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MIRADOR INDISCRET

Joan Maragall d'excursió ,pel Pireneu l'any

D'En Maragall ja vam parlar-ne el pri-
mer dia. Pujàvem amb l'Apa cap a Se-
nillers i, de tant en tant, ens aturàvem
a mirar l'alta muralla de cristall del Cadí,
que barra l'horitzó amb la seva serralada.
Totes les muntanyes s'enfosquien en el
crepuscle. Montellà, Béixac, Querforadat,
s'emblavien, s'ennegrien i es retallaven amb
contorn dur sobre un cel emmelat per la
llum blau clar de la lluna plena. Però, el

***

1 quina tarda tan serena, tan dolça, la

d'ahir!
Es la senyora vídua Maragall, la nobi-

líssima donya Clara Noble qui ens parla.

Som a la cambia d'estudi del poeta, en la
seva casa de Sant Gervasi. Els llibres

 els mobles, els objectes de , 

e

ragall. Tot està intacte, iEl seu esperit.
I el seu respecte.

—A Senillers vam anar-hi a1 cap de sis
mesos de casats. Baixàvem a Martinet i
des d'allí pujàvem al balneari. Maragall
hi va escriure algunes Pirenenques. Hi va
escriure, sobretot—ho recordo molt bé —, la
famosa del «prat ben verd sota d'un cel
ben blau». 'Era un prat molt bonic que hi
havia sobre mateix de la casa. Encara hi

és? Però La Vaca Cega, a
desgrat del que digui Pijoan,
que va escriure el llibre de
memòria, a desgrat del que,
amb bona fe, pugui semblar
a molts, la veritat—i és això,
oi? el que interessa—, la ve-
ritat és que va ésser escrita a
Sant Joan de les Abadesses.

«Passàvem temporada a ca-
sa un cosí i, a les tardes, amb
els pares de Maragall, que ja
eren vells, amb les meves ger-
manes, amb criatures, amb
mainaderes, en fi ! tota una
colla anàvem a la Font d'En
Cubilà, als afores de la vila,
cap al camí -de Camprodon.
Era una font que rajava en
una pica, en una placeta guar-
nida d'arbres i bancs. 1 un
dia, ens va esverar una vaca
que venia a nosaltres amb un
pas insegur, vacil.lant, estrany.
Em sembla que la veig! Tot-
hom va allçar-se i va fugir. El
meu marit va quedar-se. Era
la vaca cega! Va beure aigua

. i M•aragall va parlar amb el
vailet que «d'un cop de roc
llençat amb massa traça va
desfer-li un ull». Arribant a
casa, va entrar de dret al des-

1900	 patx, va tancar-s'hi, i en sor-
tir-ne, duia la poesia a la mà.
Pocs dies després, trametia

aquesta còpia al seu bon amic Soler ï Mi-
quel.»

'Tén^in a la' ..> 7r aP ..T>anu- .r.,.- n •_le.

—La confusió—segueix donya Clara No-
ble—deu haver vingut del fet que La Vaca
Cega va publicar-se en el volum de Pire-
nenques escrites a Senillers. Però la veritat
és que fou inspirada a la Font d'En Cu-
hilà, i escrita a Sant Joan de les Abadesses.
El meu record, sobre tot això, és molt pre-
c's. Però hi ha, encara, el testimoni del
mateix Maragall que en una lletra al seu
amic Roure publicada en el volum quart
de les obres completes, pàgina 113, diu
«En l'Avenç trobaràs una poesia que vaig
fer a Sant Joan, La Vaca Cega». Por cert
que fa dos anys, passant per Sant Joan,
vaig voler ensenyar als meus fills el lloc
on el seu pare va escriure La Vaca Cega.
Quina llàstima! Els bancs són fora i en
el lloc de la pica esmolada on va beure la
vaca hi ha un safareig.

«Quedi, doncs, ben aclarit per sempre.
La Vaca Cega és escrita a Sant Joan de
les Abadesses. I les Pirenenques, gairebé
totes, són escrites a Senillers. 'Es d'allí, de
Senillers, que el meu germà sortia a «per-
dre's entre les boires, caçant l'isard». Re-
corda ets versos de Maragall, En la mort
d'un jove? Era aquest germà meu.

I. tot d'un ço¢ t'has esllanguit per terra
amb els ulls admirats.
Però a Jora, al camp, era un fonent dol-

[císsi n.n

Quin record en tinc de Senillers ! Que
sovint, En Maragall anava al prat magnífic
de sobre la casa, aquell prat del qual digué:

Ben ajagut a terra com me plau
el, veure davant nieu, en costa suau
un prat ben verd, sota d-'un cel ben blau...

JOAN ALAVEDRA

1

L'INSACIAtLE
Ben dotat per la naturalesa j amb aire

d'opulència, l'insaciable fa saltdila cendra
del seu cigar amb el dit, centra d'un soli-
tari ; obre la tabaquera davant de molta
gent i solament convida quan ; seu gest
pot ésser corejat i les faixes haorades en
públic. Per això, una de les coss que més
li plauen és collocar paulatinment nns
quants havans al marc de l'escEari de re-
vistes, la nit del benefici de l'ator còmic,
i sentir com els espectadors elogn la seva
esplendidesa.

Gormand a totes hores, preJCeix, fierò,
aquelles de la transició de la llu-} artificial
a l'alba per asseure's davant dt plat de
bullavesa, untar el filet amb iostnssa i
combinar una varietat d'embotd. De ve-
gades, és ell mateix que idea un`rondiment
per tal de sorpendre el palada i veure,
qualsevol dia, el seu nom unit i 1- llista
dels àpats. Famós pel seu tast, se'l reque-
reix, a voltes, per triar els viro que han
d'acompanyar un sopar de com,prmis i pre-
tén haver inventat una dotzenu le còctels.

Si algú el titilés de voluble en 'amor, es-
clafiria de riure, perquè és en eiseguit de
tripijocs que es considera més ;onstant i,
pel seu gust, transportaria en e seu dues
places una beutat nova cada di,.: la ma-
nicura fàcil, la dactilògrafa ronàntica, la
vídua que cerca un modest passanent com

-plenientari, la taxi-giri que cobeja un renard
argenté i s'acontenta amb una jell de co-
nill, l'evadida de la llar incòmoda... Per
a l'insaciable, no hi ha catan desconegut,
ni pis de luxe suspecte per estrenar, ni cas
inèdit. Amb paraules grasses, arirma que
sap totes les tresqueres del .món galant i
que el seixanta per cent de les concurrents
a les terrasses dels cafès concedeixert

m	
fa-

vors íntis.
—Us en faríeu creus de la quantitat de

senyores que atorguen gràcies !—excltzma
anab ¢osat d'aquell que torna de tote les
aventures imaginables. I en l'exacerlació
del seu erotisme verbal, explica la darrera
' 'naû 1sta'
...--LVi 90 alateia•ç.';	 _ i i. y,,. -:	 -=Y1 .

cota preciosa, casada als divuit anys amb
un home de gran posició i rodejada de tot
el que jot somiar una dona, però lassa de
lis carícies que maquinalment li fa el seu
espòs, carregat de negocis, comitès, con-
sells i juntes i absent, en esperit, a pre-
sència d'ella. Sovint, experimenta com una
ombra de penediment, però de seguida es
refà i arriba a dir-me que si la deixés em
mataria. Ni en les seves rauxes abandona
el plec de dona culta i m'ha fet apendre
de cor uns versos de Baudelaire

Quoique tes sourcils méchants
Te donnent un air étrange
Qui n'est pas celui d'un ange,
Sorcière aux yeux •alléchants,
Je t'adore, á ma frivole,
Ma terrible passion !
Avec la dévotion
Du prétre pour son idole.
Sur ta chair le parfum rSde
Comme autour d'un encensoir ;
Tu charmes comme le soir,
Nymphe ténébreuse et chaude.

Aparentment, l'insaciable mereix tots els
epítets despectius, des de bocamoll a canta-
mañanas, però considerat objectivament és
un producte directe de la societat contem

-porània, no massa blasmable; çt desgrat
que, ben peixat durant la Dictadura, es
situés en lloc visible en proclamar-se la Re-
pública i deixi palplantats els ingenus de
dreta i d'esquerra quan, amb cautelosa ar-
rogància, adverteix

—La qüestió és nedar i guardar la roba!

S.

L' 11 de Sefembre

Des de l'adveniment de la República, dl
dia n de setembre, que s'escau dimecres vi-
nent, és festa oficial. I enguany?

Un reporfafge "poc seriós"
El gran rotatiu castellà barceloní publicà,

e proppassat diumenge, un gran article en
primer lloc, del seu excellent corresponsal
de Londres, que signa Augusto Assia. Tot
l'article anava dedicat a un llibre sobre Abis-
sfnia, que actualment fa sensació a Londres
i que és l'únic, entre la mar de llibres sobre
aquest tema, digne d'ésser destacat en lloc
a part. Es original d'un jove periodista hon-
garès, fins ahir gairebé desconegut : Ladis-
las Faragò.

Ara bé, resulta que el representant per a
Espanya de Faragò, el nostre amic Alfred
Thein, va oferir, fa uns quants mesos, el
mateix illibre de reportatges — que alesho-
res no era encara llibre sinó tan sols una
sèrie d'interessantíssims articles — a La
Vanguardia. La direcció del gran rotatiu
va tornar-los, amb l'observació que aquesta
sèrie d'articles ((no era prou seriosa ». I ara
li consagra el seu primer article del diu-
menge, quan els veu en anglès, fent sonsa-
ció ! Es veu que el cap no sap el que fan
els membres.

«Quenf ens paguen?»

Es encara més pintoresc, però, allò que
passà a Madrid amb el mateix repor-
tatge. No cal dir que tots els periòdics el
van rebutjar : érem al mes de maig, i ales-
hores Abissínia encara no interessava tant
com avui. Finalment, els articles de Faragò
van ésser oferts a una coneguda agència pe-

riodística, que proveeix una sèrie de periò-
dics de províncies.

—Quant ens paguen?—preguntà el direc-
tor de l'esmentada agència al nostre amic.
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—Li pregunto quant ens paguen, quantes

pessetes, perquè publiquem aquest repor-
tatge.

El nostre amic s'aixecà, per tal d'anar-
car.....a.-^^.1.. 1.a. :... {..t	 . .pn+•J-.

llós viatge per a arribar al país del Negus,
havia passat misèria, fred, calor i gana,
havia patit molt per a obtenir un reportatge
interessant, publicat a i,xoo periòdics nord

-americans, i a dotzenes de diaris suecs, ho-
landesos, hongaresos, alemanys..., i ara un
ban senyor madrileny encara demanava és-
ser pagat per a la publicació del seu repor-
tatge 1
—Em creia que es tractava d'una propa-

ganda pagada pels abissinis o pels italians
—afegí l'homenet madrileny, excusant -se.

Lope de Vega a Vilafranca

La senyora Feliciana Ferret de Bertran
iurvità unes consócies japs a la Festa Major
de Vilafranca i, com era obligat, anarcn
totes juntes a presenciar el pas de la pro-
cessó. L'una d'elles, sorpresa, en veure la
imatge del tabernacle entre dues fueres d''at-
xes, exclamà

—Fájate, un homenaje a Lope de Vega!
—Qué bonito, verdad? — féu la senyora

Ferret de Bertran, no sabent com explicar

l'historial del personatge.
Es dóna e1 cas que la imatge que és ob-

jecte de lluminàries, músiques i tronades a
la capital del Penedès, va caracteritzada,
realment, de capellà contemporani del «iFé-
nix de los Ingenios» amb bigoti, perilla i
roquet, mentre que el Sant Fèlix que s'hi
vol representar és un màrtir dels primers
segles del cristianisme.

Gaf escalda4...

Francesc Pujdls fou requerit per formar
part del jurat del concurs de castellers a la

Festa Major de Vilafranca, però hi féu re-
sistència

—No, no : encara estic sota els efectes de
les disputes del concurs de bastoners al Po-
ble 'Espai yol de Montjuïc!

—Oh, és que aquí no hi ha bastons!
—Ni el bastó de Joan Amades ?—preguei

-tà, temorenc, l'illustre creador de la hipar-
xiologia.

A la recerca d'un Tècnic
Posat que les falles perjudicaren per un

igual les colles de castellers competidores,
sobretot en els qua tre de vuit, Francesc
Pujols estava molt preocupat i només feia
que mirar la porta de sortida. Abans d'arri-
bar-hi topà amb Lluís Via i li suplicà

—Vós que sou vilafranquí de naixença,
m'hauríeu de guiar, perquè, la veritat, estic
en un compromís.

Llufs Via s'excusà amablement amb el
pretext que, domiciliat a Barcelona, feia
molt poques escapades a Vilafranca, però
Francesc Pujols no s'immutà i es dirigí cap
a iEn Joaquim Pellicena, tot dient:

— Potser aquest, que és mig filipí...

On són els pronois4
Per cert que les noies de Vilafranca, fa-

moses per illur beutat, a còpia de beure
aigua de la Bleda, es mostraven molt enut-
jades amb la representació dels lliguers go-
vernamentals, constituïda precisament per
uns homes de tan poc sex a¢peal com Lluís
Duran i Ventosa i Joaquim Pellicena i Ca-
macho, incapaços de rompre la dansa, ni
de pronunciar un toast amb gràcia

—Vaja quina parella d'ensopits que ens
han enviat!

—1I tant! Mal per mal, més valien els
temps de Q'Enrie Ràfols !—confessà una se-
nyoreta que passava de la trentena.

No s'entenen
Els alfonsins estan que no caben a la pell

amb la visita que l'Alfons de Borbó ha fet
al seu oncle Alfons^Carles

—Y no sabes por qué motivo? Pues para
nombrarle padrino de boda de Don Juan.
----v 54 ,w sabes por mú( motivo celebra-
usos el «itplecn de Olesa? Pues para pedir
a la Virgen de Montserrat que don Alfonso-
Carlos desista y le inspire al nombrar here-
dero ál trono—replicà, amb fonya, un earlí
recalcitrant.

Hi és o no hi és?
Fa temps que l'Hospital Clínic travessa

una situació econòmica molt difícil. Ni les
donacions (escasses) ni les llistes de subs-
cripció no són suficients per a eixugar el
dèficit creixent del dit establiment benèfic.

Ara, la Junta Administrativa, segurament
per a recollir nous ingressos, ha editat una
obra de propaganda titulada La tasca de
l'Hospital Clinic, Obra científica i social
1935• La finalitat d'aquesta publicació és
divulgar entre els catalans i no catalans la
tasca que porta a cap aquell Hospital. Els
anunciants, nombrosfssims, han finançat
d'edició.

Hi figuren un gran nombre de gravats de
sales • i dependències del Clínic. Un d'ells
és El despatx de la Presidència, en el qual
encara es veu un gran retrat de l'ex-rei !
Es de suposar que s'ha aprofitat un clixé

fet en temps de la Monarquia. En aquest
cas, per què la Junta no prenia la precaució
de posar-se a to amb els temps actuals?
0 bé consideren el iq d'abril com un fet
divers?

Una oferte i un consell
Les persones que visquin inquietes, negui-

toses, malhumorades, intranqui l-les, que ho
sàpiguen : «La Tranquilidad», la famosa
«Tranquilidad)(, es traspassa.

Apa, senyors, doncs, no s'hi pensin més.
Aprofitin la ganga, que no passa sovint. No
es deixin pas perdre aquesta incomparable
ocasió.

No obstant, ens permetrem donar a l'a-
fortunat mortal que adquireixi ]'ansiada
«Tranquilidad», una amistosa advertència.
Doni a ((La Tranquilidad„ una altra orien-
tació. Esculli els parroquians. Posi a l'en-
trada, en un lloc ben visible, una imatge
venerada i beneïda per «l'autoritat compe-
tent»...

Una nova ciufat espanyola
tEls que van llegir Les Copains, de Jules

Romains, es recorden de la «creació» de
dues ciutats de la província francesa : Issoi-
re i Ambert. A Donogoo-Tonka, del mateix
autor, es «crea» una altra ciutat, només per
la força de la imaginació d'uns hàbils aven-
turers, etc. Ara bé, amb motiu del robatori
de les joies de la catedral de Pamplona, la
premsa hongaresa acaba de descobrir — a
base de telegrames de França — una nova
ciutat espanyola, de l'existència de la qual
no en sabem res, ací a la Península. En
efecte, es pot llegir, aquests darrers temps,
molt sovint, als diaris hongaresos : «Ens te-
legrafien de París : L'assumpte del robatori
comès a la catedral de la ciutat espanyola
Panpeluna...n

Com que e i francés Pamplona es diu
Pampeloune...

J©c1ll, M 	 °u
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Els Dijous -.
- Blancs

Cadí—quins noms tan bonics, tan gustosos,
Cadí, Béixac, Bastamst—, perd, el Cadí es

°deia- transraren.t .=trae 4dcid; -s'aclaria com-
d'una llum interior i dreçava els seus ,pics
ferrenys, encantats, de color esblaimada, en
la nit blanca.

—A Catalunya—vaig dir—hi ha munta
-nyes més altes. Serralades més imponents

no n'hi ha cap.
Una filagarsa de boira s'arrossegava, ma-

nyaga, per les penyes nues.
Fou aleshores, em penso, que van venir-

me a la memòria els versos de Maragall

Tot està immòbil dalt del Pirineu,
tot menys la boira diàfana i lleugera
que corre com fumera
per valls, faldes i cims, arreu, arreu.
Es la freda caricia d'eixes terres,
la nina aviciada de les serres
trista jugant per l'ampla soletat.
Lliscant per les quietes serralades...

Maragall—deia—és el primer, i l'únic,
que ha expressat el nostre paisatge.

Sí : ja vam parlar-ne el primer dia, de
Maragall.

Però va ésser després, una tarda, davant
la Font de la Salut, a Senillers, mirant
aquelles fileres de pollancs altíssims, solem

-nials, que, tot d'una, vaig adonar -me del
sentit d'aquelles paraules.

—Aquesta pica és la pica de La Vaca•
Cega.

Com ! Aquesta pica que tinc davant dels
ulls, que toco amb la mà, aquesta pica
plena d'aigua freda, és «d'esmolada pica» on
lag vaca «solia abeurar-se, mes no amb el
ferm posat d'altres vegades i amb ses com-
panyes, no», sinó «tota sola»? Es aquí que
«topa de morro i recula afrontada, però
torna i abaixa el cap a l'aigua i beu cal-
mosa ; beu poc, sens gaire set,? Aquest
camí és el «camí de l'aigua»? Aquestes co-
mes, aquests prats, són aquells on ses com

-panyes ,dan sonar ]'esquellot mentre pas-
turen l'herba fresca a l'atzar»?

Corro al balneari.
O 	 --No ho sabeu? 'Es aquí que Maragall

'	 va escriure La Vaca Cega!
1 un cambrer ens parla del senyor Ma

-ragail, de barba negra, i diu que la «Vaca
Cega» era una vaca d'allí. I veig Maragall
en aquella fotografia esplèndida on, muntat
sobre un matxo—gorra de visera, abric
clar—, es disposa a empendre una excursió
pels cims. I lligo aquella silueta, aquell
temperament, amb aquest paisatge—penso
en ef torrent, que salta muntanya avall
en els arbres morts, estesos, a l'aigua ; en
els penjolls d'eura, mullada, lluenta, que
cauen del pont; en la verdor lluminosa d'a-
quella espessor d'arbres—, i em recordo de
Pijoan, de Josep Pijoan, quan explica que
arriba a Senillers i troba la noguera que
va fer ombra a Maraga lll per escriure La
Vaca Cega mentre tothom dormia la mig-
diada. 1 diu que tot és verd, que tot el
volt és verd «del camí de l'aigua».

I aquí hi ha la pica, i els noguers, i el
camí de l'aigua. I hi ha vingut Maragall.
I hi ha hagut la vaca cega.

f de seguida hi ha xampany, i vint mans
alcen copes enlaire i per les boques parlen
vint cors a la memoria i glòria de Joan
Maragall.

Quina tarda! Quina tarda tan exaltada,
tan joiosa, tan profunda, tan forta!

Despeses sumpfuáries

El càrrec d'interventor de la Comissió de
l'Atur Forçós havia estat gratuit fins ara,
però l'actual titular, senyor Vallespir, no
solament cobra un sou apreciable, sinó que
s'ha insta•at un despatx enlluernador,

—Això sí que són ganes de provocar !-
cridava En Rubí, malhumorat.



