-	

ínt

yesca. Perquè no eren catalanistes eren tan
poc exigents amb l'idioma i la cultura. No	 hi
s'adonaven de la delicada missió que tenien	 cia
entre mans. Encara avui mateix n'hi ha que Q
no se n'adonen. No se n'adonen perquè en- els

cara no tots són catalanistes. Si tots aquests	 mi
autors no catalanistes no van caure en pe- Qu
cat d'apostasia és perquè no van poder;	 pr

perquè illurs limitacions mtellectuals els tan-
caven la porta. Feliu i Codina va poder eva-

dir-se perquè la seva preparació, la seva
cultura Ii feia unes ales més fortes per vo-
lar. I entre els actors ha passat el mateix.
Per regla general, aquell que no ha emi-
grat és perquè no ha pogut, perquè li ha
mancat alguna condició : talent, preparació,
dots d'adaptació al nou medi, o, simple-
ment, coratge per fer el salt Aquell que
reeixia, no tornava. 'E1 que torna és, en ge-
neral, perquè ha fracassat.

En realitat el eatailanisme, la consciència
nacional no entra al teatre fins a l'adveni-

ment d"Angel Guimerà. Després d'alguna
temptativa frustrada d'ennobliment com les
de Víctor Balaguer, és Guimerà qui recon-
cilia la nostra cultura renaixent i el nos-
tre idioma literari amb el teatre. Atnb ell,
entra al teatre, per primer cop, autèntica

-ment, la poesia. IEII renova i arrossega un
nou públic. Després d'ell ja seran possibles,
al nostre teatre, totes les temptatives. Però
quina diferència d'home entre Feliu i Co-
dina i Guimerà ! Entre Guimerà i tots els
que havien cultivat fins aleshores el nostre
teatre ! La diferència no és essoncialment
d'imtelligència. Feliu i Codina tenia fins
més talent dramàtic, més temperament
d'autor teatral que Guimerà—i anés ofici.
La diferència era de personalitat, d'irradia-
ció espiritual. Feliu i Codina feia de la lite-
ratura—i això no és condemnable—una pro-
fessió. Guimerà en feia un sacerdoci. Per
a ell la inspiració era com una flama sagra-
da que calia posar al servei de Catalunya.
L'art, l'idioma, Catalunya s'identifiquen en
les aspiracions de Guimerà. Són tres entitats
distintes, però una sola divinitat veritable.
Altrament la seva personalitat no es fa ad
teatre ; no neix, com Feliu i Codina, a l'om

-bra de Frederic Soler. N'és la rèplica. !Entra
al teatre aportant-hi la flama i la fe. Es per
això que aconsegueix renovar-lo. Feliu i I
Codina havia viscut al marge d'aquesta 1
roent atmosfera espiritual. No tenia res de
messiànic. De totes maneres ell ja va fer,
dintre la seva mesura, el que va poder per
aixecar-lo. Amb El gra de mese l'intent de
renovació és visible, ja que és la primera

	

obra en prosa de teatre català. Ell volgué	 t
superar els seus contemporanis per uin major s
afinament intellectual. Hi ha, sobretot, en
[El gra de mese un intent de sàtira més
intellectual, un diàleg niés intencionat i
més fi que supera el nive'l1 de la producció
dels seus contemporanis. Però al mateix
temps cau en una de les pitjors tares del
teatre català : unta tara que perdura fins
a Rossinyol o que, millor dit, amb Rossi-
nyol fa el cant del cigne: la broma gratui-
ta, la riota poca-salta a l'esguerrat. El gra
de mese, amb les seves virtuts i els seus de-
fectes, és des dels primers moments consi-
derada com una de eles millors abres de tea-
tre català.

1 Yxart afirmava que era la millor comèdia
que, de molts anys ençà s'havia escrit a
Espanya. (Mala època, aquella de comèdies

s per a Espanya!) El mateix Feliu i Codina
devia temi-la per una de les seves preferi-

r des, ja que va escollir-la més endavant per
fer a Madrid, traduïda i adaptada, els seus

1	 debuts a l'escena castellana. Hi fundava
grans esperances. Així en estrenar-fa re-

nuncia per endavant a la seva rúbrica de

crítica a Iberia, per no creure compatible
la tasca de crític amb la posició d'autor.
L'obra, però, no va agradar. Ell va con-
formar-se amb el fracds. 'E1 cregué just, tot
culpant-ne determinades supressions d'un
personatge que elt mateix hi havia fet. Cal-
dria veure, però, si el fracàs no era degut,

ó en bona part, al que de més pitarresc h
havia a la comèdia i que devia topar amb

n " una sensibilitat i un gust més afinats.
t	 Però el pitarrisme és més fort encara, na-

turalment, en altres obres seves. En té com
L

	 Cofis i Mofis que són avui gairebé illegibles.
s Però el que més pot fer adonar-nos que
n Feliu i Codina no hauria tingut prou força
1	 per superar per ell mateix el medi, que
1	 n'hauria restat presoner, és el cas d'El
te Nuvi. El Nuvi és la seva obra catalana més
m	 important. Espot posar, per l'envergadura

dramàtica de les situacions, per la mà de
ns	 mestre a manipular-les,	 per l'alenada i
a	 grandesa autèntica de la passió que la im-la	 pulsa, al costat de les seves millors obres
a- castellanes. Però la seva expressió, sobretot
h ' en els moments que més vol alçar el vol,
r t resta sempre entrebancada per la desconei-
a	 xença de l'idioma, pel poc sentit de l'idio-

l	 ma, o pel partit pres contra l'idioma lite-
bt	 rari.ha	 Altrament, què esdevingué amb El Nuvi?
e	 El Nuvi va ésser escrit a Madrid, quan ja

át Feliu i Codina era l'autor famós de La Do-

als	 lores; va ésser escrit en uns moments de
recança—una recança que reprèn sempre els

e nostres apòstates—de ]'ambient i de l'esce-

be-	 na pairals. Va trametre-la a Frederic Soler,
là	 el qual, tot seguit, va anunciar-la al Romea.

al	 Però per incidents diversos, en els quals
no cal insistir—Josep Artís va reportar-los 1

alà no fa gaire en aquestes mateixes pàgi- ¡
mes (núm. 309)—, no va ésser estrenada fins

els	 després de la mort de l'autor.
I:	 Si entretant l'aparició enlluernadora•

d'Angel Guimerà a l'escena catalana—no
tan enlluernadora de momont com a distàn-

=	 cia sembla—, havia suscitat a Feliu i Codi-
na algun remordiment per la seva evasió,

=	 o almenys una indefugible recança, les di-
ficultats amb què va topar la seva obra el

degueren jus tificar als propis ulls.

DOMfNEC GUANSE

Ilt7	 (Seguirà: ,Feliu i Codina a Madrid»)
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guns dies. Així que vaig tornar a entrenar-
me, vaig guanyar forces, vaig retrobar tota
a meva alegria de viure. Fora de la dansa
no hi ha res...
Totes les dones haurien d'apendre de

ballar. Entenem-nos bé ; no parlo d'aquells
exercicis rítmics la voga dels quals s'ha
estès d'uns quants anys ençà. No, no es
racta pas d'això, sinó de la dansa pura,
igui d'on sigui, tant si és ucraniana, com
provençal o andalusa, hongaresa, flamanda
o irlandesa.

Les més belles qualitats humanes brollen
espontàniament i francament d'un cos que
dansa, l'esperit s'aclareix; ]es petites mes-
quineses desapareixen per a fer lloca 1'em-
branzida de l'ésser que tendeix cap a una
perfecció ideal...

Qualsevulla que sigui, guerrera o religio-
sa, trista o alegre, la dansa que fou, força
abans que la música, un dels primers mit-

j
ans d'expressar la nostra emoció; segueix
essent, quan és pura i no fabricada, un fac-
¿or inigualat d'expressió sentimental.

I és per això que jo voldria predicar-la a
tothom, tant als homes comales dones,
car un bon dansar{ pot valer tant com un
boxador des del punt de vista atlètic, pu-
rament animal, purament físic. Pel con-
trari, el que ha fet professió de pegar res-
tarà per sempre mil vegades inferior, en e
caire humà, a un Serge Lifar o a un Ni

j insky.
Em costa molt quedar-me tranquilgja quan

és qüestió de dansa. Voldria tant que fo<
compresa, que fos sentit tot allò que sentc
tan' ardentment, que tothom s'adonés de 1r
satisfacció pura i simple que dóna als quE
l'estimen !

Canòðrom GffluarðÓ
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no diu enlloc, com dedueix de seguida el se-

Compreu B R I S A S Revista iliustrada m-or Carreres i Valls, que fos frare, sino que

Selecció d'Arf, Liferafura,
Modes, Decoració, Esporfa, efc.