Davant de Betlem

Helsingf ors iUuminat, malgrat la claror del cel nocturn

Les nimfes esportives de Tanhuvaara
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L'avió italià aS. 8n, fou trobat estavellat
a quinze milles d'IEi Caire. En l'accident tro

-baren la mart el ministre de Colónies, Luigi
Razza, i l'explorador .baró Franchetti. Els
diaris, en general, han donat més importàn-
cia — dedicat més espai — al primer que no
pas al segon. I no obstant, si cal atribuir
1'a•ccident a algun sabotatge, la feina s'haurà
fet per Franchetti i no pas pel ministre, 1
diem això perquè actualment a Paris-Sois
apareix un reportatge ben amanit sobre el
Dragó Negre, associació secreta de gent de
color per a combatre els blancs. Sigui el que
es vulgui del reportatge de Louis Delaprée,
explicarem una mica la vida de l'explorador,
i remarcarem que la seva sortida i la del
ministre, que els ha costat la vida, s'havia
mantingut secreta.

Sortit d'una família veneciana emparen-
tada amb els Rothschild, ja en 1910 — tema
quinze anys — va fer un llarg viatge per la
M!alàsia, Indoxina i Annam. Dos anys més
tard corria pel Sudan.

En 1921 ja havia explorat l'Africa Oriental
Anglesa i 1'IEtiopia del Sud, recollint dades
que li valgueren el nomenament de membre	 yer n arr»a mora ue	 ...
honorari de la Societat Geogràfica Italiana.	 precís instant que el sol es capbussava sortia Però per nosaltres — disbauxats llatins —,

Immediatament després, viatjava per l'Eri- la lluna plena. Per uns moments els dos as- resulta bastant ensopida. El seu ensopiment

trea Somàlia Italiana i Etiopía del Nord.	 tres s'encararen fit a fit, a la mateixa ratlla	 no és pas una qualitat especial, sinó més

L'exploració que li donà més fama fou la	 d'horitzó ; diríeu que la lluna no tenia cap aviat una condició genèrica a totes les ciu-

realitzada en 1929 per la Dancàlia Etiòpica,	 realitat, que era sols un reflex del sol en el	 tats nòrdiques. Actualment està en plena

que fou objecte d'un llibre :, Nella Dancalia mirall celestial. Quan l'astre del dia es col- transformació renovadora ; noves construe-

Etiopica (1930). A més . a més deis estudis gà jo esperava que el de la nit començaria cions d'estil funcional es van estenent pels

topogràfics Franchetti es proposava investi- el seu programa tan justament acreditat. barris forans i a dintre la ciutat van desapa-

gar la riquesa mineral del país, fins ales-
hores verge de blancs. IEn la travessia del
terrible desert dancaliá, realitzada en l'esta-
ció més calorosa de l'any, Franchetti pogué
trobar el lloc on eren -enterrats Giuletti i
Biglieri,, morts en iS8i. Llurs restes foren
traslladades a Assab, i en, el lloc on foren
morts, Franchettï erigí una piràmide de pe-
dra amb .aquesta inscripció on italià, en amà

-ric i en àrab : «Aquí morí l'expedició Giu-
letti. Catorze italians foren bàrbarament
assassinats. Cristians, descobriu-vos ! Mu-
sulmans, atureu -vos i saludeu !n

Tot això, i innombrables detalls més són
la veritat oficial. Però qui sap si tenen raó
els que afirmen que, en el fons, Franchetti
era una mena de Lawrence italià, encarregat
d'alçar els ras contra l'emperador. Car ja
és sabut que a Etiopia abunden els senyors
feudals sobre els quals l'emperador no te
gran autoritat, la qual cosa no vol dir tam-
poe que estiguin disposats a .acceptar un pro-
tectorat estranger.

Com tants altres casos semblants en la
història, sobretot contemporània, costarà de
posar en clar — si s'hi arriba a posar mai 

—el que hi hagi de veritat en la mort del
baró Raimondo Franchetti, que havia dema-
nat d'ésser enterrat a Assab, el port per on
començà la colonització italiana, a la qual
un oncle de l'explorador mort havia dedicat
estudis com Itàlia i la seva colònia africana
i L'esdevenidor de é colònia d'Eritrea, que
influïren en la vocació del Lawrence italià.

EI Lawrence italià

SOTA EL SOL DE	 I4Á^''L':'1"

Ua volta per FinIàndian

	

Des de dalt del pont l'espectacle del mar	 haguéssiu de viure a les fosques, plovent i

Bàltic anava adquirvnt, cada vegada, majors nevaant contínuament, em sembla que aviat

	

atractius. Passàvem per entremig d'illes —	llençaríeu l'esponja.

	

n'hi ha milers — com si naveguéssim pel	 —I la neu no té els seus encants?

	

mar iEgeu. Però el paisatge era ben distint	 —Oh, quan neva som feliços. Però l'hi -

	

del de l'arxipèlag grec : en comptes de la	 vern passat ha nevat poc i ha plogut molt,

	

salsa virolada i suculent de la taula jònica	 i aleshores us torneu neurastènic, reumàtic

Però ja podia anar esperant! Es passà tota

la nit rodant, sense solta, per un cel de
lluminositat persistent i sense poder exhibir
ni un pèl de la seva romàntica cabellera
d'argent. Feia una certa pena.

Perquè, com sabeu, a Finlàndia durant
l'estiu no hi ha manera de fer-se fosc ; al

cor de la nit podreu llegir tranquillament

el diari. No hi ha manera de conèixer si la

llum és de posta o d'alba, i amb aquests
dubtes us passeu la nit en blanc.

Durant les primeres nits, aquesta nove-
tat us encanta, però després acaba per fasti-

guejar-vos i enyoreu els anuncis.
—No sé què deu tenir el nen, que no hi

ha manera de fer-.11o dormir—ens diu la mu-

ller del repòrter i mare d'un infant de pocs

mesos.
—Canta -li una cançó, 

	 laAl cap d'una estona torna a pujar
mare:

—No està per cançons i continua amb els

ulls oberts.
.—Prova d'encendre-li el llum...

I, en efecte li encengueren la llum de la

cabina i l'infant s'adormí.
Aquest fet, per nosaltres tan insòlit, té

una explicació ben lògica : el noi havia nas-

cut, pel juny, en una ciutat nòrdica de Suè-

cia, i per tant estava acostumat a dormir

voltat de Slum• Però situat en la foscor d'una
cabina interior, era per a ell un canvi tan

radical com fóra per a un infant nostre de

los mesos haver de dormir amb una bom-

beta encesa al cap del bressol.

Aquest fill de la primavera nòrdica pas

-sarà l'hivern que ve a la ciutat d Helsmg-

fors i aleshores haurà de canviar d'habi-
tuds, perquè «només tindrà claror de dia de

les onze a les tres de la tarda.
—A l'hivern — ens diu un italià que viu

a Finlàndia — la vida és molt dura. Ara tot

ho trobareu somrient i agradable, però si

reixent els senyals del seu anterior pro v in-
cialisma,

Encara que Finlàndia hagi sortit en el
mapa després de la gran guerra, la seva per-

sonalitat no és una elaboració dels tractats
diplomàtics, sinó — com sabeu — una reali-
tat etnogràfica que ha existit sempre, mal-
grat la dominació sueca — dels segles xti
al xtx — i de la russa — del xtx al xx.
Les petjades que aquest domini rus hagi

pogut deixar, els finlandesos s'afanyen a es-

borrar-les. Sembla que el tsar Nicolau II
va fer bastantes bestieses per 'aconseguir la
russificació del pafs i, naturalment, sols en

va treure un major desvetllamen t de la cons
-ciència nacional de Suomi, que, com també

deveu saber, és el 'nom de Finlàndia on fin-
landés. Nb obstant, l'aspecte exterior d'Hel-
singfors — i més particularment de l'antiga
capital Vüpuri — conserva, encara, una cer-
ta fesomia russa, que per cert és molt apre-
ciada pel turista.

L'antipatia per a les coses russes sembla
que no és sols deguda al record d'un segle

d'opressió, sinó també a l'actual posició po-
lítica deis dos països. Tot fa creure que
Finléndia és un pafs democràtic i liberal
per a totes les creences, però del comunisme
no en vol sentir ni parlar. A mi mateie
em va passar un cas bastant simptomàtic
amb el migrat repertori lingüístic de què
disposo vaig intentar dialogar amb un ta-
xista d'Helsmgfors i no hi havia manera
d'entendre'ns ; aquell home només parlava
ál finés. Aleshores, l'amic Manuel Bosch,
que m'acompanyava, li parlà en rus i el
taxista l'entengué perfectament; però tot

seguit, com si hagués comès una malifeta,
rectificà esverat i ens notificó en rus que no
parlava el rus, ni ganes!, i ens pregà que

no el comprometéssim. L'esverament del xo-
fer possiblement estava relacionat amb e
fet de la dissolució del partit comunista, en

a de Kaúkola

rgzz, per atemptat contra la seguretat de
l'Estat. Sembla que actualment pel sol fet
de dir-vos comunista us tanquen a la presó
o us expulsen del país. (Això, almenys, és
el que es deia per les terrasses deis cafès.)

x**

La preocupació i el desig dels finlandesos
selectes és d'estar inscrits en l'àrea de la
cultura occidental. Els erudits us diran que
la raça és indo-europea, que hi ha un cert
parentiu amb els magiars d'Hongria i que
sols en la regió nòrdica de la Lapònia es
podrien trobar algunes infiltracions mongò-
liques. Pels que vivim a la península més
sudoccidental d'Europa, trobar aquest afany
d'occidentalisme a la punta més nordorien-
tal, és una cosa afalagadora. Si haguéssiu
vist amb quin entusiasme cantaven la Mar-

sellesa el rq de juliol passat! Com si aca-

bessin de pendre la Bastilla.
Però, tot i les ben intencionades aficions

per la vella Europa, els finlandesos no po-
den despendre's de la seva mentalitat par-
ticular, de la qual voldria subratllar alguns
aspectes .

La dèria de d'atletisme és una de les pri-

meres sorpreses que us donen els carrers
d'Helsingfors. Aquí la quitxalla, en comptes
de jugar a futbol o enfilar-se darrera els
tramvies, salten a corda o llencen el disc.

1 salten sense fer gatzara, amb estil olímpic
i •canscients de la seva futura responsabili-
tat. La joventut, nois i noies, van ais esta-

dis a practicar l'atletisme amb unció fervo-
rosa pintada al rostre. El cronòmetre és el

seu evangeli i Nurmi el seu déu. Mai no

hauria dit que de l'esport se'n pogués ter

una religió.
En canvi, quan he intervivat un finlandès

sobre dogmes religiosos, m'ha fet d'efecte
que parlàvem d'esport.

Però allí on la mentalitat de Suomi dóna

una volta de campana és en el problema d
l'art i la moral, i -- més concretament -- e
les habituds d'ordre sexual " .	 .

La vostra iniciació a la nova mèntalit
—o moralitat — comença, ja, en el prim
canvi de monedes. 'En els bitllets de ban
de Suomi, en comptes d'haver-hi dls pers
natges més illustres del país, hi podeu veu
una composició de figures nues amb tot
les conseqüències. iEn les escultures deis 'm
numents públics que pel seu simbolisme h
d'anar despullades, no hi ha cap subterfu
ni engany. IEn les piscines públiques es b
nyen les persones completament nues, pe
qué el vestit de bany és antihigiènic!

Aquesta exaltació, o més aviat normalí
zació, del nu; arriba fins als llacs més ven
rabies. En aquest país les .nostres beates
es podrien moure de casa.

Però el que pels nostres ulls pot sembl
atrevit, pels finlandesos no té cap mena
malícia. IEl nou Parlament és un cas,
aquest sentit, que val la pena d'anotar-1

L'obra de l'arquitecte J. S. Sirén és u
construcció magnífica i molt ben concebu
El ban gust del decorativisme escandin
s'estén des de les porcellanes de Copen
guen fins a l'interior d'aquest Parlame
La sala de sessions està proveïda de l'u
Ilatge més modern. Els diputats, quan h
de votar, premen un botó i l'escrutini a
reix en uns quadros elèctrics, a •la vista
tothom.

Com a única ornamentació d'aquesta
plèndida sala, hi ha cinc grans nínxols a
les corresponents escultures. Cada una d
questes figures representa una cosa imp
tant — que ara no recordo — i totes
despullades : quatre nus d'home, comple
ment integrals, i un nu de dona, que si
bolitza el futur. La figura femenina e
situada damunt mateix del cadiral de
presidència i és l'única que dóna l'esqu
al públic.

Imagineu-vos, ara, un dia de sessió.
escons plens de representants del poble i
president en el seu lloc elevat. 1 supos
que aquest president, en el transcurs
seu discurs grandiloqüent, aixeca el b
eniaire, potser amb el bon propòsit d'inv
alts designis de la Providència. En tal
és molt possible que el braç presiden
també assenyali — de passada — el cul
mení del «futur)). I també és molt poss
que cap dels diputats no s'adoni d'aqu
coincidència i la sessió continuï com si
cosa. Perquè la interpretació maliciosa s
bla que només és factible en uns cer
meridionals, com els nostres, saturats d'
nies malèvoles. Escolteu, si no, el seg'
comentari d'un escriptor francès

—)Si en qualsevdl pafs llatí d'allí bai
em deia — se'ls acudís de presentar
sala de sessions amb un cul presiden
com aquest, hi hauria una tabola tan +
siderable que em sembla que no passar
de la primera sessió"

Però la ingenuïtat nòrdica està molt
sobre del bé i del mal. Per això és i
d'agrair que una raça tan asèptica sens
desig  de filtrar-se en el nostre aigiiabar

1	 occidental.
MARius GIFRI

Sobre la calbesa. — Deu fer tres setma-
nes que el meu gran, estimat i admirat
amic Francesc Pujols publicava a Las No-

ticias un article, importamtíssim, sobre els
calbs, sobre els tràgics esdeveniments que
comporta dl calbejar, sobre la manera de
tractar la calbesa i la manera de pentinar

la calba, tot dins del terreny de la filosofia,
de 'la passió i de la poesia pura. Aquest
article de Pujols és una de les pàgines més
paradoxalment intenses i més folles d'ima-
ginació, de color i de llum que s'han escrit
en el nostre país. Difícilment trobaríem cap
època literària de la història del món, cap
escala poètica, o cap moda retòrica, que
hagués produït una pàgina del to d'aquesta

que comento, que dintre l'obra de Pujols,
l a de si original i excepcional, representa
un d'aquells punts àlgids de fresca, abun-
dosa, desconcertant i enlluernant vivacitat.

Jo felicito el meu gran amic pel seu gran
article, i per d'estona de pur somni descor-
dat, desllorigat i hilaramt que em va fer
passar, en llegir-lo. Però jo, víctima citada
en el text pulolsià, no en el terreny de la
poesia, sinó en el terreny de la moral, m'in-
teressa dir algunes coses sobre la calbesa.
No. contestant la tesi del meu amic, sinó
aportant anècdotes i consideracions de ca-

ràcter personal sabre allò que podríem dir
-me el drama íntim dels calbs.

En primer lloc, i consti que no tiro aigua

al meu molí, em veig en el deure d'afirmar
rotundament que no hi ha tal drama. La
calbesa no és cap desventura o desgràcia,

no és ni estigma ni càstig, no és un atribut

pejoratiu o depreciador de la persona que

la .posseeix. La calbesa, i la calba concre-

tament, tenen tant valor com una cabellera

qualsevol o com una cabellera digna de tots

eils respectes. Naturalment, que els orgullo-

sos de llurs rinxolades i lluents abundors
piloses em diran que dic això perquè sóc
calb, i calb gairebé de naixement, com diu
molt bé el meu estimat Pujols. I és clar,

de seguida adduiran el testimoni femení,
i diran que a les dones els 

agraden més els

homes amb cabell que sense. I amb aquest
argument s'hauran cregut que ja m'han ta-

pat la boca ; però jo contestaré que 
llur ar-

gument, de caràcter purament sensual,- no
m'interessa. A mi m'interessen arguments
de caràcter filosòfic. En aquesta vida, no

tot es reso] a fer l'amor i a agradar a les
senyores. I també en fer l'amor i en agra-
dar a les senyores es donen casos que no
s'expliquen amb teories d'estètica vulgar ni
de- sensualismo de cromo de capsa de llu-

mins, sinó que temen una profunda expli-
cació filosòfica, de vegades, 

de tan profunda,

completament inexplicable.
Jo, amic Pujols, defenso la calba neta i

pelada, sense pentinat, ni trampa, ni vana-

glòria, ni ef mer o fútil engany, ni illusió
d'una inexistent o imaginària realitat pi-

losa.
Com que jo defensa això, i 

ho he defen-

sat sempre, mai, ni en els inicis o els

desastres del meu calbejar, no se'm va acu-

dir d'usar remei, droga o potinga, ni d'em-

prar cap mena de provatura 
de sistema cu-

ratiu, o si més no aturador, de la tardoral
i copiosa caiguda de cabells en la primavera
de la meva vida ; precisament perquè m'he
conduït amb una gran sinceritat, i fins amb
una punta d'orgull, referent a la meva cal-
ba, que ara és adient al meu tarannà i edat,

però que quinze anys enrera la podríem qua-
lificar de prematura, m'he vist sempre asset-

e jat per tota mena de manifasser s, inventors,
nnedors, corredors i propagadors d'espe-expe

cífics . Una vegada un d'aquests inventors
at	 famosos m'escriví una carta sollicitant la
er meva calba pels seus experiments, assegu-t
e rant-me que no em cobraria un cèntim i que

o- em brotarien uns cabolls espessos ,com la

re selva del primer acte de La Walkyria. 1 te-

es nia la barra de dir-me que la meva calba
o- restaurada seria un formidable conill d'In-

an	 dies, o conill por•quí, per a la seva propa-
gi Banda. Són molts els que m'han vingut amb
a- proposicions semblants, i molts els que .amb
r- un franciscanisme desinteressat m'han insi-

nuat remeis i m'han cantat cures enlluer-
f-	 sants. El darrer d'aquests benemèrits el

e-	 vaig trobar tot just fa quatre dies : jo cami-

no	 nava a pleret, 
ara un pas ara un altre, per

la Diagonal ; parallelament a mi i amb una

ar gran mandra, marxava un carro, un d'a-

cte quests carros històrics, que només es troben
en	 a pagès, i dins de la ciutat cada dia són

més escassos. Vetaquí que el carreter, una
o ' mena d'antropoide negrós, em va fer signes

^a que m'acostés al carro; jo, obedient, m'hi
acosto, i ell em dóna un paper pulcre, dient-

EU; me que ja me'l podia quedar, i mirant-me

nt	
ensems amb uns ulls de llàstima. Vaig aga-
far el paper, el vaig llegir, i el seu contin -

an
gut cantava les excellènc es d'un producte ,

n	
contra la calbesa, fet amb herbes indostàni- ,•

a	 ques i fetges de granota; en una paraula,

de un invent sublim, d'efectes màgics i de po-
sitiu resultat. Jo no crec en cap remei, però

.S1;	 si n'existís un d'autèntic el rebut;aria, com
rebutjaria un remei que em fes canviar de

^ a- sexe, que em convertís en un dictador, un
or- usurer o un cardenal de l'Església romana.

van Sóc molt poca cosa, però per ara ja visc
ta-	 tranquil essent el que sóc.

m-	 T tornant a la defensa de la cailba neta
stà i pelada, i a les raons d'aquesta defensa,
la podria dir arguments, tots de molta força,

ena però n'hi ha prou amb fer constar que la
calba descobreix i aprecia les qualitats del

Els crani de cadascú de nosaltres ; él crani és
el la meravellosa capsa del cervell, la cosa més

em important que posseïm, i aquesta capsa cra-
del	 neal, protegida només per una lleugeríssima
raç capa de carn i per una pell lluent, serveix

car de cúpula a la mirada, r la mirada és la
cas,	 manifestació lluminosa del nostre tresor ce-
cial rebral. I jo afirmo que e2 caràcter i el valor
fe- d'una persona es concreten i es precisen més
ible amb aquesta escultòrica disposició de yo-
esta lums, pròpia dels calbs, que amb totes les
tal	 fantasies de pentinats i cabelleres. 1 que si
em- fa efecte la testa nebulosa i confusionària
vells de Beethoven, encara fa més efecte la calba
iro- de Bismarck damunt uns ulls pàllids de llop
úent comprensiu i tenaç, i la calba de Juli Cèsar,

servint de corona a la seva imperial mirada
x — d'esparver.
„ma	 Joser MARIA DE SAGARRA
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ESPECIALISTA

E%IT EN LA MIDA

JAUME 1, ii
'Ielèfon 11655

«Crónicas mundanas»
Una de ales seccions més divertides i dis-

tretes 'd'alguns diaris barcelonins és la Vida
de Sociedad. Literàriament, tots sábem quin
valor té. Curcsileria, carrincloneria...

El mundano que diu més incoherències
és sens dubte el' caballero Fern(ui-Téllez. Ha
aconseguit fer-se popular.

'Certa vegada, comentant un ball celebrat
a l'Eqüestre; deia, parlant de la decoració
del salió central, ((que en medio habla una

fuente que parecía de verdadn. Dissabte dar-
rer, ens informava que ((los jardines (del
Casino de Masnou) estarán todos cubiertos
por una alfombra, y un adorno general de
follaje...n

El muchacho es considera un periodista
consumat. Ell "mateix (modèstia a part) con-
fessa que Gil de Escalante, né Juan de Spo-
torno y Topete, redactor de societat d'A B C,
recentment traspassat, fou el seu mestre.
«rué el cronista que más me insQiró mi
modo de trabajar o de escribir en mis co-
mienzos o balbuceos periodlsticos.., y estoy
satisfecho de haberlo escogido.,,

Quin deixeble!

Sopars a la 4urca

Els sopars a l'americana de Terramar i
d'altres llocs d'esplai estival es van tornant
sopars a la turca.

En una d'aquelles reunions elegants ce-
lebrada recentment, unes casadetès distin-
gides reteren tants tributs a Bacus que per-
deren d1 món de vista i, en el vertigen
perdedor, acudirem al Bar Xatet que, en
qüestió de libacions, és el súmmum de la
perdició. Els veïns, alarmats pels crits equí-
vocs que proferien les dametes, cregueren
que es tractava de «perlitas» i denunciaren
el fet, però un cop aclarit, s'acordà tirar-hi
terra al damunt.

Només resta el perill que em alguna plà-
tica diumengera es faci una lleu allusió
als costums, però es procurarà evitar tam-
bé que es remeni l'assumpte per aquella
banda i sembla que tot plegat quedarà en
la seva llum discreta de les tres de la ma-
tinada.
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Com neix
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Ex osieio de Paris1
Des de les parets, el primer cartell de l'Ex-

posició de 1931 saluda ,amb els seus vius
colors a tots els que arriben a la ciutat llumi-
nosa del Sena. Colors tous de pastel! : blanc
d'argent per a la cinta del riu ; un ataron-
jat de dolça lluïssor per a les resplendors de
les llums, es confon amb el blau del cel que
s'enfosqueix progressivament i en el qual
uns avions dibuixen en lletres nebuloses la
paraula ((París,), que és l'atractiu ben des-

Res no s'ha oblidat, ni el planejament de
ciutats, ni l'art aplicat a la indústria, ni el
tràfic urbà, Ini la indústria. No hi, ha rama
de l'activitat humana .a la qual no s'hagi
reservat un lloc apropiat.	 Un cop de teatre
'EL TERRENY DE L'EXPOSICIÓ

Ha constituït un autèntic cop de teatre,
en efecte, la noticia que ut poderós grup
financer (deu nailions de lliures esterlines!),
1'African Ex^loration and Development Cor -
poration, havia obtingut del Lleó de Judà,
després de ràpides, nocturnes i rnisterioses
negociacions, una, concessió que - comprèn
gairebé la meitat del territorï etiòsic, i a'e-
cisament en la zona fronterera àn •b l'Eri-
trea, la Somàlia francesa i la Somàlia ita-
liana.

Tothom, maliciós de mena, no ha volgut
veure-hi, malgrat els desmentiments i les
allegacions del Foreign Office, sinó un cop
preparat pels maquiavels de l'Intelligence
.Ser nce, pels petits coronels Lawaence, o
per aquest mateix, si, com alguns s'entes-
len a afirmar, no morí més que oficialment,
per a 'millor poder treballar a Etiopia.

Sigui el que sigui, apareix com a deus ex
machina d'aquest afer que ha suscitat els
Inés grans marramaus italians, un tal W. S.
Rickett, ja distingit amb el qualificatiu
d'home misteriós número z (el número I és
Sir. Basil Zaharof f). Aquest Lawrence de les
finances (una altra denominació amb què se'l
designa) i Andrews Calson, nordamericà,
conseller financer de l'emperador,d'EtioPia,
són els que han muntat aquesta maquina-
cid, que, sigui com sigui, ve a complicar
una situació brou delicada.

Es diu que en la regió objedke de la con-
cessió, a més a rnés d'altres minerals, hi ha
petroli. No és pas la primera vegada que
Rlckett tracta amb aquesta matèria que ha
desencadenat tantes guerres, sordes o decla-
rades. IEn la qüestió dels petrolis de Plrak
tingué ja una intervenció activa.

Un terrero" adequat. 'En quin altre lloc
d'una ciutat d'uns quants milions d habi-

Part de la maqueta del Centre Regiona l de l'Exposició de París

tacat d'aquesta llampant simfonia de colors.
Aquesta és la targeta de presentació amb

la qual totes tes nacions anuncien la seva
visita a París per a Tany 1937. I és, al ma-
teix temps, l'expressió concreta de la idea
principal d'aquest gran certamen mundial,
per a l'èxit del qual s'ha de treballar encara
dos anys amb intensitat sempre creixent.

L'Exposició PLANTEJA UNA NOVA ÉPOCA

Temps enrera, quan encara no es consi-
deraven els esdeveniments en relació á llur

tants se n'hauria pogut trobar un de millar,
si a pocs minuts del centre de la ciutat hi
ha él Camp de Mars, on Napoleó feia exer-
citar la seva guàrdia? Aquest enorme espai
lliure constitueix l'emplaçament principal de
l'Exposició, el qual, a més a més, s'estén
al illarg de les vores del Sena, i oferirà un
incomparable panorama.

Tots els visitants de París coneixen la
meravellosa vista de qué es pot fruir des
del Trocadéro, amb la gegantina silueta de
la Torre lEiffel al fons i, més enrera, les
clàssiques i clares línies de l'Escola Militar.

Projecte Dondel, Aubert, Viard i Dastugue de Museu d'Art Modern de l'Ex-

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

La reunió de la Petita Entesa
Mentre s'esperen amb ànsia els resultats

de les negociacions ginebrines—complicades
encara pel cop de teatre de 1'African Expio-
ration and Development Corporation—dedi-
quem ila nostra atenció a la reunió de la
Petita Entesa que ha tingut lloc aquests dies
a Bled, Iugoslàvia.

Aquesta reunió s'havia de celebrar ja tres
mesos enrera, però la sobtada crisi minis-
terial de Belgrado havia obligat a suspen-
dre-'la i àdhuc hi havia qui creia que ja

De totes maneres, la Petita Entesa, que
és representada per Benes en el Consell de
la S. de les N., pot exercir una acció bene-
ficiosa, a Ginebra. I això té una remarcable
importància ara que l'organisme internacio-
nal es troba en un moment decisiu de la
seva existència, de no ésser que s'admeti
la tesi de lord Londonderry, segons la qual
la S. de les N. existeix «per a arranjar pa-
cíficament les disputes internacionals, no
per a abolir la guerra per mitjà de la guer-

A Bled s'ha parlat també del pacte orien-
tal, ideat per Barthou, que, absorbint el
pacte damubià, constituiria un bloc formi

-dable capaç ell tot sol d'assegurar sblida-
ment la pau d'Europa. Els que s'oposen a
la seva conclusió segueixen essent Alema-
nya i Polònia. Anglaterra i Itàlia, baralla-
des per la qüestió d'Etiopia, han abandonat
totes dues les negociacions diplomàtiques a
Varsòvia i a Berlín, i França, justament
inquieta per l'actua] situació que amenaça
la pau europea, espera que tes coses es
calmin per a renuar amb major activitat
les gestions encaminades a obtenir aquell
acord mínim que cal per a concloure el pac-

te. Però si l'edifici va a enderrocar-se, de
què serveix apuntalar un sol costat, si amb
això no es pot evitar la catàstrofe?

En definitiva, tot avui està subordinat al
conflicte italo-etíop, i encara més al con-
flicte italo-anglès que se n'ha derivat.

Si els esforços de tots, i principalment de
Laval, a Ginebra, reïxen a aplanar les dife-
réncies entre Anglaterra i Itàlia, tots els
altres problemes seran de més fàcil reso-
lució, evitant que una altra amenaça, per
ara oculta, es converteixi aviat en un nou
focus perillós.

Recordem que en aquests moments Ale-
manya està a l'aguait. S'hi mantindrà en-
cara gaire temps?
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ració no és una qüestió interna d'Austria,
sinó una qüestió internacional que afecta
els interessos vitals dels (Estats de la Pe-
tita Entesa i la pau d'Europa.

Ha corregut el rumor que els seus amics
de Viena havien telegrafiat a l'arxiduc Otto
que es decidís, perquè «ara o mai» tenia
una ocasió de pujar al tron. Si no ha estat
ara», doncs, no serà ama¿», malgrat que

el govern segueixi afirmant que pel moment
la qüestió no pot decidir-se.

man-
I, no
volen

lo és
-d, el
unes

posició de París S'han acabat els mesos sense r i, per tant,
les primeres ostres de la temporada jo, han
arribat.

data anterior o posterior a la guerra mun- Es una vista que en altres llocs només pot Recentment, aquest mollusc ha estat ob-
dial	 o a	 la crisi,	 les 'Exposicions de París fruir-se d'ella	 en	 planúries	 extenses,	 ober- jecte	 de	 l'atenció	 benvolent d'uix militant
donaven	 sempre les característiques	 a	 un tes, i cap altra ciutat del món no pot come- de la protecció dels animals. Això ha passat
període determinat, gairebé el seu particular tai	 amb un marc millor per a una expo- als Estats	 Units — naturalment —, á Ala-
caràcter a una època.	 Em el segle passat, sitió. bl, on un es

p
perit sensible havia comenana	 -

es parlava tot sovint d'una moda llançada unes	 a s
o

tat una	 «fer a salvar	 ostres
en	 temps de tal (Exposició,	 o d'un viatge L'Exposlcró NAIXENT de l'horrible suplici d'ésser menjades 	 viu
realitzat	 la mateixa avinentesa.	 aL'Ex-,	 .en de unvi	 I fi	 s'arribà	 presentar	 Qroa	 re

re
n	 -

en v	
.	 fins s'arrib

posición: era una paraula, un concepte, que Les obres ja fa alguns mesos que han co- d
u»

e 
llei 	 Parlam ent	 l'Est at d'Ala-

no necessitava ésser més detalladament pre- mençat.	 IEI	 pont que va dels	 jardins	 del barra,	 fi que les ostres fossin mortes d'una
m

e

cisat,	 malgrat que	 París	 ha conegut tota Trocadéro al Camp de Mars s'està eixam - .manera més humana esic). El diputat auto r
una sèrie d'aquestes exposicions, de les quals plant. A les ribes del Sona, en amunt i en de 	 proposició va despendre eloqüència en
han	 quedat	 vestigis	 famosos,	 sobretot	 la avall,	 s'enderroquen	 cases	 i	 es	 posen	 els va, i el projecte que defensava no va pros-
Torre Eiffel, construïda en ocasió de l',Ex- fonaments	 dels	 halls	 de	 l'Exposició.	 Les ; parar.
posició de 1889.	 I avui dia, encara, les es- construccions d'aquesta seran 	 totes	 execu- I a	-Sent l d'Alba és	 Párla

r	
e	 unamge u r a m	 ,

entcultures de marbre del parc de Saint-Cloud tades	 en	 el	 mateix estil :	 l estil	 del tercer gent	 g ,	ets.
queden com a testimonis de la 185$ ; el Tro- decenni	 del	 nostre	 segle,	 de	 línies	 monu-

cadéro,	 ara	 en curs de demolició,	 era	 el
la de	 1878	 els	 dos

mentals, clares i sòbries. També en aquesta
Imitat	 d'estil	 l'Exposició	 de	 s937	 roman 1Jn nauta a la Casa Blancaprincipal	 atractiu	 de	 ;

palaus a banda ¿ banda dels Champs IEIy- fidel a les tradicions de París : en cap me-

sées foren construïts per a la de I9oo.
no fou abandonat elFins al nostre segle

trópolis del món no es poden trobar, con-
servades	 intactes,	 tantes	 mostres	 d'unitat

de
Theodore Roosevelt,	 a án s	 en tem s de

pPanda,
torn de deu anys de les Exposicions inter- d'estil.	 A	 París,	 barris	 sencers	 ofereixen, se	 re	 escandalitzà	 els	 se

laconciutadansse
va	

re
sidència

rebent
, 

u s	 negre a 	 el	 Casa
nacionals de Par:s ; els trasbalsos de la nos- avui	 encara,	 l'aspecte	 de	 cinquanta	 anus

Blanca. 
tra època, guerra i postguerra, no perme-

com hand ésser-tien faustos esdeveniments
enrera.

La	 lluita	 més	 aferrissada	 per	 tal	 d'as- aAraA	 ha 	 el seu nebot	 l'actual	 resi -,est
a	 st

e
solir	aquesta	 unitat	 d'estil	 ha	 tingut	 lloc dent,	 repetit el	 est,	 atot an	 unaq	 p	 g	 g

ho les exposicions.
remarcable la vola,)- respecte al Trocadéro; hom ha respirat com udiència al boxador	 oe Louis, de les vica	 -

deltòries	 ual	 s'Iw J ocu at	 extensament,Es per aixà tant més
tat de cloure simbòlicament i definitivament, qui es treu un pes de sobre quan, a la fi,

fou	 la	 decisió	 d'enderrocar	 aquesta
q	 p-

aquests darrers tems, la premsa nordame-
en	 1931, 'el	 trist	 període	 de crisi	 que	 en
aquests moments sembla tendir a minvar, i

presa
construcció	 seudo-moresca.	 En	 comptesP	 p
d'aixà,	 els	 del	 mou	 Trocadéro	 pre-plans

ricana•
Es que Roosevelt no sols és un aficionat

començar	 una	 nova	 època	 assenyalant-la
senten una torre quadrada amb unes ales a la boxa, sinó que en la seva joventut ha-

amb una manifestació de la voluntat i ca-
de planta baixa, a banda i banda, de línies via boxat'i tot, i ara hy pogut més la seva

pacitat humanes. rectes.	 Davant	 de	 tot	 l'edifici,	 una	 gran afició que la idiosincràsica prevenció de tot
terrassa,	 des de la qual la mirada podrá ( americà envers la gent de color.

EXPOSICIÓ MUNDIAL D'ART 1 Tf;CNICA abastar tot el terreny de l'Exposició.	 Sota
la terrassa, buidat en el turó, l'enorme saló sortaL	 d e	 neussl	 tares

J
EI non i que s'ha triat per a l'Exposició de festes, capaç a bastament per a cinc mil

de 1937 és volgudament modest. Ha d'ésser
de l'art i de la técnica, peròuna exposició

I persones.
El	 retormador	 de	 Turquia,	 Kensal Ata-

darrera d'aquests dos noms s'amaga la ple- I MEsos DE PLAER I DE LLUM turk,	 Ira declarat sovint	 que no admet la
desigualtat	 per	 raons	 religioses	 o	 socials.

nitud de totes les branques de la vida, corn

més dominada per la tècnica, ¿ quemés va Des de la primavera a la tardor de 1931, I així un metge jueu d'fstansbul, el Dr. Sa-

- i aquest és el sentit profund de la lleno- regnaran la llum i el plaer. El plaer creador +nuel	 Abrevaya,	 és	 diputat	 al	 Parlament.

triada — hauria	 d'ésser	
penetrada

minació
¿laboriós, que haurà produït les construc- Però no hi representa pas la minoria jueva,

d'un esperit artístic,
1 

tions,	 que	 omplirà els	 halls,	 es	 barrejarà car a Turquia no hi lu	 minories,	 tots eis

I, en efecte, el programa de l'Exposició amb el més vibrant del parc de diversions. ciutadmu	 turcs són	 iguals	 davant la llei.

demostra que vol abastar tota l'amplitud de I per damunt de tot resplendirà la llum. I aviat potser hi haurà, essent Turquia una

la cuiltura I totes les realitzacions de la civi- De dia,	 la incomparable llum del	 cel de república	 laica,	 nwtrimonis	 entre	 jueus	 i

lització.	 Setanta-cinc seccions són	 reunides París;	 de	 nit,	 l'abundància	 dels	 jocs	 de musulmans, cosa que abans era impossible.

Al davant marxa destacat llum que atreuran tot el món	 a aquesta ,4 més a més, els jueus turcs adopten, se-
en catorze grups.
el	 de l'expressió espiritual, que reuneix manifestació de la cultura mundial.

noa	 es d
i	

duavuatnt 
turcs,

sn
sel	 l br llei,	 rktgrup

la	 ciència,	 literatura,	 el	 teatre,	 l'art,	 fa la (Copyright Mitropress) com 3lustafà Kemal es diu Ataturk.
música.

El pacifisme de Mónaco'

La supressió del petit exèrcit de Mònaco
és un esdeveniment adequat per ctls carica-
turistes.

Recordem que, un temps, les tropes del
petit ducat de Luxemburg excitaren la in-
ventiva dels humoristes.

Per exemple, un turista deia, sorprès, a
un luxemburguès :

—Té! Teniu un exèrcit, doncs?
—Es clar ! Si no el tinguéssim, qui ens

faria música els diumenges?

En pro de les ostres

El mutisme del Dr. Sclhacht

Hom atribueix al Dr. Schacht, timoner
de la nau de les firiances del Reich, aquesta
frase, dita a un grup d'industrials i finan-
cers:

—Senyors; m'és del tot impossible dir què
Passarà en 1936. Ja estaré prou content d'a-
guantar fins a cap d'any.

El fet és que el text del discurs de Schacht
no ha pogut ésser conegut íntegrament. Una
publicació que l'inseria ha estat severament
segrestada. Però es diu que n'han estat re-
mesos exemplars als Estats Units. També
es diu que els banquers americans han refu-
sat tot ajut financer a la banca del Reich
si prosseguien les persecucions anti jueves,
i que aquests mateixos banquers són els que
han gairebé obligat el Dr. Schacht a pronun-
ciar el discurs que tanta ressonància ha
tingut.

Després, Schacht s'ha a'efu	 ir ni-"una
j)araula a ningú, a concedir cap interviu.

Sóc—ha dit—l'home que no 25ot dir res,
però al qual es pregunti tot. a^...,N" ........ .... ...i...,..

El rei 'Carol, que segueix tenint al seu
costat la germanofilíssima Lupesco, no sem-
hia haver romas sord a les insissuacions
d'Alemanya, que al capdavall és el seu pafs
d'origen. No se sap ben bé de què parlaren
fa alguns mesos, a Sinaia, el rei de Ro-
mania i el regent Pau de Iugoslàvia. El
fet és que Titulesco va cuitar a assistir a
la darrera fase de les converses, i si alguna
cosa s'hi havia ordit, va reeixir a destor-
bar-ho. El ministre romanès té prou auto-
ritat per a fer prevaler la seva opinió, si
cal, sobre la del monarca. I Romania ha
seguit al costat de Txecoslovàquia.

El treball de la Wilhelmstrasse ha estat
més intens a Iugoslàvia. Stoyadinovitch,
successor de Jevitch en la presidència del
Consdll i en el ministeri d'Afers estrangers,
ha estat objecte de pressions formidables
per part dels emissaris hitlerians, desitjosos
d'obtenir almenys que Iugoslàvia es man-
tingués hostil a la U. R. S. S, Molts obs-
tacles ha pogut vèncer él cap del govern
del Regne dels Serbis, Croates I Eslovens,
però aquest no ha pogut superar-lo.

Així, en la reunió de Bled s'ha establert,
pel que fa a la U. R. S. S., que Txecos-
lovàquia i. Romania poden tenir-hi les re-
lacions que creguin millor, però Iugoslàvia
restarà a part. Fins a quan?

***

Benes, Titulesco i Stoyadinovitch, en la
conferència de la petita i tranquila ciutat
iugoslava, han examinat també alises pro
blemes, i en especial el referent al man-
teniment de la pau, per a la qual cosa s'ha

cregut necessari el pacte danub¿à, que s'ha
involucrat, no se sap com mi a on, amb
l'eventual restauració dels Habsburg.

S'han formulat vots perquè el pacte da-
nubià sigui altra vegada examinat I portat
a conclusió. Es cert que Mussolini té ara
altres preocupacions de major gravetat; però

hi ha altres països que podrien rependre
la iniciativa, si Itàlia l'ha abandonada.

La pau, segons els tres ministres, ha de
basar-se en la fidelitat a la S. de les N.
Reconeguem de bona gana que la deda-
ració dels membres del Consell executiu de
la Petita Entesa és molt lloable ; però ens
temem que Clemenceau va veure molt enlló
quan va dir que la S. de les N. era l'ex-
pressió del candor wilsonià, «perquè ha de
comptar únicame'tlt sobre l'honor, el senti-
ment del deure i la pura moral». Es clar
que Wilson, en aquell temps, no es figurava
que 'Europa donés l'exemple del retrocés
als temps medievals amb la Institució d'unes
quantes dictadures que no poden donar al-
tres resultats sinó conflictes més o menys
greus.