. .l 'esperit meu tostenps està trist,
per l'hàbit tres, que llonc tenrps és que vis!
d'un negre drap o celici molt gros.

minyó sé d'esperit i de cos atlètic, directe i
franc, llençat a la miscéria en plena jo-
ventut i ric només d'esperança, polaritza
en ell tots dis afanys sexuals, definits o im-
precisos, de les dones, joves i velles, que
el volten, en aquella riba del Llac de les
Dames on ell ha de fer de professor de

Joan Duch i Agulló

i\-11R4BDR

LE/ LLETRE/
ELS LLIBRESAuiîàs March, altra vegada
Joan Duch i Agulló, Vida triomfal (Proa), — Vicki Baum,

He!! al Llac de les Dames (Alena)

Sempre que m'ha escaigut de parlar d'al-
guna obra de Duch i Agulló he insistit a
remarcar 1'iinstint de narrador, un instint
natural, primari i tot, que caracteritza l'au

-tor d'Homes i Màquines i que li fa salvar
tots els obstacles que la seva imaginació
una mica truculent li posa pel camí emprès.
La història que us conta mai no decandeix,
ni s'entreté a teixir farbalans lírics ni a
posar comentaris filosòfics als fets i pen-
saments dels seus protagonistes. L'ac•ció
tira al dret, i els personatges es desempa-
lleguen com poden dels trencacolls psico-
lògics que se'Iis presenten : els resolen o no,
però no s'hi deturen. Aquesta empenta nar-
rativa, aquesta traça a contar una anècdota,
així com ila facilitat de pintar un personatge
amb un parell de ratlles i posar-nos-el da-
vant nostre, exacte d'aspecte exterior i una
mica imprecís en l'interior, són les dues
grans qualitats de Duch i Agulló ; elles són,
també, com totes les traces excessives, els
seus obstacles més grans per a produir una
novella perfecta. L'autor, encisat amb l'em-
penta de la narració i amb les quatre pinze-
Ilades que revelen el personatge, no s'enca-
parra a lligar tots els fils de ]'anécdota, a po-
sar-los al servei d'una unitat superior o •d'una

idea (no d'una tesi, és clar), ni s'esmerça
tampoc en la feina un xic ingrata de crear
psicologies complicades i arribar-ne ben al

fons. Roman en la superfície, distraient al

lector amb el seu estil directe, pintoresc a

estones, un punt desmesurat en dls moments
sentimentals, però sempre suggestiu i ani-

mat.
Jo suposo que Duch i Agulló és el pri-

mer a adonar-se d'aquestes limitacions que

la seva mateixa facilitat posa al seu art. I
aquesta Vida triomfal és, jo diria, un es-
forç per crear un personatge complex, ob-

servat en tots els aspectes i a través de tota

una vida, damunt d'un medi industrial) que
l'autor coneix prou bé i que ja ens ha dibui-

xat en les seves novelles anteriors. Però la

sliueta que comença a traçar d'aquell Aure-

li li resulta tan brillant, a estones, i les
anècdotes surten tan fluents i pesen tant

en el curs de la vida del protagonista, que

les evolucionis psicològiques tan acusades que

sofreix aquell minyó tossut i covard, tot

alhora na acaben de justificar-se prou.
Aureli — i això. no és cap retret per a l'au

-tor, perquè amb materials humans molt
semblants els grans novellistes han fet obres

mestres, i Duhamel ha fet amb éssers in-

significants prodigis d'anàlisi i d'interès —,

és un ésser vulgar, ni bo ni dolent, ni massa

ingenu ni massa cínic, egoista i covard

com és corrent entre els homes, amb uns
ideals imprecisos d'adolescència que són de

fàcil abandonar, i que té unes aventures
sentimentals mdlt irregulars, gens pròpies
per a revelar-nos el seu caràcter, i algunes
apuntades amb massa sobrietat, com aque-

lla Sara, molt interessant, tat i ésser tan poc

justificada. L'episodi fulletonesc del fill fa

de mal admetre, així com el capteniment

d'aquella Colette eternament jove i desit-

jable : l'empenta de la narració fa passar

per alt aquestes coses. Tanmateix, no crec

que ningú trobés en manca, si no hi fos,

el darrer capítol de la novella, que desorien-

ta, desdibuixa encara més el caràcter del

protagonista i malmet un final que quedava
melangiós, però arrodonit.

. Cc t ulcglo

Portada de 'á primera edició de les obres
d'Auziàs March(València, i539)

nn ruc),	 x xr x.

en vers obres morals, ab tant vius exemples
y naturals comparacions, com lo dit Mossen
Ausias March, en honrra y memoria del qual
ab tota veritat, he attes y sabut que fonch
cavaller valencia, nat y criat en la ciutat de
Valencia, de origen y descendencia dels
Marchs, cavallers cathalans de antica y hon-
rrosa proles, fill de Mossen Pere March
de Elionor Ripoll e casó ab Joana IEscorna,
dama valentiana de antich e honrrat linat-

Per parlar de Vicki Baum també hauria
d'esmentar la traça. Ella no s'està d'amo

-menar les seves novelles, que assoleixen

èxits mundials i són incorporades al cinema,
fulletons, encara que afegeixi al subtítol

unes perspectives, uns segons termes psico-

lògics que cercaríeu debades en els fúllletons
a la manera dlàssica. Grand Hotel era una

exhibició enlluennadora d'aquesta traça, d'a-

quest temperament de novellista i •creadora
de personatges típics de d'època. Podeu
posar aquella obra, per la tècnica narra-

tiva i àdhuc per la qualitat moral dels

personatges, al costat de Point Counter-
point, de Huxley ; del punt de vista artístic

i social, el guany serà a favor de l'autor

anglès, però com a popularitat, com a di-

vertit, com a impressió — superficial, si va

leu —, el guany serà per a la novellista
alemanya. flell al Llac de les Dames ha
conegut també, abans d'ésser traduïda all
català, la prova del cinema, i cal dir que

en sortí un bon film.
Llegit després d'haver -lo vist, el llibre

guanya encara en interès, tot i que, de fet,

no és sinó una novella rosa, amb un aca-

bament feliç, que està a les mans de l'autor

des del començament i disposat a coronar

el jove heroi amb la fortuna i amb l'amor
correspost i realitzat. Aquest i Puck, crea-

ció maga fica, que en el cinema trobà una

encarnació admirable amb Simone Simon,
són els personatges importants del llibre, i

els que s'escapen del límits dei fulletó i

del hapQy end ensucrat .per a pondre un

valor artístic i social considerable. Hall,

natació a preu fet. Es, en un cert aspecte,
1 ben lluny del cinisme dels herois de Le
Sexe Faible, de Bourdet, la justificació del
gigolo, un tipus masculí modern ben lluny
de Don Juan i de Casanova. Hall, amb la
seva dignitat tensa i la seva puresa espor-
tiva, resisteix el setge, però de la Bolan,
l'actriu poseuse, a la Vefi, la serventa de
l'hostal, totes les dones coincideixen a pro-
vocar-lo i a insinuar-se. Potser ell és un
tipus característic dei temps actual, amb
més o menys escrúpols, però és indubtable
que la figura de Hell, primària com és,
s'enriqueix d'aquella condensació de desigs
femenins que el vobta com una aurèola tèr-
bola i exasperant.

Puck, i de retop el seu pare, tenen tam-
bé un gran interès. Ens defrauda una mica
amb el fals suïcidi, aquella noieta tendra
i mig salvatge, educada a la Rousseau
caldria, però, escatir si això forma part
del hay end que s'ha imposat Vicki Baum
o bé si és el detall que mancava per arro-
donir la figura de Puck.

Francesc Payarols ha traduït l'obra amb
deseiximent. Com que desconec l'alemany,
no sabria judicar sobre la necessitat d'uti-
litzar alguns mots massa vulgars, emprats
en el bllenguatge colloquial. L'edició de la
novella, per l'activa Editorial Atena, molt
correcta i ben presentada.

RAFAEL TASIS t MARCA

EL PREMI GOETHE
^o

E1 28 d'agost és l'aniversari del naixe-
ment de Goethe, i amb aquest motiu s'ator-
ga el Premi Goethe, 'instituït per la ciutat
de Francfort, a un escriptor, sigui o no
poeta. Stefan George l'havia obtingut. L'any
passat fou concedit al músic Pfitzner. En-

Hermann Stegemann

guany serà otorgat a Hermann Stegemann,
de la Universitat de Berna, però nascut a
Coblenz.

Durant la guerra, Stegemann fou un dels
més famosos estrategues de cambra, d'a-
quells que tenien un mapa tot eriçat d'agu-
lles amb sengles banderetes, i dissertava des
de les columnes del Berner Bund, sobre la
marxa de les operacions. Signada la pau,
publicà una Història de la Guerra, en qua-
tre volums, que li valgué els títols de doc-
tor honoris causa i de professor honorari
d'unes quantes universitats alemanyes. A
més a més d'algunes novelles prou insig-
nificants, és autor de La lluita pel Rin
de Turrnent del Món (Teltwende), que, en
opinió de molts, és un breviari de la polí-
tica alemanya. Política ultrainacionalista,
s'entén, i d'un món on el Tercer Reich
ocupa el primer lloc.