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA
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Aspectes del cinema
LA INVENCIÓ DEL DETALL

La sorpresa és un dels efectes teatrals i
cinematogràfics més eficaços. Chailot, que
sap de què va, deia en un memorable llibre,
que el malaguanyat Delluc li va dedicar fa
quinze anys, que el sorprenent és tan im-
portant com el contrast. I afegia que s'es-
força contínuament a crear l'imprevist
d'una manera nova, i a fer tot el contrari
d'allò que el públic espera.

Els americans no semblen haver fet gaire
cas d'aquestes paraules clarividents. Ni gota
de sorpresa, en. efecte, en els arguments de

blic esnob que omplia tots els Cineclubs i
Studios que hi havia escampats arreu d°Eu-
ropa. .Aleshores, a l'època no pas enyorada
de l'El Dorado i La Inhumana de Marcel
L'Herbier, del Cor fidel de Jean Epstein,
i d'altres monstruositats, les sobreimpres-
sions, els personatges cap per avall, les
coses tortes, l'alentit i !'accelerat, els f lous,
les deformacions pseudo-expressives, eren
la millor màscara per a dissimular la va-
cuïtat més total.

Afortunadament, tot allò ha passat a la
història. No del tat, però. Certs cultiva-
dors de ]'anomenat film d'art encara s'a-

Kay Francis i George Brent en «La vida és saborosa»

CAPOTOL
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Dos films d'estrena extraordinaris. • Avís: sessió contínua de 4 a 12'30
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E0oae tiire^Q	 La Biennal de Venècia
la davantera del qual figura W. C. Fie4ds.

Serà interessant també veure la primera
realització americana de Fritz Lang. Com
un director tan racialment teutó ha pogut
treballar a Hollywood? Es un film titulat
Els morts callen.

Katharine Hepburn reapareix en dues
pellícules, Sang gitana i Cors destroçats.
Veurem com es desenvolupa el destí d'a-
questa star tan bruscament elevada a la
màxima glorificació.

La novella The Fountain, de Chaities

La vídua alegre ; Mrchael Curtlz, L tinf ern
negre (Paul Muni) i El capità Blood (segons
Sabatini) ; Tay Garnett, La dansa dels rics ;.
Alfred SanteiÏi, Vanitat femenina.

a**

Entre la producció europea, podrem aven-
ar que veurem dos films russos, Viatges

de Gulliver i Ràdio Rússia Revista. Les
versions d'Amok feta per Ozy i de Maria
Chapdelaine feta per Duvivier. La Ufa ofe-
reix com a màximes produccions Amfitrió,
Barcarola i Joana d'Arc.

Veurem també Angela de Pagnol, Cent
dies, segons Un scenario de Mussolini, i
una bona colleació de films sobre vides de
músics (de moment sabem Bellini, Weber,
Schubert, Paganini, Mozart).

la	 majoria	 dels	 seus	 films.	 L'espectador treveixen a torturar-nos amb els mots d'a-
preveu el desenllaç als cinc minuts de pro- 1 quest vocabulari tan superflu	 com desuet.
jecció.	 El] i	 ella es coneixen	 a la primera I altres directors més normals, no per ab-
escena. 1 ja sabem que, passi el que passi, sència d'emoció, sinó perquè na saben ex-
i malgrat tots els obstacles que un escena- pEear-se	 sense	 recórrer-hi,	 encara	 usen	 i
rista pueril es complau a oposar a la seva abusen	 d'un	 supervivent	 d'aquells	 trucs
felicitat, es casaran	 a la darrera.	 No falla morts	 i	enterrats :	]'encadenat a base del
mai.	 Films excellents no constitueixen l'es- fas.	 Aquest procediment d'impotent no	 fa
pecada_ excepció de la regla general.	 I una més que trossejar la narració i interrompre
pellícula tan recomanable sota tots els as el desenvolupament de l'acció. Un crític ha
pactes com Succeí una nit,	 per exemple, dit que aquests fosos	 són .per	 a 1'especta-
no ens oferia tampoc un desenllaç inesperat. dor el que són a la carretera, per a l'auto-

Però ara ve el bo. 1 el paradoxal.	 Mal- ; mobilista,	 dls	 passos	 a	 nivell.	 Exacte.
grat aquesta absència total de sorpresa en Exacte i enginyós.
les	 historietes	 nècies	 del	 cinema	 americà, 1	 Els bons directors, per contra, saben ex-
aquestes	 ens	 diverteixen	 de	 valent,	 i	 les pressar-se sense necessitat d'emprar aquests
seguim amb gust des que comencen	 fins procediments	 .arbitraris	 i	 entrebanoadors.
que	 s'acaben.	 A	 què	 és	 deguda	 aquesta Saben	 prescindir	 de	 virtuosismes	 injustifi-
proesa?	 Simplement a la manera amena, cats. Saben explicar amb suprema simplici-
ameníssima,	 de	 servir-nos	 aquests	 argu- tat unes narracions en ges quals les peripè-
ments estandarditzats. cíes s'encadenen sense sotracs, i on el curs

Un xisto dolent cantat per una persona del temps és expressat, no amb fosos, sinó
graciosa ens fa riure a desgrat de la seva amb la	 senzilla juxtaposició d'imatges, ca-
poca-solta. Una María de la 0 • 	 una Ro- dascuna de les quals porta, com un rellotge,
sao, cançonetes arxisentides, setmana dame- la seva hora, o, com un full de calendarci,

ra setmana, dia darrera dia, ais cafés con- la seva data.
certs, als celoberts... 	 i al carrer tocades pels Aquesta	 normalitat,	 amputada	 de	 jocs
pianos de maneta, ens semblen noves de de mans tècnics, que només fan feliços els
trinca, i no ens donen la sensació de ja es- clients dels Cineclubs, si encara en queden,

coltades, quan les canten i les mimen una I i quatre petits amateurs tan únsigmficants
Pastora Imperio o una Encarnita Castro, com pretensiosos, ens ha llegat més d'una

El mateix direm dels americans que pòs- obra mestra, entre les quals posaríem Furs
seeixen	 com	 ningú	 el	 secret	 d'amenitzar humans,	 Imitació de la vida,	 Qu é. hi ha,
unes històries	 arxivistes amb	 vives i espi- Nellie?, IEl sopar dels acusats,	 etc.	 I,	 més
rituals	 variacions,	 amb	 episodis	 plens	 de recentment, aquest ofici reduït a l'essencial,
fantasia,	 amb	 anècdotes	 plenes d'humor, a la mínima expressió, que renuncia a les
que posseeixen com ningú la invenció del proeses	 tècniques	 per	 a	 posar-se al	 servei
detall.	 Amb	 oetits	 detalls	 sense	 importàn- d'un	 tema,	 aquest	 ofici	 sobri,	 ha	 assolit,
cia, donen un matís nou a l'escena més gas- diuen, el grau més alt de despullament en
tada i salven els arguments més destarotats, un film de la Warner, La vida és saborosa,

RcEs amb bons sentiments que es fa lite- dirigit per Frank Borzage, i interpretat per
ratura dolenta», ha dit paradoxalment, qua- Kay Francis i George Brent, que veurem
si	 escandalosament,	 Gide.	 Es	 amb	 argu- la pròxima temporada, i en el qual el gran

ments dolents que fan bon cinema, podríem director	 tracta	 a	 fons	 el	 tema	 que havia
dir dels americans. esbossat en Furs humans : la unió de fa

Qluin art meravellós, el cinema, ha excla- dona reflexiva i el bohemi.	 Heus aquí el
mat	 un	 crític,	 que ens	 encisa	 amb histo- que	 diu	 G.	 Champeaux d'aquesta tècnica
rietes ! normalíssima, que no es veu ni s'endevina

«Aquí,	 la	 tècnica cinematogràfica ;	 en	 el
'5 	 a
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sentit corrent del mot, esdevé quantitat ne-

gligible.	 Els	 efectes	 purament	 visuals	 hi

Katharine Hepburn, John Beal i Charles Boyer en «Break of Hearts», film di-
rigit per Phili Moeller

ponent d'una temporada l'acaparen homes
ahir desconeguts (Capra, Cukor...).

D'ací la impossibilitat de fer pronòstics.
Tan difícil, que el més còmode seria per
nosaltres donar als nostres lectors una cò-
pia de les llistes que des cases han posat
a la nostra mà. Molt còmode, potser massa.
f és per això que insistim em la .pertinència
de donar un extracte d'aquestes llistes, si
més no perquè no tenim lloc per a més
un extracte a base de seleccionar uns quants
títols que ens inspiren més confiança, donar
almenys els títols que, sense falta, tenim
intenció d'anar a veure pel nostre gust
propi.

Com sempre, els consellers són els noms
dels directors, les informacions prèvies de
la premsa de fora i les informacions con-
fidencia'ls que hem pogut recollir dels amics
que tenim a les cases de cinema, amics
que saben que amb nosaltres no hi ha altre
camí possible que el de la sinceritat.

Persistim creient que la nostra informació
és problemàtica. Hi haurà—no podran fal-
tar-hi—grans decepcions i també grans sor-
preses. D'això darrer ens refiem !

Morgan, ha inspirat una pelllcuila de John
Cromwell que podrem veure amb el títol
de Fidel i pecadora.

Hi haurà naturalment films musicals a
dojo. !El gran Fred Astaire reapareix en
Roberta i L'alegre divorciada. 'El ball El
continental, que avui és el disc de música
americana més sonat, és un número mu-
sical d'aquest film.

La Warner, especialitzada en el gènere,
pel seu compte presenta Por unos ojos ne-
gros (En caliente), Casino de París i Vam

-piresses 1936.
Hi haurà films policíacs també a dojo,

signats per J. Walter Rube^n, W. S. Van
Dyke, Fd. Marín, Harry Beaumont, Jack
Conway, etc.

I heus ací per avui uns quants títols més,
precedits del nom dels directors. Hem d'ad-
vertir que falten dades de cases tan im-
portants com la Universal, 1.a Paramount
i la Fox, que oferirem la setmana entrant

R. Boleslawsky, El vel pintat (segans
Somerset Maugham) ; Clarenoe Brown, En-
cadenada ; W. K. Howard, La tela d'a-
ranya i Vanessa ; Archie Mayo, L'home de
les dues cares (Ed. Robinson) ; Frank Bor

-zage, La vida és saborosa; Ernst Lubitsch,

Seguramont que veurem el nou film de
Chaplin. Tindrem films curts de 'Harry
Langdon i Harold Llovd reapareixerà en
una pellícula titulada La Via Làctia. Hi
haurà films de W. C. Fields i almenys un
parell de llarg metratge de Stan laurel i
Oliver Hardy. I veurem també el darrer
film de René Clair L'últim, milionari. Això
quant al cinema còmic o d'humor.

De Ki^ng Vidor hi ha Nit de noces. De
Rouben Mamoulian, a més d'una moya ver-
sió de Resurrecció de Tolstoi que ací es,
projectarà amb el títol de Vivamos de nuevo,;
hi ha Fira de Vanitats, un gran film en
colors inspirat en la molt coneguda novella
de Thackeray.

Entre els films de prestigi segur hi ha
Passaport a la fama de John Ford, del
quail ja s'ha parlat en aquesta pàgina (ar-
tid!e d'A. A. Artís). Del mateix director—
un veterà!—.hi ha també El Delator.

De Frank Capra tindrem dos films : Es-
trictament confidencial i Serenata blava.

Un altre film de referències de tot crèdit
és Una nit d'amor, de Victor Schertzinger,
un assaig molt afortunat de cinema mu-
si6al.

Richard Boleslawsky, un home capaç de
films intensos com Tempestat a l'albado,
el mateix que de films d'humor com Amanís
fugitius, ens ofereix una versió ameri-
cana d'Els Miserables (amb F. March i
Ch. Laushton) i Clive de l'India, una epo-
peia de la conquista anglesa de ]'India.

El gran George Aniss ens oferirà un
Wellington i un Richelieu. Aquest darrer
és un film de Rowland V. Lee.

D'Alexander Korda, la màxima figura
ara del cinema anglès, hi haurà D'ací cent
anys, fantasia cinematogràfica original de
H. G. Wells, i La pimpinella escarlata, se-
gons la tan coneguda novella ele la Baro-
nessa d iOh-czy.

Entre els films que ens fan de debò
illusió i que esperem amb impaciència, hi
ha naturalment en primera fila, i potser
és per aquí que havíenl d'haver començat,
El somni d'una nit d'estiu. ''Es una pdi-
lícula, aquesta de Mas Reinhardt, de la
qual haurem de parlar molt ací i per això
no volem insistir. Esperem així mateix•
Sequoia, de Chester Franklin—un film que
no pot fallar—, i la versió que Gregory
Cukor ha fet del David Copperfield, se-
cundat per un repartiment formidable, a

La setmana entrant completarem aquesta
informació amb uns quants títols més. In-
completa continuarà essent-ho, però pre-
guem els nostres lectors que no siguin In-
justos amb les llacunes que potser hauran
remarcat avui, puix que prometem—espe-
rant tenir les dades que ens falten--com-
pletar la curta llista amb els títols que re-
clamen ésser-hi amb justícia.

P.

IEs incontestable que .abans, en el cinema
mut, els valors eren més fixos i de més
durada. D'ençà del so em la seva triple
modalitat de sorolls, paraules i música, les
coses s'han complicat enormement, el ci-
nema és amb major intensitat un problema
de collaboració, i d'ací ve que orientar-se
en el món de la producció hagi esdevingut
més difícil que mai. Directors i intèrprets
s'han multiplicat ; els millors prestigis s'e-
clipsen sobtadament (Griffith, Niblo, Cru

-ze...), i en canvi, de sobte, el màxim ex-
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La Biennal es celebra ara, per voluntat
de Mussolini, cada any. Però per ara en-
cara no ha canviat de nom.

Itàlia hi ha concorregut amb El passa-
^ort roig i Les sabates dins la neu, film de
guerra; Austria, amb dues pellícules molt
bones : E¢isodi i L'Altre que és en nosal-
Ires ; Anglaterra, amb Borzano, que ha tin-
gut gran èxit.

Alemanya ha volgut fer propaganda i ha
tingut molta cura de la presentació dels
films. Són aquests Tu per a mi i jo per a tu,
Peer Gynt, El triomf de la voluntat i 'Els
dos reis.

De la producció francesa, han agradat
Crim i càstig, La Mascota i El viatge im-
1revist. Tovarich passà desapercebut i Ma-
nc des Angoisses fou xiulat.

Noficies curíes
A Viena ha mart el conegut arquitecte i

escenògraf Oscar Strand, professor de l'A-
cadèmia d'Art iautor de les decoracions del
film Mascarada.

—Es diu que René Sti té la intenció de
rodar una nova versió de Le Rouge et le
Noir de Stendhal.

—Thalber ,g vol dur a la pantalla la lle-
genda dels cavallers de la Taula Rodona.

—Tres obres de Duvernois que seran ob-
jecte d'adaptació cinematogràfica : Les
Sceurs Hortensia, Toi et Moi i Edgar.

—JEl drama de Mayerling serà filmat,
amb Anatole Litvak de director i Charles
Boyer de protagonista. No es diu encara
a qui escaurà el paper de Maria Vetsera.

—Jean Parker és a Londres, car té el
principal paper femení en The Laying of

the Glourie Ghost, film de René Clair.
—Qui i què no s'adaptarà al cinema?

Yves _Mirande és l'autor de lla versió cine-
matogràfica de La Pucelle de Belleville, de
l'oblidat Pul de Kock. Dos dels principals
intèrprets seran Danielle Darrieux i Alerme.

El film anglès de René Clair
René Clair, el més original dels directors,

ha començat ja el seu primer film anglès,
que duu el nom de The Laying of the Glou-
rie Ghost (El Fantasma de Glourtie). L'ar-
gument, d'allò més novellesc, obra del ma-
teix René Clair i Robert Sherwood, és din-
tre el to de Sous les toits de Paris i Liliom.,

«He dubtat molt abans de transformar él
meu personatge principal—ha declarat René
Clair—. M'agradava aquell fantasma in-
atrapable i maliciós. Però ja compendreu
que un fantasma no pot ésser l'heroi d'un

Jean Parker

film. Uin fantasma no pot estimar, ni men-

j ar, ni intrigar. Només pot esmunyir -se, apa
-rèixer i desaparèixer, i això és molt enfa-

dós per a un actor.))
Els principals protagonistes de la pellícula

de René Clair són Robert Donat 1 Jean
Parker, i l'autor es mostra encantat d'ha-

ver-los escollit i de treballar a Anglaterra.

Des del setembre, compreu el 15 de cada mes

CINE - STAR
magazine einematográfic

Dèiem fa poc que Cecil B. de Mille ne-
cessita amuntegar pacotilla de basar per
tal d'amagar la seva indigència espiritual
i la dels fantotxes que posa en escena.

Doncs bé : altres directors intentem dissi-
mular aquesta indigència, tot i enlluernant
el públic amb els focs d'artifici de compli-
cats virtuosismes tècnics. Pretenen amagar
la seva absència d'humanitat, de psicolo-
gia, amb el simple truc de cambra o de la-
boratori.

Anys enrera, aquest esteticisme era ado-
rat per tots aquells realitzadors que, sense
idees ni sentiments, no tercian altre remei
que lliurar-se a uns màlabarismes, que
aplaudia, i qualificava de genials, el pú-

serien tan desplaçats com, en una novella
psicològica, els efectes d'estil. Tot és en e1
caràcter revellador de les escenes i el poder
de suggestió dels actors. La fórmula de La
vida és saborosa, és la fórmula de Viatge
d'anada i de Back Street : la més gran in-
tensitat pel suprem despullat de l'expressió.
Un stendhalià diria que també hi ha un
astil codi civil del cinema.))

SEBASTIÀ GASCH
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aleshores interpretava Maria Guerrero són
momificats en l'oblit més absolut i més
gèlid, no pot sorpendre'ns, doncs, que es

	

Es el 1887 que Feliu i Codina, després	 resistís a interpretar, pel pretext o la te-

	

d'haver-hi estat ja un parell de vegades, es	 mença que fos, la protagonista encara vi-
fixa definitivament a Madrid. Esdevé redac- vent de La Dolores. No era pas ella sola

	

tor d'Iberia, on és encarregat de feines tan	 qui no hi sentia confiança. Tan poca n'ins-
diferents com l'article de fons i la crítica piraya a ningú, que La Dolores, com és
de teatres. 'El periodisme espamyol, com el sabut, va ésser estrenada un diumenge a
català, ha exigit sempre aquesta activitat la tarda—el lo de novembre de i8g2—al
dispersadora d'activitats. Tothom hi serveix teatre Novetats, de Barcelona, lEls actors,
per a tot. Molt pocs hi donen tot el seu ren- encara, mentre la representaven s'hi mostra

-diment per manca d'especialització. Feliu i
Codina es sortí de totes dues activitats d'u-
na manera brillant. Aleshores tenia qua-
ranta anys. Juan Barco, en els seus allu-
dits apunts biogràfics, ens e1 descriu com
un home alt, però que semblava baix de tan
obès, amb les cames massa fràgils per al
cos. E1 cap gros, potent, iEl coll curt i car-
nós. 'Els ulls molt miops i de mirada dolça.
Quan treballava, inclinat damunt del pa-
per, sense alçar mai el cap, tenia—diu—al-
guna cosa de la lenta fecunditat del bou.