Encara que Goebbels digui que Stege-
mann és «un educador del poble alemany
en el sentit de Goethen, el professor de
sentiments nacionalistes, per raons segura-
ment de comoditat, és oficialment ciutadà
suís.

II

L'Editorial Juventud ha recolllit en un
llibre molts del fulletons crítics que Ricardo
Baeza va escriure, durant uns anys, a El
Sol i en altres publicacions. Sota el títol
Comprensión de Dostoiewzky y otros en-
sayos hi ha assaigs molt interessants sobre
l'obra i la vida del genial autor de Crim
i càstig, sobre Bernard Sha e i Wells, del
quals Baeza ha estat un divulgador infadi-
gable en terres ibèriques, i sabre d'altres
eseriptors, antics i moderns. Un agut sen-
tit crític, un estil fluid i polemista, quan
cal, fan molt llegívdls aquests assaigs, en-
tre els quals jo destacaria el que es refereix,
en un ,noment que era molt combatut, a
Gabriel Miró, gran escriptor castellà ino-
blidable, esperit mediterrani molt pròxim
dels catalans, que cada dia que passa veiem
com es valoritza més la seva obra exqui-
sida. També és curiós de llegir, perquè in-
dica una de les massa nombroses evolu-
cions que ha sofert un altre llevantí illustre,
l'assaig titulat Azorro y la generación
del 98, pie de bon sectit en el fons i urna
mica vehement en la forma.

Salu4
Els que encara recordem amb desgrat els

llibres que ens feien «passar» a collegi,
volums sòrdids, de mal paper i relligats en
cartonet més o menys litografi at, hem de
sentir per força envela dels infants d'avui,
davant d'obres escolars •com aquesta Salut,
de Ramon Fagella, que ha publicat l'Edi-
toriaQ Pedagògica de la Protectora. Potser
l'aspecte exterior és massa sumptuós, amb
aquelles lletres daurades damunt el pla de
tela ataronjada, perú el contingut, lliçons
pràctiques i claríssimes d'higiene, una cosa
massa negligida en les escoles antigues,
així com la presentació interior, amb als
dibuixos de Josep Obiols, excel lents corn a
seus, en tan un llibre escolar que honora a

la Protectora i que retrà excellents serveis
en les escoles de Catalunya.

Una novella d'una poetessa
Sota unes escobertes fúnebres, La 1-lis-

1;oria de Java, de la poetessa Elisabeth Mul
-der, escomet un tema ben adequat per a

les interpretacions líriques : la vida d'una
gata. Una gata irreal, d'esperit salvatge,
que no 'ol ésser junyida a cap servitud, ni
la de l'amor, però que es sent captivada
pels ulls serens d'un home. Ni una història
natural, a la Jules Re,nard, ni una història
fantàstica, com aquella Lady into Fox, de
David Garnett : una narració poemàtica,
d'una gran distinció d'estil i a estones pa-
tètica.	 '

Biblioteca de Tradicions
Populars

M'ha estat donat de llegir algun dels lli-
bres interessantfssims que Joan Amades ha
publicat en la seva Biblioteca de Tradicions
Populars, empresa meritòria que seguehe
amb regularitat la seva vida, gràcies a la
constància de l'autor i a una subscripció
que cobreix l'edició limitada de bibliòfil de
cada volum de les diverses sèries. Potser
no cal, com voldrien els tradicionalistes i
algun erudit, extasiar-nos massa amb les
coses del passat, però aquesta feina pacient

i meritòria de Joan Amades, recercador in-
fadigable de la saviesa popular, dels cos-
tums pretèrits, de l'anècdota oblidada, que

són al capdavall la sal de la història oficial,
i que podem ajudar-nos a explicar-nos molt
detalls incomprensibles de la nostra psico-
logia collectiva, mereix l'admiració i Penco
ratjament de tots els amics de la cultur
catalana i la collaboració dels gustador
de les edicions limitades de llibres inte
ressants.

R. T. nl

0 sigui : que feia penitència. (Tingueu pre-
sant que encara que no fóra gens estrany

que Auziàs March fes penitència com a pe-
cador, és molt versemblant que aquests ver-
sos tanquin una imatge ben allunyada de la
realitat : si tot el que diu el poeta ho ha-
guéssim de pendre al peu de la 'lletra, arri-

aríem a conclusions força xiroies.) A més,
aquí, el mot hàbit ano és pres en el sentit de
vestit de frare, com interpreta Carreres i
Valls, sinó en él de costum o manera de
viure, de la qual diu en els versos anteriors
que el seu esperit està descontent; cosa que

torna a dir cinc versos després

e ja del tot vençut per l'hàbit vell,
no prenc delit en res fora el costum.
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=	 Pròximament aparelxerà el

llibre de MANUEL AZAÑA

= MI REBELIÓN EN
BARCELONA

Un volum de 400 pàgines

Pren: 6 peseetec

Comandes a:

- Llibreria Catalònia_ 
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Fetes les observacions de l'article ante-
rior, passem a l'estudi de les proves que ad-
duí el senyor R. Carreres i Valls en la seva
conferència extractada al número 3 de La
Notaria d'enguany, a favor de 1'Auziàs March
barcefoní o aramprunyanés.

I) IEn la portada de l'edició prínceps de
les obres d'Auziàs March, feta a València el
i 539 — que reproduïm amb el present arti-
cle —, diu : las obras del famosissimo phi-
losofo y poeta mossen Osias (i) Marco, cave-
ílera valenciano de nacion catalan, traduzidas
por Don Baltasár de Romaní y divididas en
quatro tantitas... Aquesta edició, que conté
el text català i la versió •castellana de Ro-
maní, és posterior en vuitanta anys a la mort
del poeta Auziàs March (el valencià i el bar-
celoní o aramprunyanés moriren el mateix
any, 1459)•

Jeroni Figueres, per ordre d'En Lluís Car
-roç de Vilaragut, escriví el 1S46, o sigui

vuitanta-set anys després de la mort dels dos
Auziàs March al manuscrit d'obres del nos-
tre poeta, que es conserva a la Biblioteca
Nacional de Madrid, aquestes frases, en una
nota preliminar : -Com per que de tal auc-
tor restas perpetua memoria y verdadera
scriptio y de la sua origen y descendencia
se tingues •complida noticia, recolligint amb
tot compliment les sues excellents y me-
liflues obres, les quals en valor y estima,
art, stil y eloquencia sobrepujen als immor-
tals poetes Dant y Petrarcha, y al eloquent
Joan de Mena, y a tots los altres antipassats,
en tant avantatje que na se scriu mis troba
que ans ni apres de aquell algu haia scrit

L'actualitat literària

Un volum d'assaigs crítics

A continuació Carreres i Valls alludeix
una objecció que li posà A. Pagès a aquest
argument. Diu Carreres i ` Valls : «Cita
[A. Pagès] una poesia d'Ausias adreçada al
rei Alfons, en la que diu que si el rei no
vol domar -li un falcó serà la causa de la
seva perdició, perquè tornarà a la complexió
de què era tolt, ço és dones amar, per a
provar que el poeta no tou sempre un prac-
ticant exclusiu de l'amor pur, però essent
indiscutible que dita poesia quan va ésser
escrita, acredita que Ausias no podia estimar
a menys de perdre's, ço que corrobora el
seu estat de frare i que necessàriament hagué
d'ésser escrita a Itàlia abans de 1458, en què
allí residia Alfons el Mlagnànim, que en dit
any va morir, resulta precisament una de les
proves més •contundents que no fou escrita
per l'Ausias senyor de Beniarjó que retrata
el seu estat en el seu testament, atorgat amb
posterioritat a la mort del rei Alfons.» La

ge, y fon senyor dels lochs de Beniarjo y 
lògica d'aquest argument resulta intrinca-
díssima i molt dificil de seguir ; hom no sap

Pardines e altres r rcu l glorias y señor de ben bé per què és «una de les proves més
dos cases en lo carrer del tia la una T les contundents» de la tesi del senyor Carreres i
mas, en

es
 1 h ciutat de Valentia, la una de les Vals que aquesta poesia sigui escrita a

quals 
de 

huy del noble don Ramon e don Itàlia vivint el Magnànim ; cosa evident si

Miquel
 d Gastada , l'altra del moble dan era dedicada a e'11. Però anem de dret a l

' a
Miquel de Montada, les quals estan ]a una qüestió i vegem els versos. Diu Auziàs al rei
llevantl'altra.)

El senyor Carreres i Valls s'ha adonat que Alfons

aquests documents són l'argument 'més fort
i més contundent que espot oposar a la seva

tesi, i cuita a llevar-los ]'autoritat. Diu
((Cal advertir però que el testimoniatge de
Carroç i el de Romaní és posterior de vui-
tanta anys a la mort del poeta i qne no

donen cap detall d'identificació ni tan sols
indiquen el testimoni o tradició en què re-
colzen. Expressen un criteri personal, derivat
segurament de que a València no es conser-

varia altre record que el d'Ausias March,
senyor de Beniarjó i no es preocuparen d'e5-

brinar si en reailitat era el poeta dels Cants
d'Amor i de Mart. Cal ara preguntar : Si
haguessin tingut esment d'un altre Ausias
March, noble, parent i coetani d'aquell i
d'Alfons el Magnànim, hauria Carroç testi-
moniat com va testimoniar?)) A això res-
ponc : Romaní i lCarroç havien de conèixer
persones que recordarien l'Auziàs March va-

lencià, si no quan feren llurs afirmacions,
almenys un temps abans, per tenir una idea

ben clara i ben eoncreta sobre l'esmentat se-

nyor i les seves activitats literàries. Des del
moment que dos valencians es posen a traduir
i a publicar, a Valéncia, un poeta, és de
suposar que quan diuen que és valencià com
ells n'estan molt segurs i mo dubten gens
ni mica perquè així ho han cregut tota la
vida i així ho cregueren llurs •pares, que tal
volta el conegueren personalment. Desenga-
nyem-nos : si el poeta hagués estat barceloní,
vuitanta anys després haurien sortit i,ns tra-
ductors ï editors barcelonins i l'haurien pu-
blicat convençuts que era el barceloní; i ara

hauria sortit un senyar Carreres i Valls, a
València, que hauria descobert e2 valencià

i hauria plantejat el problema.
Es evident que vuitanta anys després de

la seva mort, la tradició del poeta existia, i
si Romaní i Carroç s'haguessin equivocat
en fer-lo valencià, hauria sortit de seguida
un barceloní protestant i dient que això ino

era cert. Forçosament 'hem d'admetre que
el que es mantigué en la memòria dels ho-
mes fou el poeta i el que caigué en II'oblit
tan ràpidament no ho fou.

A més hem de tenir present que el nostre
poeta era d'una de les famílies anés impor-
tants i més conegudes de la Corona, cosa

que nega la possibilitat d'una equivocació

que molta gent hauria vist. Compteu, si no,
seguint l'arbre genealògic fet pel sen yor Car-
reres i Valls, e1 nombre extraordinari de
Marchs que devien veure aparèixer l'edició de

Romaní i coneixerien la manuscrita de Car-
roç, i penseu, si aquests dos editors hagues-

sin fet una falsa atribució, com els haurien
fet saber de seguida la veritat. Seria illús
suposar que en la mateixa família March

ja no sabien qui havia estat el poeta vui-
tanta anys després de la seva mort.

La tradició. continuà a València des del
moment que dl pintor Joan de Ribalta in-
clogué el retrat d'Auziàs March entre els
valencians illustres a començaments del
segle xvtt.

II) De seguida, el senyor Carreres i Valls
addueix aquesta prova: «E1 senyor de Be-

niarjó era un feudal, nascut a València o a
Gandia, que havia estat casat primer amb
Isabel de Martorell ; després amb Joana
Scorna, mort sense successió llegítima, per
bé que d'esdlaves o concubines tingué dife-

rents fills naturals, segons resulta del seu

testament atorgat poc abans de morir. El
poeta, segons resulta de les seves poesies,

e vestia de lonch temps d'un negre drap o ce-
lici molt gros, o sigui (l'hàbit de frare ; re-

pugnava l'amor carnal, fins l'extrem d'ex-
clamar que practicar-lo és odiós e terrible,
i en els cants d'amor a la seva estimada

a feresa, que li han donat fama universal,
s diu que quan en el món en carn vivia sola-

rnent en volgué l'esperit. 'El poeta és, con-

seqüentment, l'antítesi del senyor de Be-
niarjóa

Observem, de primer, que Auziàs March

Tots los delits del cos he ja perdut,
e no atenc los propis d'esQerit,
e no sent molt de l'animal delit
sé, mas no sent del de moral virtut.
Tot mon delit resta sols en caçar:
per què us suplic, dels hòmens vós millor,
que d'un grifaut me siau donador,
tal que a vós escaiga lo donar.
Si, per ma sort, no puc tant acabar,
complaure vull a ma coinplexió
e fer-me tort que em lluny tant de raó
que Folla Amor io torne j5raticar.

Segons Carreres i Valls, aquestes línies
corroboren ]''estat de frare del poeta. Vegem-
ho. Es un poeta que diu que no sent molt
l'animal delit és a dir, que dl sent una
mica — i que sap, però no els sent, els de-
lits de la virtut moral. (En aquest cas fóra
un frare boccaccesc.) A més, l'únic delit que
li resta, en comptes d'ésser el de lliurar-se
a la contemplació o a ]'apostolat, és el de
caçar gosa que hem de suposar que no feia

vestit de negre i amb el gros ciilici—. I el
seu allunyament de l'amor folla és tan fictici
que el fet, simplíssim, de donar -li el rei un
falcó, pot ésser decisiu per tornar-la a prac-
ticar o no. Això darrer ho podem interpretar

de dues maneres : dit en to seriós o dit en
to de plase interia. Si ho diu en to seriós,
resulta un frare immoralíssim, que no sola-
ment fa talls coses, sinó que el seu desver-
gonyiment arriba al punt d'escriure-les, i si
ho diu en to de plasenteria, revela una manca
absoluta d'un rigor elemental i necessari,
que en coses tan delicades ha de tenir el frare
diguem me més de la màniga ampla, per usar
una expressió molt vulgar i molt lletja.

Però el mateix Carreres i Valls ens dóna
arguments contra aquesta prova de la seva

tesi. Escriu a la nota rg de l'extracte de la
seva conferència : «La vida del poeta vista
a través de 'la seva autobiografia moral, que
al nostre criteri no és altra cosa el conjuint
dels seus cants; pot ésser comparada en
algun caire amb la de Ramon Llu1L Passa-
nia el nostre poeta una jovertut de disbauxa,
lliurant-se a tots els plaers i en un desenfrè
de totes les passions...- Però vingué un dia
que com el gram filòsof sentí trontollar el
seu cor per causa d'una dama... Estranya
amalgama de religiositat i voluptuositat amo-

1 rosa hom veslluma en els dos filòsofs. Llull,
abandonarà la vida dels plaers, ,per a llençar

-se amb esperit combatiu i empenta formi-
dable a la conquesta d'ànimes. Ausias March,
es reclourà en els seus pensaments per a
cantar la puresa de l'amor.»

Segons això, Poposició que abans veia el
senyor Carreres i Valls entre l'Auziàs March
tradicional, «mort sense successió llegítima,
per bé que d'esclaves o concubines tingué di-

ferents fills naturals», amb el poeta, des-
apareix perquè ens diu que aquest passà

(cuna joventut de disbauxa, lliurant-se a tots

els plaers i en un desenfrè de totes les pas
-sions)) . Aleshores naixerien els fills naturals

de què parla e1 testament. Per tant, això
comprova una vegada més que el valencià
fou el poeta. (Aquest aspecte del conflicte
entre la folla amor i la vera amor l'estudiaré
en un dels articles que penso destinar a co-
mentar la bella edició de poesies d'Auziàs
March publicades a València per iEnrie Na

-varro i Borràs.)
Com que això va resultant massa llarg,

en un pròxim article continuaré lla refutació
de la tesi del senyor Carreres i Valls.

MART! DE RI^UE:R

(r) La grafia Osias per Ausiàs o Auziàs
respon al mateix fenomen lingüístic que
d'aucell fa ocell, d'albirar, obirar, etc.
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en estat de funcionar. A més a més, la xarxa e
telefònica interior del Louvre ha estat corn- ti
pletament refeta. Un dispositiu especial en-
gega un timbre tan bon punt es produeix z
una forta elevació de temperatura en qual- d
sevol punt ddl M'useu.

Una mica pertot, hi ha installacions d'ur-
gència. De dia són mantigudes invisibles a t
fi de no perjudicar l'harmonia de les galeries,	 s
però queden descobertes a la nit.	 c

A poc a poc eliminem una de les principals a
causes possibles d'incendi suprimint les gol- d
fes : així, sobre la Columnata n'hi havia
unes que dataven del temps de Napoleó I ;
les hem convertit en belles sales d'exposició,
enterament construïdes en ferro i ciment.

Hem previst igualment un altre perill : la
inundació per ruptura de les canalitzacions
d'aigua. Semblava impossible poder-se'n
passar, ja que de tota la vida que eren el
principal element de defensa contra l'incen-
di. Hem trobat, de totes maneres, el mitjà i
de suprimir-les. Les hem substituïdes pel que -
els bombers anomenen «columnes sequeso.
Heus ací en què consisteixen : en certs llocs,
indicats ,per una placa roja i que gairebé
sempre són a prop de les escales, hi ha unes
canalitzacions buides que arriben fins a la
teulada. Si es cala un foc, els bombers puja-
ran a la teulada per una d'aquestes esca-
les, si encara és practicable, i si no ho és,
pujaran per l'exterior per una de Ilurs es-
cales, Un cop a dalt, endollaran una mà

-nega d'incendi al cap superior de la ca-
nalització buida. Mentrestant, els altres
bombers que s'han quedat a baix, hauran
eomu'nicat el cap inferior de la canalització
buida a una presa d'aigua : inmediatament
la «columna secan haurà deixat d'ésser seca
i la mànega podrà entrar en acció.