A Madrid, doncs, Feliu i Codina sapigué
situar-se. La seva carrera, però, no fou
mancada d'obstacles. La seva primera es-
trena, El gra de mese, traduït amb e1 títol
de Al buen callar... fou, com ja hem dit,
un fracàs. Un libro viejo tingué millor aco-
l li da, sobretot per la crítica. La Pardo Ba-
zán en el seu Teatro Crítico hi veu una
de les obres més ben fetes que, de molt de
temps ençà, s'havien estrenat a Madrid.
L'èxit no satisféu, però, les esperances de
l'autor. Quant a La Dolores, en la qual
posava tantes esperances i ben fonamenta-
des, no trobà pas, com és sabut, el camí
lliure. L'havia escrita quan encara era a
Barcelona. De primer la idea s'havia con-
eretat en un romanço. Després en féu tema
d'una sarsuela. El mestre Cereeeda, perd, a
qui n'havia lliurada, no acabava de posar-hi
mai la música. Cansat d'esperar, va con-
vertir-la en drama, Maria Guerrero retin-
gué l'obra molt de temps en el seu poder
sense decidir-se a donar-la . Per a interpre-
tar la protagonista havia de sortir a esce-
na vestida de criada, i això no la seduïa.
Aquests escrúpols foren després, natural-
ment, titllats de ridículs. Però quantes ve-
gades els temors, els dubtes que han assal-
tat un artista, abans de decidir-se a llan-
çar una obra, no són justificats! Els de
María Guerrero ho eren a bastament. Cal
pensar quim era l'estat dol teatre espanyol,
del pobre teatre espanyol d'aleshores. Del
que es tenia, sobretot, per gran teatre, que
era el teatre dramàtic, naturalment. Eche-
garay, amb el seu subromanticisme, hi im-
perava. Tot eren drames de levita, amb pas-
sions convencionals d'una fredor mortuòria
i amb la seva abominable expressió emfà-
tica. Cap mica de calor, de veritat, de grà-
cia duténtica no feia tremolar aquelles bam-
balines estantisses del teatre castellà d'a-
leshores. Superior al teatre català d'aquells
moments per la cultura, per l'idioma, per
la mateixá traça a construir les obres, per
l'estil dels comediants, per la presentació, li
era inferior per la vida. Ben garbellat, pot

-ser encara és preferible el Frederic Soler de
la millor època a l'Echegaray dels moments
apoteòsics. El contrast amb l'obra de Feliu
i Colina era, doncs, certament, violent,
desconcertant. Amb La Dolores Feliu i Co-
dina feia entrar un doli de sang bulle ..lta a
l'escena castellana ; hi feia entrar un en-
bient viu i popular. Feliu i Codina, amb
La Dolores, era, certament, un ronlàntic
encara. Però ací romanticisme ja no pot
pendre's, com en Echegaray, per sinònim
de fals, Avui que els sentiments cl'inlerio-
ritat són més estudiats, pot compendre's
millor encara tota la veritat del gest d'aquell
minyó, protagonista de l'obra de Feliu, que,
befat per tothom per la seva aparent feble-
sa, per la seva situació d'estudiant de ca-
pellà, té un dia un gest homicida per vindi-
car la dona que estima—i en el fans, per
vindicar-se ell mateix.

Avui que gairebé tots els personatges que

NERVIOSOS!I
Prou de patir indtllment, gràcies a les acreditades

6BAGEES POTENCIALS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neurastènia 
Impotencia (en totes les seva. mantstadons),
cal de cap, c.a.emenf mnfat, perd.. d.

memdrie, verfíoens,fadiga aorpo:al, tremolor., di.pipsia nenia.
sa, pelpUacions, bif.rieme i fra.forns nerviosos en general d. le.
dones i lefa als freefo*s orgàules que tinNin per cawa e ori¡en ea¡ote.
ment narvib..

Le. Gragees potenclals del Dr. Solvré,
m{s que un medicnment són un elemenf eaendal del cervell, medul'le i fof el s istema nerviós, nene•

cent el vigor ee:oel propi de ceda`, conaervmf la aeluf I prolongant le vid., indicades especialment ela sego.

faú en le uva Joventut p r tota mena d'eXeenos, als que verifique treballs eeceseius, tant H.lcu com moral.

o inésl Iecfusle. esportlrtes, bornea de dln cies, flnane3en, sr(irtu, comeráanü, indurfxtals, pena don, etc.,

aconseguint camp)), smb les Grageea pofancid. dol Dr. Soivri, fot. el. esforços o eremids tldlment

l dlap.s.ot l'urranisne par repeadre'ls sovint 1 amb el m{rin reaulfsE, arribant a 1'estrema vallen 1 sense

violentar Porrsníeme amis energ4n pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer•se'n

Ysnda a 6'60 ates, flasc& en toles les principals lsrmàcles d'Espssya, Porhlga l I AmE9 ci

NOTA. —Dhipt+t•w r rreanebet 015 pu. an teplb de ronce por el rrsego Ig o Ofki, Laboratorio 3dlo•

farq. carrer del Ter, 18. Barcelona, nóre. iroN, ea JJi r. rglkafk , •óre (o. .e, dueeroflfamsnt f tauoro.

,n td.erw.r a.larre

talana, en la seva totalitat, no pot ésser
expressada sinó en català precisament. IEl
mateix Feliu i Codina que escriví en cas-
tellà La Dolores no hi hauria pogut escriu-
re Els fadrins externs o qualsevol altra de
les seves obres en les quals reflecteix més
els nostres particularismes o, simplement,
la vida rural. !Ell mateix, que intentà incor-
porar altres obres seves al castellà, no ho
intentà amb aquestes. Les hauria pogut tra-
duir, certament, Però Feliu i Codina no hi
volia passar traduït, ans com a un aut8n-

tic autor de llengua castellana. Es possible
que ell tot això no arribés a formular-s'ho.
Però en tenia ]'instint. I un instint tan cer-
ter que no sols ano se li acudí tampoc d'es-
criure en català La Dolores, que hauria
ressonat en fals, ans fa que en el seu cas -

tellà hi siguin reflectides tes formes dialec-
tals del país de la protagonista. Per ado-
nar-se ben bé de l'accent de veritat que
això donaria a la seva obra potser calia,
aleshores a la península, ésser català.

Amb l'idioma castellà, doncs —i això pot-
ser és el que va fer muntar de to, fins in-
conscientment, la seva producció—, es tro

-bava amb un instrument més malleablP. La
flexibilitat, la facilitat, la mateixa perfec-
ció dels models antics que encara podia
proposar-se, li prestaven i!é i ales. 1 la seva
complaença per la frase popular, per la fiase
plàstica que fa viure un caràct.r• i un am-
bient, i que mentre escrlvii en catáià 1L-
bligava a recollir expressions d'un gust dub-

tós, tot el mostrari de parracs pintorescos
d'una llengua corrompuda, en castellà, idio-
ma fixat i gairebé sense problemes, li feia
trobar expressions vivíssimes sense que la
puresa, l'eufonia i el bon gust se'm ressen-
tissin. El seu castellà fins podia, per això
mateix, i per contrast amb l'èmfasi mor-
tuori que aleshores predominava a l'escena
castellana, semblar més viu, més fresc i
més flexible que el dels autors castellans
contemporanis seus.

Però possibllement no és solament el canvi
d'idioma el que el va influir a superarse.
Sembla que gairebé tots els nostres apòsta-
tes en el moment d'abando 'nar el país, tin-
guin com consciència que van a empendre
una lluita més dura, a trobar-se amb un pú-
blic anés exigent, a participar d'una cultura
més noble i refinada. Abandonen aleshores
els «Ja està bé !» i els «Ja n'hi ha prou!tt
desmanegats i casolans i es tornen més exi-
gents amb ells mateixos. Això és dolorós i
fa una mica de rubor d'explicar-ho. Però
som ja prou forts, ens sembla, perquè ens
diguem la veritat. Si no entre els apòstates,
entre els que van i vénen, cal trobar-se amb
esperits com el de Josep Carner, per veure
que reserven el millor del seu esforç per a
Catalunya. Altrament, en el cas de Feliu i
Codina poden considerar-se encara condi-
cions externes a ell mateix que podien con-
tribuir a excitar i a deixar córrer més lliu-
rement la seva imaginació en pensar en

1
 l'escena castellana : no .haver de pensar tant

en les limitacions dels actors, ni en la misè-
ria de l'escenari.

El més curiós, però, de l'apostasia de
Feliu i Codina és que si la literatura caste-
llana té damunt d'ell una tan forta atracció
i influència, ell, per la seva banda, influirà
d'una manera decisiva la marxa del teatre
castellà. La Dolodres, tot i reflectir tan viva-
merlt l'ambient d'un poble aragonès, tot i
ésser pel tema com el model concret de
l'espanyolada — dos homes fent-s'ho a ga-
nivetades per la dona que estimen —, és,
en realitat, la dramàtica catalana, en es-
perit, que triomfa a la capital d'Espanya,
La Dolores és, per la seva força, per la
manera de reflectir l'ambient, per la con-
dició dels personatges, per la seva poesia,
el que començava a ésser, el que volia ésser,
sobretot, el drama rural català. La gran
obra que per circumstàncies de medi, de
temps i personals no podia donar a la nos-
tra escena, Feliu i Codina la donava a
l'escena castellana.

DoMèNEC GUANSE
(.Segueix a la página 8)
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Catalunya )) )

ven molt desmenjats, i fou una veu del pú-
blic que els advertí del valor de l'obr.a i els
estimulà a representar-la amb més fervor.
Altrament, és sabut l'entusiasme que des-
prés Maria Guerrero 'hi posà i la llegenda
que vol que, de la persistència a interpre-
tar-la, li quedés per sempre, en l'accent, el
deix aragonès de la protagonista.

L'important, però, de l'apostasia de Fe-
liu i Codina no és que La Dolores fos una
gran obra. L'important és que superava de
molt tot el que Feliu i Codina havia escrit
en català. I heus ací un fet que sembla
demostrar que no és del tot exacte aquella
teoria segons la qual als catalans els és gai-
rebé impossible d'expressar-se en castellà.
Teoria evidentment. exagerada i que, porta-
da a l'exrrem, restbita en realitat un de tants
mites creats perla nostra timidesa aiacio-
nal. Tot tímid, tant individu com poble, ten-
dcix a la `mitomania, a crear-se un pano-
rama mitològic que s'adigui amb la seva
sensibilitat malaltissa. No gosàvem afirmar
la nostra voluntat de no servir-nos, per es-
perit i fidelitat nacionals, sinó del nostre
idioma, i ens vam inventar el pretext de
no poder. Es clar que aquells que ens en fan
retret semblen haver-se complagut que
realment no poguéssim. Si en lloc de ca-
ricaturitzar els esforços—cosa que no ha fet
mai cap veritable , imperialista--de Catalu-
nya per a deixar-se assimilar, haguessin
creat, quan era temps, veritables universi-
tats, possiblement els catalans parlaríem un
castellà magnífic i els escriptors haurien
renunciat afer-se o millor a refer-se un ims-
trument autòcton d'expressió. Sense voler
hauríem renunciat, però, a possibilitats que
avui ens són molt cares.

Que l'adaptació de Feliu i Codina fou
perfecta ho demostren, més que l'èxit del
moment, els elogis que en resten. Els elo-
gis per exemple de la Pardo Bazán o de
Clarín, segons el qual, on La Dolores ni el
més intransigent no podria trobar el més
mínim defecte. 0 1'exdlamació d'IEchega-
ray, en preguntar-se tot parodiant el que
Cervantes digué dels Argensola : Qui és
aquest català que ha vingut a Castella a
onsenvar-nos castellà?

Però si no hi ha impossibilitat real, per a
un català, d'expressar-se en un altre idio-
ma que el propi, és evident que la vida ca-

aAux Jardins de Murcie» de Feliu i Codina (adaptació frencesq de Carlos de
Batlle i Antonin Lavergne), representats a París

AL PARADIS TERRENAL

La serp. — Meaja, Eva. Té moltes vita-
mines.

CANÒDROM GUINARDÓ
CURSES DE LLEBRERS
Tots els dimarts f dijous nit

1 dissabtes i diumenges, tarda i nit.
PISCINA GUINARDÓ

oberta al públic a partir de les 8 del mati.
Enfrada general, 0'50 pies.

Entrada al recinfe i preferència,
una peesefa.

Mitjans de comunicació: Autobusos Roca,
sortida del carrer de Pelayo.

Autobusos Lesseps-Avinguda de Maragall.
Tramvies d'Horta.

Taxis col lectius de la Plaça Catalunya.
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EL. TEATRE
ELS APOSTATES: EL CAS FELIU 1 CODINA

	
LA FI D'UN TEATRE

Sant ere el comerciant f racassatp^Feliu	 ì	 Codina 	 a	 Madrid Abañs els professionals de la llàgrima no dem que en un dels darrers vodevils sonors
s'emparin del cas Santpere i a base d'ell
ens vuilguin diagnosticar, una vegada més,
l'agonia del teatre català, ens permetrem
fer unes quantes consideracions al vol-
tant seu.

En Santpere es passa amb bous i es-
quelles, com a actor, com a director i com
a empresari, a la revista castellana ; car,
segons declaració pròpia, està cansat de
perdre diners fent català a 1^Espanyol.

Ho creiem perfectament. Ho creiem, per-
què aquests darrers anys hem estat testi

-monis del naufragi d'aquella companyia de
]''Espanyol, naufragi produït enmig de la
indiferència del públic, ol mateix públic que
en altres temps havia demostrat per a En
Santpere i els seus comediants un afecte
particularíssim.

Pot dir-se ben bé que la fi de l'LEspanyol
començà amb La Reina ha relliscat. Sem-
bla mentida el mal que pot fer un èxit!
EI d'aquesta obra fou un d'aquells èxits
agabelladors, que de tant en tant es pro-
dueixen al teatre, i dels quals no hi ha
ningú capaç de determinar les causes.

En ehl remolí de La Reina ha relliscat,
En Santpere hi va perdre la carta de na-
vegar. Des d'aleshores, la nau de l'Es-
panyol va anar a la deriva. Creien que amb
el «vodevil sonor, havien trobat un gè-
nere, quan en realitat només havien trobat
una obra.

Una darrera l'altra, intentaren repetir
cinc o sis vegades el cop de La Reina ha
relliscat. Per ]'escenari de l'Espanyol co-
mençaren a desfiQ.ar reines, reis, prínceps,
ministres i generals... I l'èxit no es repetia.
Ningú no sabia per què aquests vodevils so-
nors no agradaven. Però la realitat és que
tampoc Lnilngú no sabia exactament per qué
havia agradat el primer. Tan dolent era
l'un com els altres.

Obsessionada pel vodevil sonor, l'empresa
de l'Espanyol 'abandonà els gèneres teatrals
que en altres temps havien bastit la clien-
tela del teatre. 'El sainet, el melodrama, la
comèdia realista, gairebé el vodevil «mut)) ,
per adaptar-nos a la terminologia de la
casa.

L'Espanyol havia estat el teatre barceloní
més caracteritzat. El que comptava amb un
públic més vast, car el freqüentaven tots els
sectors socials. Fins i tot hi anava la po-
blació barcelonina no catalana.

Però això era en el temps que a l'Espa-
nvo1 s'hi feia teatre. Teatre bo o dolent,
no anem a discutir. Però, teatre. IEl temps
dels èxits de 1'Amichatis i d'En Màntua.
Dels vodevils que es feren famosos. Dels
èxits de ]'Alfons Roure saineter, quan Mi-
RAuca cotice I a aquest, per votació popu-
lar, un premi destinat a la millor comèdia
catalana de I'any.

Aleshores, a 1°Espanyol també hi havia
companyia. En el seu escenari triomfaren
Q'Assumpció Casals i la Visita Lòpez, dues
de les .nostres autèntiques primeres actrius.
Després, per raons que no són del cas, IEn
Santpere arribà a prescindir de la primera
actriu.

I així volia fer comèdia ! 0, pitjor enca-
ra, volia fer vodevil. A tot arreu del món,
la base del vodevil resideix en les dones
boniques, en alguna artista d'una gran sug-
gestió damunt del públic. Només atxf poden
Imposar-se obres insignificants, fabricades
com vestits de confecció. Del sex-ap¢ea1 de
les actrius de l'Espanyol, la galanteria ens
priva de parlar-ne.

EI vodevil sonor, a ]'Espanyol, acabà en
revista. En revista si fa o no fa del tipus
que nosaltres en diem madrileny. Un argu-
mont idiota, a propòsit perquè els primers
actors puguin fer pallassades, i de tant en
tant, sense més ni més, fer sortir una ren-
glera de noies a exhibir les cuixes.

Posat en aquest terreny, l'iEspanyol esta-
va irremeiablement batut pels altres teatres
que a Barcelona conreaven la revista. Al
Còmic, al Principal, al Victòria, els argu-
ments tenien més gràcia, la música era
més original, la presentació més fastuosa,
les dunes eren incomparablement superiors
a les de la companyia d'En Santpere. Les
revistes de l'Espanyol respiraven misèria
pels quatre costats.

Naturalment, el públic ,no hi anava. Els
escassos espectadors s'hi ensopien. Recor-

(Marc'Aurelio, Roma)

LLORCHI
^_..^

RAMBLA DE LES FLOR S3O
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BEL ((COMPLEX D'uELEcTRAn

La publicació de Gualba, la de mil veus,
d'Eugeni Ors, obreta que té per tema l'in-
cest, fa arribar també a Catalunya un mo-
tiu literari que sembla molt de moda •a
Europa (potser a conseqüència de la divul-
gació de la psicoanàlisi de Freud). Es parla
del )(complex d'Electrau, de la filla ena-

Jung

morada de son pare ; s'oblida, però, massa
sovint que àdhuc el mateix Jung, creador
d'aquest terme anàleg al «complex d'Edipe
de Freud, reconeix que la primera relació

que hom té en aquest món és sempre la
amb la mare, qualsevulla que sigui el sexe
de ]'infant. L'anomenat «complex d'EIe -
trae no és dones, mi pels mateixos psico-
analítics, equivalent de cap manera al «com

-plex d'Edipn, i no justifica pas del tot, mi
molt menys, l'interès que a tot .arreu d'Eu-
ropa es dedica a aquest tema. L'incest com
a tema literari té encara menys justificació,
exceptuant el cas d'ésser tractat amb tanta
mestria com ho féu Thomas Mann en una
novelleta que de (l'original alemany mamés
es tiraren pocs exemplars per a bibliòfil
és, abans que res, un símptoma, un fe-
nomen morbós del nerviosisme col.lectiu de

, la post-guerra.

IEL MOTIU A CATALUNYA

L'actualitat literaria

"David' Golder"

Amb un retard d'un parell d'anys, ben
bé, aquesta novel.la de la russa francltzada
Irene Némirovski, que féu un debut molt
brillant amb ella, ens ha estat presentada
per Proa, en la traducció catalana de Mel

-cior Font, molt correcta i ben resolta. IEs
una novella interessant, que pinta un sec-
tor de societat tèrbol i opulent, i que des-
criu un tipus d'home de presa, com en diuen
ara, a l'hora de la seva decadència, ple de
magnífics rampells de ràbia i de tristesa,
i una noia moderna, absolutament amoral.
En conjunt dóna, com he indicat, aquesta
sensació de retard : el món actual camina
tan de pressa i els èxits de moda canvien
tan sovint!

Noves de Miquel Llor
En un accident d'automòbil, gens espec-

tacular, Miquel Llor tingué la desgràcia de
trencar-se el braç dret. Uina invalidesa d'uns
mesos, finida sortosament, l'ha tingut allu-
nyat de la literatura. Un dia d'aquests l'he
trobat, totalment restablert, i m'ha comuni-
cat una nova : està fent una novella que
sota el títol aproximat de La revenja dels
Sants, serà una continuació de Laura. El
tema de l'obra i el talent del nostre novel-
lista permeten d'esperar una obra interes-
sant, que prou convé per a les lletres cata-
lanes.

R. T. M.

temps i diners.

Si voleu aprendre bé i de pressa

qualsevol dels setze idiomes que més

necessiteu al costat del català, dema-

neu tot seguit, sense cap cost ni com-

promís, el prospecte LINGUAPHO-

NE, i us orientareu.

Ni hi ha estudi que presenti més en-

trebancs i trencacolls que l'estudi d'un

idioma estranger. El LINGUAPHONE

us dirà la veritat universal sobre aques-

ta necessitat, també universal moder-

na, d'aprendre idiomes. Onsevulla que

visqueu, i siguin les que siguin les

vostres ocupacions, podeu aprendre

idiomes estrangers de pressa i bé pel

procediment LINGUAPHONE. De-

maneu tot seguit el prospecte gratuit

a l'INSTITUT ((LINGUAPHONE))

per a Catalunya : CARRER DE VA-

LENCIA, 245. — BARCELONA.
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LE/ LLETRE/
Barbusse^VARIETATS El motiu de l'incestHenrí

esmerçarà tot el seu talent i tota la seva
activitat.

Ha acceptat la revolució en bloc, s'ha
sotmès a les directives de la Tercera Inter

-nacional, amb obediència cega ; perinde ac
cadaver. lEl seu mestre Roman Rclland,
simpatitzant i tot amb els soviets, defensa
la llibertat de pensar contra e1 moltopisme
comunista. Barbusse n'està o no n'està con-
vençut? El fet és que des de la seva revista

obres, si no hagués estat la
seva conversió al comunisme.

Per la meva banda, he ore-
gut sempre en la sinceritat de
les conviccions comunistes de
Barbusse, i no pas solament
perquè ell no tenia motius per-
sonals per a considerar-se un
udammat de la terra». La seva
adhesió a ('ortodòxia marxista
no era pas un rampell, ni un
esnobisme, ni una posició es-
paterradora.

En un pròleg, ell mateix diu
que l'escriptor no ha de diver-
tir,ini ésser un gabinet de cu-
riositats, sinó el portaparaula
del seu temps. I e'll va fer-se
el portaparaula del sovietisme
més ortodox, al preu de qui-
nes lluites íntimes, de quines
submissions inexplicables, és
el que no es pot saber, però
que mo costa d'endevinar. Amb
tat, ni el més lleu apartament
dels cànons més estrets del
credo marxista, posant la seva
ploma al servei d'una causa
que molt sovint, n'estem se-
gurs, havia de topar amb els
seus més íntims sentiments i
pensaments. Però no en va
Barbusse havia citat una frase
de Clemenceau : ((La revolu-
ció és un bloc que cal acceptar
o rebutjar, que és la clau de
tota la seva actitud.

Res, dèiem, .no feia suposar	 .
que el poeta que debutava als
vint-i-uun anys amb Les Pleu-
reuses (1895) havia d'ésser el comunista	 v
militant d'aquests darrers anys. Tampoac	 g
no ho feien suposar els seus càrrecs a la
redacció de L'Echo de Paris i a l'editorial
Laffite, redactor- en cap d'un magazine apte s
per a ésser posat en totes les mans.

En I903, però, publicà una novella, L'En-

fer, en la quals han volgut veure els prò- c
droms d'una evolució que, a través de Le c
Feu, l'havia de dur als assaigs polítics i .als	 f
pamflets de després. Potser sí. Tot el que
Barbusse explica en L'Enfer és vist pel fo-
rat del pany. Potser després el seu camp
visual no s'ha eixamplat gaire més. Fet I

fet, pel forat del pany o per un de més am-
ple, Barbusse tino ha vist sinó un aspecte
de la vida, el més fastigós. Naturalmeet,	 1

si la vida era així, en tenla la culpa l'orga-
^nització capitalista.

La guerra precipità l'evolució d'aquell
poeta gendre d'un altre, Catulle Mendès,
la oblidat—que ni amb els seus versos ni
amb els seus contes no havia cridat massa
l'atenció. Serà després, quan haurcà arribat
a la celebritat, que les seves primeres obres,
reeditades, seran conegudes fora del cercle
dels crítics i dels professlonaalls.

Els més aferrissats enemics polítics de
Barbusse, ni en els excessos de les polèmi-
ques més agres, no han rebaixat mai l'ab-
negació'i el valor amb què Barbusse va fer
la guerra. José Germain, que fou company
seu d'armes en el mateix regiment d'in-
fanteria, escriví d'ell: (Es espaterrant. A
Crouy, batalla d'hormor en qué dl fang es
disputava amb la sang, estigué sublim.
Fred, tranquil, impertorbable, ha sollicitat
i obtingut totes les missions perilloses. Ha
aguantat fins al capdavall, i això que no
és forta» Quan per la seva edat passà a la
territorial, demanà per a tornar al front.
Però al cap d'allguns mesos queia malalt. IEn
aquesta convalescència escriví Le Feu, que
guanyà el Premi Goncourt 19(6 (amb els vots
en contra d'Elemir Bourges i Léon Daudet) i
la publicació íntegra del qual no fou permesa
fins signat l'armistici. L'aparició d'aquest
llibre, abundant en argot de les trinxeres,
fou sensacional. La ,guerra sense penatxo,
amb el sea horror quotidià fet de sang., de
fang, de polls, de totes les misèries mate-
rials i morals. Le Feu no és un llibre pa-
trioter, ni tan sols patriòtic. Però, és ta-
xativament, específicament revolucionari?
Davant els ulls tenim un retall, unes frases
escrites per Barbusse al ja esmentat José
Germain, després president de l'associació
d'escriptors ex-combatents. Barbusse hi
diu : «Sense necessitat d'ésser guiat per la
censura, no he volgut posar-hi res sobre
els oficials, de por de deixar relliscar algu-
na cosa que pogués atemptar la disciplina
i afeblir en l'esperit del soldat la idea de
continuació a ultrança de la guerra fins a
la victòria. D'altra banda, les crítiques so-
bre els oficials serien d'una singular injus-
tícia si .no fossin equilibrades pels justos
elogis que tants d'entre ells han merescut.»

I en un autògraf que ara ha reproduït el
suplement literari del Figáro, declarava ha-
ver fet la guerra amb tant braó per a com

-batre el seu enemic de sempre, el milita-
risme.

Barbusse acabà la guerra condecorat i
amb el grau de tinent. Després, creient que
l'edifici mundial està mal construït, i per
tant cal enderrocar-lo i bastir-lo de mou, es
llançà a la propaganda i a la lluita. Les se-
ves simpaties per Moscú i la seva adversió
a la societat capitalista no són, meres acti-
tuds literàries, sinó de combat, en el qual
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. Malalt d'una pulmonia — tota la seva
vida havia estat delicat i el seu aspec-
te, aquests darrers anys, no era de gaire

Sàlut—Henri Barbusse ha mort la setmana
passada a Moscú, a ]'Hospital del Kremlin.
Potser ell mateix, d'haver-li estat proposada
la tria, hauria preferit morir a Moscú que
no pas a la seva villa de Trayas, on, força
benestant com era, hauria pogut passar una

vida tranquilla, de pur home de lletres tall
om semblaven anunciar les seves primeresc	 Clarté defensa i justifica, amb respecte en-

Henri Barbusse

Gustave Guiches	 '
L'ha llegit algú, entre nosaltres, aquest

autor que ha mort a setanta-cinc anvs?
Hlavia publicat moltes novelles, havia es-
trenat amb èxit. Sarcey, des de La Républi-
que Française — el diari fundat per Gam-
betta — li féu una fama parlant de Céleste
Prudhommat, novella d'una institutriu. Cap
al tard de la seva vida, nomenat gerent del
Bulletin Municipal de Paris, cada número
havia de portar obligatòriament el seu nom,
i això li feia dir:

—(Sóc (l'autor francès el nom del qual és
imprès més sovint.

Amb Paul Bonnetain, J.-H. Rosny, Lu-
cien D'oscaves i Paul Margueritte, fou un
deis firmants del famós Manifest dels Cinc,
publicat en el Figaro del i8 d'agost de 1887,
arran de ]''aparició de La Terre, de Zola.
Aquest document de polémica literària mo-
gué aleshores un gran enrenou i fou ex-
piotat contra Zola d'una manera que als
mateixos autors seus els sabé greu i els
féu plànyer-se d'haver-lo publicat.

IEIs )(Cinc),, parlant de l'escola naturalista
en general i de La Terre en particular,
deien, entre altres coses

cuNo solament ]'observació hi és superfi-
cial, els trucs passats de moda, sinó que la
nota de femer encara és exacerbada, ha des-
cendit a brutícies tan baixes que hi ha mo-
ments que un es creuria davant un recull
d'escatologia.n

IPeò, més enclavant, els «Cine), es pene-
diren. Temps després, Margueritte declara-
va : ((Vaig cometre una mala acció, l'abast
de la qual la meva joventut m'impedí de
compendre, però després me n'he avergo-
nyib); Rosny deia : «D'aquesta aventura
me n'ha quedat un gran fàstic. Havia obeït
a un sentiment de justícia, però vaig anar
a parar a un acte absurd i sense noblesa»
Guiches confessava : «Em queda un record
penós i contrit d'aquesta atzagaiada, gran
I ridícul pecat de joventut. Diverses vega-
des, verbalment, vaig excusar-me'n a Zola.n

r^*

Es hora
d'aprendre bé

Quan apreneu francès, si us diuen,

per exemple, que «velours» vol dir

«terciopelo», no ho comprendreu tan

bé com si us diuen que «veloursu vol

dir «vellut».

El LINGUAPHONE, que es preocu-

pa dels resultats docents sobretot, no

s'ha aturat per despeses, i ha editat, en

català acurat, la clau de traducció de

les lliçons LINGUAPHONE. Podeu,

doncs, avui, aprendre a base del vostre

idioma, únic indicat, si cap n'hi ha, per

a l'estudi d'altres idiomes.

Els col.legis, acadèmies i professors

que us ensenyen idiomes estrangers a

base de castellà, d'un tercer idioma, us

ensenyen malament, us fan perdre

en la literatura catalana

Ara bé, no necessitem pas precisament
l'obra del doctor Marcuse, monografista de
l'incest, per a saber que aquesta varietat
d'atracció sexual, prohibida de bell antuvi
des de ]'.albada de tota civilització, forma
el tema de nombrosïssim^s creacions de
l'art i de la literatura. Es precisament a
Catalunya on es troben potser més vestigis
que enlloc d'aquest motiu, tant en la lite-
ratura ((oral)) •(com es sol dir, encara que
l'expressió sigui una contradictio in adjecto),
com igualment en la literatura escrita.

Com una mena d'excusa, el mateix lEuge-
ni d'Ors ens parla, en el pròleg de tila seva
recent obreta, d'«aquella cançó popular que,

dins el inostre cançoner, .anomenen de La
Dama .d'Aragó. Cançó roent, sobre el ter-
rible poder de la dona formosa, allí es parla
del germà que «des de dalt del mirador»
contempla la germana i que la fúria in-
fernal de l'amor cuida gendre» . No cal, però,
referir-se a versions d'aquell motiu de l'i 'n-
cest entre germà i germana—el cançoner
popular català en té moltes variants—si, en
realitat,. la literatura catalana és rica d'e-
xemples de 1'iuncest paternau, com ho veu

-rem de seguida.
«Per ] "Edat mitjana, escriu el senyor

I.. Nicoíau d'Olwer, l'amor és una conse-
qüència ineludible de la bellesa física, a
part les simpaties que l'afinitat moral en-
gendri. Per ço és que presenta sovint la
literatura—sense pouar en els seus replecs
psicdlògics, però---el cas de l'amor inces-
tuós : la terrible lluita entre la passió del
pare que s'enamora follament i Inevitable
de la seva filla, per excellir ella en beutat
damunt totes les altres dones, i la cons-
ciència de la filla que, lliure de ceguetat
amorosa, veu el perill monstre, i més s'es-
tima de destruir 'la seva bellesa i d'exposar

la seva vida que no pas de violar les lleis
més sagrades de l'honor domèstic. Aquest
és el tema de La filla del rei d'H'ongria,
de La filla de l'emperador Constanti i—el
cunyat substituint el pare—de La Comtessa
lleial.»

Per -part ((neva, no crec que calgui ex-
plicar aquest motiu de l'incest per una con-
cepció pròpia de l'Edat mitjania ; quan ens
trobem en presència d'un motiu de folk-lore
general, divulgat damunt tota la superfície
de la terra, prefereixo l'explicació psicolò-
gica a la interpretació històrica. Tot això,
però, mereixeria un altre article a part,
i no volem ,pas desbordar els límits' del
nostre tema d'avui.

((LA GÀBIA D'OR))

Un conte popular català, publicat per
Francesc Maspons i Labrós a Barcelona,

l'any 1871, La gàbia d'or, és una de les
més belles variants del motiu de l'incest de
tota la literatura popular mundial. ((Un pare
s'era agradat tant de la seva filla (així co-

mença el conte), que deslliberà de casarse
ab ella. Lo qual portava tant temerosa la
casta honestitat de la noya, com que fins
fent tort a natura, d'ell se'n apartava
son filial amor li atenyia... 'El pare caça
tots els ocells, pesca tots els peixos, només
per a fer un vestit meravellós per a la seva

filla, i no tem de moure muntanyes, amb

el sol objectiu de fer una gàbia d'or per
a la seva filla. Aquesta, tancada a la capsa,
fuig de casa i coneix un príncep al qual
explica, ((salvant sempre l'honor del seu
pare, com m'era tinguda de fugir de sa
terra per mal fat de uns amors lascius r
deshonestos». Hi ha moltes peripècies, pera
finalment el príncep es casa amb la noia
happy ending. La construcció d'aquest conte
és tan semblant a la de fa medieval His-
tòria de la filla del rei d'Hongria, que el
mateix Maspons I Labròs ja cridà l'atenció
sobre aquest punt en el pròleg de la seva
obra.	 -

CANÇONS POPULARS

Ens és testimoni de l'origen veritablement
pular d'aquest conte de Lo Rondallayre
cançoner popular de Catalunya. Ja aquell
mós Wolf que va contraure mèrits ines-
)rrables publlicant l'any x956, a Berlín, una
rimavera y Flor de Romances, amb la
dlaboració de C. Hofmann, i presentà a

secció filológico-històrica de l'Acadèmia
nperial de Viena, el mateix am• , unes
roces de romanços populars portuguesos
catalans, coneixia versions d'aquest tema.
n les Cansons de la terra de Pelay Bria
Candi Candi (1866-1877), es troben també
temples, com La filla del Rei, que co-
Iença així : Tres filias ne té'l bon rey —
tas tres com una plata. — Se n'en a,nora
e l'una, — Margarida's nomenava. 

—Margarida, Margarida — tu has de ser
tia 'namorada.» — cNo'u mana lo Deu del
el — ni la Verge sobirana — de ser muller
e mon tare — madrastra de unas ger- .
ranas...»
Unes versions més modernes de la ma-

eixa cançó foren recdllides pels infatigables
reballadors de l'Obra del Cançoner Po-

^ular de Catalunya ('Fundació Rabel i Ci-
iils), una, publicada 'J "any I 928, 'men tre
lue les altres encara són inèdites. Hl tro

-(cm, per exemple, una versió de Margarida
robada a Pallars (B, n.° 55) : Margarida
e'n va a missa ; son pare se la mirava. 

—)uè mira, lo rei mon tare, — què mira
ostè tant ara? — Saps què miro, Marga-
'ida? — Que has de ser-ne tu ma ((timada.
— No ho mana ibas Déu del cel — ni la
Verge sobirana : mairastre dels meus ger-
maes, de la meva mare esclava!
Tant en aquestes versions, com en dues

altres, recollides a Gombreny (Mt. A. 2 4.
ilII) i a .Sant Joan de les Abadesses, res-

pectivament—aquestes dues anomenen la
filla Galderica—, el desenvolupament és el
mateix : la filla del rei que refusa (l'amor
del pare, queda tancada auna torre (Promp-
te mana als seus criats — que vagen a
tancar-la — a la cambra més enllà — o bé
a la torre més alta, etc.). No li donep pas
a beure, i la filla del rei es mor de set.
Quan eh obren una balconada», demana
per beure, en una versió a la seva mare,
en l'altra als germans i germanes ; 'la res-
posta, però, és cruel

—Ai mare, la meva mare,
si em donariu un got d'aigua,
que la boca se m'asseca

i mon cor ja se m'abrasa.
—Filla meva, no puc jo,
perquè en fóra castigada
haguesses complert, ma filla,
lo que el rei te n'ordenava,

així coas ets l'avorrida,
fores la més estimada, etc.

LA )(H'I5TÓRIA DE LA FILLA DEL REI D'HON-

GRIN)

Caldria parlar ara de les tres versions
del tema que ja el senyor Nicolau d'Olwer
cità ; són, però, .prou conegudes. La més
interessant és sents dubte la Història de

la filla del reti d'IHongria, coneguda em
tres manuscrits : el de Ripoll, el de Sant
Cugat i el de Palma, i diverses vegades
editada. Ens sembla haver trobat d'aquesta
història una filiació un xic més directa que
les fins ara conegudes, o almenys la seva

íntima relació amb una novelleta francesa
probablement dol segle XV, i que es troba
al Vaticà. D'aquesta obra parlarem doncs
amb més detalls en una altra ocasió. Com
que hi ha tantes versions del •motiu literari
de l'incest, el tema és veritablement inex-
haurible. Avui, només hem volgut cridar
l'atenció sobre la seva divulgació a Cata-
lunya, sense cap intenció d'ésser complets.
La gran obra de Soo pàgines de Rank, sobre

aquest tema, conté tan sols uns quants
exemples espanyols i cap de català ; no era
doncs inútil, potser, cridar l'atenció sobre
aquest problema.

OtiIvER BRACHFELD
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Uin dia, al café, Villiers de 1'lsle-Adam
proposà a Guiches d'escriure, en collabora-
ció, un drama en vers. El cambrer portà
l'ormeig d'escriure a Villiers i aquest co-
mençà : Madame dort, je (rotis... Bah ! tant

ers Rolland, però amb tota fermesa, el ri-	 pis : j'attendrai...

or comunista, la «inquisició de Moscúe.	 Cansat ja, passà el paper a Guiches

Algú va veure en la fundació de Monde	 —Això marxa. Apa, feu el segon vers.

-ara fa vuit anys—una temptativa d'eva-	 Guiches ponsà una estona i escriví : Fai-

ió del rígid marc imposat des de la U. R.	 tes toujours venir le cul-de-jatte André.

S. S. !En efecte, tant el comitè internacional	 El drama no ha passat mai d'aquests

que li prestava el seu ajut moral, com els dos versos.
ollaboradors, no eren pas de l'ortodòxia
omunista. Aquells noms del comitè que
iguraven a la capçailerca de cada número
desaparegueren i els col.laboradors foren
passats pel sedàs marxista. Des d'alesho-
res, Monde és més parcial, més tendenciós,
comunista i no comunistltzant.

I Barbusse vinga esmerçar-se en mítings,
en manifestacions, en propaganda per totes
es causes que poden servir la Causa. No-
més aquesta compta.

Em una nota anònima, apareguda en un
diari barceloní i amb la qual no puc menys
que sentir-me identificat, es deia : ((Des de
4fonde seran defensats els xinesos semico-
lonitzats pel Japó, els annamites i els ne

-gres del Congo, els jueus alemanys, els mi-
naires d'Astúries, els etíops amenaçats per
l'expansió italiana; fins i tot, si cal, els
catalans—o almenys els proletaris de Ca-
talunya—contra els governs centrals : en
una paraula, des de Monde seran defensa-
des totes les revoltes contra els poders cons-
tituïts, mentre no es tracti del poder consti-
tuït a Moscú)).

Potser és prematur encara formular un
judici sobre ]'obra literària de Barbusse,
massa entremesclada dels interessos polí

-tics i socials a la defensa dels quals s'havia
consagrat de ple. De tota ella, si el temps
ha de sumir-la en l'oblit, es salvarà almenys
Le Feu, una de les millors novelles d'aque-
lla guerra que donà origen a tones i tones
de paper ja (llegible, una novella molt su-
perior, pe] meu gust, a 1a tan cèlebre de
Remarque, però que, pel que fa a l'anostra-
ment respectiu, així com Res de nou a
l'Oest trobà un traductor admirable en Joan
Alavedra, Le Feu fou víctima d'una traduc-
ció per algú que' no sabia ni el francès ni
dl català.

J. C.



Diversos objectes de les excavat

d'escultura, i per tant una troballa d'un
valor artístic considerable, i la Tabula, d'un
valor històric evident.

Ho són perquè tànt l'una com d'altra
confirmen, gairebé d'una manera decisiva,
l'existència d'una antiga ciutat, soterrada
sota la població moderna.

Jo sóc badaloní . IEl fet d'ésser-ho, però,
no voldria dir gran cosa; si no fos que en
el cas que motiva aquest article, que són
les troballes del Clos, hi ha, per la meva
banda, barrejada una mica de satisfacció
o, si valeu, d'amor propi, ,per tal com sem-
pre he estat convençut que sota la Bada-
lona d'ara n'hi havia hagut una altra que
en el seu temps havia estat també una
ciutat important.

En què es fonamentava la meva convic-
ció? En cap fet concret—jo no sóc un tèc-
nic del ram de ]''arqueologia, ni tan sola-
ment un aficionat, sinó un modest espec-
tador—, en una mena de sentiment difús,
conseqüència d'haver llegit la monografia
de Mossèn Gaietà Soler ; d'haver tingut
unes quantes converses, de taula de cafè,
amb un mestre d'obres del país que va
ésser republicà nacionalista una temporada
i que ara crec que s'ha fet radical, i amb
uns obrers de la brigada municipal que tre-
ballaven en la urhamtzació del carrer del
Temple, que és el carrer que va fiaos al
peu de ]'església i que està situat al costat i
del Clos, a mà esquerra ; i d'una visita
que vaig fer, fa anys, als terrenys i a fa
casa del marquès de Barberà, que és el
propietari del Clos, arran de la qual vaig
tenir ocasió de contemplar el mosaic romà
que el marquès ha collocat al menjador
de la seva propietat, i de veure, després,
sorgir d'un retó de marge, sota mateix
d'un lledoner, mentre els pagesos regaven,
la continuació d'aquell mosaic.