Aquesta disposició té a més a més l'a-
vantatge de no haver de témer les conse-
qüències de les gelades ni dels excessos
d'humitat, que són sempre inconvenients
greus en un museu com cf Louvre.

Pel que fa a la rapidesa dels mitjans de
defensa, la verifiquem de tant en tant.
Per a això, el director de Belles Arts i jo
ens fiquem en una galeria les claus de la
qual som els únics a posseir. Despengem
el telèfon i alarmem la caserna central.
Indefectiblement, al cap de tres minuts i
mig justos, els bombers són al pati.

Quant a la protecció contra el robatori, .
és doble : protecció de dia i protecció de
nit.

La protecció de dia és relativament fà-
cil d'assegurar. Es sobretot una protecció
psicológica, 'Els guardamuseus porten uni-
formes i gorres molt visibles perquè es vegi
que les sales estan guardades.

A més a mks, estudiem una installació
d'altaveus que ens serà d'un ajut preciós
si es produeix qualsevol incident (robatori,
aldarull), el post central avisarà inmedia-
tament .per mitjà de l'altaveu que les por-
tes s'han tancat i explicarà per què

«S'ha comès un robatori... De moment
no pot sortir ningú,.. Que no s'enervin els
visitants... Unia mica de paciència... No
a 'hi ha per gaire estona...»

Així el públic no s'esverarà, com no dei-
xaria de produir-se si topés amb unes
partes tancades sense saber per quin motiu

ó	 ho són.
En cas de robatori, això presenta un

altre avantatge : el d'utilitzar, si cal, el pú-
blic per a fa detenció del lladre. L'expe-
riència ha demostrat, en efecte, que els

a visitants són els millors defensors dels mu-
seus, que es llencen sobre els lladregots o
els vàndals abans, sovint, que els guardians

a hagin tingut temps d'intervenir.
Potser se'ns farà remarcar que els visi-

tants no impediren pas que fos robada la
L Gioconda. Però es donaven aleshores unes

circumstàncies particulars que ara ja es-
tan previstes. 'El lladre de la Gioconda era
un obrer italià que es figurava que aquest
quadro havia estat robat a Itàlia i que feia
una bona acció restituint-lo a la seva pà-
tria. S'havia aprofitat de treballar al Lou-
vre per a robar-lo. Ara ja no podria fer-ho.

La revolució de 8130 posà en erïll el Louvre. Un grup de revoltats intenta
apoderar-se de lá Columnata (Estam1'a de l'època)

ncara més extremada, i ningú no pot sor-
r.ne sense un salconduit.
La protecció de nit exigeix una organit-
ació força més complexa. IEl post central
e vigilància està unit a d'altres de satèllits
mitjançant un standard telefònic, de tal
manera que una sola crida els pot avisar
ots a la vegada. Aquests posts satéllits són
otmesos a un controil constant ;, el post
entral organitza sovint rondes d'inspecció

hores irregulars i no fixades mai per en-
avaint.
Des del punt de vista de la illuminació,

ens hem arreglat perquè el que vigila tin-
gui sempre avantatge sobre el que és vi-
gilat ; en els Llocs de vigilància fixos, si cf
vigilant sent qualsevol soroll suspecte, pot
explorar inmediatament les galeries amb
mitjans lluminosos fixos i portàtils que li
permeten no deixar cap recó a les fosques.

D'altra banda, una societat francesa ha
nstallat, a prova, un sistema d'aparells de
raigs infra-roigs ; en ésser posats en acció,
'infra-roig irradia per tota la sala on hi
ha l'aparell, i si algú passa pel seu camp,
'obstacle que presenta a la radiació basta
per a engegar, gràcies a una cèllula foto-
o'léctrica, un timbre d'alarma.
Totes aquestes mesures es dediquen a in-

dividus que hagin pogut reeixir a penetrar
dins el Louvre; però també hem pensat, és
clar, a protegir l'accés al museu. L'expe-
riència ens ha mogut a abandonar tots els
sistemes de protecció complicats, perquè a
mesura que es perfeccionen, els lladres mi-
lloren igualment illurs procediments.

Ens hem convençut que la protecció ex-
terior més eficaç és també la més senzilla
illuminen violentament les fatxades, i da-
vant circulen sempre homes armats.

En aquest punt hem estipulat un acord
amb la Ciutat deParís, la qual ens pro-
porciona agents de policia urbana. A fi
d'assegurar llur permanència, els hem des-
tinat un local al Louvre mateix, pel qual
la ciutat ens paga un franc anual. Aquest
local és tan del gust dels agents, que la
Prefectura ens ha demanat d'installar-hi
una escola d'agents.

Com que no demanem sinó veure molts
uniformes al vdltant del Louvre, ho hem
acceptat amb gust. I així, quan ensenyo
a un agent el meu carnet de director de

]''Escola del Louvre, que és una escola de
belles arts, l'agent no deixa mai de res-
pondre'm : «Jo n'he estat alumne.0

HENRI VERNE
Director del Museu del Louvre

(Copyright Opera Mundi)

■

Aquest número ha
passat per la censura

—Bonic cotxe!... Robat?
—I ara ! Comprat... dues mil pessetes !
—1 les dues mil?
—Robades...

(Marianne, París)

M	 1

—No cal discutir si és la teva dona o la
meva la més bonica. A la caseta de la meva

hi han fet trenta forats. Quants n'han fet
a la de la teva?

!Il Sette Bello, Roma)

1•

El cronometrador, — Com provareu que
heu batut el ròcord d'alçada si heu perdut

l'aeroplà i amb ell el barógraf?
El recordman. — I aquesta arpa, on us

creieu que l'he trobada?
(London Opinion)

L'absolt, al defensor.—Bé, després d'ha-
verme fet passar per idiota, bé em deureu
rebaixar el compte...

(Marianne, París)
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LES ARTS 1 ELS ARTISTES
UNA INAUGURACIO PROXIMA	 +	 CONTRA EL ROBATORI, L'INCENDI, ETC.

I

El Museu de Tossa Com es defensa el Louvre
Els visitants que recorren les nombroses Cada obrer que entra al Louvre té tres fit - p II "i

"

i; 

i immenses galeries del Louvre es pregunten xes : una al servei d'Arquitectura, una altra
sempre, segons sembla, com es pot assegu- al servei de vigilància i una altra que ha	 1
rar la protecció del Museu contra 'l'incendi	 de dur a sobre, amb el seu retrat, i que el
i el robatori.	 conserge marca a cada entrada i a cada	 tr^^

Pel que fa a l'incendi, el primer punt és,	 sortida, les quals, d'altra banda, només
evidentment, d'assegurar una comunicació tenen lloc a hores determinades,	 \ ^(3j l 	

_
J

constamt amb els bombers : estem units per	 A més a més, tot visitant que surt del	 /J
un fil especial amb una de llurs casernes, Louvre amb un paquet, és pregat d'obrir -lo.	 ti^

del qual es serveix cada vespre el brigadier Naturalment, al despatx del conservador Sí, senyora, Ara que es fan cases tan
de servei per a anunciar que tot va bé, as- entra molta gent amb objectes d'art, car baixes de sostre, en venem mólns d'aquests
segurant-se així que la comunicació es troba contínuament n'hi porten. La vigilància és gossos.

-	 x11F	 (Ric et Rac, París)

i per tot a la croada d'expansió del seu
poble. Ell compartí amb Castillo la idea d'ha-
bilitar ]'antic palau dels governadors com a
Museu. Les circumstàncies de tothom cc ne

-gudes l'apartaren de l'activitat municipal i
deixaren l'esmentat arqueòleg en disposició
de fer-s'ho tot sol. Castillo no s'espantà, i
ara un avenç, ara un altre, ha assolit que a
darrers d'agost de l'any 1935, el Museu es-
tigui a punt d'inaugurar-se, creant així un
graó importantíssim en aquesta meravellosa
creació espiritual tossenca.

La filiació de 1'al1udit Mu-
----------	 seu és de tipus local. Primera-

ment cundí la idea de bastir-lo
aprofitant	 únicament	 obres
executades dintre els límits de
la	 població.	 Però el	 fet que

l. molts artistes, per la seva per-
sonal especialitat pictòrica, no
poguessin	 aportar panorames
de la vila, féu que el progra-
ma s'eixamplés	 fins a donar
cabuda a tots els que en una

t ocasió o altra s'han acollit al
s clima	 artístic	 de	 Tossa	 de

l
Mar.

'	 ^^	 r	 v 	 r st	 La pintura exhibida al Mu-
rs

r	 '"
seu	 comprèn	 excellents	 teles
dels nostres més famosos con-

-	 p	 temporanis :	 Sisquella,	 Togo-
res, Serra, Domingo, Espiúal,
Gausachs, Sunyer, Créixams,
Benet,	 Camps-Ribera,	 Grau-
sala,	 Mercadé, etc„ etc.

En la participació estrange-
ra,	 molt	 nombrosa,	 figuren
Georges Kars, Petersen, Marc
Chagall i ,gairebé tots els que
han gustat l'encís de la famo-
sa platja.

"	 A la part superior de l'edifi-
ci hi ha i^nstallada la Sala Ar-
queològica,	 en	 la	 qual	 s'ha
recollit una gran quantitat de
material originari de les exca-
vaoions	 que	 dirigeix el doc-

j tor Castillo. IEs una sala que,
tot i no contenir cap d aque-

+^I 11es peces transcendentals, ad-
quireix, per 2a seva disposició,
un interès notable. El museu
de Tossa no té gaires prece-

Entrada del Museu, abans de la restauràe,	 dents quant a decoració. Hom
hi ha esmerçat un gran es-

y	 j -	 iurç	 per	 a	 fer-lo	 fàcil	 i	 en-
tiria amb aquella decepció de les coses .ex- comanar-li	 simpatia	 popular. • Les	 parets
tremadament	 divulgades.. 'El	 meu r, amic emblanquinades .i ches bigues i revolts ocres li
doctor Albert del Castillo m'havia parlat?re- i donen un aspecte?d'ïnterior mariner, en el
petidament de la vila romana que csttva i qual Qa taca dels quadros juga amb una per-
excavant i de la installació del Museo que fecoró extraordinària. La llum és, així ma-
el dia i de setembre obrirà les portes al pG- teix producte d'un estudi originalíssim, molt
blic. Això darrer va fer-me decidir i vaig anar i ben trobada,
al	 poble	 costeny	 amb	 l'esperit	 sempre	 a S'ha aprofitat l'escultura, representada a
]'aguait que es porta en .penetrar	 a ui es' hores d'ara per Clarà, Casanoves i Manolo,
grutes mdgiques de parc d'atraccions. -Pero per a fer-ne un element de decoració. Aquesta
la realitat de Tossa és superior a tot el que sala, que és la d'entrada, ofereix na gràcia
s'ha dit. La llengua catalana hi es gairebé d'haver-se servit d'ella com a marc per a
bandejada. IEn el seu lloc hi ha una terrible l'obra de l'artista i al revés. Un bon exemple
confusió políglota que floreix' arreu.

Aquesta petita relació del fet humà a Tos- —
sa és indispensable per arribar a 1'expiicació
de la raresa artística que s'hi ha produït.

Créixams un dia va portar-hi Kars. Kars,
l'any següent, va arrossegar-hi un amic seu.
Aquest va repetir ï va iniciar-ne un .altre.
Georges Kars començà d'alimentar la idea
de bastir l'Escola de Tossa. Amb tot això,
els artistes catalans ja s'hi havien precipitat
i havien pintat tota la vila, inculcant als ha-
bitants l'habitud de'l cavallet al mig del car-
rer i la naturalitat de la flaire dens tubs d'oli.

Molts anys abans Tossa havia posseït un ":
patriarca que va aixecar la llebre. El doctor
Melé fou el propulsor, limitat forçadament
al marc que la professió li exigia. Els que
provinents de Barcelona i del món arribaren
a la vila es trobaren amb el primer pas fet,
i amb la seva llibertat de moviment finiren

vl'obra. ^^ v.
Tot això ha fet que avui a Tossa hi vis-

qui l'Escola	 aquarellista	 de	 Londres,	 una
enorme multitud de pintors, marxants, edi-
tors,,, poetes,	 etc.,	 etc.

Tdmbé ha 'facilitat en gran manera l'eclo-
sió del Museu de qué parlaá. Tots éls indi-
genes	 hi han collaborat, ho han fet senseque

Exterior del recinte medieval
i torre del Museu

la més mínima estranyesa perquè ja sabien
de	 uè anava Només ha bastat la presència
de quatre homes ardits, plens d'amor per
Catalunya i Tossa, amb la marca del sacri-
fici ben present perquè la cosa esdevingués
tangible.

Albert del Castiillo és l'eix ; Georges Kars
el que fa de ministre d'Afers estrangers,
tenint cura de la participació de fora ; l'es-
cultor Casanoves i el pintor Benet, els pun-
tals incondicionals de l'obra.

A Tossa, en temps polítics anteriors a^
6 d'octubre, hi havia d'alcalde un home pre-
ciós, el senyor Calatayud, que ajudà en tot
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La vila de Tossa de Mar ha portat a cap
un miracle turístic. Sense cap Patronat ofi-
cial, sense edicions de cartells de propaganda
i fascicles de Quxe, ni cap altre dels mitjans
de propaganda moderns, ha aconseguit trans-
formar-se en un viver d'estrangers i en una
de les viles catalanes amb més poblaci6 flo-
tant.

He assistit per primera vegada a aquest
continu espectacle internacional, cregut que
de tant sentir-ne ponderar les belleses na-
turals i les extravagàncies socials, en sor-

és la situació de l'obra de Manolo, circums-
crita al dibuix d'una finestra gòtica, de la
qual surt per clar observada des de l'entrada.

Amb aquest museu, que com deia s'inau-
gura l'i de setembre, Tossa adquireix el seu
darrer element de complimentació. D'ara
endavant la vila costera no sdlament podrà
yantar-se de colleccionar artistes, sinó que es-
tendrà la seva base fins arribar al plaer de
guardar llurs obres. El dia que passi comptes
històrics, Tossa tindrà l'obligació de reservar
un espai ben honrós per a una successió de
persones que, començant pel doctor Melé,
haurà de continuar amb els de'I doctor Albert

del Castillo, Casanoves, Benet i Kars.
Ells són els que han estructurat la futura

vida internacional del poble, extirpant-ne all
susceptible d'esdevenir nociu i fent-ne un
indret de possibilitats solament limitades pe
tipus d'estiuejant que basa el dolce far ment

temporal amb la vida més o menys estúpid
del casino i dels balls de societat. Una curt
estada a Tossa m'ha bastat per a endevinar
hi la solidificació d'una nebulosa que es v
convertint en usi lloc extremadament i artís
ticament civilitzat.

ENRIC F. GUA
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c) Tràfic de gran velocitat i camionatge,
— Constituït generalment per tràfic de tràn-
sit, el traçat de la carretera o autopista que
tindrà de canalitzar aquest tràfic, ha d'esta

-blir-se a una bona distància de la costa i
apartat de tot poblat. Altres carreteres se-
cundàries serviran .per a l'enllaç dels pobles
amb 'l'autopista principal, evitant d'aquesta
forma els Inconvenients i molèsties de tota
mena que ocasiona la travessia d'aquest trà-

tat de treball i vida d'hivern d'aquella època.
Això té urna explicació, si considerem que les
generacions passades feien a les platges de
moda una vida semiurbana. Com a conse-
qüència d'això veiem en aquells llocs d'es-
tiueig una profusió d''elements urbanístics Je
les ciutats, com són. bordillos, fanals «dcco-
ratiusu, balaustrades artístiques de pedra ar-
tificial, i urinaris de l'època del gas, vare•
jant la platja, distribuïts al llarg del passeig
marítim, amfiteatre on els senyors amb bar-
ret de palla i coll de pajarita anaven a

Gràfic 3.—Silueta de l'arquitectura tradicional en harmonia amb la silueta del paisatge

]ets d'estiuejants que empastifen la nostra
costa; aquestes noves construccions hauran
d'ésser fetes amb un esprit d'antixalet.

L'anterior aclariment pot servir de base
d'orientació general, ja que immediatament
que es rebutja el concepte d'urbanització
de platja seguit en el segle xix i es con-
demna el fals concepte del «tipisme», hem
de proposaranos urbanitzar la Costa Brava
d'acord amb el .programa que imposa l'or

-ganització actua] de la vida a les platges i
la satisfacció espiritual que cerca l'individu
en abandonar la ciutat per trobar-se uns
dies ó unes hores en contacte directe amb
la natura.