M'acompanyava un dels fills del masover
—Noi—li vaig dir—, això em sembla que

és molt important.
—A mi també m'ho sembla. Però has de

saber qué per aquí a prop,_ en .algunes
cases de les que hi ha al darrera de l'es-
glésia, també hi ha coses per l'estil.

Aleshores encara a ningú no se li havia
acudit gratar la terra del Clos, ni ningú
no s'hauria pogut . • imaginar que una mica
més avall, a casa d'uns trenta metres del
lloc on ten'em aquesta conversa, que es allà
on s'efectuen les excavacions esdevingudes
famoses, sota del que era aleshores un ter-
reny sembrat, hi jeien les muralles que , en-
cerclaven una altra Badalona i una car

-retera . que venia de França, travessava el
casc de la població i se n'anava, probable-
ment, cap a Tarragona.

Com jo, ho creien també altres badalo-
nins. Qui més qui menys, també havien
sentit explicar que en ésser construït el
convent de les monges franciscanes i ur-
banitzat el carrer del Temple, havien estat
trobades coses antigues, de pedra, i moltes
monedes.

Han estat els joves de 'l'Agrupació Ex-
cursionista Badalona, als quals no em can-
saré mai d'elogiar pel seu entusiasme, els
que han fet que aquesta convicció meva
i de molts altres badalonins hagi estat con-
firmada.

GUTENBERG, S. A•

Fàbrica de maquinària
per a les Arts Gràfiques

Nàpols, 215 • Telèfon 55728

BARCELONA
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PROJECTOR
"Tres imafges"

En un luxós fascidle — bon paper couché,

coberta reM1nplié, tres gravats a tota pàgina,
riquesa de marges i de blancs — ha estat
editada la conferència Tres innatges (Tres
evocacions) que el passat juny, cloent el

curs del Conferència Club, donà el comte
de Güell, el qual darrera el seu nom només
fa constar el títol — realment el que més
escau en aquesta ocasió — de president de

l'Acadèmia Catalana de Belles Arts.
Joan Antoni Güell és colleccionista d'es-

cultura policroma espanyola. De la seva col-

lecció existeix, signat per ell, un gruixut i
també luxós catàleg descriptiu, editat en
francès. En la seva conferència ara editada,

parlà de tres peces de la seva collecció, des
quals li feien companyia a ]'estrada oratò-
ria. Les tres imatges eren: una Verge de
Pompeu Leoni, una Dolorosa castellana i
una Mare de Déu llegint les Sagrades Es-
criptures d'Amadeu.

L'illustre colaeccionista comença la seva
conferència amb una introducció en la qual

historia sumàriament l'escultura policroma
i després entra a evocar les tres imatges que

presidien la sala de conferències sota el pla
tripartit: l'ambient, l'artista, l'obra. I 1'evo-
cació de cada una de les tres imatges i el

respectiu autor està posada sota aquest lema
que no rebutjarien ni un astròleg ni un
tainià : uCada home és fill d'un dia i d'un
lloc. o

Ens plau sobretot assenyalar, sense entrar
en el fons de la conferència, l'exemple del
senyor Joan Antoni Güell, que en això se-
gueix la tradició patricia del seu pare, illus-
tre protector de les 'lletres i de les arts. Asse-
nvalem també el correcte català en què apa-
reix impresa la conferència, que fou pro
nunciada així mateix en un català correcte,
per bé que amb fonètica anglo-tortosina, i
augmentada amb una patriòtica i catalanis-
sima declaració final que potser les circums-
táncies actuals no han aconsellat que figu-
rés en l'edició, i que, en veritat, tot i fent
un gran honor al conferenciant, no perta-

nvia pròpiament al tema de la conferència.

bé D. Víctor, aquell dia, no sabia pas el
que es pescava. Estimat Blasco Ibáñez—
venia a dir Balaguer—, comparteixo sin-
:era-ment la vostra admiració ; però el que
segurament no sabeu és que aquest quadro
pel qual, segons vós, els museus anglesos
han arribat a oferir més de dos milions de
pessetes, fou comprat un bon dia als En-
cants de Barcelona per la modestíssima
suma de vint rals, ni més ni menys.
I, tant si la creiem com no, l'home ex-

El Casament de la Verge
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UNA FANTASIA DE VICTOR BALAGUER?

Les excavacions al
	

1 als Encants de Barcelona
Clos de 1

Les troballes més interessants del Clos
de la Torre, de Badalona, cada una en el
seu aspecte, són el portal d'entrada al re-
cinte murallat de la Betufo romana i els
pesos de teler. A banda, naturalment, 1'es-
tatueta grega de marbre, que és una delícia
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En la sala més important de la gran

aN 	

exposició d'art italià celebrada aquest estiu
a París, figurava una l les més pope
produccions de Rafael, El Casament de la
Verge, coneguda familiarment a Itàlia amb

ara, torno al començament, que és el el nom antonomàsic de Lo Sposalizio.
rtal d'entrada a la vella Bètulo, el re-	 La gale la d'art del palau Brera, a Milà,
te murallat i els pesos de teler, en fa el seu orgull. Aquesta obra, encàrrec
El portal i les muralles palesen que en- dels caputxins de Città del Castello, fou
claven una ciutat, i que aquesta era im- realitzada pel pintor d'Urbino a fa sorpre-
rtant ho demostra el fet que hi anés	 nent edat de vint-i-un anys. En el temple

circular que s'eleva al fons,
4	 ^-	 uria inmodesta signatura a	 ;

^`=	 gran tamany especifica : Ra-
phael Urbinas MDIIII.

Hom haviá cregut sempre
que, en tal ocasió, Rafael ha-
via cercat model en una com -

Ï	 posició molt semblant resolta	 l
pel seu mestre, el Perugino —
pintura que formava part del

1 1t^	 I	 patrimoni de la catedral de
°f^	 Perugia i que, des de 1'8o4, -

	

j ,^	 es conserva en el museu de
Caen —, però, una quarantena
d'anys enrera, Berenson atacà h

aquest criteri amb dades força
convincents tendint a demos-
trar que el quadro de Caen no	 •
és sinó una adaptació inspi-
rada a Spagna precisament per
Lo Sposalizio. De totes ma-
neres, el color, la composició,	 ( °
la factura, delaten clarament
el Rafael de la primera joven-
tut ; quan encara no havia ni:
intentat emancipar-se dels i,,
plecs d'ofici i de concepte se- 'i
gats a consciència en el taller
delmentor de ,Perugia. Si,
reailment, la paternitat de l'es- E

ions del Clos de la Torre	 cena santa estudiada per Be-
renson no pertany al Perugi-

na carretera, des de França. 1, per la seva	 no, ningú no podria negar que -

anda, els pesos de teler posen de manifest	 les característiques tècniques i

ue s'hi treballava en una indústria deter-	 artístiques del gran Pietro

minada. Si volgués seguir el fil d'aquestes	 Vannucci pesen feixugament

escobertes hauria d'embrancar -me pel camí,	 sobre les dues discutides bades
oc segur, de les deduccions, 'més o menys	 virginals. Al marge de les

qüestions d'inspiració i d'esca
la, caldrà afegir només que	 - -

^a	

^

^ la creació rafaelina, bella com
un sol, mereix de veres l'esti-
ma i el prestigi que l'han glo-
rificada fins avui.

Obrim dl catàleg de la precitada expo-
sició d'art italià per la pàgina correspánent

t ^ a El Cásament de la Verge i li descobrim
una odissea concisa i assossegada. Textual-
ment : «El quadro restà fins a 1789 a l'es-
glésia de Sant - Francese de Città del Cas-
tello, essent llavors ofert pel municipi al
general Giuseppe Lechi, el qual el va ven-
dre, l'any i8or, all milanès Giacomo San-
nazzari, que el llegà en 1804 a l'Ospedale
Maggiore de Milà, on fou adquirit final-
nment pel museu de la Brera l'any i8o6n.
Però...'^:"	 `CIA	 t 	 ^ i G ^	 r',

si ta tj +xi j r ^I	 a y $''	 Jo sabia una altra història força més ac-
" ^^ ^^If''!^^^^ cidentada i pintoresca. Va narrar-la, fa

trenta-sis anys, l'estrenu D. Víctor Bala-
auer en un article titulat El cuadro de la
mampara; treball inólòs en la sèrie Recuer-
dos de mi juventud que l'illustre català pu-
blicava en una llavors popularfssima revista

' r	 x^ 	 madrilenya. L'escrit va dedicat a Vicenç
Blasco Ibáñez, amb motiu d'haver publicat

M_4 l'escriptor valencià el seu llibre de viatges
En el patis del arte, on s'esmenta la precoç
realització de Rafael en el capítol Milán.
histórico y artístico.

Hem llegit ara snovament aquell article
acostades a la realitat, naturailment, però,	 .
tanmateix, perilloses.

Aquestes troballes elles soles parlen prou
clar; diuen que les excavacions tenen un
imponderable valor històric. Es més que
probable que darrera d'aquestes en vinguin
d'altres, també importants, les quals acla-
riran i acabaran de precisar la història' de
l'antiga Bètuilo.

De moment, la incògnita ja ha estat acla-
rida• Teníem sota els peus una ciutat, i
aquesta era important. A mi, que sóc del
pafs, i gairebé per aquest motiu, me'n sento
enorgullit i m'agrada de parlar-ne, o d'es-
criure'n. Altre sí. També han estat des-
coberts estucats de sostre i de parets, molt
ben conservats, la qual cosa, per la seva
banda, lligant-la amb el fet que hagin estat
trobats fones d'obra pels volts de la ciutat,
acaba de reblar la confirmació de la im-
portància de la ciutat i suggereix que hi
havia indústries variades. Qui sap, doncs,
si la Badalona d'ara no és, en aquest sen-
tit, la continuació de la Badalona vella.

***

Les troballes són molt importants, tant
des del punt de vista històric com arqueo-
lògic. Ara cal una cosa. Que l'Agrupació
Excursionista, que és la que ha lluitat; la
que ha aguantat els cops de la resistència,
passiva unes vegades i activa moltes altres,
la qual ha vingut de dalt i de persones
que ocupen càrrecs representatius, però que
en lloc de donar llum només han donat
fum—d'allà on no n'hi ha, val a dir-ho
tot, no en pot rajar—, i que és l'única en-
titat que es pot atribuir el mèrit de les
descobertes, trobi, d'ara endavant, el camí
planer.

Els primers que han d'aplanar-lo han
d'ésser els que fins ara han anat posant,
porfidiosament, entrebancs i destorbs de tota
mena a les excavacions ; són els primers
que han de donar -hi facilitats i ajut i tot.

Hi ha coses d'ordre moral que estan molt
por damunt de les urbanitzacions i que cal
respectar si hom no vol omplir-se d'un
ridícul immens.

JAUME PASSARELL

Lucernaris trobats a Badalona

plica l'aventura aproximadament en aques-
ta forma : Cap allà els anys de 1835 a 1838,
vivia a Barcelona un ciutadà milanès ex-
patriat a causa de la dura dominació aus-
tríaca que oprimia el seu país. IEl se-
nyor B... sembla que era un perfecte ca-
valler, delicat i culte, bon amic de les arts
i de les lletres, circumstàncies que aviat
aplegaren al seu voltant les simpaties i
l'amistat d'artistes i literats. Una vegada
a la setmana es reunia a casa seva un
petit cenacle d'amics per tall de sopar .plegats
i acabar la vetlla organitzant sessions mu-
sicals o de lectura d'originals inèdits.

El proscrit milanès habitava un vell casal
patrici del carrer de Montcada ; considerat,
en aquella època, com la via més distingida
de la capital. L'escala d'honor, les vastos
galeries, els immensos salons de sostre en
teixinat, les restes de riques tapisseries que
encara cobrien alguns panys de paret, tes
timoniauen les grandeses passades d'aquell
pobra casa esdevinguda, amb el temps, gla
cial i ruïnosa. El menjador, on es con
gregaven els contertulis del senyor B..., re
sultava particularment inconfortable pe
mor de l'aire fred que entrava directamen

ide l'exterior filtrant -se per les esberes d'un
bella porta de fusta tallada. Decidit a po
sar-hi remei sense haver de sacrificar l'obr
de talla, el sen yor B... ideà de cobrir-1
provisionalment amb un paravent. Pass
una estona pels 'Encants i aviat va have
comprat una mena de plafó bigarrat i e
travagant, però que tenia els avantatges d
sortir a molt bon preu i de coincidir gai
rebé amb les midesi necessàries. A un
banda hi havia pintades tot de flors i g
lindaines. A ]'altra, emmarcada per un r
quadrat, algun infeliç pintor de diumenge
decididament obsessionat per ales tintes ve
des, havia volgut representar un paisat
verd-de-persiana on un caçador vestit d'un
jaqueta verd-de-regadora apuntava amb un
escopeta verd-d'espinacs una llebre verd-d
lloro. No cal dir com, a la primera reunit
els invitats celebraren els verds desafora
del plafó amb tota mena de plasenteri
mentre el senyor B... els replicava que, ta
mateix, per la miserable quantitat d'un du
o, com llavors es deia, d'un napoleó,
era possible de mantenir decentment mas
exigències artístiques. Sota el vel de la i
diferència que sol cobrir totes les cos
vistes amb excessiva freqüència, el diver
paravent va anar essent oblidat per t

de mica en mica.
1 vetaqui que un vespre, amb motiu

nno se sap quilla solemnitat, el cavaller ital

volgué obsequiar els seus hostes amb xam-
pany—suc rar i caríssim en aquell temps,
gairebé desconegut entre els barcelonins.s.
 dels convidats es mostrà refractari a

la nova beguda, la qual cosa provocà les
protestes d'un altre de la colla que, segura-
ment massa engrescat pel xarrup de copes,

proclamà que, davant el refús temerari d a-
quell llamen, caldria donar la seva part
de xampany al pobre caçador del paravent.
No acabava de dir-ho quan ja engrapava
una de les ampolles de la taula, es plantava
davant el plafó i regava a raig de broc tota

la inefable escena cinegètica.
L'endemà al matí, el criat del senyor B...

entrà a despertar-lo tot alarmat.
—Convindria que el senyor anés tot seguit

al menjador. !E1 caçador del paravent ha

fugit...
-Com s'entén?
—Sí, senyor. I també ha fugit la llebre

i els arbres i , les herbes.. Ará només s'hi
veuen tot de cares boniques!

Al sen yor B... li faltà temps per a saltar
deil llit i córrer a comprovar l'estranya
metamorfosi. En efecte, entre horribles re-
galims de color verd, apareixien unes belles
imatges bíbliques que l'ull educat del mi-
lanès no tardà a identificar com a provi-
nents de la millor escola italiana. Netejat
i examinat amb tota cura, el quadro resultà
ésser el famós Sposalizio de Rafael.

Com diable una pintura d'aquesta vàlua
podia haver anat a parar alls, nostres En-
cants? Balaguer no en sabia res, però in-

sinuava pel seu compte una hipòtesi ben
acceptable en el cas d'ésser certa l'aventura.
Possiblement algun ric barceloní posseïdor
de 4'obra mestra, tement les rapacitats de
la invasió napoleònica, havia fet pintar
cuita-corrent a sobre qualsevol ximpleria
amb colors al tremp, fàcils d'eliminar amb
el sol concurs d'una galleda - d'aigua i d'una
esponja un cap passat el perill. El perso-
natge degué morir em l'emigració mentre
el quadro •camuflat restava a les golfes entre
deixalles i teranyines. Ignorant ei succeït,
els seus hereus devien vendre-ho tot plegat
al drapaire...

El fet és que, entre les admiracions, les
recances i les enveges que produí entre la

gent la seva afortunada descoberta, el se-
nyor B... partí al cap de. poc temps cap
a Milà enduent-se'n l'inapreciable Rafael.
Com podeu veure, en certes ocasions, l'o-
pressió austríaca també podia reportar in-
directament gangues considerables.

Víctor Balaguer assegura que, de molt
jovenet, havia tingut ocasió de sentir contar

amb tota mena de detalls aquest episodi
per testimonis presencials que el repetien
sovint en la tertúlia de casa els seus pares
afegeix que la cosa produí, com és natural,
un gran enrenou entre els escassos nuclis
artístics i literaris que existien aleshores
a la ciutat i apella a la memòria dels an-
cians els records dels quals abastin .des
de 1835, +pany en què foren cremats els con-
vents—acaba—, fins aquest 1899 en què no
sembla sinó que hi hagi moltes ganes de
tornar-los a cremar». No obstant, per bé

a	 que el to de ]'escriptor fa un so planer. i
sincer, és impossible oblidar el desimbolt

s Balaguer que, quan es deixava aconsellar
per la comoditat o per la imaginació, mai
no mirà gaire prim a saltar a peu coix
per entre les fites de la història i de la

a llegenda. °D'alltra banda, la succinta anota
que hem copiat més amunt té la contun-
dència de les coses lacòniques i precises,
sense cap escletxa que autoritü a sospitar

t ]'existència d'una llacuna més o menys ve-
a	 lada o negligida. 1 no hauríem vaci }lat ni

un moment a considerar-la com a única
versió autèntica si <no fos que algú ben

documentat en aquestes matèries, i que ens
à mereix un ample crèdit, ens ha assegurat

que les referències del catàleg e l'exposició
r d'art italià de París no són pas sempre
xe	 exemptes d'inexactituds; de vegades origl-

nades pei errors involuntaris i d'altres per
ni	 coveniències especiahs.

a	 Vetaquí el dubte. Mancats, en aquest cas,
é_ d'elements de judici absolutament contra

lats i seriosos, amo cal dir si ens plauria
rs	sentir la veu d'algú que els posseís i els
ge	 fes valer per a fallar netament la qüestió.

Tot i preveure-ho un xic difícil, confes-a
a sarem que una ingènua fantasia íntima ens
e	 faria desitjar que aquest fall fos favorable
ó	 a la versió de Balaguer. Així semblaria com

L'	 si encara quedéssim més agraïts a Qa sim-
patia que irradien els rínxols escarolats del

ses nostre galan ministre d'Ultramar i, de pa -

ño

n sada, engreixaríem l'antiga convicció que
Barcelona ha estat i és l'escenari més adient

o
sa del món per a emmarcar tota mena d'his-
n-	 tóries absurdes i meravelloses.

ALaeRT JUNYENT
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Sobre regionalisme musical ^^^ ^^ Q^ I Q tot ell m o rg
Es sabut que l'èxit de La Dolores li féu

concebre la idea de reflectir en obres di-
verses la varietat del caràcter i dels am-
bients espanyols. Però va ésser l'èxit de La
Dolores el que li va fer concebre aquest
projecte? Un projecte així, se l'hauria po-
gut formular un autor castellà? Difícilment.
El castellà té massa arrelat el prejudici de
la unitat, l'instint assimilista, per conce-
hre'l. Contràriament, un català que parta,
pel martini que el seu fet diferencial li fa
sofrir, a la mateixa sang l'obsessió de 1a
diversitat, un projecte així se li havia d'o-
ferir amb una gran riquesa de possibilitats
i de matisos. Era doncs la catalanitat de
Feliu i Codina, a la qual, cal dir-ho, no
tractà mai de renunciar ni d'ofegar, que va
determinar-li aquesta idea ambiciosa i fe-
cunda. Cert que ja, de vegades, autors
castellans havien reflectit en llur obres la
varietat idiomàtica de la península. Lope
de Vega havia fet parlar en català valen-
cians i catalans. Ramón de la Cruz escriu
un saimet bilingüe que té per marc un cafè
de Barcelona. Però tot plegat no afecta mai
]'esperit i és sempre extern i epidèrmic.
Feliu i Codina va a l'entranya mateixa de
la realitat espanyola i no és unes varietats
fonètiques que tracta de reflectir, ans un
ambient i un esperit diversos, lEs per això,
sens dubte, que Díez Canedo, el crític més
informat i penetrant del teatre castellà, en
un treball o conferència que només m'és
conegut de referències, pot donar Feliu i
Codina com a creador del teatre regional
espanyol: teatre que ja de força temps
ençà constitueix, si no la branca més im-
portant, almenys la més rica i generosa de
la moderna producció espanyola.