4. CLASSIFICACIÓ PRéVIA

Em estudiar les platges de la nostra costa
i eis recons més apropiats per a ésser explo-
tats turísticament, s'imposa una classifica

-ció prèvia que creiem que tindria d'ésser la
següent:

a) Platges destinades al turisme interna-
cional. — Poden ésser dues o tres; les que
reuneixin mi'lors condicions, més amplitud
per a grans concentracions i facilitats de co-
municacions amb les grans Qiinies ferrovià-
ries, aèries i marítimes. Ha d'ésser possi-
ble en aquestes platges una explotació de
conjunt que ens permeti dotar-les de tot el
que la gent de costums diferents als nostres
necessita en llacs semblants. Aquests nuclis
absorbiran principalment el turisme de clas-
se benestant.

b) Platges destinades al turisme local.—
Seran nuclis menys importants que els an-
teriors, repartits en gran quantitat a tot
el llarg de la Costa Brava. Donada l'orga-
nització obligatòria de vacances actual,
aquests nuclis han d'ésser aptes per absor-
bir contingents d'obrers, empleats i funcio-
naris. Aquests elements procediran de les
poblacions més immediates, com són
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Sa-
ragossa, etc. Essent Barcelona la ciutat
que donarà més gran contingent d'aquests
turistes, caldrà cuidar particularment les
comunicacions d'aquesta població amb la
Costa Brava. Pot donar-se per descomptat
que l'afluència de les classes modestes serà

La jove generació dels músics no es troba
pas en una situació gaire diferent de la de
la joventut en general de la nostra època
els ideals d'un segle sencer, als quals unes
quantes generacions han retut un home-
natge indiscutit, s'han ensorrat. Les veritats
noves estan en camí de formar-se. Però el
grau actual d'aquest procés d'evolució just
ha arribat al camp dels experiments . Les
noves estructures, en el que tenen de vi-
sibles ja, encara ano inspiren la confiança

un sol exemple de coexistència contradictò-
ria en el terreny de l'organització musical
la sala de concerts i la ràdio. La sala de
concerts — ja ho hem explicat — és ben bé
el contrari d'una institució eterna per a
oferir musica. Es el resultat d'un desenrot-
llament històric que comença amb la mort
de Beeethoven i que ja ha sobrepassat el
seu apogeu amb les darreres obres de
Strauss i de Debussy. Al costat d'ella, la
ràdio significa avui un divulgador molt més

i

TEMES DE SOCIOLOGIA MUSICAL

Sectors de la vida musical

Els quatre cantaires (segle XVII)

general, i encara na són considerades com
upes realitats estables i perdurables. Parlem
en un sentit més limitat de la música i dels
músics ; l'estil predominant del segle pas-
sat ha sofert unes evolucions talment radi-
cals, que avui i tot —.més de cinquanta
anys després de la mort de Wagner i jus-
tament disset anys després de la de De-
bussy — aquesta transformació radical en-
cara no és considerada com una necessitat
inevitable.

Però el que no és menys greu és que els
valors d''u,n passat musical immediat són
igualment discutits. Extenses capes de mú-
sics i d'aficionats s'han desviat del romanti-
cisme musical per a descobrir la bellesa
rígida de la música preclàssica i moderna.
Per a ells, Wagner ha caigut en desgràcia,
cosa que na exclou pas el fet que siguin
les òperes wagnerianes les que dominen,
avui com vint anys enrera, el repertori de
tots els teatres d'òpera. Fins el mateix gust
musical está exposat a la discussió i l'i-
deal de bellesa — introntellable aleshores
sobre el pedestal que li han erigit els ho-
mes de les generacions precedents — ha so-
fert més d'una sotragada en el curs de les
darreres desenes d'anys. E.1 terreny on les
transformacions de 'a música han estat
més remarcables i sobretot més sensibles per
a tots aquells que igualment com consumi-
dors que com productors prenen part en la

vida musical, és el de l'organització del
nostre art.

En un article anterior (1) ben seguit el
procés gradual de comerciabilització de la
música, la formació del públic en l'aspecte
històric i social i els diferents problemes
que sorgeixen de les transformacions os-

tructura s de la nostra època. Aquest estat
de transició i les contradiccions que provoca

cada dia són d'un alt interès i mereixen
almenys un ràpid examen.

No és pas un atzar que una noció deter-
minada oreada pels russos ha entrat en 1a
terminologia de la neutra època. Volem dir
el mot <(sector)). 'Es .conegut que es parla
del «sector socialista» i del «sector burgès»
com es parla, per exemple, en economia,
del «sector capitalista» i del «sector •coope-
ratiu». En aquest nou mot es refiecteix
claríssimament el caràcter específic del 'nos-
tre temps i de l'organització de la nostra
vida en tots els dominis de l'activitat hu-
thana. Tornem a 1a música. Fa cinquanta,
vint anys i tot, la unitat entre' la producció
i la reproducció, entre la creació i la inter-
pretació, encara era perfecta. E1 compositor
així com l'intèrpret sabien perfectament per
qui i per què existien espiritualment i eco-
nòmicament. [El públic — llur públic — sig-
ni fi cava una unitat sociològica ben definida
i tots els esforços heroics dels artistes ro-
màntics per a sortir del marc de llur època
i cercar un públic ideal, per exemple les
masses populars en les quals ha pensat
Wagner durant tota la seva vida en una il-
lusió tràgica, abocaven per força en les
classes predominants aleshores.

Però el quadro de la societat actua] ha
canviat considerablement. La unitat en l'or

-ganització de la mostra vida, i amb això
la unitat de la nostra concepció del món,

ha hagut de fer lloc a una coordinació de
molts factors diversos. L descomposició
de la - unitat social i espiritual d'una colla de
«sectors» és una realitat. 'Els diferents sec-
tors sota els quals la nostra vida moderna
ha d'ésser concebuda, no expressen altra
cosa que el fet que al costat dels residus
puixants d'èpoques anteriors, s'han format
l a d'altres estructures no menys puixants,
però encara insuficientment desenrotllades

per a dominar inclusivament l'actualitat i
que corresponen a les noves forces crea-

dores d'aquesta època (socialisme d'Estat
a Rússia ; l'experiment de la N. R. A. als
Estats Units ; el «pla de treballa de Henri
de Man ; etc.). Aquesta coexistbncia de sec-
tors molt diversos i de vegades contradic-
toris és així mateix un tret característic de
l'organització musical dels nostres dies.

Fms acontentarem per avui d'examinar

poderós de la música. Aquests dos sectors
de ]'organització musical subsisteixen doncs
a la vegada sense que de moment l'un hagi
aliniinat l'altre. Caldrà parlar una altra
vegada de les relacions recíproques molt
interessants que existeixen entre la ràdio i
e1 concert. Ens limitem avui a definir aquest
caràcter oposat dels dos principals sectors
a través dels quals la música és portada
entre els homes.

[Les •possibilitats de la divulgació a través
del concert resten sempre limitados a l'es-
pai de la sala respectiva. Les de la ràdio
pràcticament són illimitades. La ràdio es
demostra, doncs, sota aquest aspecte, com
un grandiós instrument de racionalització,
puix que amb un mateix esforç l'artista es
fa compendre per milions d'oients. Però és
que, d'altra banda, tothom voldrà escoltar-
lo? [En el concert el públic té almenys la
possibilitat de reaccionar contra un intèr-
pret indesitjable. No aplaudeix, o reacciona
obertament contra ell, o na va als seus re-
citals i l'arruïna econòmicament. A la ji-
limitació (latent) de la divulgació de la ràdio
s'oposa doncs la força selectiva (latent) del
concert. Però, d'altra banda, la ràdio im-
posa una selectivitat en la interpretació ar-
tística de tot un altre ordre : com a ins-
trument d'alta racionalització i de con-
centració, com a. gegantí trust de la vida
tivament limitat de places fixes. Si la forma
musical, na disposa sinó d'un nombre rela-
del concert, com a producte rel liberalisme
comercial i espiritual del segle passat, esti-
mulava la competència entre els artistes,
tot donant accéslliure a .tothom — fortes
raons extramusicals jugaven per .altra bañda
un paper molt important per a l'arranja

-ment d'un concert (relaoioms, fortuna, es-
deveniments de la societat, exhibició per-
sonal, etc.) —, la ràdio, com a gran em-
presa completament industrialitzada, crea
cada vegada més, un standard molt elevat
de la interpretació. En comptes de la star
dels concerts — els grans, però també els
petits Caruso o Paderewslei ! —, la ràdio
oposa a aquest individualisme ultrat una
vasta «democratització del virtuosisme»
exigeix als seus músics tots els atributs
tècnics del virtuosisme pur, sense la posa
del divo i el seu exhibicionisme exaltat, que
restarien ineficaços en. la solitud de l'es-
tudi. En totes les estacions de ràdio — Ro-
ma; Desde, .. Colònia, 'Leipzig, Stuttgart,
Rio de Janeiro, etc. —, hi ha, per exemple,
uns quartets que gairebé mai no surten de
l'anonimat, però la qualitat dels quals és
sorprenent. El treball davant el micròfon
— instrument d'una susceptibilitat extraor-
dinària —, la gran responsabilitat de ca-
clascú que executa per a aquesta massa in-
nombrable d'oients, l'anonimat de l'estudi,
creen un nou tipus de treballador en la

música que el eoncert, pel seu caràcter ma-
teix, no sabria fer sortir mai.