La mort prematura (r897) quan no tenia
sinó cinquanta anys, no li va deixar rea-
litzar del tot el seu projecte. Va escriure,
petó, Miel de Alcarria, María del Carmen
i La real moza. El drama alearreny, el
murcià i l'andalús. Si el projecte era fe-
cund, no deixava de tenir, per a un mateix
autor, molt de peu forçat. Feliu i Codina,
habituat al peu forçat del periodisme, home
d'un enginy, d'una eloqüència inesgotables,
va sortir-s • 'n amb fortuna una mica di
versa. Maria del Carmen, però, és perfecta-
ment comparable a La Dolores. Si l'èxit
de La Dolores no ens tingués enlluernats,
ens adonaríem millar de la seva grandesa
i de la seva força. A Espanya no deixà de
tenir èxit i n'ha túngut també, en la dura
prova de la traducció, fora d'iEspanya. Tra-
duïda amb el títol : Aux jardins de Murcie,
per Carlos de Batlle i Antonin Lavergne, és
estrenada a POdéon per Antoine, l'any i9ri.
Es represa després de la guerra i dura del
15 d'octubre de i9i9 al 5 de febrer de 1920.
Passa en represes successives pels teatres
dels Champs'Elysées, de la Porte Saint-Mar-
tin i Antome. L'obra dóna la volta al món
i, entre 1920 i igzr en són fetes a Nova
York sis-centes representacions. A desgrat
del xovinisme de la premsa francesa, i tot
beneficiant-se de la tendresa que de vegades
senten els francesos per les coses d'Espanya,
pel pretès romanticisme espanyol, és molt
ben acollida per la crítica. iEdmond Sée anun-
cia que Aux jardins de Murcie «ocuparà un
lloc en els repertoris teatrals al costat de
L'Arlesienne». Abel Hermant hi troba, entre
el seu realisme, «beutats de poema». Léon
Blum, que aleshores no estava absorbit per
la política, ultra un métier dels «més hàbils
i més fermse, troba que «el tenia és bell
i que fins té gnandesa». 'En fi, Henry Bidou,
l'actual crític de Le Temps, afirma que algu-
nes escenes són uextremadament bellesa.
ccAquelles — diu — en les quals el metge re-
vela al pare de Xavier que el seu fill està
perdut, emocionen per la grandesa, la con-
cisió i la força.»
Res com aquestes opinions, estrangeres

del tot, gens entelades por l'orgull nacional,
el despit o la recança que deixen els apbs-
tates, ni exagerades pel partit pres d'afala-
gar, per fomentar-les, les apostasies, ens po-
den donar una idea, no ja del valor de María
del Carmen, del valor de Feliu i Codina.

Desertor de la nostra cultura, el seu cas
ens fa pensar si per a les cultures renai-
xents no és convenient que existeixin els
apòstates. Ells millor que ningú poden fer
adonar, per l'obra realitzada d intre l'òrbita
d'una cultura ja formada, de la força, l'em-
penta i el valor espirituals d'aquests pobles.
Ens fan adonar també de les limitacions,
dels sacrificis que imposa, enmig del plaer
i la glòria de formar-la, una cultura i lite-
ratura renaixents.
Però encara el cas Feliu i Codina ens ser-

veix per a un altre contrast : creador d'un
teatre regional, mentre les seves obres de

r caràcter aragonès, murcià i andalús s'incor-
poren al teatre nacional espanyol, en formen
part, tot derivant-ne una modalitat, les se-
ves obres catalanes resten sense incorporar-
s'hi. Pertanyen a una altra literatura incon-
fusible. A una literatura amb tots els caràc-
ters nacionals.

DoMèNEC GUANSE

Actualment pot constatar-se arreu del
món una nova tendència ben pronunciada
que determina l'orientació dels joves mú-
sics. 'En contrast amb ]'internacionalisme
iAimitat de l'època del renaixement i fins
i tot del classicisme, els músics moderns
han tendit voluntàriament a la formació
d'escoles oracionals a través de les quals
el caràcter espiritual d'un poble, o més con-
oretament, d'una regió determinada, ha de
reflectir-se. Sota la influòncia de la rege-
neració literària i política, el romanticisme

Manuel de Falla

ximació estreta a les grans institucions i
tradicions populars del seu país (nova reli-
giositat, etc.). L'observació d'aquest procés
esdevé força curiosa quan es remarca que
Stravinski, que és justament a qui la mú-
sica moderna deu la seva orientació folk-
lorista i nacionalista, s'allun ya més i més
de la seva línia inicial per a perdre (apro-
ximadament des del seu concert per a violó)
vigor i profunditat d'una manera força con-
siderable.

Aquesta tendència nacionalista, que és un
detall característic de 2a música contempo-
rània i que s'inspira en la musicalitat del
poble, dóna un resultat evident : una sepa-
ració neta entre els diversos estils nacionals.
Però al mateix temps els mitjans estilístics
pels quals ha estat realitzada aquesta na-
cionalització de l'art han .anat adquirint una
gran semblança. IEl mateix punt de partida
de diversos compositors, el romanticisme de
Wagner, de Reger o de Strauss o l'impres-
sionisme francès, ha provocat forçosament
un front únic comú. I el nou estil inspirat
pel tresor musical popular—.a Hongria, a
Rússia, a Espanya, a Anglaterra—coinci-
deix, malgrat les diferències racials, en tota
una sèrie d'elements fonamentals. La nova
polifonia, 1a transparència del teixit estruc-
tural, la nova tècnica en l'enllaçament dels
motius, el tractament dels instruments, l'a-
llunyament de l'harmònica tradicional, la
preferència del petit conjunt instrumental,
són factors que formen una unitat, la qual,
vista en el quadro general del nostre art
contemporani, té una significació simptomà-
tica i justifica que es parli d'un estil inter-
nacional ben determinat de la nostra època.

El jove músic ha de tenir en compte
aquest aspecte doble que tota la producció
musical té en aquests moments. Ha de
eompendre que certs elements de la música
contemporània són el producte d'una ma-
teixa actitud crítica enfront de l'estil mu-
sical del passat que domina els teatres d'ò-
pera i els programes dels concerts, i d'un
arrelament profund en la tradició nacional.
La perspectiva del mostre art ens obliga a
compendre que la justificació de la produc-
ció de l'artista només 'ens la dóna la inter-
venció d'aquest en el mecanisme recíproc
que troba els seus pols en un nivell inter-
nacional molt alt de la música i en els
valors del seu propi sòl. Un regionalisme
artsstic que resta sord a les manifestacions
culturals dels altres països és tan lamen-
table i eixorc com un internacionalisme
d'ocasió i orb que adopta qualsevol escola
musical sense cercar un lligam estret amb
les forces culturals del país propi.

La suma de tots els esforços comuns de
l'avantguardisme musical en tots els països
representa exactament l'aspecte general-
internacional—de la música contemporània.
Ja hem dit que aquest nivell representa un
standard molt alt. El compositor d'avui,
per tant, es veu davant d'exigències tèc-
niques i espirituals rnolt elevades. Si no
sap més que expressar les seves inquietuds
personals, en general poc interessants per
alls altres, sense sentir al mateix temps la
seva obligació com a contemporani d'una
època molt complicada, més valdrà que col-
loqui els productes de la seva fantasia a
l'àlbum de família i que no els exposi al

ALEMANYA

El Museu Wagner, de Bayreuth, acaba
d'enriquir-se amb cent vuitanta caretes de
Wagner a Frederic Feustel, algunes d'elles
inèdites, i amb algunes cartes escrites per
membres de la família Wagner.

— La Dona Silenciosa, la nova obra lírica
de Richard Strauss, començarà la seva volta
a Europa per Budapest i Milà.

—'El testament de Joan Sebastià Bach
esmenta, émtre els objectes que deixà a la

seva filla Isabel, un gerro de cristall que és
valorat en 55 thaler, q. groschen. Aquest
gerro de cristall ricament cisellat, que porta
una dedicatòria musical a Bach, acaba d'és-
ser trobat a Wiesbaden per un erudit de
Weimar•

— EI doctor Max Ungen ha descobert en
la collecció d'un amateur suís cartes inè-
dites i manuscrits musicals de Beethoven.
Alguns d'aquests manuscrits permetrien de
rectificar errors que fins avul han estat
mantinguts en les edicions de Beethoven,
sobretot en les Variacions sobre un tema
de Diabelli i en l'obertura de Fidelio.

.— S'anuncia que l'aviació militar alema-
nya tindrà des seves músiques com la tenen
la infanteria i les altres armes.

ANGLATERRA

Sir Thomas Beecham està molt enfeinat
amb la preparació de la nova temporada de
tardor al Covent Garden. La nova com-
panyia que ha format es dirà The Covent
Garden Opera Company. Debutarà ei 23 de
setembre a Londres i després anirà a pro-
víncies. Al programa hi ha sis òperes
Koanga, òpera negra, que serà una creació
sobre l'escena; Fretischütz i Siegfried, que
seran cantades en anglès; Un Ballo in
Maschera, La Bohème i Cenerentola, en
italià.

—IEl io d'agost es va obrir la 41. a tem-
porada dels Proms (Promenade- Concerts)
fundats i dirigits sense interrupció per Sir
Henry Wood i que avui dia són una de
les institucions més populars de Londres.
Aquestes vuit setmanes de música en for-
men la principal atracció de l'estiu.

— La Setmana de la Marina, que va durar
fins el ro d'agost, va inaugurar-se amb un
concert dels Royal Naval Singers, compa-
nyia d'una quarantena de xicots escollits
entre els millors cantadors de l'esquadra
que depèn del Comandament Naval de
Portsmouth. Tots els seus concerts han
estat radiats.

— Es confirma que Liverpool té la in-
tenció de construir un Civif Hall óf Music
en substitució de l'antic Philharmonic Hall,
destruït per un incendi en i933. El cost del
nou edifici s&ia de 250,000 ll iures, xifra
que excedeix en 8o,000 lliures la suma pa-
gada por les assegurances.

— Eugène Goossens és a Londres. Entre
els concerts que dirigeix a la B. B. C.
treballa en 1 ".acabament de la seva òpera
Don Juan de Manara, sobre el llibre d'Ar-
nold Bennett. A fi de setembre el compositor
anglès rependrà el seu lloc als IEstats Units
al front de la Cincinnati Orchestra, la 

qual

li deu la seva nomenada.

ARGENTINA

EI quartet Pro-Arte ha donat amb el seu
èxit habitual dues noves audicions. Uina
dedicada a Beethoven : Quartets en ut ma-
jor, o¢. 59, núm. 3, i en mi bemol, op. 74.
L'altra comprenia un programa d'obres de
música contemporània : Sonatina de Pierre
Menu ; Petita Suite, op. 3, del compositor.
argentí Juan A. García Estrada; Quartet
Sil mi menor, de Frank Bridge. Aquests
dos darrers compositors eren dues novetats.

— El Grupo Renovación ha ofert als
«Amis de l'Art» un concert d'obres tran-
ceses i argentines. Entre les franceses ha
estat represa la Sonátine d'Henri Sauguet,
per a flauta i piano, i hi ha hagut tres es-
trenes : Dix pièces per a piano, de Philip
Jarnach, curosament executades per Ester
Castro; la Danse de la chèvre, pastoral
bucòlica per a flauta, d'A. Honegger, i
Sonatine, d'aquest mateix autor, per a cla-
rinet i piano. Entre les obres argentines
hi ha hagut, com a novetats interessants,
un Trio per a piano, violon i violoncel, de
Jacob Fischer, r el Concerto núm. z, de
Juan C. Paz, per a oboè, trompeta, dos
corns, fagot i piano.

AUSTRIA

El festival anual de Salzburg ha comen-
çat amb les representacions de Tristan, sota

tre de molt poc temps a Nova York.
— El Comitè de la nova Junta Nacional

de Música està compost pels senyors Al-
varez Quintero, Marquina, Turma, Moreno
Torroba i Alberto Romea.

ESTATS UNITS

La mort de Charles Martin Loeffier
priva Amèrica d'un dels seus compositors
més representatius ; representatiu no pas
perquè la seva música fos especialment
americana, sinó perquè era especialment
musical. Hiavia nascut a Alsàcia l'any r86i
i ha mart aquest any '935 a la petita ciutat
de Medfleld, Massachusetts, on s'havia re-
tirat des de 1905. La seva primera obra
important va ésser Vetllades de t'Ucrà-
nia (i89i). Es va fer célebre amb el Pagan
Poem (r9oc), que va ésser seguida d'obres
com Mora Mystica, Evocation, Canticum
Fratris Solis. La seva línia musical és la
dels post-impressionistes.

HOLANDA

En el quadro dels grans concerts sim-
fònics d'abonament, el Concertgebouw or-
ganitza una sèrie de sessions de música de
cambra, per a les quals s'ha assegurat el
concurs del quartet Kolisch, del Trio van
Renesse-Helmann-van Wezwl, del Quartet
Guarnieri, d'Adolf Bosch i Rudolf Serkin,
de Vera Janacopoulos i Yvonme Herr.Japy.
A més el Quartet Lener executarà tots els
quartets de Beethoven.

ITALIA

Ales Arenes de Pola ha estat inaugurada
la temporada lírica amb el Mefistofele de
Boito representat sota la direcció d'Anto-
nino Votto davant deu mil espectadors.

SUISSA

Sota d1s auspicis de M. Andreossi i dels
seus Nouveaux Concerts, la Societat de

Música de Cambra de Berlín ha donat un
concert a Ginebra. Aquesta societat estava
privada d'un dels seus millors elements,
Simon Goldberg, víctima de l'ostracisme
hitlerià. AI programa 'figuraven el Quintete
en la de Mozart i el bell Quartet en fa de
Schubert.

—El concert per a •clavicèmbal de Wolf
gang Fortner serà estrenat a Basilea pe
L. Stadelmann, sota la direcció de Sachen.

—FE1 grup de Zurich de la S. I. M. do
narà a conèixer el concert per a oboè d
Conrad Beck.

TXECOSLOVAQUTA

La primera represeñtació de la nova
òpera d'Otokar Ostzcil, Honzovo Kralovstvi
(El reialme de Joan) va ésser un gran triomf
per al compositor, el qual va dirigir per-
sonalment la seva obra.

—No em puc posar aquell mallot rosa
perquè la mamà el troba massa escotat.

(Excelsior, París)

— No llenceu lés pells de llonganissa, que
després anirem a veure les feres del Parc.

(Gringoire, París)

la direcció de Bruno Walter; de Falstaff,
sota la direcció de Toscanini, i del drama
de Hoffmanmsthal, Jedermann•

ESPANYA

El compositor alacantí Oscar Espià ha
acabat una ópera : La Bella Durmiente,
que serà muntada l'anv vinent, al Scala
de Milà i a ]'Opera de Berlín. I acaba ara
un ballet : La Baiteira, en collaboració amb
Irene Lewisohn, que serà representat din-

musical ha fet el primer pas cap a una
nacionalització de la música. El seu mitjà
principal fou la introducció de melodies po-
pulars o «d'estil popular, (Schubert, Men-
delssohn, Schumann, Liszt, Lalo, Brahms,
Smetana, Dvoràk, Granados, Nicolau, Bo.
rodin, Mussorgski, Txaikovski, etc.). Aques-
tes melodies, que varen ésser introduïdes
en el repertori melòdic dels compositors,
varen transformar la línia melòdica, seinse
modificar, perú, _ l'inventari harmònic ni
l'estil.

Aquesta primera fase del nacionalisme
musical es va limitar a donar un colorit
regional a la producció sense arribar a crear
un veritable ambient nacional. Adaptava
certes fórmules populars del llenguatge mu-
sical a l'estil, sense reflectir-hi l'ànima i
l'esperit del poble. Malgrat la tendència de
popularització, el compositor restava essen-
cialment dins 'l'esfera artística, sense dei-
zar-se-inspirar per la realitat de la tradició
popular. Des de Stravinski, Ravdl, Bartók,
Falla, el nacionalisme musical ha adquirit
una fesomia determinada. La vaga con-
cepció de «popular» s'ha precisat. Els cos-
tums tradicionals i, sobretot, la manera com
el poble canta i toca han esdevingut l'ob-
jecte de la producció i de ]'estil musicals.
Fins i tot compositors com Hindemith i
H,onegger cerquen més i més de recolzar
i justificar la seva producció en una apro-

criteri del públic. Per als Joves compositors
del nostre temps no és pas difícil de trobar
nora orientació escaient. La trobaran en ]es

La /^^ re u n i o d e 
figures eminents de la música llur pafs.
Perú com trobar-la? De qui es poden refiar?
Com evitar de caure en mans d'un aea-

a	 .	 .	 u	
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	 tenir eixorc o d'un xarlatà esnobista? Cal
tenir en compte que els veritableses caps tel
moviment musical de cada país no són pas
difícils d'assenyalar. Aquests seran justa-
ment els més profundament arrelats en les-

LaS. I. M. C., fundada a Viena
l'any 1922, les reunions anuals de la qual
tenen una gran importància en el desen

-rotllament i estímul de la producció actual
del gènere més avançat, es reumirà aquest
any a Praga, on s'han traslladat les festes
anunciades primerament per a Karlsbad,
perquè entre les obres modernes que s'ofe-
riran als congressistes figuren algunes obres
de joves autors txecs, i aquestes obres han
d'ésser representades al Teatre Nacionail.

El Congrés de la S. I. M. C. té, aquesta
vegada, un interès especial per als espa-
nyols, perquè s'hi ha de discutir la possi-
bilitat que la reunió de 1936 es celebri a
Barcelona, per a la qual cosa el Govrm
de la Generalitat i di Govern central han
ofert llur ajut en tots sentits.

EI dia primer de setembre s'ha repre-
sentat al Teatre Nacional l'òpera de Otokar
Ostzcil : El Reialme de Joan. El dia z, un
concert d'orquestra a la Sala Smetana amb
obres de Hartmann, Osterc, Schbnberg (Va-
riacions), Haba i Schebalin. 'El dia 3, con-
cert de música da camera a la Societat
dels Artistes, amb obres de B radinga, Koy-
towvcz, Susskind, Finke, Bush, Dallapic-
cola i Burkhard.

Un segon espectacle líric es realitzarà al
Teatre Nacional el dia 4 amb l'estrena de
l'òpera de Otokar Jeremias : Els germans
Karámasoff, iEl dia S, un altre concert da
camera amb obres de Veresz, Petrassi,
Chevreille, Webern (Concert per a nou ins-
truments), Jemnitz, Maconchy, Vogel i Ale-
xandre Moyzes.

EI segon concert d'orquestra es celebrarà
el dia següent amb obres de Jef van Durme,
Pierre Octave Ferroud, Borkovec, Alban
Berg (suite «Lulu») i Haba. Les orquestres
seran les de la Societat Radiofónica Txe-
coslovaca i l'Orquestra Filharmònica Txeéa,
sota la direcció deils mestres Carel Anchen,
Alfred Casella, Herma^nn Scher^hen, Anton
Webern i altres.

Finalment, dissabte dia 7, es celebrarà
al Teatre Alemany la comèdia satírica de
Hasek: El bon soldat, amb música de Bu-
rian. Els congressistes seran obsequiats amb
diverses excursions.

Un dels músics més prestigiosos de Ca-
talunya, que ha sortit per a assistir; amb
representació oficial, a aquesta representa-
cio, ha promès comunicar als lectors de Mi-
DADOR les seves impressions, que esperem
poder publicar dintre unes setmanes.

...	 -	 O. M.

perit i la tradició del pafs—prova infalli-
ble—l''estil de composició dels quals coin-
cideixi amb el dels músics moderns dels
altres països.

Un regionalisme limitat a si mateix, per
tant, no té cap justificació històrica si no
es converteix en una profunda consciència
nacional de la tradició, la qual, al mateix
temps, cal coordinar al nivell tècnic i cultu-
ral de la música internacional i contem

-poràn ia.
Otro MAYER

Eis grans projectes
de Ràdio Associa-
ció de Ca#aluuya

Per conducte d'una persona que creiem
ben informada ens hem assabentat dels
grans projectes que la Ràdio Associació de
Catalunya té en cartera per a realitzar molt
aviat. La manera confidencial com ens ha
estat facilitada la informació ens priva de
donar el gnom del nostre informant, el qual,
com ja hem dit, creiem documentat. Mal-
grat això, els projectes atribuïts a la Ràdio
Associació són de tal magnitud, que no
gosaríem a fer-nas absolutament responsa-
bles de la informació, la qual donem amb
les reserves que són del cas.

La Ràdio Associació prepararia la ins-
tallació d'una nova emissora al Prat, d'una
gran potència que contribuiria a intensi-
ficar la tasca de divulgació de la cultura
catalana empresa per la R. A. C.

Per tal de veure les millores de tota
mona susceptibles d'ésser introduïdes a la
ràdio del pafs, una de les figures més des-
tacades de l'administració de la R A. C.
s'hauria traslladat a Londres on estudiarà
el funcionament de la British Broadcasting
Company.

U,na de les millores que sembla que ja
s'han decidit a realitzar és la de l'am-
pliació de la seva orquestra que es com

-pondria de setanta professors, amb la qual
cosa el nom de la R. A. C. i el de Cata-
lunya es col1ocarien en un alt nivell en el
món de 'la T. S. F.

IMPRESOS COSTA
NOU DE LA RAMBLA, 45

BARCELONA
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