El desenrotllament de l'organització mu-
sical dels nostres dies segueix doncs exac-
tament les mateixes lleis que observem en
els altres terrenys econòmics : la tendència
vers una gegantina concentració industrial,

absorbint al mateix temps les empreses més
febles. (Evidentment, el concert és un d'a-

quests organismes febles que no sabran mai

sinó subsistir difícilment al costat de l'or
-ganisme potent : la ràdio. En l'organització

de la vida musical, evidentment cada pro-
blema s'ha d'enfocar sota el doble aspecte
económico-artístic. Cada superació d'una
`arma històrica per una altra pot implicar
un procés de sanejament. Sens dubte la

forma del concert té molts defectes i ne-
cessita una reforma radical, si vol sub-
sistir. De les possibilitats de lá forma del
concert en l'esdevenidor parlarem en un

altre article.
OTTO MAVER
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3) Dos PERILLS QUE CAL EVITAR

a) El mal exein le de la Costa Blava fran-
cesa. — Els urbanistes del segle xix han
destroçat el paisatge de la Costa Blava fran-
cesa. El traçat dels ferrocarrils vora mar i
les carreteres de gram tràfic (passeigs mar'-
tims) separant platges i urbanitzacions, així
com la llibertat absoluta donada ais propie-
taris perquè puguin empastifar el paisatge,
segons llur capritx i fantasia, ha donat com
a resultat una zona caòtica on es barregen
edificacions de tota mena i estil, que junt
amb un tràfic mal canalitzat, fan de la costa
francesa i d'una gran part del !litoral italià,
entre Ventimiglia i Gènova, una zona inser-
vible per a les modernes organitzacions de
platja.

Dues generacions, dos conceptes de la vida
a la platja. — L'urbanisme de platja al segle
xtx és una imitació de l'urbanisme' de la cm-

SI ÉS-ELÈCTRIC
PERAL VOSTRE AUIOMÒBJI

h Qtrobá eu enleds

preu quaÍ tat,ale

GARATGE ELLCTRIC
CAAREAMOA,6i8 (AnbauiOiogond)

presenciar les evolucionis de les banyistes.
Contràriament, les generació actual cerca

instintivament, a les- platges, l'anticiutat.
Fuig de la vida urbana deixant les ciutats
abandonades el diumenge, durant tot l'estiu,
per a alliberar-se de l'ambient urbà. A la
nostra Costa Brava tenim l'oportunitat de
traçar un pla de conjunt, basat en un
criteri oposat al criteri urbanístic del segle
xlx. Tenim l'obligació d'urbanitzar d'acord
amb la vida d'avui.

Mirant a casa 'nostra, no podem tampoc
menysprear l'experiència alliçonadora que

—Cal assenyalar un altre perill, un altee
concepte equivocat per a tractar aquesta cIas-
se d'urbanitzacions, un concepte que es basa
en una falsa interpretació de l'arquitectura
popular, millor dit, en el cultiu d'una arqui

-tectura i un concepte de les coses que podem
anomenar «académico-pgpulan». Consisteix
aquesta arquitectura en la imitació dels «es-
tils regionals )) , desvirtuant el seu esperit i
apilant detalls decoratius com si tractessin
de fer un nou Poble Espanyol com el de l'Ex-
posició Universal de Barcelona de I'any
1929, o bé donant al conjunt un ambient d'es-
cenari de ufilm espanyol» dels que es roden
a Nord América. 'Es confon lamentablement
pels que defensen aquesta mena de construc-
cions, el superficial amb les veritables arrels
de la nostra arquitectura, que són en el fons
les mateixes de tota l'arquitectura mediter-
rània. IEn nom del tipismo, s'han destruït
darrerament moltes coses realment típiques.

Hem d'aprofitar les lliçons del passat i
saber triar el que constitueix l'essència de la
nostra arquitectura, però sense oblidar el
moment que vigim i les exigències de la
vida d'avui i els progressos tèonics que te-
nim a la nostra mà. L'arquitectura que surti
d'aquest criteri s'harmonitzarà amb el pai-
satge, s'arrelarà a la terra i no desdirà de
les construccions populars veritat, com són
les cases de pescadors. El seu esperit serà
totalment contrari al dels lamentables xa-

Š. COM PORTAR A TERME UN PLA DE coNJUN'r

Creiem que per portar a terme un pla com
el illeugerement esbossat, cal la intervenció
de la Generalitat de Catalunya, del Patronat
de Turisme, d'una minoria integrada per
representants dels Ajuntaments afectats, i
d'una comissió técnica formada per arqui

-tectes i urbanistes, engihyers, metges, pin-
tors, literats i poetes, tenint en compte la
importància que tenen en aquesta qüestió
els elements d'ordre líric.

Importància del control tècnic. — La gran
importància i responsabilitat d'aquest con-
trol obliga a exigir als tècnics que han d'e-
xercir-lo una base d'especialització en aques-
tes matèries i un concepte prou clar del que
ha d'ésser la construcció en el paisatge mag-
nífic de la Costa Brava catalana.

G. A. T. C. P. A. C

La col'lecció complefa de
MIRADOR pot consultar'
se a l'Arxiu Hisfòric de la
Ciufaf (Casa de 1'Ardiaca)
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£ic de trànsit per les poblacions de la costa
del Maresme, (iGràfic a,)

d) Avions. — Caldrà cuidar també les co-
municacions aèries, cosa fàcil d'aconseguir,
estant situada la Costa Brava entre tres cen-
tres importants d'aviació corn són Barcelona,
Marsella i Toulouse.

e) Hidroavions. — L'establiment ele línies
d'hidroavions fóra facilitat per l'existència
de ports, com els de Roses, Sant Feliu i Pa-
lamós.

f) Comunicacions marítimes. — Fàcïds
d'establir donada l'existència de ports natu-
rals i la proximitat de les línies de Barcelona
a Gènova i a Marsella.

Aquest programa de comunicacions té per
objecte fomentar el turisme internacional,
tota vegada que els centres dedicats a aques-
ta branca de turisme es tindran de fixar en
llocs estratègics, dotats de eles millors comu-
nicacions. Així un lloc proper a un aeriport
i a mitja hora de distància en autocar de
l'estació de parada dels grans expressos tin-
drà, per aquest objecte, tots els avantatges.
En canvi, pel que es refereix al turisme na-
cional, el problema es pot enfocar d'una altra
manera, culdant sempre d'establir bones co-
municacions entre els llocs destinats a aques-
ta classe de turisme i els nuclis de població
més propers. Aquestes comunicacions es fa-
ran per bones línies d'autocars,

Sanejament. — IEIs sistemes existents ac-
tualment a la Costa Brava són en general
imperfectes i primitius, de forma que el que
per ara no cónstitueix cap perill, es :pot con-
vertir en un de molt greu si al mateix temps
d'estructurar un pla de comunicacions, ur-
banització, etc., no es pensa a fer un pla
sanitari de conjunt, al moment que, emn crear-
se nous nuclis de població, s'intensifiqui 4''ac-
tual corrent turístic. Cal que en la confecció
del pla urbanístic de conjunt intervinguin en-
ginyers sanitaris i metges higienistes. Pels
proveïments d'aigües caldrà cercar sempre
un origen pur d'aquestes, cosa fàciil tractant

-se d'un país muntanyós en l'estat de la Costa
Brava ; amb això s'evitarà el perill que su-
posen les malalties d'origen hídrie, les quals
podrien desaparèixer quasi totalment. L'e-
vacuació d'aigües residuals tindrà sempre de
sofrir una filtració i depuració abans de tor-
nar a mar. No cal perdre de vista que la no-
tedat i puresa de l'aigua de mar és un dels
principals atractius de la Costa Brava.

Platja d'Aro (entre Sant Feliu de Guíxols i Palamós). Tipus de gran platja
oberta com la de Pals i la badia de Roses. Poden ésser nuclis apropiats per a

crear-hi grans centres de turisme internacional, ja que en les seves proximitats
es podrien establir camps d'aviació i grans camps d'esports

S	 Tip I^ .:,	
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base de xalets (edificació no controlada)
isatge i les de l'edificació tradicional.

més important, numèricament, que la que
pugui donar el turisme internacional, 'El
cost de la vida en aquests nuclis haurà
d'ésser més econòmic i les comunicacions
amb les ciutats properes més fàcils, sense
necessitat d'estar situats prop dels grans
nuclis de comunicació, imprescindibles pel
turisme internacional.

c) Pables existents que han de conservar
llur caràcter, — Com a organització, poden
quedar inclosos en un dels grups anteriors.
Caldrà respectar, ,però, la unitat arquitec-
tònica, que dóna els tipus «semi-standard»
de les cases de pescadors, exigint que eles
construccions de noves plantes repeteixin les
constants arquitectòniques de les construc-
cions existents, de manera que el conjunt
conservi el seu aspecte llatí. IEl control serà
menys rígid en zones separades dels pobles,
establertes prèviament i degudament aïlla

-des.
d) Llocs a respectar en el seu estat na-

tural, — Aquests espais es poden reservar
al camping, sempre que aquest estigui de-
gudament reglamentat. Es prohibirà en ells
tota mena de construcció, així com la talla
d'arbres i tot el que pugui desfigurar el
paisatge.

e) Edificacions aïllades. — Les edifica-
cions aïllades, o fora de poblat, na sotmeses
a cap traçat urbanístic, també tindran d'es-
tar controlades a fi que no desentonin de
llur lloc d'emplaçament.

IMPRESOS COSTA
NOU DB LA RAMBLA, 45
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